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Ajánlás I Tombor András

AJáNLáS

Tisztelt Olvasók,

 örömmel ajánlom néhány bevezetô gondolattal ezt a kötetet a tisztelt Olvasóközönségnek.

Ez a tanulmánykötet az MCC éves nagy konferenciájának elôadásait tartalmazza, amely ta-
nácskozást az EU támogatásával valósítottuk meg. Miért is fontos ez? A konferenciánk a válság-
ról szól, és mint látják, hallják mindenhol, az EU maga is válságban van, de jó hír az, hogy annyi 
pénze még van, hogy ilyen konferenciákat, konferenciaköteteket finanszírozzon. Bízom benne, 
hogy a következô oldalakon szerzôink megoldási javaslatokkal is elô tudnak majd állni. 
 Mi, magyarok megszoktuk az állandó válsághelyzeteket. Számunkra a mostani helyzet nem is 
kirívó, hiszen már évtizedek óta konstans gazdasági és társadalmi válságban élünk. Tartós válto-
zást nem sikerült elérni, ám annál több átmeneti megoldás született, de ez csak kedvez az ilyen 
témájú konferenciáknak. Egészen mostanáig úgy tûnt, hogy az elitünk is hozzászokott az állandó 
válsághelyzethez, és már nem igazán motivált és erôs ahhoz, hogy megoldja a problémáinkat.  
A Mathias Corvinus Collegium – most már lassan két évtizede – azt a célt tûzte ki maga elé, hogy 
hozzájáruljon a fiatal tehetségek felkarolásához, képzéséhez és az új magyarországi vezetô réteg 
kialakításához. A vezetôktôl nem mindig azt várják el, hogy megoldják a válságokat, sokkal in-
kább azt, hogy használják, éljenek velük. Egy igazi vezetô soha nem fog megijedni egy válság-
helyzettôl, sokkal inkább lehetôséget fog látni benne. Egy igazi vezetô számára minden állapot 
gyakorlatilag egyforma, hiszen ô ugyanabba az irányba tart, ugyanazt a célt látja maga elôtt, és 
próbálja elérni függetlenül attól, milyen körülmények veszik éppen körül. Ha a szabályok mere-
vek, a struktúra változtathatatlan, amelyben mûködni kell, az mindig sokkal nehezebb egy vezetô 
számára, mint egy felbolydult, új helyzet, amely igazából lehetôséget teremt számára az új, a jobb 
megteremtésére, elôsegítésére. 
 A válság tehát a vezetôk számára nem más, mint a meglévô szabályrendszerek felülírásának  
a lehetôsége, olyan helyzet, amelyben a rutinok, a megcsontosodott szabályok fellazulnak,  
s eltûn hetnek. Mi lehet egy igazi vezetônek a válságos helyzetnél kedvezôbb, amelyben mindent 
felül- vagy újraírhat? A nagy többség azonban – úgy látszik – nem csak itthon, hanem szerte  
a világban kétségbeesett. Továbbra is nyugalomról álmodunk. Arról, hogy az eddigi rendszerek 
fenntarthatóak, az eddigi juttatásaink fennmaradnak, nem lesz több veszély, nem kell miért ag-
gódni. És a legkritikusabb pillanatokban is visszavágyunk azokhoz a régi módszerekhez és hely-
zetekhez, amelyek azonban már nem tarthatóak. Arról álmodozunk, hogy állandóság, örök béke 
és örök prosperitás lesz körülöttünk. 
 Megszoktuk, hogy nem vagy alig kell gondoskodni magunkról, megszoktuk, hogy a sokéves 
rutinokkal könnyedén túlélünk. Mert ha igazán ôszinték vagyunk magunkhoz, a legjobban válság 
idején a ránk szakadó szabadságtól szoktunk megijedni. Amikor minden nagyon bejáratott, való-
jában a mozgásterünk is leszûkül. Válság idején hirtelen ránk szakadnak a kihívások, problémák, 
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Ajánlás I Tombor András

ám ezáltal újabb ajtók nyílnak ki elôttünk, olyan helyekre is bevilágítanak a válságos események, 
ahova korábban nem láttunk be – és ettôl hirtelen megijedünk. Mitôl is? Azt gondolom, hogy 
leginkább a szabadsággal járó felelôsségtôl. Hiszen e két utóbbi kéz a kézben jár. Attól félünk, 
hogy a hirtelen jött lehetôségekkel, a szabadsággal nem tudunk mit kezdeni. Az addigi megszo-
kott életünk, a struktúrák, a bejáratott rutinok már nem mûködnek jól. Mihez kezdjünk ezután, 
merre tovább? Egy jó vezetô ebben a helyzetben körültekintôen vezeti a rábízottakat, utat mutat. 
Megmutatja azt, hogy a szabadság és az azzal járó felelôsség mit tehet velünk, mivé, mennyivel 
jobbá lehetünk, hova tudunk eljutni. Ezért a kötetben szereplô szerzôk írásainak az az alapvetô 
kérdése, hogy a saját területükön hogyan tudnak a vezetôk az állam, illetve a cégek részérôl eb-
ben a helyzetben világos utat mutatni a szabadság helyes megéléséhez, a felelôsség megfelelô 
vállalásához a vezetettek számára. Kérdés az, hogy képesek leszünk-e újra a szabadságra és  
a felelôsségvállalásra; képesek leszünk-e a hirtelen jött szabadságot megfelelô mederbe terelni; 
távol tudunk-e maradni a szélsôségektôl; képesek leszünk-e megújulni egyéni és közösségi szin-
ten, és az alkotó pozitív energiákat, amelyek ilyenkor felszabadulnak, tudjuk-e valóban teremtés-
sé formálni.
 Megköszönöm a szerzôknek, hogy elvállalták a szereplést a konferencián, és rendelkezésünk-
re bocsátották írásaikat a megjelentetéshez. Talán meglepô, hogy nagyon sok a külföldi szerzô, 
ám ennek több magyarázata is van. Minden, a kötetben megjelenô szerzôt már évek óta isme-
rünk: ôk az MCC régi tanárai, professzorai, akik az intézményünk iránti elkötelezettségbôl utaz-
nak Magyarországra most már évek óta, kiváló kapcsolatot alakítottak ki mind az intézménnyel, 
mind pedig a hallgatóinkkal. A többségük kifejezetten az MCC kedvéért jött elôször Magyaror-
szágra, megismerték és megkedvelték az országot, és amellett, hogy bennünket ismernek, ami 
sokkal fontosabb a tanulmányok szempontjából: friss gondolatokat hoznak reményeim szerint az 
országba. Van néhány magyar szerzônk is, a vállalati és az állami, kormányzati szektor részérôl, 
kíváncsian tekinthetünk elébe az általuk adott válaszoknak is.

 Sok töltekezô, élménydús órát kívánok a kötet forgatásához!

Tombor András
a Mathias Corvinus Collegium alapítója, kurátora
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Foreword I András Tombor

FoREwoRD

Dear Reader,

 I am delighted to be able to offer some introductory thoughts to this volume.

This collection of essays comprises presentations from MCC’s major annual conference, 
which was organized with EU support. Why is that important? Our conference concentrated on 
crisis, and as you can see and hear everywhere, the EU itself is in crisis, although the good news 
is that it still has sufficient money to finance colloquia and publications such as ours. I trust that 
in the following pages, our authors will be able to propose some solutions to the problem.
 We Hungarians have become used to permanent crisis. For us, the present state of affairs is 
not even particularly striking, since we have been living through constant economic and social 
crisis for decades. Lasting change has never been achieved, yet numerous temporary solutions 
have appeared, a situation which only serves the interests of conferences on such topics. Until 
recently, it seemed that the elite of the nation had also become accustomed to the ever-present 
crisis situation and were no longer genuinely motivated and strong enough to solve our prob-
lems. For nearly two decades now, Mathias Corvinus Collegium has had the explicit goal of 
contributing to the encouragement and training of talented young people, and to the develop-
ment of a new class of leaders in Hungary. Leaders are not always expected to resolve a crisis, 
much rather it is hoped that they will be able to exploit the opportunities it presents. A true 
leader will never be afraid of a crisis, but rather see the opportunities in it. As far as a true leader 
is concerned, every situation is virtually identical, since he plots the same course as always. He 
keeps the same goals before him, and endeavours to reach them regardless of the prevailing 
circumstances. If the rules are rigid and the structure within which he must operate is inflexible, 
things are always much harder for a leader than in a new situation of turmoil, which actually 
generates new possibilities for him to create and promote what is original and better.
 It is because of this that, for leaders, a crisis is in point of fact the chance to overwrite the 
existing systems of rules, and a situation in which the routines and entrenched rules become 
looser and may even disappear altogether. What could be more favourable for a true leader than 
a crisis in which he can overwrite everything or even write it anew? However, it appears that the 
vast majority of people not only here in Hungary, but also all around the world are desperate. 
We continue to dream of peace and quiet. We dream of the continuity of the current systems 
and the preservation of present benefits, of there being no more threats and no need to worry. 
And even at the most critical moments, we desire to return to the old ways and states, that are 
now, however, no longer tenable. We dream of living in stability, eternal peace and eternal 
prosperity.
 We have grown used to hardly having to take care of ourselves, used to easily surviving the 
long-standing routines. Because if we are really honest with ourselves, it is the freedom that 
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Foreword I András Tombor

devolves upon us during a time of crisis of which we are most afraid. When everything is firmly 
established, our room for manoeuvre actually becomes limited. In times of crisis, we are sud-
denly faced with challenges and problems, although due to the same phenomena, new doors also 
open before us and the events of the crisis illuminate situations into which we previously had no 
insight – and we become frightened by this. But frightened of what, exactly? I believe that we are 
most frightened of the responsibility that comes with freedom. After all, those two go hand in 
hand. We fear that we do not know what to do with the sudden opportunities and freedom. The 
structures and established routines of our normal lives no longer work well. But what do we do 
next? Where do we go from there? In such a situation, a good leader astutely leads those depend-
ent on him and shows the way. He shows what the freedom and the responsibility it entails can 
do to us, how we can transform, how much better we can be, and how far we can go. It is for this 
reason that a fundamental question concerning the authors in this volume is, within their own 
particular fields, how leaders in the government and corporations can indicate a clear path to 
those whom they lead – a path towards the right way of experiencing freedom and the right way 
of assuming responsibility. The question is whether we will again be capable of living with free-
dom and of assuming responsibility; whether we will be capable of appropriately channelling the 
sudden freedom; whether we will be capable of retaining our distance from extremes; whether 
we will be capable of renewing ourselves at personal and social levels; and whether we will be 
capable of harnessing the positive, productive energies that are released at such times and turn-
ing them to genuinely constructive use.
 I would like to thank the authors for having participated in the conference and for having 
made their writings available for publication. Although, it is perhaps surprising that there are 
several foreign authors, there is more than one explanation for this. We have known each and 
every one of the authors published here for many years: they are old MCC teachers and profes-
sors, who, out of a commitment to our organization, have been travelling to Hungary for a long 
time now and who have formed an excellent relationship with both the institution and its stu-
dents. It was at the specific request of MCC that the majority of them first set foot on Hungar-
ian soil – they came to know and love the country, and not only do they now know us, but they 
also bring, I hope, fresh ideas to the country (which is much more important from the perspec-
tive of their essays). There are some Hungarian authors, too. They come from the worlds of 
both commerce and state administration and I anticipate that we will be able to gain illumination 
from their answers as well.
 I wish you many inspiring and edifying hours in the company of this book!

András Tombor
Founder and curator of the Mathias Corvinus Collegium
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Elôszó I Szalai Zoltán

ELôSZó

Olyan korban élünk, amikor a vezetôknek mélyreható és kiterjedt válságokkal kell szembenéz-
niük, így egyre hangsúlyosabb szerepet kap a vezetés elméletének és gyakorlatának tanulmányozá-
sa. A jelen kötet a Mathias Corvinus Collegium által 2012 novemberében megrendezett vezetôi 
konferencián elhangzott elôadásokat tartalmazza. A szerzôk neves tudósok és tapasztalt szakembe-
rek, akik a sikeres válságkezeléshez elengedhetetlennek gondolt stratégiák bemutatásával tesznek 
kísérletet arra, hogy megvilágítsák a vezetés és a válság kapcsolatának különbözô aspektusait. 
 A válságkezelés sokáig egyenlô volt a reaktív vezetéssel, hiszen a válságokat elkerülhetetlen-
nek, váratlannak és precedens nélkülinek gondolták. A valóság azonban azt bizonyítja, hogy egy 
közelgô krízis jeleire érzékeny, annak helyzeteit kihasználni képes vezetôvel a szervezet csök-
kentheti a potenciális veszélyeket, és kihasználhatja a lehetôségeket. A következô írások az ezzel 
kapcsolatos gondolatok és diskurzusok dinamikus, komplex és színes képét tárják az Olvasó elé.
 Az elôadásokat végigkövetve arra következtetésre juthatunk, hogy egy szervezet hosszú távú 
sikeres mûködéséhez nagy mennyiségû forrást és tervezési munkát igénylô óvintézkedésekre van 
szükség. Az eredményes válságkezelés tehát már jóval a válság elôtt megkezdôdik, így még ha ki 
is tör a válság, az elôzetes erôfeszítéseknek köszönhetôen elkerülhetô vagy minimalizálható lesz 
a veszteség. A Führungsakademie Baden-Württemberg fôtitkára, Thomas E. Berg szerint korai 
figyelmeztetô rendszert, de elsôsorban hosszú távú koncepciókat kell kialakítani válsághelyze-
tekben, illetve már azokat megelôzôen is. Berg a vállalatmenedzsmentet egy vállalat szakmai 
feladatainak végrehajtásaként definiálja. A vezetôi feladatok megfelelô ellátása megköveteli  
a jövôképalkotás és az eltérô érdekek kiegyensúlyozásának képességét is, a munkavállalókban 
rejlô lehetôségek felismerését és kiaknázását, továbbá a szervezeti értékek gondozását – ezek 
mind-mind elengedhetetlenül fontos és nem delegálható vezetôi feladatok. A jó vezetôknek 
hosszú távú elképzelésekkel és következetes célokkal kell rendelkezniük. Feladatuk – a munka-
vállalók aktivitásának megtartása mellett – a folyamatos tanulás. Az eredményes válságkezelés 
rugalmasságot, a tények és a szervezet pontos ismeretét követeli meg a vezetôtôl, a szervezetben 
dolgozóktól pedig aktív részvételt és a szervezettel való azonosulást. A Führungsakademie Ba-
den-Württemberg a proaktivitást hangsúlyozza, ezért a vezetôket elsôsorban a változások elindí-
tására és megvalósítására készítik fel.
 David Venter (Vlerick Business School) átalakításra és átalakulásra lehetôséget kínáló fordu-
lópontként tekint a válságra. A lehetôség megragadásához a vezetôknek túl kell lépniük a reaktív 
intézkedéseken és a megszokott kereteken. Akkor kerül egy szervezet válságba, amikor értékei, 
hitvallása és kultúrája nem kongruens mûködési környezetével. Így a status quóhoz való vissza-
térés nem oldja meg a problémát, éppen ellenkezôleg, ezáltal garantáltan vissza fog térni a válság. 
Fontos, hogy a vezetôk a radikális újítással átalakítsák a szervezetet, ugyanakkor ragaszkodniuk 
kell alapvetô értékekhez.
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Elôszó I Szalai Zoltán

 Sajnos a jó vezetésre kevés példa van, mivel az emberekre eredendôen jellemzô a kockázatkerülô 
és reaktív attitûd: a veszteséget elôbb látjuk meg, mint a nyereséget; ahelyett, hogy felkészülnénk 
a helyzetekre, megvárjuk, amíg a problémák felszínre kerülnek. A proaktivitás azért is 
kiemelkedôen fontos, mert mind lehetôségkeresô, mind problémamegoldó gondolkodásra szük-
ség van. Az különbözteti meg a vezetôt a menedzsertôl, hogy az elôbbi adott kereteken belül 
próbálja megoldani a problémát, az utóbbi ezzel szemben a keretek – azaz a lencsék, amelyeken 
keresztül nézik a világot – megváltoztatására törekszik. Venter azt állítja, hogy hiteles és 
nagytudású, karizmatikus vezetôknek kell ötleteket átadniuk és párbeszédeket ösztönözniük.  
E vezetôk megbízhatóak, és nem keverednek ellentmondásba. Vállalniuk kell az irányítást és az 
azzal járó felelôsséget is, nem kereshetnek bûnbakot: az elsô lépés, hogy tudomásul veszik és el-
fogadják a helyzetet és a felelôsséget is. Ahhoz, hogy a szervezet tanuljon az elkövetett hibákból, 
konzultáció és belsô kommunikáció segítségével kell felfedni a kiváltó okokat, hiszen a nagy 
változások mindig belülrôl kezdôdnek.
 Strohmayer János (McKinsey & Company) is hangsúlyozza, hogy a krízisek mindig diszkon-
tinuitásról szólnak. Változtatásokat kell végrehajtani, fôleg az üzleti struktúrában, mivel nem 
lehet egyszerûen a múlt alapján megjósolni a jövôt, különösen nem a válság idején. Ahhoz, hogy 
krízishelyzetbôl lehetôséget kovácsoljunk, fegyelmezett gazdálkodásra és mûködtetésre, innová-
cióra, kockázatelemzésre és jól átgondolt üzleti stratégiára van szükség, továbbá a leépítésekkel 
párhuzamosan tehetségekkel kell bôvíteni a csapatot. Ez utóbbi mellett válságkezelési mód lehet 
még a felvásárlás, az erôsebb vezetôi csapat vagy a megfelelô ajánlatok meglelése megfelelô 
idôben. Az Apple példája is azt bizonyítja, hogy folyamatos innovációval válság idején is lehetsé-
ges a növekedés. Jó mûködtetéssel és gazdálkodással, innovációra való összpontosítással vagy az 
üzleti modellek újragondolásával esélyünk van – Rockefeller szavaival élve – átváltoztatni a ka-
tasztrófát lehetôséggé.
 Azért is fontosak a válsághelyzetek, mert a vezetôi karrier döntôpróbáját jelentik. David Sims 
(Cass Business School) szerint el kell oszlatni a vezetés fogalmával kapcsolatos általános félreér-
tést: a vezetôk nem feltétlenül vezetnek, a vezetôi feladatokat pedig nem feltétlenül a vezetôk 
látják el. A vezetés mûvészete számos elembôl tevôdik össze: harcmûvészet, vizuális és elôadói 
mûvészet, valamint a filozófia mûvészete, ami a közös történet és identitás létrehozásának  
a mûvészete. A vezetés megjelenítésével kapcsolatban is torzítások vannak: a vezetô nem Superman. 
Egyetlen magányos hôs helyett számtalan ember járul hozzá a sikeres vezetéshez. Az azonban 
nem igaz, hogy szükségtelen a „hôs” vezetô – éppen ellenkezôleg: nem egy, hanem sok hôsre van 
szükség. Erre utal az egykori IBM elnök-vezérigazgató, Sam Palmisano példája, aki az ellenôrzés 
helyett a vállalaton belüli párbeszéd ösztönzését választotta. A vezetés nem a kontrollról szól: 
magányos, autokratikus döntések meghozása diskurzus nélkül nem jó megoldás. A jó vezetôk 
képesek maguk köré gyûjteni azokat, akik különböznek tôlük, de akikkel együtt tudnak dolgozni. 
Sajnos, amikor válság van, a legtöbb ember szeretné érezni, hogy tesz valamit, ahelyett, hogy 
egyszerûen gondolkodna, vagy megvitatná a problémát. A cselekvés iránti effajta elfogultság 
megakadályozza a tartalmas kommunikációt. A válságban mindenki ideges, így nagy a kísértés, 
hogy a rossz problémán kezdjünk el dolgozni, ami sok idôt és energiát von el a válságkezeléstôl. 
Ebben az egyre inkább változékony világban egy gondosan kidolgozott terv, komplex gondolko-
dás és egyszerû cselekvések jelenthetik az igazi megoldást. 
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 „Alkalmazkodás vagy forradalom? Hajlandóak-e az emberek elviselni valami rosszabbat anél-
kül, hogy tudnák, mikor jön a beígért jó?” – teszi fel a kérdést Malcolm Gillies (London Met-
ropolitan University). Válasza jól illeszkedik a kötet általános szemléletébe: „Azoknak adatik 
meg a lehetôség, akik hajlandóak vállalni a kockázatot.” Sajnos az Európai Unió és az euró esete 
inkább alkalmazkodásról szól, mint forradalomról. A gond abból adódik, hogy a válság megoldá-
sa helyett folyamatosan annak elhárításán fáradoztak. Gillies szerint – mivel ebben a helyzetben 
egyszerre több válság van jelen – a probléma jelentôs részét annak megfelelô meghatározása je-
lenti. Ezentúl mivel a recesszió mindenre kiterjed, nagyon nehéz kiutat találni. A válság valódi 
forrása az illúzióhoz való közös ragaszkodás és a realizmus mélységes és folyamatos kudarca, 
amely reménytelenséghez és a polgári rend csôdjéhez vezetett. Jelentôs súlyponteltolódás 
figyelhetô meg az elittôl a tömegtársadalom felé, ami arra utal, hogy a válság az egyszerû állam-
polgárok érdekeirôl szól. A folyamatot legjobban a légiközlekedési ágazatban és az oktatásban 
bekövetkezett változások illusztrálják. 
 Bencsik László (OTP Bank) elemzése szintén a válság gyökereire és kialakulására fókuszál.  
A válság tipikus jelei a túlfûtött kereslet és a nem megtérülô befektetések. Az utóbbiakat sok 
esetben hitelbôl fedezik, és ez végül bankválságba torkollik. Amennyiben ezek rendszerszintû 
jelenségekké válnak, az eszközérték jelentôs csökkenését vonják maguk után. Általánosságban 
elmondható, hogy elôször az úgynevezett black swan események – amelyek korábban teljes mér-
tékben hihetetlennek tûntek – következnek be. Ezeket követi az általános pánik („Miért ne buk-
na el mindenki más is?”). Az európai helyzetet az úgynevezett prociklikus szabályozással lehet 
magyarázni. Az amerikai esetnél két dolgot szoktak emlegetni a válság okaként. Az egyik  
a subprime lakáshitelezés, a másik pedig a származékos ügyleteknek, a derivatíváknak a kontrol-
lálatlan elterjedése a piacon. Bencsik is osztja azt a nézetet, amely szerint a válságmenedzsment 
egyben jó lehetôség is. Amennyiben válságkezelésként a cégek összeolvadnak, vagy megvesznek 
más cégeket, költségszinergiát érhetnek el, amellyel javul a költséghatékonyság, és jobban hasz-
nálható a méretgazdaságosság. Azonban a válságra nagyon nehéz felkészülni. A válságot 
megelôzô növekedés eltakarja a gyengeségeket, így nehéz megindokolni azt, hogy már a jó 
idôszakokban tartalékokat kell képezni eszközökben és emberi kapcsolatokban is, amelyeket 
majd egy esetleges válságban fel lehet használni. 
 Bogsch Erik (Richter Gedeon) szintén a válság eredôjére mutat rá. A nyugati világ nagy része 
többet költ, mint amennyit megtermel, vagy mint amennyi fizetése van. A helyzetet súlyosbítja 
az egyes bankszektorok kapzsisága is, amely végül bizalmi válsághoz és a rendszer válságához is 
vezetett. Ahogy az értékrendszer felbomlik, és mélyül az erkölcsi válság, egyre kevésbé összetar-
tó a társadalom. Ezzel ellentétben a legtöbb ázsiai társadalom összetartó, és rohamosan javuló 
teljesítményt mutat, így összehasonlításban Európa egyre inkább versenyképtelenné válik. A vál-
ság lehet akut vagy krónikus, de ahogy a Richter példája is mutatja, minden esetben fontos, hogy 
legyen egy folyamatos, egyértelmû irányvonal és ezt követô hatékony kommunikáció. Az egyik 
legfontosabb tényezô maga az ember. A szervezeten belül fenn kell tartani az összetartozás érzé-
sét és a munkatársak egymás közötti jó kapcsolatát, de a legfontosabb a szilárd értékrend és  
a stabil erkölcsi norma (például a korrupciót nem lehet megtûrni). A vezetônek az állandó opti-
mizmus és a flexibilitás megôrzése mellett képesnek kell lennie hatékony döntéshozatalra, hiszen 
a legrosszabb, ha nincs döntés. A szervezet jövôje szempontjából kulcsfontosságú a pénzügyi 
biztonság és stabilitás megteremtése, a hosszú távú stratégia kidolgozása, valamint annak állandó 
felülvizsgálata és végrehajtása. 
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Elôszó I Szalai Zoltán

 Lázár János Miniszterelnökséget vezetô államtitkár beszámolójának témája a vezetés a köz-
szolgálatban a válság idején. A recesszióban a választópolgár többet akar az államtól és a kor-
mánytól, és az állam felelôssége ôket megvédeni, az igazságtalanság érzetét csökkenteni. Lázár 
szerint a mostani válság elsôsorban szociális válság: válságban van az európai struktúra, amely  
a források és javak igazságos újrafelosztásán alapszik. A magyaroknak létérdek, hogy Európában 
legyen szociális igazságosság, és történjen meg a források igazságos elosztása, mert anélkül újra 
válságszituációkkal kell szembenézni. A terhek igazságos elosztása ebben az esetben azt jelenti, 
hogy az elmúlt 20-25 év nyerteseinek Magyarországon és Európában több terhet kell a vállukon 
viselniük. Ha a pénzügyileg erôs szektorok nem járulnak hozzá a közös terhek viseléséhez na-
gyobb mértékben, akkor a politikai stabilitás gyengülni fog. Nem véletlen tehát, hogy a kormá-
nyok és a válság viszonya általában egy irányba mutat: a válságokba a kormányok bele szoktak 
bukni, és ez – ahogy a történelem is igazolja – radikalizálódást vonhat maga után. Lázár ugyan-
akkor kijelenti, hogy a jelenlegi kormány nemcsak nehézséget és problémát, hanem egy rossz 
rendszer megváltoztatásának a lehetôségét is látja a válságban, valamint az innovációnak, a krea-
tivitásnak, a szabadságharcos szellemnek, a régi rendszer lebontásának lehetôségét is. Ez bármely 
politikus számára történelmi esélyt jelent az ország átalakítására. Véleménye szerint a legfonto-
sabb változás az, hogy aktívabb kormányok lesznek a válságban és a válság után. Erôsebb, de ki-
sebb államgépezetre van szükség; aktív, intelligens államra, amely a szerteágazó érdekeknek in-
tegrálására képes. A társadalomnak, a civil világnak korlátoznia kell az államot, a hatalmi ágaknak 
pedig külön jól kell mûködniük annak érdekében, hogy stabil, ellenôrizhetô, pontos, precíz és 
elszámoltatható állam legyen. 
 Joachim Rogall (Robert Bosch Alapítvány) elôadása betekintést enged a nonprofit alapítvá-
nyok vezetési gyakorlatába, amely válságos idôkben is képes pozitív változások ösztönzésére. 
Mivel a globális válságok mindig azt hozzák magukkal, hogy a központi kormányok uniformizált 
megoldások kidolgozásán fáradoznak, a szubszidiaritás elvét meg kell védeni. Németország sike-
res példája azt mutatja, hogy hosszú távon a decentralizáció életképes modell lehet az Európai 
Unió számára is. Ebben a decentralizált rendszerben az alapítványok fontos szerepet játszanak  
a változás konstruktív szereplôiként. Nem kell megoldaniuk az összes problémát, és megváltoz-
tatniuk a világot. Feladatuk a kormány tevékenységeinek kiegészítése: olyan réseket kell keresni, 
ahol a kormány, a gazdaság és a többi szereplô nem vállal aktív szerepet. Gondoskodniuk kell  
a potenciális vesztesekrôl és marginalizált, perifériára szorult csoportokról. A civil társadalom 
megszemélyesítôiként bizonyítják, hogy van lehetôség egyszerre a változásra és a fenntartható-
ságra. Egy, a demokratikus társadalmat fenyegetô potenciális veszély akár hozzá is járulhat  
a szolidaritás és társadalmi rendszerbe vetett bizalom megerôsödéséhez azáltal, hogy összehoz 
embereket, és közös, keresztágazati projekteket inspirál. Az alapítványok célja elôsegíteni a tár-
sadalom pilléreibe vetett bizalmat és hitet azáltal, hogy az intellektuális vezetô szerepét magukra 
vállalva ösztönzést és inspirációt nyújtanak. A megelôzô intézkedések kiemelkedô fontosságúak, 
az alapítványok irány- és példamutatást adhatnak azzal, hogy a változások motorjaként a jövôbeni 
válságok elkerülésén dolgozzanak.
 Guido Stein (IESE Business School) megállapítása szerint a változás, amelyre válságos 
idôkben szükségünk van, az a kooperáció és a kölcsönösség erôteljesebb hangsúlyozása.  
Az együttmûködési környezet kialakítása azt jelenti, hogy megtanuljuk kezelni a közös pontokat 
és kikerülni az akadályokat a közös kérdések megtárgyalásánál. A hatalomnak ebben az esetben 
többé-kevésbé kiegyensúlyozottnak kell lennie, és a bizonytalanság minimalizálása érdekében 
biztosítani kell az átláthatóságot, amely az együttmûködéshez elengedhetetlen bizalom kiépíté-
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sének elsô lépése. A mai, válság sújtotta világban mindenki nyugtalan és feszült. Az együttmûködés 
helyett inkább a versengést választjuk, hiszen bátorság híján biztonságot akarunk szinte bármi 
áron. Pedig amire valójában szükségünk lenne válság idején, az egy olyan környezet, amelyre 
minden korábbinál sokkal jobban jellemzô az együttmûködés. Stabil alapokon nyugvó kapcsolat-
ra van szükségünk, amelynek két nyertese van; sôt, egy harmadik is, legyen az akár az ügyfél,  
a cég vagy maga a társadalom. Hasznos lehet a versengô megközelítés a maga „ha én nyerek, te 
veszítesz” filozófiájával, amennyiben csak egy változóról van szó. Azonban ha a hosszú távú kap-
csolat folyamatos fenntartására törekszünk, elengedhetetlen a kooperatív környezet. Ennek 
megfelelôen, még a válság és a bizonytalanság korában sem kellene kizárólag az árra koncentrál-
ni, hanem a kölcsönös elônyökre és a közös érdekekre. A feleknek tehát több változót kell figye-
lembe venniük, még akkor is, ha nagyon kicsi a valószínûsége annak, hogy mind a két fél nyer. 

 A kötetben szereplô elôadások átfogó, egyetemes témája a vezetôi feladatok sikeres megoldá-
sának lehetôsége válságok idején. A megközelítések és stratégiák a sok erôforrást és tervezést 
igénylô megelôzésre vagy a recesszióból való sikeres kilábalásra irányulnak. Egyes szerzôk a vál-
ság természetét diszkontinuitással jellemzik, valamint ismertetik a jó vezetôre jellemzô kvalitáso-
kat. Mások a kölcsönösség filozófiájának, a partneri céloknak, valamint a rendszeres, ôszinte és 
nyitott kommunikációnak a fontosságát hangsúlyozzák.
 A gyûjteményben felsorolt számtalan kihívással szembesülve a vezetôknek mindenekelôtt ar-
ról kell gondoskodniuk, hogy a szervezet hosszú távú, sikeres mûködésre rendezkedjen be. Ami-
kor begyûrûzik a válság, a helyzetet az átalakulásra lehetôséget kínáló fordulópontként kell ke-
zelni, ezért nagyon fontosak a reaktív intézkedéseken és a megszokott kereteken túlmutató 
megoldások. A kötet szerzôinek többsége leginkább abban látja ennek legfôbb akadályát, hogy az 
emberek vonakodnak reaktív helyett proaktív megközelítést alkalmazni, ami megakadályozza, 
hogy innováció alkalmazásával újragondolják és újjáépítsék a szervezetet.
 Mivel napjainkban a recessziók tartósabbak és végtelenül költségesek, egyre inkább elôtérbe 
kerül a válság elôtti és alatti vezetés tanulmányozása. Hiszünk abban, hogy a különbözô tapasz-
talatok összegyûjtése és a szükséges tanulságok levonása értékkel bír. Reméljük, hogy a kötet 
meggyôzô elemzései segítenek az Olvasónak a válság és a vezetés kapcsolatának megértésében, 
és ezáltal erôsítik a hatékony válságkezelés megvalósíthatóságába vetett hitet.

Szalai Zoltán
a Mathias Corvinus Collegium ügyvezetô igazgatója
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Introduction I Zoltán Szalai

INTRoDUCTIoN

As we live in an era in which leaders from all walks of life have to face fundamental and 
prevalent crises, the study of leadership is becoming increasingly important. The present volume 
comprises transcripts of the lectures delivered by various prominent scholars and professionals 
at the Mathias Corvinus Collegium’s Leadership Conference, which was held in Budapest in 
November 2012. This compendium is an attempt to capture the current dynamism and range of 
what happens to leadership during a crisis by presenting strategies deemed essential for success. 
 For years, crisis management has been synonymous with reactive leadership, since crises have 
been considered inevitable, unexpected, and unprecedented. However, with a leader who is sen-
sitive to the signals of impending crisis and who understands how to harness the situation, an 
organization can minimize the potential dangers and maximize the opportunities. The following 
chapters provide a panorama with a complex multi-faceted, and dynamic landscape of ideas. 
 A conclusion that quickly emerges from scanning this landscape is that in order for an or-
ganization to be adapted to long-term relevance, extensive resources and planning have to be 
dedicated to prevention. In fact, successful crisis management starts well before any crisis itself 
and, in the best case, when a crisis does loom, such management makes it avoidable. As Thomas 
E. Berg, Secretary General of the Baden-Württemberg Führungsakademie (Leadership Acad-
emy) recounts, leadership in crisis management necessitates leaders’ resilience, their clear per-
ception of facts, accurate picturing of the organization itself, an early warning system, and mem-
bers’ participation and identification with their organization. Long-term concepts need to be 
developed in and before crisis situations. 
 Berg identifies management as being the professional implementation of the tasks at a com-
pany. Leadership responsibilities, on the other hand, include having a vision, balancing diverg-
ing interests, recognizing and exploiting the potentials of the employees, and developing a cul-
ture of organization value – and these cannot be delegated. On the whole, good leaders must 
have long-term visions and consistent goals. They also have to learn continuously, and be able 
to set employees in motion. The Führungsakademie of Baden Württemberg is cited as a positive 
example of preparing leaders for change by supporting them in creating change processes. 
 David Venter (Vlerick Business School) defines crisis as a turning point offering opportu-
nity for transformation. In order to seize it, leaders have to go beyond paradigms and responsive 
actions. As crises develop when an organization’s values, beliefs, and culture become incongru-
ent with its operating environment, pushing the organization back into the original status quo 
does not solve the problem. On the contrary, it ensures that crisis will return. In fact, leaders 
have to adhere to core values while using radical innovation to rebuild and rethink the organiza-
tion. Unfortunately there is a lack of leadership in the world as people are inherently risk-averse 
and reactive: we see loss before we see gain; instead of anticipating the problem, we wait for the 
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problem to occur and then respond to it. As a matter of fact, being proactive is of paramount 
importance: one has to have both an opportunity-finding and a problem-solving mindset. The 
difference between managers and leaders is that the former manage with paradigms, the latter, 
in contrast, have to change paradigms, that is, the lenses through which they look at the world. 
 Venter contends that charismatic leaders with credibility and knowledge should communi-
cate the ideas and encourage conversations. These leaders have to be authentic and trustworthy, 
displaying no contradictions. They also have to take control and cannot play the blame game: 
the first step is to acknowledge and accept the situation, and assume responsibility. In order to 
benefit from the pain, root causes have to be uncovered by consulting and listening to people 
within the organization, since great changes always begin from inside. 
 János Strohmayer (McKinsey & Company) also articulates that crises are always about dis-
continuity. Changes have to be made, especially in business structures, as taking the past as 
something that could help to predict the future is not normally helpful, particularly not in a 
crisis. It is argued that in order to convert crisis into opportunity, tighter operations and finan-
cial management, innovation, risk assessment, and business strategy are all essential. Further-
more, while reducing personnel, talents must be hired. It may be a case of buying up and devel-
oping talent, and having a much stronger management bench than previously, or it might be 
simply spotting the right deals at the right time. Apple’s example, for instance, proves that with 
continuous innovation, growth during a crisis is indeed possible. With excellent operations and 
financial management, as well as the refocusing of innovation or rethinking of business models, 
there is indeed a chance to turn – as Rockefeller said – disaster into opportunity.
 Leadership careers actually need crises and are consequently tested by them. David Sims 
(Cass Business School) argues that there is a confusion concerning leadership: leadership does 
not necessary lead, as leading is not always accomplished by leadership. There is a distortion 
about the representation and the concept of leadership: leading does not mean being a super-
man. In fact, instead of only a single hero, a number of people can contribute to leadership. 
However, it is not true that a heroic leader is generally not very efficient and therefore unneces-
sary. Quite the contrary, many heroes are needed, not just one. 
 The example of the former IBM Chairman and CEO Sam Palmisano is cited, who dismissed 
inspection and encouraged dialogical processes within the company. Leadership consists of a 
number of different arts: the philosophical art, that is, the art of creating a story and an identity; 
the martial art, as well as the art of vision and performance. Good leaders gather capable people 
who are not like themselves, but with whom they can work. Leadership is not about control: 
cutting out conversation and making solitary, autocratic decisions is not a good solution. Unfor-
tunately, when there is a crisis most people want to be seen to be doing something, rather than 
to be simply thinking about or discussing the problem. This type of “bias for action” stops good 
conversation from taking place. In a crisis, everyone is anxious and there is a temptation to start 
working on the wrong problem. People are searching for a guilty party and therefore much time 
is diverted from crisis management. In fact, in this increasingly random entropic world, a well 
and carefully-developed agenda, complex thinking and simple actions are the solution to the 
problems. 
 “Adaptation or revolution? Are people prepared to go through worse to make better without 
knowing where the bottom is?” asks Malcolm Gillies (London Metropolitan University) in his 
contribution. The answer that accords with the universal theme of the volume is: “If people are 
willing to take the risk, opportunity is within reach.” 
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 Unfortunately, the case of the European Union and the euro is rather about adaptation than 
revolution. The problem stems from the constant attempts to avert a crisis, rather than in fact 
doing something to solve it. Gillies argues that as there has been a confluence of several crises, 
defining the actual problem is part of the problem. Furthermore, since the crisis is so basic, it is 
very hard to know how to address it. The source of the crisis is identified as the deep, profound 
and continuing failure of realism and the decision to share an illusion, which have resulted in the 
breakdown of civil order and hopelessness. The nature of the crisis is characterised by the move 
of the centre of gravity from the elite to the mass society epitomized by the examples of the 
airline industry and education systems. This fundamental change indicates that the crisis is about 
the interests of the ordinary citizen. 
 László Bencsik (OTP Bank) also elaborates on the roots and development of the crisis. 
Typical signs of the crisis are exaggerated demand and non-profitable investments. With the 
latter very often being financed by loans, a banking crisis eventually occurs. If it becomes a sys-
temic phenomenon, the values of assets are significantly reduced. Chronologically, the so-called 
black swan events – i.e.: things that previously seemed absolutely incredible – occur first; they 
are then followed by a general panic. In Europe, the situation can be attributed to the so-called 
procyclical regulation. In the US, two causes are cited: one is sub-prime home loans, the other 
one is the uncontrolled proliferation of the related derivative transactions on the derivatives 
market.
 Bencsik shares the opinion that crisis management is a good opportunity. For instance, M&A 
is cited as a solution that can create cost synergy, which improves the cost-effectiveness and bet-
ter use of economies of scale. Though it is very difficult to prepare for a crisis, as the weaknesses 
are hidden by pre-crisis growth, it is essential to allocate both assets and reserves of human rela-
tions to be utilized later in a potential crisis.
 An analysis of the roots of the current crisis is provided by Erik Bogsch (Gedeon Richter 
Plc), who argues that most of the Western world spends more than either its savings or salaries. 
The situation is exacerbated by the greed exhibited by parts of the banking sector, which has 
ultimately led to a crisis of confidence and a systemic crisis. With the breaking down of values 
systems and the deepening moral crisis, society is becoming less and less cohesive. In contrast, 
most Asian societies are cohesive and are displaying rapidly improving performances. Therefore, 
in comparison, Europe is becoming increasingly uncompetitive. 
 As the example of Gedeon Richter Plc attests, the crisis may be acute or chronic, but what-
ever the case, it is important to continue to have a clear direction and to communicate that direc-
tion efficiently. The leader must maintain optimism even in the toughest situations, or at least 
should show no signs to the contrary. Within the organization, a sense of belonging and a good 
relationship between staff members has to be maintained. However, first and foremost, it is in-
dispensable to establish solid values and stable moral norms: corruption cannot be tolerated. 
Furthermore, flexibility and effective decision-making are essential because the worst decision is 
no decision. In essence, financial security and stability, long term strategy and its implementa-
tion and constant review, and, last but not least, individuals are of paramount importance.
 János Lázár, Minister of State heading the Prime Minister’s Office, gives an account of leadership 
in public services during crisis. During crisis, voters want more from the state and the govern-
ment, and it is the responsibility of the state to protect its citizens and to reduce their sense of 
injustice. The fair distribution of the burden in this case means that the winners of the last 20-25 
years in Hungary and Europe have to take their fair share of it. If financially strong sectors do 
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not contribute to alleviating the public burdens to a greater extent, political stability will weaken. 
The connection between governments and crisis shows a general tendency: governments tend to 
fail during crises, and that, as history suggests, leads to subsequent radicalization. According to 
Lázár, the current crisis is primarily a social one. The European structure, based on the equita-
ble redistribution of resources and wealth, is in crisis. Needless to say, it is in Hungary’s funda-
mental interest that there be social justice and the equitable distribution of resources in Europe, 
otherwise further crises will occur. 
 On the other hand, the Hungarian government considers this crisis an opportunity for in-
novation, creativity, and a “freedom-fighting spirit”, as it does not only pose difficulties and 
problems, but also offers a historic opportunity for politicians to dismantle the old, dysfunc-
tional system. Such a crisis therefore provides a terrific chance to transform the country. The 
most important change is that governments become more active both during and after the crisis. 
A strong, active, intelligent but small state is needed that is capable of integrating diverse inter-
ests. In addition, civil society has to limit the state and branches of power need to work well 
separately for the state to become and remain stable, controllable, accurate, precise and accountable.
 Joachim Rogall (Robert Bosch Foundation) offers insights into the leadership of founda-
tions, which can propel changes in times of crisis. Potential dangers to a democratic society may 
actually foster solidarity and confidence in the social system by bringing people together and 
inspiring common, cross-sectoral projects. A foundation should try to foster confidence and 
faith in the pillars of society by playing a role of intellectual leadership and inspiring others. 
Furthermore, as it is apparent that pre-emptive measures are of paramount importance, founda-
tions can give orientations and contribute by becoming actors of change in order to take precau-
tions against future crises. 
 As global plights always induce the tendency for central governments to contrive “one-fits-
all” solutions, the principle of subsidiarity has to be defended. The successful example of Ger-
many shows that decentralization could also be a viable model for the European Union in the 
long run.
 In this decentralized system, foundations play an important role by being actors of change in 
a constructive way. They do not have to change the world and solve all of its problems, but 
rather act in addition to the government: they look for niches where governments, the economy, 
and other players are not active. It is their task to care for the potential losers and marginalized 
peripheral groups. They are the personification of civil society, proving that there is a possibil-
ity for change and sustainability at the same time.
 Guido Stein (IESE Business School) contends that the change we need in times of crisis is in 
fact a new, enhanced emphasis on cooperation and an ethos of mutuality. Building a cooperative 
climate means dealing with what we have in common and avoiding block-outs in the issues we 
do not have in common. In this case, the power must be more or less balanced, and transparency 
has to be achieved to reduce uncertainty. Since trust is the most essential prerequisite, one has 
start by first building that trust. 
 In today’s world of crises, we are very anxious and instead of collaborating, we compete. Not 
being very courageous, we want security at almost any cost. However, what we in fact badly need 
is a much more cooperative approach, and consequently relationships with stability where both 
parties win, enabling a third party to win as well, whether that is the client, the company, or 
society itself. When dealing with only one variable, the competitive approach, which says, “If I 
win, you lose”, could be useful. However, in the long run, if we are not dealing with a one-off 
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but a continuous relationship, a cooperative environment has to be built. Therefore, even when 
facing uncertainty and crisis, negotiation should not focus exclusively on price but also on the 
pursuit of mutual benefit. That is, each party must take into consideration more than one vari-
able, even if, unfortunately, the so-called “win-win” paradigm is close to a miracle. 

 As demonstrated by the lectures included in this volume, the universal overarching theme in 
this case is the way to embrace crisis leadership. The approaches and strategies revolve around 
how to successfully transcend or prevent a prevalent crisis. Some of the chapters elaborate the 
nature of crisis by identifying it as a discontinuity and assessing what makes a good leader. Oth-
ers stress the importance of the ethos of mutuality and reciprocal partnership goals, as well as 
that of prevention, which requires extensive resources and planning. Developing a system that 
fosters frequent, candid, open-ended communication is also mentioned as a priority.
 Confronted with the many daunting challenges documented in this volume, leaders must, 
above all, ensure that their organization is adapted to long-term relevance. Once the crisis hits, 
they have to go beyond the paradigms of responsive actions and consider the situation as being 
a turning point offering opportunities for transformation. The contributions to this volume 
elucidate that many of the difficulties derive from the reluctance to change from being reactive 
to proactive, which prevents a leader from applying innovation to rebuild and rethink the or-
ganization. 
 The study of crisis leadership is increasingly important because in today’s arena, crises are 
longer-lasting and infinitely costly. We believe in the value of collecting and learning from a 
variety of different experiences and hope that the cogent discussions this volume presents will 
improve our readers’ understanding of the relationship between crisis and leadership and hence 
foster confidence in the feasibility of effective crisis leadership.

Zoltán Szalai
Managing director of the Mathias Corvinus Collegium
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VEZETéS A KöZIGAZGATáSBAN

T h o M A S  E .  B E R G

A berlini European School of Management and Technology az idén az ügyvezetô olasz 
miniszterelnöknek és korábbi, belsô piacért és szolgáltatásokért felelôs EU-biztosnak, Mario 
Montinak díjat adott át a felelôs vezetésért. Az ünnepségen Monti az Európát érintô válságról 
beszélt. Szerinte két dolog elkerülhetetlen a jelenlegi válsággal való szembenézéshez: hosszabb 
távú koncepciók a rövidlátó politikák helyett, valamint a vezetés a vak követés helyett.
 Ugyanakkor, a válság legfontosabb jellemzôje, hogy a mindennapi élet feltételei gyorsan és 
jelentôsen változnak. Anthony Wiener és Herman Kahn az 1960-as években leírták, hogy mi-
lyen drámai mértékben nô a döntések és intézkedések meghozatalára irányuló motiváció válság 
idején. Az elégtelen és hiányos információ nagyfokú bizonytalanságban meghozott döntéseket 
provokál. Ez ahhoz vezet, hogy az érintettek vélt vagy valós fenyegetettséget éreznek. A fenye-
getettség érzése ugyanakkor stresszreakciókat válthat ki, a „mindent vagy semmit” érzésével.  
A következô kérdések merülnek fel: Hogyan fejleszthetünk ki hosszú távú koncepciókat válság-
helyzetekben? Mit jelent a vezetés ebben a kontextusban?
 A következôkben bemutatom a vezetésrôl alkotott elképzeléseimet, majd a válsághelyzetek 
fontosságára koncentrálok, végül öt pontban összegzem azt, hogy véleményem szerint milyen 
kihívásokkal néz szembe a jó irányítás a közigazgatás vezetôi körében.

1. VEZETéS

 A globalizáció hajnalán a vállalatok alapvetô értékrendváltozásnak voltak kitéve, amit Minoru 
Tominaga japán üzleti tanácsadó a következôképpen határozott meg: „A vezetô feladata hosszú 
idôn keresztül az volt, hogy fenntartsa a meglévô rend folytonosságát. Ma már a feladata, hogy 
újra és újra megkérdôjelezze azt. Semmi sem maradt úgy, ahogyan egykor volt.” Ma az államok, 
régiók és közösségek egymással versenyeznek. A helyi és regionális szabályok különbözô nem-
zetközi hatásoknak vannak kitéve. Itt érdemes megemlíteni az Acquis Communautaire-t, amely 
mintegy 100 000 oldalnyi olyan európai jogszabályt tartalmaz, amelyeket a jelölt országoknak be 
kell fogadniuk jogrendszerükbe. A szóban forgó globális átalakulás sikeres kezelése és a tartós 
változási folyamat megalapozása a vezetô felelôsségének középpontjába került.
 Ennek megfelelôen a baden-württembergi Führungsakademie (vezetôképzô akadémia) teljes 
képzési programja „A változás tégláinak megépítése” címet kapta. Ezzel az elnevezéssel be sze-
retnénk hozni a köztudatba a változás szükségességét. Arra koncentrálunk, hogy felkészítsük  
a vezetôket a változásra. Támogatjuk a vezetôket a változási folyamatok létrehozásában, többek 
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között coachinggal. Mivel a vezetéshez szükséges kompetenciákról beszélek, meg kell különböz-
tetnem a vezetést és a menedzsmentet. Vezetésen a következô feladatokat értem:

 1.  A vezetéshez olyan felelôs vezetôk kellenek, akik utat mutatnak a munkatársaiknak. Meg 
kell tudniuk magyarázni a világot és azt az utat, amelyre az ország, a részleg vagy a vállalat 
lép, ezért maguknak is egyértelmû orientációval kell rendelkezniük.

 2.  A vezetéshez olyan felelôs vezetôk szükségesek, akik jövôképet alakítanak ki, és követendô 
irányt átláthatóvá teszik a szervezet számára. Lelkesíteniük kell az alkalmazottakat a szer-
vezet céljaival kapcsolatban, ehhez biztosaknak kell lenniük a célokban, és ésszerûnek kell 
tekinteniük a szervezet által követett utat – csak azok tüzelhetik fel a többieket, akik már 
maguk is égnek.

 3.  A vezetéshez olyan felelôs vezetôk szükségesek, akik megteremtik az egyensúlyt az eltérô 
érdekek között, és hatékonyan használják fel azokat. Összpontosítani kell az energiát, amely 
megtalálható minden érdekütközésben, és azt problémamegoldásra kell használniuk –  
ehhez pedig erôsíteni kell a csapatszellemet és a józan gondolkodást.

 4.  A vezetéshez olyan felelôs vezetôk szükségesek, akik felismerik a munkatársaikban rejlô 
potenciált, és profitálnak is belôle. Minden társadalom, minden szervezet, minden vállalat 
csak annyira sikeres, mint a tagjai, és ezért a vezetôknek képesnek kell lenniük az empátiára, 
és tisztában kell lenniük azzal, milyen erôforrások birtokában vannak a munkatársaik.

 5.  A vezetéshez olyan felelôs vezetôk szükségesek, akik fejlesztik a szervezeti kultúrát, ezért 
tudatosítaniuk kell, melyek azok az értékek, amelyek mentén a társadalom, szervezeti egy-
ség vagy vállalat mûködik. Meg kell keresniük azokat az értékeket, amelyek garantálják  
a túlélést, illetve megteremtik a konszenzust. Meg kell felelniük ezeknek az értékeknek, ha 
szervezetszintû normává szeretnék emelni azokat.

 Véleményem szerint a vezetôk feladatai, amelyeket a fenti vezetés-koncepció alapján gyûj-
töttem össze, nem adhatók ki: ezeket felsô szinten kell végrehajtani.
 A menedzsment számomra egy vállalatnál a feladatok professzionális megvalósítását jelenti. 
Jól jellemzi ezt a menedzsment ciklusa, amely szerint a menedzsment feladatai a következôk:

	 •	célok	felállítása	és	kifejlesztése;
	 •	a	célok	megvalósításának	megtervezése;
	 •	a	szükséges	döntések	meghozatala;
	 •	a	tervek	kivitelezése;
	 •	a	célok	megvalósításának	felügyelete.

 Ezekhez a klasszikus célokhoz még hozzátennék két további fontos tényezôt, amelyek véle-
ményem szerint ugyanannyira fontosak, mint a fentiek:

	 •	belsô	és	külsô	kommunikáció;
	 •	csapatfejlesztés.
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 Úgy gondolom, hogy a megvalósítás csak akkor professzionális, ha azt olyan rátermett me-
nedzsment hajtja végre, amely megfelelô módszereket és eszközöket használ. A közigazgatás 
ebben a tekintetben sokat ledolgozott a hátrányából, és felhozta magát arra a szintre, amely 
szabványszerûnek volt mondható a vállalati szektorban. A kulcsszó az „új közmenedzsment”.
 A következôkben azokat a követelményeket vizsgálom, amelyek a válságkezelés vezetésérôl 
alkotott koncepció következményei.

2. VEZETéS éS VáLSáG

 A világ jelenlegi helyzetét drámai átalakulások jellemzik. A nemzetközi pénzügyi válság euró-
pai adósságválsággá alakult át. Úgy tûnik, hogy a gazdaság recesszió felé halad. A szegénység és 
a munkanélküliség egzisztenciális fenyegetést jelent számos országban. Az erôforrások folyama-
tosan növekvô kiaknázása, az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés, a vallási intolerancia és  
a fegyveres konfliktusok alkotják a potenciális válságok jelenlegi felhalmozódását. Ennek követ-
keztében egyre több teret nyer egy új megközelítés: nem folytathatjuk úgy, ahogyan eddig.  
A következô rövid leírás a válság minden meghatározó elemét tartalmazza:

	 •		olyan	szituáció	 fenyeget,	amely	teljesen	megváltoztathatja	egy	társadalom,	szervezet	vagy	
vállalat létezésének feltételeit – a szervezet fordulópont elôtt áll;

	 •	a	problematikus	szituáció	folyamatosan	romlik;
	 •	a	gyors	döntések	meghozatalára	irányuló	nyomás	drámai	módon	nô;
	 •	a	megszokott	viselkedési	módok	nem	elegendôk	a	válságból	való	kilábaláshoz.

 A válság megkérdôjelezi az összes meglévô tapasztalatot, értéket, normát és célt. A jelen szi-
tuációban a következô kérdés merül fel: Milyen vezetôk képesek megfelelni a válság jelentette 
kihívásoknak? Az egyik elképzelés szerint a válságkezelést át kell ruházni a legjobb szakemberek-
re, és fel kell ôket vértezni a feladathoz szükséges hatalommal. Ez az ötlet nem ördögtôl való, 
különösen, ha arra a szakértôi kormányra gondolunk, amely Görögországért felelt a legutóbbi 
választásokig. A már említett olasz miniszterelnök, Mario Monti szintén hasonló módon került 
hatalomra. Ezek a szakértôi kormányok többnyire köztes megoldást jelentettek, ami elegendô 
volt a rövid távú stabilizációhoz, de nem tudták kivezetni az országot a válságból.
 Egy, az Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft (gazdasági vezetôk akadémiája) által végzett 
felmérés alapján egy teljes mértékben eltérô kép kristályosodik ki a vezetés követelményeirôl válság 
idején. A vezetôk 92%-a szerint a személyi készségek (beleértve a nagyfokú szociális kompetenciát, az 
intenzív bizalomépítést és a karizmát) rendkívül fontosak egy válság során. A vezetôk 62%-a hangsú-
lyozza a vezetô eredetiségét és hitelességét. 59% gondolja azt, hogy rendkívül fontos a motiválóképesség. 
58% szerint a vezetôknek nagy munkabírásúaknak kell lenniük. 44% úgy véli, hogy a konfliktusok 
megoldására irányuló képesség elônyt jelent. 42% szerint szükséges a kellô mértékû empátia. Ezek  
a vezetôk nem a „hôst” keresik, aki mindent a saját kezébe vesz, és tudja, melyik irányba haladjon. Vála-
szaik felettébb hasonlítanak azokra a követelményekre, amelyeket a vezetés koncepciójánál határoztam 
meg: az értelem, a hitelesség, a motiválóképesség és a csapatszellem magas szintje.
 A berlini üzleti tanácsadó, Martina Rummel ugyanerre a következtetésre jut a „Leadership in 
der Krise” (Vezetés a válságban) címû tanulmányában. Bevezeti az alkalmazkodási és tûrôképesség 
koncepcióját, amelyre a vállalatoknak és szervezeteknek a válság túléléséhez szüksége van. Ma ezt 
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Vezetés a közigazgatásban I Thomas E. Berg

a fogalmat többnyire a pszichológiai és egészségügyi menedzsmentnél említik. Úgy írják le, mint 
egy olyan képességet, amely biztosítja, hogy stabilak maradjunk és teljesítsünk, valamint hogy el-
lenálljunk a krízishelyzeteknek az extrém nyomás, a nagy stressz, az obstruktív hatások és a komoly 
személyes problémák ellenére. A jó alkalmazkodási és tûrôképesség legfontosabb tényezôi közé 
tartozik az önmagunkba vetett hit, a tudatosság és a rugalmasság, a saját célok egyértelmû megfo-
galmazása, a változások tartósságával kapcsolatos tisztánlátás, a kísérletezés iránti lelkesedés, a ref-
lexióra való képesség, valamint a jó társadalmi beágyazottság. Rummel az alkalmazkodási és 
tûrôképességet olyan személyhez vagy szervezethez kapcsolja, amely nem szakad el a valóságtól, 
ésszerûen tud eljárni válságok idején, pragmatikusan viselkedik, és képes közösséget építeni. Ez az 
elképzelés nagyon szorosan összecseng a vezetés fentebb leírt követelményeivel. 

Ez a következôkrôl szól:

	 •	tájékozódás	és	tájékoztatás;
	 •	cél	és	lényeg	meghatározása;
	 •	érdekek	mérlegelése;
	 •	lehetôségek	felismerése	és	elôtérbe	helyezése;
	 •	vállalati	kultúra	kialakítása.

 Az alkalmazkodási és tûrôképesség nem olyasmi, ami adott, hanem a válságok sikeres megoldása út-
ján fejlôdik ki. Így nincs garancia arra, hogy a küszöbön álló válság túlélhetô. Megteremthetünk kedvezô 
körülményeket, amelyek erôsítik a krízissel szembeni ellenállást. Elôször is rendkívül fontos a vezetés 
megerôsítése a politikai, közigazgatási és más fontos szervezetnél tevékenykedô vezetôk esetében. En-
nek ellenére a vezetôk között végzett, fent említett felmérés arról tanúskodik, hogy a vezetôk inkább 
menedzsernek tekintik magukat, mint vezetônek: 69%-uk ismeri el azt, hogy manapság a vezetôknek 
szinte semmi idejük sem jut a valódi feladataikra. Emellett 62%-uk gondolja azt, hogy nem készültek fel az új 
helyzettel való szembenézésre. Ilyen körülmények között hogyan lehet megtervezni a megelôzô válságkezelést?
 Azoknak, akik orientálódni akarnak, szükségük van a tények világos ismeretére. A szerveze-
teknek pontos képet kell alkotniuk magukról, valamint a körülöttük végbemenô változásokról. 
Azonosítaniuk kell a befolyásoló tényezôket, és különbözô stratégiai forgatókönyveket kell ki-
dolgozniuk, beleértve a legrosszabb eset forgatókönyvét is. Ebben a helyzetben hasznos lehet 
bevonni külsô tanácsadást is annak érdekében, hogy megtaláljuk a holttereket.
 Az eredményeket úgy kell kommunikálni a szervezeten belül, hogy az valós képet adjon  
a tagjainak, hogy felkészülhessenek a lehetséges változásokra és kockázatokra. Mindezt össze kell 
kötni egy korai figyelmeztetô rendszerrel, amelyet a fontos befolyásoló tényezôk szisztematikus 
figyelése aktivál, és amely alaposan elemzi a szûkebb környezetben történô folyamatokat.
 Várható, hogy a közösségi média új eszközei fontos szerepet fognak játszani mind a belsô, 
mind a külsô kommunikációban. Hatalmas – és jelenleg még kiaknázatlan – potenciált kínálnak, 
amely egyaránt erôsíti az interakciót a közösségi környezettel és a szervezet tagjai között.
 Az egyik legfontosabb tényezô a szervezet tagjainak részvétele. Nem mûködhet a vezetôk el-
képzelése, ha a munkatársak nem tudnak azzal azonosulni. Ha a vezetôk biztosítják a lehetôséget 
a szervezet tagjainak, hogy megértsék a célok jelentését, és felelôsséget vállaljanak ezek megva-
lósításáért, az egyfajta egyetértést hoz létre az érintettek között. A felmérés szerint még sok  
a teendô ezen a területen: a megkérdezett vezetôk kétharmada azt mondta, hogy a vezetôknek 
több felelôsséget kellene továbbadni, a feladatokat delegálni.

4116_Konferencia kotet_belivek_03.indd   24 04/09/2013   19:10



25        

L
eadership in T

im
es of C

risis I  L
ectures from

 the First M
C

C
 International L

eadership C
onference

Vezetés a közigazgatásban I Thomas E. Berg

 A részvétel rendkívül fontos abban az esetben, ha egy tanuló szervezet kultúráját fejleszteni 
kell. A változtatás állandó és fenntartható folyamatai rugalmasabbá és alakíthatóbbá teszik a szer-
vezetet. A kisebb válságok folyamatos megoldása erôsíti az alkalmazkodási és ellenálló képessé-
get. A vezetôk felhasználják a szervezet tagjainak erôforrásait, így segítve a tagok kompetenciái-
nak kibontakozását. Folyamatos reformfolyamatot ösztönöznek és a coaching rendszer szerve zeten 
belüli megvalósításával támogatják a szakértôket és vezetôket a tanulásban. Ennek szellemében, 
a Führungsakademie kifejlesztette a „Kollegiale Coaching Konferenz” (kollegiális coaching kon-
ferencia) módszerét, amelyben a vezetôk egymásnak tartanak coachingot.
 A részvétel elengedhetetlen, ha egy szervezet erôs, értékalapú közösséggé kíván válni. A szervezet-
tel való erôteljes azonosulás csak akkor valósítható meg, ha a tagok alapvetô értékei megegyeznek.  
Az ilyen értékeken való munkálkodás közösségépítô hatású, és a közösség ebbôl nyeri létezésének 
értelmét. Egy olyan vezetônek, aki meg szeretne felelni ezeknek az elôírásoknak, számos különbözô 
kompetenciával kell rendelkeznie. Ezzel meg is érkeztünk a következô szakaszhoz.

3. A Jó IRáNyíTáShoZ Jó VEZETôKRE VAN SZüKSéG 

 A vezetôket – például pillanatnyilag a német közszférában – a képzésük során nem készítik fel rend-
szerszerûen gyakorlati feladatokkal vezetôi teendôik ellátására. Technikai, értékesítési, jogi, társadalomtu-
dományi és egyéb tudásra tesznek szert, ami lehetôséget nyújt számukra a szakmai problémák minôségi 
megoldására. Minél több vezetôi felelôsséget és feladatot vállalnak, annál jobban függnek egy olyan tudás-
tól, amelyet csak a közvetlen szakmai tevékenységeiken kívül szerezhettek volna meg. Valószínûleg szak-
májuk szellemi modelljeihez fordulnak. A jogász azt hiszi, hogy ha valamit szabályoz, az ugyanúgy mûködik 
majd a valóságban is. A mérnök összekeverheti a társadalmi rendszer mûködését egy mechanikus rendszer 
mûködésével. A társadalomtudósnál az a kockázat, hogy leragad a szociális interakciók ingoványában, és 
szem elôl téveszti a pénzügyeket. A közgazdász pedig valószínûleg csak a számok hatalmában bízik.
 25 évvel ezelôtt e problémakör megoldására egy, az új vezetési struktúrákat tanulmányozó 
bizottság Baden-Württembergben a Führungsakademie (vezetôi akadémia) megalapítását irá-
nyozta elô. A kiindulópont annak a ténynek a felismerése volt, hogy a sikeresen teljesítô állami 
irányítás a strukturális intézkedések mellett a vezetôk minôségétôl is függ. Az intézményalapítást 
a következô lényeges érvekkel támogatták:

	 •		A	közigazgatás	vezetôit	speciális	és	interdiszciplináris	képzésben	kell	részesíteni.	A	speciáli-
san képzett és magasan kvalifikált vezetôk a közszféra magasabb színvonalú irányítását érhe-
tik el. Ez alapvetô fontosságú, különösen a változás idején.

	 •		A	politika	a	közszolgálati	 szektortól	kapott	útmutatástól	és	 támogatástól	 függ.	Csak	azok	 
a jól képzett vezetôk válhatnak a közösség javára, akik megfelelôen tudják kezelni a politika 
és a közszolgálati szektor közötti feszültséget.

	 •		A	képzést	Baden-Württemberg	tartomány	igényeihez	kell	igazítani.	Közvetítenie	kell	a	közjó-
központú szemléletet, elô kell mozdítania az állammal való azonosulást, és hidat kell építe-
nie a közszféra és a privát szféra között.

 A fenti megfigyelések ösztönözték a képzés gyors, nagy erôkkel való megszervezését. A mi képzési 
koncepciónk szerint a jövô vezetôinek személyes fejlôdéséhez kell biztosítani a keretfeltételeket. Amikor 
az emberek és szervezetek tanulnak, azzal változnak is. A tanulás a hozzáállás változásával is jár. Ennek 
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Vezetés a közigazgatásban I Thomas E. Berg

érdekében a diáknak végig kell mennie a tanulási folyamaton, amelynek során szembenéz a saját tapasz-
talataival, legyôzi a kihívásokat, új ismereteket szerez, megtervezi a tevékenységeket, és próbára teszi 
magát, majd megpróbálja újraértékelni a megszerzett tapasztalatokat. Vezetni tanulni annyit tesz, mint 
megismerkedni az értékeinkkel, értékelni a vezetôi kompetenciáinkat, majd azokat a megfelelô helyre 
sorolni, visszajelzést szerezni a vezetôi viselkedésünk hatásairól, új viselkedési formákat kifejleszteni, 
majd ezeket a viselkedéskészletünkbe integrálni. Ennek következtében a vezetni tanulás együtt jár  
a kompetenciáink kibontásával, a viselkedéskészletünk fejlesztésével és bôvítésével, valamint azok cél-
orientált módon való felhasználásával. A vezetni tanulás kihat a teljes személyiségre. A vezetni tanulás 
idôigényes: a vezetôi viselkedés fejlesztésének szisztematikus és élethosszig tartó folyamata.
 A fenti irányelvek alapján a Führungsakademie 1986-ban elindította az elsô, tizenöt hónapig 
tartó vezetôi kurzust a különösen jól képzett, vezetôi tehetséget mutató egyének számára. Ez  
a kurzus két gyakornokságot fed le: egyet a német gazdasági szektorban, egyet külföldön. A fo-
lyamat és a projektorientált kurzus a gyakorlati kompetenciákat fejleszti. A stratégiai projektek 
mellett a szervezés tudományát is gyakorolják az állami szintû igazgatásban. A Führungsakademie 
2001 óta kompetenciaközpontként szolgál a közszolgálati képzések szervezeti és személyes fej-
lesztéseihez. Az akadémia a tanulási folyamat során összeköti a közintézmények fejlôdését a tag-
jaik, kiváltképp vezetôik fejlôdésével. Gyakorlati megközelítést kívánunk nyújtani, és önmegha-
tározásunk alapján hozzá szeretnénk járulni a közigazgatás fenntarthatóságához. 
 Aki felkészülve szeretné várni a jövôt, annak készen kell állnia a válsághelyzetekre is. A poten-
ciálisan sikeres kríziskezelés jóval a válság elôtt kezdôdik, és jó esetben mire a válság felüti fejét, 
az elôzetes erôfeszítések azt már kikerülhetôvé tették. A vezetés általam megfogalmazott értel-
mezése és a megelôzô válságkezelés példákkal alátámasztott követelményei alapján ahhoz is hoz-
zájárulunk, hogy Baden-Württemberg közigazgatása jobban ellen tudjon állni a válságnak. Va-
lójában mindennek az az alapja, hogy megfelelô vezetôk legyenek, akik felelôsséget vállalnak 
magukért és szervezetükért, és azokat szisztematikusan és folyamatosan fejlesztik.

Összegzésként öt pontban foglalom össze a jó vezetôk jellemzôit:

	 •		A	jó	vezetôkre	jellemzô	a	stratégiai	tervezés,	a	környezeti	kihívásokkal,	valamint	a	szervezeten	be-
lüli erôsségekkel és gyenge pontokkal való, empatikus és óvatos szembenézés. A jó vezetôk hosszú 
távú elképzelést alakítanak ki a követendô lépésekrôl, és ötleteiket kézzelfogható célokká alakítják.

	 •		A	 jó	 vezetôk	 onnan	 ismerhetôk	 fel,	 hogy	mindig	 azt	 teszik,	 amit	mondanak.	Összekötik	 
a célokat, és hûek maradnak hozzájuk. Az erôforrásokat megfelelôen osztják el, a folyamato-
kat optimalizálják. Ellenôrzik az eredményeket.

	 •		A	jó	vezetôk	onnan	ismerhetôk	fel,	hogy	megfelelnek	a	felállított	értékrendnek.	Intenzív	kommu-
nikációt folytatnak alkalmazottaikkal. Minden részletre kiterjedôen gondolkodnak, és hagyják, 
hogy minden szint részese legyen a folyamatoknak. Felelôsen döntenek, és etikusan cselekszenek.

	 •		A	jó	vezetôk	onnan	ismerhetôk	fel,	hogy	képesek	és	szeretnének	is	tanulni.	Képesek	lemon-
dani a fejükben létezô kategóriákról, és szívesen fogadnak be új perspektívákat. Képesek 
újabb kibontakozásokra és azokat rugalmasan cselekvésre váltani. A lehetôségeket felhasz-
nálják szakmai és kollegiális oktatásra.

	 •		A	jó	vezetôk	onnan	ismerhetôk	fel,	hogy	elôléptetik	a	rátermett,	új	vezetôket,	és	a	szervezet-
hez kötik ôket. Hisznek abban, hogy a személyes kvalitásokba való befektetés megtérül. 
Összekötik a kompetenciákat, és elôsegítik a tudáscserét. Mozgásba lendítik az alkalmazot-
taikat. Elismerik a teljesítményt és a szervezettel való azonosulást.
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LEADERShIp IN pUBLIC SERVICES

T h o M A S  E .  B E R G

In 2012 the European School of Management and Technology in Berlin honoured the act-
ing Italian Prime Minister and former EU Commissioner for Internal Market and Services, Mr 
Mario Monti, with the Responsible Leadership Award. In his speech at the ceremony, Mr Mon-
ti reflected on the crisis in Europe. He deemed two things to be indispensable in order to face 
the current crisis: Long-term concepts instead of short-sighted policies, and leadership instead 
of blind following.
 On the other hand the most significant aspect of a crisis is that the conditions of everyday life 
change rapidly and massively. In the 1960s, Anthony Wiener and Herman Kahn described how the 
drive for decisions and action dramatically rises during a crisis. Insufficient and deficient information 
provokes decisions made under a great degree of uncertainty. This leads those concerned to feeling 
a real or imaginary threat. The sensation of threat may nonetheless cause stress reactions with the 
sense of “all or nothing”. Therefore the questions that arise are the following: How can we develop 
long-term concepts in crisis situations? And: What does leadership mean in this context?
 In the following I would like to present my concept of leadership. After that, I will focus on 
its importance in crisis situations, and finally I am going to illustrate my perception of the chal-
lenges good governance includes for the leaders in public administration in five tenets.

1. LEADERShIp

 During the initial onset of globalization, companies were exposed to a fundamental change in 
values which a Japanese business consultant, Minoru Tominaga, defined as the following: “For 
a long time, the task of a leader was to preserve the continuity of the existing order, however now 
it is his duty to question it again and again. Nothing remains as it once was.” Today states, re-
gions and communities compete with each other. Local and regional rules are exposed to a vari-
ety of international influences. It is worth mentioning here, for example, the “Acquis Commu-
nautaire”, the set of European rules of about 100,000 pages that candidate countries have to 
adopt. The successful tackling of this global transformation and the establishment of a lasting 
change process has become the centre of responsibility for a leader.
 Therefore the Führungsakademie (Leadership Academy) of Baden-Württemberg has dedi-
cated its entire training programme to the appellation “Building Blocks of Change”. With this, 
we intend to introduce the need for change into public consciousness. We concentrate on pre-
paring leaders for change. We support leaders in creating change processes and mentor them 
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Leadership in Public Services I Thomas E. Berg

with coaching. As I am speaking about the required leadership competencies, I must distinguish 
between leadership and management. Under leadership, I consider the following tasks:

 1.  Leadership requires responsible leaders to provide their co-workers with guidance. They have 
to be able to explain the world and the path that the country, the department or the company 
has to take, and for this they themselves must have clear orientation at their disposal.

 2.  Leadership requires responsible leaders to develop a vision for their organization and to 
make the course transparent for the organization. They have to make the employees en-
thusiastic about the goals of the organization, and for this they themselves have to be 
convinced about the goals and consider the course of the organization to be reasonable; 
only those on fire can set others on fire.

 3.  Leadership requires responsible leaders to balance diverging interests and make them pro-
ductive. They have to concentrate the energy that exists in any conflicts of interest and to 
use it for solving problems; and for this they have to boost team spirit and common sense.

 4.  Leadership requires responsible leaders to recognize the potentials of their co-workers and 
to profit from them. Every society, every organization, every company is only as successful 
as its members, and therefore the leaders are in need of the ability to empathize and be 
aware of the resources their co-workers possess.

 5.   Leadership requires responsible leaders to develop the culture of the organization and 
therefore they have to make the values conscious according to which the society, the de-
partment, or the corporation functions. They have to search for those values that guaran-
tee survival and facilitate a consensus on them. They have to live up to these values if they 
desire to turn them into standards throughout their organization.

 In my perspective the tasks of leaders, which I pooled together under this concept of leader-
ship, have to be performed by top-level executives, they cannot be delegated.
 On the other hand, for me, management means the professional implementation of the tasks 
at an organisation. What has to be managed is well-described by the management cycle, accord-
ing to which management has to:

	 •	set	and	develop	goals;
	 •	plan	the	realization	of	goals;
	 •	make	the	necessary	decisions;
	 •	realize	plans;
	 •	supervise	the	attainment	of	goals.

 To these classic tasks I would like to add two other essential aspects, which I deem to be at 
least as important as the aforementioned:

	 •	internal	and	external	communication;
	 •	team-development.
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 I consider implementation to be only professional if it is executed through qualified manage-
ment and through the use of adequate methods and instruments. Regarding this aspect, during 
the past years, public administration has appreciably caught up on what was considered standard 
in the corporate sector. The buzzword here is “new public management”.
 In the following section I would like to concentrate on the requirements consequential to my 
concept for leadership in crisis-management.

2. LEADERShIp AND CRISIS

 The current situation in the world is marked by dramatic transformations. The international finan-
cial crisis turned into a European debt-crisis. The world economy seems to be moving into a recession. 
Poverty and unemployment are existential threats in many countries. The continually increasing ex-
ploitation of resources, climate change, the pollution of the environment, religious intolerance, and 
armed conflicts illustrate the current accumulation of existing or potential crises. Consequently, a new 
approach is gaining ground: We cannot continue in the way we have done so far.  

 In this short description, all the elements which characterise a crisis were touched upon:
	 •		a	situation	threatens	to	completely	change	the	living	conditions	of	a	society,	organization,	

or company – the organization stands before a turning point;
	 •	the	problematic	situation	deteriorates	continuously;
	 •	the	pressure	of	making	rapid	decisions	grows	dramatically;
	 •	usual	behaviours	are	insufficient	to	get	out	of	the	crisis.

 The crisis questions all existing experiences, values, norms and goals. In this situation the 
question arises: Which leaders can live up to the challenges of solving the crisis? One notion that 
has been considered is to entrust the task of crisis-management to the best experts and arm them 
with the authority required by this task. This idea is not ill-founded if we consider the expert 
government that was responsible for Greece until the latest elections. The aforementioned Ital-
ian Prime Minister, Mario Monti, also ascended to power in the same way. These expert govern-
ments remained mostly an intermediary solution that could probably reach short-term stabiliza-
tion, but they could not lead the country out of its crisis.
 According to a survey made in 2003 by the Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft 
(Academy for Leaders of the Economy) an entirely disparate picture crystallizes regarding the 
requirements of leadership in a time of crisis. 92% of the leaders expressing their opinions deem 
soft skills including high levels of social competencies, intensive trust-building and charisma as 
being extremely important during a crisis. 62% emphasize the genuineness of the leader and also 
his/her authenticity. 59% believe that the ability to motivate is extremely important. 58% re-
quire leaders to tolerate a high workload. 44% opine that the ability to resolve conflicts is an 
advantage. And 42% require a good empathy. These leaders do not place their bets on a “hero” 
who takes everything into his own hands and knows which path to take. Their answers are 
rather similar to the requirements I have attached to the concept of leadership: A high level of 
sensibility, authenticity, ability to motivate, and team spirit.
 Dr Martina Rummel, a business consultant in Berlin, arrives at the same conclusion in her 
study “Leadership in der Krise” (“Leadership in Crisis”). She establishes the concept of resil-
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Leadership in Public Services I Thomas E. Berg

ience for the ability of corporations and organizations to survive crises. Today, resilience is 
mostly mentioned in psychology and health management, where it describes the ability to re-
main stable and to perform, as well as to resist crises in spite of extreme pressure, a high load of 
stress, obstructive influences and difficult personal disturbances. The most important criteria of 
resilience are a belief in oneself, awareness and flexibility, clarity about one’s own goals, clairvoy-
ance regarding the durability of changes, an enthusiasm for experimenting, and the ability for 
reflection as well as a good social embeddedness. Ms Rummel connects resilience with an under-
standing person or organization that is close to reality, can sensibly act in times of crisis, behaves 
pragmatically and is able to build a community. This perception corresponds very closely to the 
requirements for leadership delineated above. It is all about:

	 •	gathering	and	providing	orientation;
	 •	giving	meaning;
	 •	balancing	interests;
	 •	realizing	and	promoting	potentials;
	 •	developing	a	corporate	culture.

 Resilience is not something that someone has or does not have. Resilience develops through 
the successful resolution of crises. Therefore there exists no guarantee that the upcoming crisis 
can be survived. However, advantageous conditions to strengthen crisis-resistance can be estab-
lished. First and foremost, it is essential to strengthen the leadership in the cases of leaders in 
politics, public administration and other key organizations. Notwithstanding, the survey among 
leaders cited above reveals that they rather consider themselves more managers than leaders: 
69% recognize that nowadays, leaders have hardly any time to concentrate on their real tasks. 
Additionally, 62% think that they are unprepared for facing new circumstances. In such a situa-
tion, how can preventive crisis-management be planned?
 Those who wish to gather orientation for themselves and provide it to others need a clear 
perception of the facts. Organizations require an accurate picture of themselves and of the 
changes surrounding them. They have to identify the factors of influence in their field of respon-
sibility and develop various strategic scenarios, including worst-case scenarios. In this situation 
it is beneficial to take external consulting into consideration in order to identify blind spots.
 The results have to be communicated within the organization in a suitable way to provide a realistic 
depiction to its members so as to prepare them for the possible developments and risks. They have to 
be linked to an early warning system which depends on the systematic surveillance of the important 
factors of influence and which carefully analyses the developments in the closer environment.
 It can be expected that the new tools of social media will play an important role in internal as 
well as external communication. They offer an immense – and as yet unexploited – pool of po-
tential that strengthens interaction with the social environment as well as that between the 
members of an organization.
 A key factor is the participation of the members of an organization. The vision of leaders re-
mains ineffective if their co-workers cannot identify themselves with it. If the leaders provide the 
opportunity for the organization to understand the meaning of the goals and to take responsibil-
ity in achieving them, it creates a certain logic among the people concerned. According to the 
survey, there is much to do in this area: Two thirds of the leaders questioned say that leaders 
have to delegate more responsibility.
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 Participation also plays an important role if the culture of a learning organization is to be devel-
oped and strengthened. Continuous and sustainable processes of change render the organization 
more flexible and adaptable. They strengthen resilience through the constant mastering of small 
crises. The leaders use the resources of the members of the organization and unfold their compe-
tencies. They drive a permanent reforming process and support the experts and leaders in the sense 
of a pursuit of learning through the implementation of a coaching system within their organiza-
tion. Therefore the Führungsakademie developed the method of the “Kollegiale Coaching Kon-
ferenz” (Collegial Coaching Conference), where leaders can coach each other.
 Participation is imperative if an organization wishes to become a strong, values-based com-
munity. The firm identification of the members with the organization can only be achieved if the 
members share the same fundamental values. Work on such values is community-building and 
the community derives its logic of existence from it. 
 A leader who wants to satisfy these requirements has to unfold a lot of different competencies, 
and thus we arrive at the next section.

3. GooD GoVERNANCE NEEDS GooD LEADERS 

 Leaders – as in the German public sector at the moment – are not regularly trained for their 
leadership tasks through leadership exercises during their education. They obtain technical, 
sales, legislative, social science and other knowledge, which provides them with the ability to 
solve professional problems by using highly-qualified solutions. The more leadership responsi-
bility and tasks they undertake, the more they depend on a knowledge that they could only have 
obtained outside their direct professional activity. They probably resort to the mental models of 
their profession: The jurist thinks that if he or she regulates something, it functions the same 
way in reality; the engineer may confuse the way a social system works with the functioning of a 
mechanical system; the social scientist risks getting bogged down in the quagmire of social in-
teractions and may lose sight of the financials; the economist, most likely, only trusts in the 
power of numbers.
 25 years ago, a commission in Baden-Württemberg studying new leadership structures pro-
posed the establishment of a Leadership Academy. The starting point was the awareness of the 
fact that besides structural measures, a successfully performing public management depends on 
the quality of its leaders. The idea was based on the following core arguments:

	 •		Leaders	in	public	administration	are	in	need	of	special	and	inter-disciplinary	training.	Spe-
cially-trained and highly-qualified leaders ensure better quality public leadership. This is 
essential, and it is especially important in times of change.

	 •		Politics	depends	on	guidance	and	support	from	the	public	services.	Only	well-trained	lead-
ers, who are able to handle the tension between politics and public service can benefit the 
community.

	 •		The	training	has	to	be	tailored	to	the	needs	of	Baden-Württemberg	and	must	communicate	
a public-benefit-oriented philosophy, promote identification with the state, and provide a 
bridge between the public and private sectors.
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 These observations led to a qualifications offensive. Our concept of the qualification of lead-
ers is to provide the framework conditions for the personal development of future leaders. When 
people and organizations learn, they change. Learning means changing attitudes. For this, the 
student has to go through a learning process during which he or she identifies his/her own expe-
riences, defies challenges and collects new knowledge, plans activities and tries him/herself, and 
reassesses the acquired experiences. Learning to lead means becoming familiar with your values, 
assessing your own leadership competencies, putting them next to a different picture, getting 
hold of feedback on the effects of your own leadership behaviour, developing new forms of be-
haviour and integrating them in your own pool of behaviours. Consequently, learning to lead 
means unfolding your competencies, developing and enlarging your pool of behaviours, and 
using them in a target-oriented manner. Learning to lead affects the whole personality. Learn-
ing to lead needs time. Learning to lead is therefore the systematic and life-long development of 
leadership behaviour.
 Based on these principles, in 1986, the Führungsakademie established the first fifteen-
months-long leadership course for particularly well qualified leadership talents. This course in-
cludes two internships: one in the domestic economic sector and one abroad. This process and 
project-oriented course develops practical competencies. In addition to strategic projects, or-
ganization studies are also performed in state-level administration. Since 2001, the Führung-
sakademie has been functioning as a competency centre for organizational and personal devel-
opment for the qualification of public services. The academy connects the development of 
public institutions in a learning organization with the development of their members, especially 
their leaders. It intends to offer a practical approach and a contribution to the development of 
sustainability in public administration based on its self-definition.
 Whoever wishes to be prepared for the future should also stand in readiness for crises as well. 
Crisis-management with the potential for success starts well before any crisis itself and, in the 
best case, when a crisis does loom, such management makes it avoidable. Based on my under-
standing of leadership and the exemplified requirements of a preventive, precautionary crisis-
management, the Führungsakademie also makes a specific contribution to shaping the state ad-
ministration of Baden-Württemberg to be more resistant to crisis. Basically, it depends on 
having appropriate leaders, who take responsibility for themselves and their organization, and 
develop the two systematically and continuously.

 In conclusion, I would like to sum up the requirements of good leaders in five tenets:

	 •		Good	leaders	can	be	recognized	by	the	fact	that	they	plan	strategically,	and	face	the	chal-
lenges of their environment, and the strengths and weaknesses of their organizations in a 
sensitive and careful manner. They develop long-term visions concerning the correct path 
to be taken and transform their ideas into tangible goals.

	 •		Good	leaders	can	be	recognized	by	the	fact	that	they	always	do	what	they	say.	They	link	
goals together and remain faithful to them. They allocate resources appropriately and drive 
the processes towards the optimum. They check results.

	 •		Good	leaders	can	be	recognized	by	the	fact	that	they	live	up	to	established	values.	They	are	
involved in an intensive communication process with the employees. They think compre-
hensively and let all levels participate. They decide responsibly and act ethically.

	 •		Good	leaders	can	be	recognized	by	the	fact	that	they	are	able	to	learn	and	wish	to	learn.	
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They can relinquish their mental models and take in new perspectives. They can further 
unfold their potential and put it into action flexibly. They use opportunities for profes-
sional and collegial coaching.

	 •		Good	leaders	can	be	recognized	by	the	fact	that	they	promote	qualified	new	leaders	and	
bind them to the corporation. They invest in personal quality. They intertwine competen-
cies and promote the exchange of knowledge. They set their employees in motion. They 
recognize performance and identification.
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A VáLSáG MINT LEhETôSéG

D A V I D  V E N T E R

Ahhoz, hogy a válságot lehetôségként kezelhessük, túl kell lépnünk a válság megszokott 
keretein. A válságon túlmutató szemlélet meghonosodásának egyik alapvetô feltétele a jövôképpel 
rendelkezô vezetôk megléte. Ha vetünk egy pillantást a világra, amelyben jelenleg élünk, sajnos 
egy dolog teljesen nyilvánvaló: az elôrelátó vezetés hiánya. Ez nem csak a politikai környezetre 
igaz, ugyanígy igaz a vállalati és a civil környezetekre is. Valami nincs rendben. A legfôbb felada-
tunk, hogy kiderítsük, mit csinálunk rosszul, mert rengeteg pénzt fordítunk vezetôképzésre, igen 
kevés eredménnyel. 
 Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy minden évben egy hónapot Kínában tölthetek, 
ahol az emberek maguk mögött hagyták a múlt szörnyûségeit, hogy aztán gazdasági forradalmat 
indítsanak. Nagyon sokáig úgy tekintettünk Kínára, mint a szocializmus szélsôségeinek mintapél-
dájára, figyelmen kívül hagyva, hogy a kínai kultúrát nagyban meghatározzák a kiemelkedô teljesít-
mények. Ilyen kiemelkedô teljesítményt értek el például az intelligenciamérés terén. Nyugaton azt 
mondjuk, hogy a francia Alfred Binet fejlesztette ki az elsô IQ-tesztet, pedig meggyôzô bizonyíté-
kok utalnak arra, hogy ez nem így van. A kínaiak már több száz évvel a Binet-féle teszt elôtt kifej-
lesztették a maguk mérési módszerét a legalkalmasabb közhivatalnokok kiválasztásához.
 Még egy tanulság Kínából: a kínaiak két ecsetvonással írják le a válság szót. Az egyik jelentése: 
veszély, a másiké: lehetôség. Ebben nem kevés bölcsesség és elôrelátás van. 
 Egy válságban, ahogyan John F. Kennedy mondta, tisztában kell lenni a veszéllyel, de fel kell 
ismerni a lehetôséget is. Sajnos hasonló gondolkodású vezetôk világszerte gyakran áldozatul es-
tek azoknak a rosszindulatú vészmadaraknak, akik negatív szemléletbôl táplálkoznak, és nem 
tûrik meg azokat, akik nem osztják a nézeteiket. Ilyen sorsra jutott például Abraham Lincoln,  
a Kennedy-testvérek vagy Mahatma Gandhi is. A Webster szótár szerint a krízis fontos, döntô 
helyzetet, fordulópontot jelent. Ezt azonban sok vezetô figyelmen kívül hagyja, és így nem képe-
sek lehetôségként kezelni a válságot és elhagyni azt az utat, amely a válsághoz vezetett. Így állan-
dósítják a válsághoz vezetô gyakorlatokat. Ez eszembe juttat egy idézetet, amelyet nemrégiben 
használtam fel egy kollégámmal közösen kiadott könyvünkben (címe: Akik túllépnek a kereteken: 
az átlagos vezetés átalakítása), az idézet így szól: „Az élet nem arról szól, hogy várunk, míg a vihar 
elvonul, hanem arról, hogy megtanulunk táncolni az esôben.” Ha végiggondoljuk a legtöbb eu-
rópai országot továbbra is súlyosan érintô mostani pénzügyi válságot, egyértelmû, hogy az euró-
pai vezetôk inkább várnak, mint táncolnak.
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AZ EURóVáLSáG

 Sok mindent mondtak már az euróválságról, az esetek nagy többségében katasztrófaként em-
legették. A média természetébôl adódóan hajlamos inkább katasztrófát kiáltani, mert az izgalma-
sabb. A válság kínálta lehetôségekrôl már sokkal kevesebb szó esik. Az igazat megvallva a vezetôk 
nem a kiváltó okokkal foglalkoznak. Ebbôl a szempontból elismerést érdemel José Manuel 
Barroso, az Európai Bizottság jelenlegi elnöke: nemrégiben vette a bátorságot ahhoz, hogy kiáll-
jon, és elmondja, milyen lépésekre van szükség az új irányhoz. Hangsúlyozta, hogy Európa 
mindaddig nem fog tartós megoldást találni, amíg el nem ismeri a politikai unió szükségességét. 
Ez bizony sokaknak keserû pirula. Európának el kell fogadnia azt a tényt, hogy súlyos tévedés 
volt fiskális unió nélkül létrehozni az egységes valutát, és ezt orvosolni kell, ha azt akarjuk, hogy 
ez az alapjaiban elhibázott kísérlet túlélje a válságot. Görögország és más országok túlzott költ-
ségvetési hiánya is errôl a tévedésrôl tanúskodik.

ISMERJüK EL, hoGy VáLSáG VAN!

 Még mielôtt bemutatnék néhány modellt, felsorolok néhány, a válságkezelés szempontjá-
ból hasznos megközelítést. Elôször is, ismerjük el, hogy igenis válság van, és újító megoldás-
ra van szükség. Sajnos nem ez a jellemzô gyakorlat. Inkább olyan vezetôket látunk, akik nem 
akarnak a válság okaival foglalkozni: nagyon jól el tudják rugdosni az útról az üres italos 
dobozokat, és reménykednek, hogy amennyiben elég messzire rúgják ôket, akkor majd  
a dobozok beleesnek valamilyen csatornába, és eltûnnek a szemük elôl, ôk pedig boldogan 
élnek, míg meg nem halnak. A Thomas−Kilmann-féle konfliktuskezelési modell szerint ezek 
az emberek tagadó fázisban vannak: struccként homokba dugott fejjel nyugtatgatnak min-
denkit, hogy minden úgy jó, ahogy van. Bár ez a hozzáállás eleinte biztosít némi mozgáste-
ret, ezek az úgynevezett vezetôk végül mégiscsak kénytelenek lesznek felvállalni a felelôsséget 
és a múlttal szakítva új utakat keresni. El kell fogadniuk, hogy egy válság nem alakul ki csak 
úgy magától, hanem az esetek többségében a rossz megközelítések és gyakorlatok következ-
ménye. A kiváltó okok ignorálása és a hibás rendszer foltozgatása nem fogja a hajót újra 
egyensúlyi helyzetbe állítani, hanem tovább fogja mélyíteni a válságot, ami elviselhetetlen 
szenvedéseket okoz, és végül általános társadalmi feszültségekhez fog vezetni. Ez a feszült-
ség már felszínre is jött azokban az országokban, ahol súlyos megszorító intézkedéseket kel-
lett bevezetni. A vezetôknek be kell látniuk, hogy egy súlyosan eladósodott, lényegében 
csôdbe ment világban élünk. Csak ezután lesz elég bátorságuk és eszközük ahhoz, hogy se-
gítsék annak az új rendszernek a felépülését, amellyel már tartósan kikerülhetünk a jelenleg 
számos európai országban uralkodó káoszból.
 A válságban igazi vezetôkre van szükségünk: olyan emberekre, akik hajlandóak kockázatot 
vállalni; olyanokra, akik felül tudnak emelkedni a vitákon, és képesek olyan utat mutatni, amely 
egy szilárd alapokon nyugvó jövôképre épül. Sajnos nem sok ilyen vezetôt látunk. Nincsenek 
olyan vezetôk, akik hajlandók lennének úttörôként túllépni a megszokott kereteken és hozzálát-
ni egy új, a régi gyenge pontoktól mentes pénzügyi rendszer alapjainak a lefektetéséhez. Az 
igazi vezetôk ilyen úttörô egyéniségek. Sajnos akiket manapság vezetôknek nevezünk, alig tesz-
nek többet, mint a megszokott kereteken belül feladataikat végzô menedzserek. Amit ma veze-
tésnek hívunk, az igazából csak menedzsment, és ami azt illeti, abból sem a legjobb.
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 Amit ma válságra adott válaszként megfigyelhetünk, az nem több puszta pánikreakció-
nál. Nagyon kevés vezetô közelít kreatív, innovatív módon a válsághelyzetekhez, ami 
nagyjából a következôt jelenti: „Ha egy problémát nem tudunk megoldani, akkor mernünk 
kell eltávolodni tôle, és nem szabad engednünk, hogy a megszokott keretek között ragad-
junk.” Bár egyre világosabbá válik, hogy a régi jó politikai és gazdasági modellek többé 
nem mûködnek, a vezetôk továbbra is ezeket erôltetik, és nem veszik tudomásul, hogy ki 
kellene törniük a régi paradigmából, félre kellene végre dobni a régi kereteket, és valami 
egészen újat kellene kigondolni. A vezetôk csak akkor fogják megérteni, milyen fontos, 
hogy meg tudjunk válni attól, amit már nem lehet tovább foltozni, ha megtanulnak odafigyelni. 
Ahelyett, hogy megpróbálják elfojtani a kritikus véleményeket, inkább üdvözölniük kelle-
ne ôket, még akkor is, ha ehhez le kell szállniuk arról a magas lóról, amit az ideológiájuk 
képez, és meg kell kockáztatniuk, hogy esetleg veszítenek népszerûségükbôl azok körében, 
akik hagyományosan támogatják ôket. Az igazi vezetôk elfogadják, hogy elsôsorban azért 
választották meg ôket, hogy szolgáljanak, ezért csak akkor válnak vezetôvé, ha van elég 
bátorságuk ahhoz, hogy elhagyják a komfortzónájukat, és új, szebb jövôt ígérô utat tudnak 
mutatni követôiknek. Sajnos a jelenleg pozícióban lévô vezetôk megrekedtek azon a szin-
ten, hogy kritizálják vezetôtársaik próbálkozásait, és gyászos kudarcot vallottak abban, 
hogy bármi újat felmutassanak. Itt az ideje tehát, hogy a vezetôk kevesebbet beszéljenek, 
és többet figyeljenek másokra. 
 Hol vannak azok a vezetôk, akik jövôképe olyan szilárd alapokra és értékekre épül, amelyekre 
bátran támaszkodhatnak válság idején, mert erôt és lelkesedést meríthetnek belôlük, és akik így 
képesek lemondani az elônyeikrôl, hogy a gazdasági és politikai kormányzás új lehetôségeit ku-
tassák fel? Egy biztos: nem napjaink vezetôi között, akik úgy játszadoznak az értékekkel, ahogy 
éppen saját érdekeik diktálják.

KoMMUNIKáLJUNK!

 Ez a második nagyon lényeges szempont. Ha válsághelyzet alakul ki, a vezetôk feladata, 
hogy letérjenek a kitaposott ösvényrôl, nyíltan szembeszálljanak a válsággal, és megoldást 
keressenek az azt kiváltó okokra. Sajnos ezt a feladatot ma kevés vezetô érzi magáénak, hi-
szen a problémák elodázásának, kozmetikázásának, áthárításának kultúrájában nôttek fel. 
Nem értik meg, hogy ha a sebet pusztán bekötözzük, attól az még nem feltétlenül fog meg-
gyógyulni, vagy éppen elhúzódik a gyógyulás folyamata, ami még több feszültséggel és fáj-
dalommal jár. Az emberiség történelmében se szeri, se száma azoknak a válsághelyzeteknek, 
amelyek azért maradtak megoldatlanul, vagy váltak még súlyosabbá, mert az akkori vezetôk 
ezt a kötszercserélgetôs megoldást választották ahelyett, hogy a probléma okát kezelték vol-
na. Ezt a tagadó hozzáállást szemléltette annak a görög vezetônek a reakciója is, akivel leg-
utóbbi görögországi látogatásom alkalmával beszéltem. Arra a kérdésemre, hogy mi a véle-
ménye az országát sújtó pénzügyi válságról, ezt válaszolta: „Ez a válság nem bennünket sújt, 
hanem Európát!”
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A válság mint lehetôség I David Venter

LEGyüNK hITELESEK!

 A harmadik lényeges szempont a hitelesség kérdése. A vezetôknek azt kell mondaniuk, amit 
gondolnak, és komolyan kell gondolniuk, amit mondanak. Fel kell vállalniuk, amit gondolnak, és síkra 
kell szállniuk a meggyôzôdésük mellett. Azok, akik ehelyett az eltussolást, a hazugságot és a meg-
tévesztést választják, nem kerülhetik el a Pinocchio-effektust, vagyis az orruk el fogja árulni ôket. 
Az igazság kimondása, bármilyen fájdalmas is, alapvetôen fontos, ha a vezetô azt akarja, hogy 
támogatói kitartsanak mellette a kitûzött célok elérésében. Ha úgy látják, hogy a vezetô nem 
hiteles, támogatóik végül nem csak elpártolnak mellôle, de olyan vezetôt keresnek maguknak, aki 
fel meri vállalni az igazságot, bármilyen fájdalmas legyen is az. A politikusok azonnal kikérik 
maguknak, ha a média leleplezi a válság valódi hátterét, pedig ôk is napirendre tûzhették volna  
a témát egyszerûen azáltal, hogy már a helyzet kialakulásától fogva igazat mondanak. Ezzel meg-
kímélhették volna magukat attól, hogy a késôbbiekben újra meg újra magyarázkodniuk kelljen, 
miért titkolták vagy maszatolták el a problémát. A vezetôk gyakran nemcsak arról feledkeznek 
meg, hogy a nyilvánossággal is kommunikáljanak, hanem arról is, hogy szervezetük lépést tart-
son a fejleményekkel.

VEGyüK KéZBE AZ IRáNyíTáST!

 A negyedik szempont, ami figyelmet érdemel, hogy kézbe kell vennünk az irányítást. Gyakran 
kerül elô az a kérdés, hogy „Ki felel itt az irányításért?”. Az igazi vezetôk készek felvállalni  
a válságkezelést, mégpedig anélkül, hogy arrogánsak lennének. Szorosan kezükben tartják  
a gyeplôt, és nem váltogatják naponta az elképzeléseiket. Bármilyen nehéz is, készek arra, hogy 
döntést hozzanak.
 A rátermett vezetôk ezen kívül sosem fognak bûnbakot keresni, pedig ez nagyon gyakran 
megtörténik, ha válsághelyzet alakul ki. Nem az a céljuk, hogy találjanak egy bûnöst, és így ki-
mentsék magukat a vádak alól. A bûnbakkeresés játszmája nagyon gyakran végzôdik azzal, hogy 
épp azokat az embereket lehetetlenítik el, akik segíthetnének a válság hatékony megoldásában. 
Az egykor ikonikus szerepnek örvendô Hewlett Packard, amely ma láthatóan nem találja a he-
lyét, úgy döntött, hogy sorban kihúzogatja a széket a vezérigazgatói alól, amikor azok kezdték 
felhívni a problémákra a figyelmet: elôször Fiorina esett ki a játékból, majd Hurt, aztán Apoteker 
és most Whitman. Ahogy a cég csúszott lefelé a lejtôn, inkább a bûnbakkeresésre fordította az 
energiáit, semmint a problémák gyökerének a felkutatására. Legutóbb az Autonomy nevû szoft-
vercég felvásárlására próbálta fogni kudarcait, mondván, hogy a háromszoros átvilágítás ellenére 
fel kellett volna ismerniük, hogy súlyos tévedés lenne a felvásárlás. Annak belátása helyett, hogy 
a számítástechnika világa drasztikus változáson megy keresztül, és így teljesen új üzleti modellt 
követel meg, a HP inkább elkezdte takargatni súlyos problémáit, mégpedig annak az 
Autonomynak a hibáztatásával, amelytôl a kimenekedést várta.
 Érthetô módon nem túl kellemes dolog a válság mélyére nyúlni és feltárni a problémák gyö-
kerét. Ehhez el kell szenvednünk azt a megaláztatást, hogy olyan embereket hallgassunk meg és 
vonjunk be, akiknek sokkal jobb és használhatóbb meglátásaik vannak, mint nekünk. Azok  
a vezetôk, akik a helyreállításra törekednek, sajnálatosan gyakran vallanak kudarcot, és csak any-
nyiban merül ki a sikerük, hogy megragasztgatják, ami eltört, ami viszont így késôbb nagy 
valószínûséggel újra el fog törni. 
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 A vezetôk gyakran követik el azt a hibát válság idején, hogy éppen azokat az embereket dobják 
félre, akiknek kulcsfontosságú szerepük lenne az új, tartósan járható utak felderítésében. Miután 
megváltak ezektôl az emberektôl, hamar rájönnek, hogy nélkülük még nehezebb hajtani a szer-
vezet lendkerekét, és a helyzet még gyorsabban romlik. A Jóból kiváló – Hogyan buknak el a hatal-
masok címû sorozatában Jim Collins amellett érvel, hogy milyen fontos megtartani a megfelelô 
embereket a szervezetben, és ellen kell állnunk a kísértésnek, hogy pánikrohamszerû ad hoc in-
tézkedéseket hozzunk, amelyek nemcsak a szervezetet károsítják, hanem a vezetô jó hírnevét is. 
Válság idején elengedhetetlen, hogy minden érintettet a fedélzeten tartsunk. 
 Legalább ilyen fontos az is, hogy egy vezetô minden stratégiai ponton jelen legyen, mivel  
a válság egy szervezeten belül gyakran több helyen jelentkezik egyszerre. Nem megfelelô válasz-
tás, ha a szokásos üzletmenetet erôltetjük ilyen helyzetben. Ezzel ugyanis nemcsak vakká válik  
a vezetô a válságban rejlô hatalmas lehetôségekre, hanem olyan beszûkült tudatállapotba is ke-
rülhet, amelyben képtelen azonosítani és megvalósítani az új lehetôségeket.

A FáJDALoM LEhET A KApU AZ EREDMéNyhEZ

 Végül emlékeztessük magunkat, hogy a fájdalom lehet az eredmény elôszobája. Amikor egy 
válsághelyzet bekövetkezik, a cégek gyakran iszonyatos szenvedésen mennek keresztül. Ha  
a vezetôk nem tudnak felülemelkedni ezeken a fájdalmakon, akkor legjobb esetben is csak reaktív 
válaszokra futja majd tôlük. Ha viszont sikerül túllátniuk a fájdalmakon, akkor észrevehetik, hogy 
számtalan új lehetôség vár felfedezésre. Ekkor ráeszmélnek, hogy a válság megoldásához érdemi, 
mélyreható változtatásokra van szükség, és ezek nélkül a változtatások nélkül nem aknázhatjuk ki 
a válság által kínált lehetôségeket.
 Fontos továbbá, hogy látnunk kell és meg kell értenünk a teljes képet. Annak nincs sok értel-
me, ha a vezetôk elvesznek a részletekben, és itt-ott kijavítanak egy-két apróságot. Az euróválság 
például olyan átfogó megoldásért kiált, amelyben a vezetôk nyíltan beismerik, hogy súlyosan 
hibáztak, amikor fiskális unió nélkül hoztak létre valutauniót. Elôször is el kell ismerniük, hogy 
ez a tévedés lehetôvé tette, hogy az euróövezet számos tagállama túlságosan eladósodjon, és 
ezeket a problémákat nem lehet még több hatástalan megszorító intézkedéssel orvosolni. Amint 
arra az Európai Bizottság is rámutatott, a politikai unióhoz vezetô úton rendkívül kemény 
kompromisszumokat kell kötnünk. Bármilyen szent érték is a szuverenitás és a nemzeti büszke-
ség, a vezetôknek le kell nyelniük a keserû pirulát, és el kell kezdeniük érvelni a politikai unió 
mellett, amibôl majd a fiskális unió igénye is következni fog. A legtöbb vezetô azonban túlságo-
san is tisztában van azzal, hogy milyen nem kívánt hatásai lehetnek ennek, és ezért egy kevésbé 
rögös utat képzeltek el maguknak.
 A vezetôk csak akkor lehetnek valamennyire is biztosak afelôl, hogy a válság nem üti fel újra  
a fejét, ha lesz elég bátorságuk a paradigmaváltás ösztönzésére. Ha majd nem félnek független 
szakértôk tanácsát kikérni és – bármennyire drasztikus is legyen az – e tanács szerint eljárni.
 Azok a vezetôk, akik hajlandók túllépni a meglévô kereteken, a válságot mindig csodálatos 
lehetôségként élik meg, olyan tiszta lapként, amelyen újragondolhatják és újratervezhetik az ál-
taluk vezetett szervezeteket a legkorszerûbb normák és folyamatok figyelembevételével.
 A vezetôknek ki kell használniuk a válságban rejlô lehetôségeket, nem elég megpróbálniuk 
visszaállítani a dolgokat a válság elôtti állapotra. A velük született kockázatkerülési hajlamuk 
miatt sokkal hamarabb látják meg a veszteséget, mint azt, mit nyerhetnek. A már bizonyított 
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A válság mint lehetôség I David Venter

érvényességû kilátáselmélet azt tanítja, hogy bizonytalanság idején a lehetséges veszteség mérté-
ke sokkal nagyobbnak tûnik, mint a lehetséges nyereségé. Válság idején a legtöbb vezetô inkább 
visszavonulót fúj, tábort ver, és megvárja, hogy elvonuljon a vihar. Szerencsére azonban vannak 
olyanok is, akik keresztülnéznek a sötét fellegeken, meglátják mögöttük a temérdek lehetôséget, 
és ki is használják azokat.

FEKETE hATTyúK

 Amikor Mubarak gyors megbuktatása után a Muszlim Testvériség demokratikus választások 
útján került hatalomra, és Morsi elnök átvette az ország irányítását, igazi „fekete hattyú” jelen-
ségnek lehettünk tanúi. Feléledt a remény, hogy egy politikailag legitim egyiptomi kormány 
érdemben segítheti elôrébb a közel-keleti békefolyamatot. Ez azonban hiú remény volt. Sajnos 
Morsi elnök hamar hitelét vesztette, amikor felmerült a gyanú, hogy Egyiptomot az iszlám vallás 
egy ortodox formája felé akarja terelni. Az egyre rosszabbá váló gazdasági helyzet mellett ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy olyan tiltakozásokra és zavargásokra került sor, amelyekbe már az egyip-
tomi hadseregnek kellett beavatkoznia. Az elnök végül távozni kényszerült, és az események al-
kotmányos válságba fulladtak. A hadsereg beavatkozásának eredményét nehéz lett volna megjó-
solni. Ahhoz, hogy Egyiptom helyzete valamilyen formában stabilizálódjon, és a Közel-Keleten 
valaha is sikerüljön békét teremteni, drasztikus szemléletváltásra lesz szükség a térségben. Erre 
viszont meglehetôsen kevés remény van olyan vezetôk nélkül, akik a jóindulatot, a bizalmat és az 
igazságosságot helyezik gondolkodásuk homlokterébe.

RADIKáLIS INNoVáCIó

 Nem pusztán innovatív vezetésre van szükség, hanem radikálisan innovatív vezetésre. Olyan 
vezetôk kellenek, akik készek áttörni a határokat és olyan területekre merészkedni, ahol még 
sosem jártak elôtte: érintetlen vidékekre. A következô idézet jól összefoglalja ezt a gondolkodás-
módot: „Ha egy tojás külsô erô hatására törik össze, az az élet vége. Ha belsô erô töri szét, az az 
élet kezdete.” A nagy dolgok mindig belülrôl indulnak el.

pRoBLéMAMEGoLDáS

 Az, amire általában a problémamegoldás kifejezéssel utalunk, szerintem meglehetôsen hibás 
fogalom, amit a vezetôknek komolyan újra kellene gondolniuk. Amikor a válságra, például  
a pénzügyi válságra adandó válaszunkat problémamegoldásként határozzuk meg, az nagyon 
gyakran azt a vezetôi szemléletet rejti magában, amely csak a válság orvosolására törekszik, vagy-
is arra, hogy visszaállítsa a helyzetet a válság elôtti állapotra. Ez jó eséllyel nem eredményez 
egyebet, mint a probléma megjavítását, vagyis az elôzô állapotba való visszaállítását, de semmi-
lyen új dolgot nem ad hozzá, ami a jövôbe mutatna. Ez a szemlélet nem foglalkozik a jövôvel, és 
olyan vezetôre vall, aki hátat fordít a jövônek, és így kiált: „Gyerünk, javítsuk meg!”
 Amikor afrikai testvéreim még azután is az apartheidrendszer okozta gyötrelmeken kesereg-
tek, hogy Mandelát választották a demokrácia útjára lépô Dél-afrikai Köztársaság elnökévé, 
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gyakran törtem ki így: „Az isten szerelmére, fordíts hátat a múltnak, és nézz végre a jövô felé”. 
Egy olyan darabokra tört ideológiát, mint az apartheidrendszer, nem lehet megjavítani. Az igazi 
kihívás az, hogy ne megjavítsuk a dolgokat, hanem megteremtsük a számunkra kívánatos jövôt. 
Sajnos a beszûkült tudatállapot a szükségesnél sokkal hamarabb bezárja az elménket, és meggátol 
bennünket abban, hogy meglássuk és megragadjuk a válságban rejlô lehetôségeket. Ha pedig 
egyszer beszûkült tudatállapotba kerülünk, attól kezdve már csak védeni tudjuk azt az elgondo-
lást, amit az elménk körülzárt. A vezetôknek tehát meg kell tanulniuk, hogyan maradhatnak tu-
datosan, minél tovább nyitottak, és így megtenni azokat a mentális ugrásokat, amelyek az igazán 
innovatív ötletekhez szükségesek.
 Mint azt már említettem, sok vezetô ösztönösen reaktív válaszokat ad. Ahelyett, hogy elébe 
mennének a problémáknak, megvárják, hogy azok megjelenjenek, és csak ekkor foglalkoznak ve-
lük. Errôl egy forgatókönyv-tervezô barátom jut eszembe, akit 2006-ban meghívott a Kínai Kom-
munista Párt, hogy vegyen részt egy forgatókönyv-tervezôi találkozón Pekingben. A találkozón 
felvázolt forgatókönyvek egyike elôrevetítette azt a pénzügyi válságot, ami két évvel késôbb alakult 
ki. A kínaiak tehát a prognózis alapján készültek a válságra. A legtöbb vezetô, mivel alapjában véve 
problémamegoldó szakemberekrôl van szó, sajnos nem sokkal tesz többet, mint hogy konvergens 
gondolkodásmóddal újabb és újabb megoldásokat gyárt. Ma viszont olyan vezetôkre van a legna-
gyobb szükség, akik különutas gondolkodásúak, így képesek tudatosan kilépni a meglévô gondol-
kodássémákból; olyan vezetôkre, akiknek van elég bátorságuk ahhoz, hogy akár egyszemélyes ki-
sebbségben, akár a keresztre feszítést is megkockáztatva képviseljék az álláspontjukat. 
 Én azokhoz a vezetôkhöz fordulok most segítségért, akik ösztönösen kutatják a lehetôségeket, 
akik a jövôre koncentrálnak, és nem ragadtak bele a tegnapba. Olyan vezetôkre van szükségünk, 
akik elég rugalmasak ahhoz, hogy proaktívan dacoljanak bármivel, ha arra van szükség; olyan 
vezetôkre, akik nem arra várnak, hogy elvonuljon a vihar, hanem akik megtanulnak táncolni az 
esôben. Olyan vezetôkre van szükségünk, akik elôreviszik a világot, valódi Steve Jobsokra; olyan 
vezetôkre, akik képesek kilépni a megszokott keretek közül.

KERETEK KöZöTT

 Thomas Kuhn fizikus vezette be a keretezési hatás (framing) fogalmát. A paradigmák olyan 
mentális modellek, amelyek meghatározzák felfogásunkat és viselkedésünket. Nem tudjuk meg-
változtatni felfogásunkat és viselkedésünket addig, amíg azt a mentális modellt meg nem változ-
tatjuk, amelyre azok épülnek. Ha a mentális modelljeink elromlanak, azzal, hogy csak javítgatni 
próbáljuk ôket, sajnos semmilyen változás nem fog történni a felfogásunkban és viselkedésünk-
ben. Ezért azokon a mentális modelleken kell változtatni, amelyek alapján mûködünk. A most 
tapasztalt problémák közül is sok kapcsolódik a világnézetünkhöz, vagyis a paradigmáinkhoz.  
A világot ugyanis ezeken a szemüvegeken keresztül szemléljük. Ha pedig egy bizonyos szemüve-
gen keresztül nézzük a dolgokat, akkor rendkívül sajátos módon fogjuk ôket látni. Ha például  
a paradigmánk szerint a nôknek az a dolguk, hogy szüljenek és fôzzenek – Isten óvjon attól, hogy 
így legyen –, akkor Önök pontosan tudhatnák, hogy Paula, a feleségem, most épp hol van. Bár  
a terhességhez isteni közremûködés is szükséges, a többit emberileg is el lehet érni. De bármily 
szomorú is ez rám nézve, a feleségem távolról sem kíván e paradigmába beleférni.
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pARADIGMAVáLTáS

 Napjainkban paradigmaváltásra van szükség a vezetés terén. Olyan vezetôkre van szükség, 
akiknek van bátorságuk kimondani, hogy: „Fiúk, ez már nem fog mûködni”. Tényleg arra van 
szükségünk, amirôl Toffler beszél A harmadik hullám címû könyvében, amelyben egy képzelet-
beli nyílt levelet intéz az Amerikai Egyesült Államok alapító atyjaihoz: „Az Önök által ránk ha-
gyományozott politikai rendszer már nem mûködik. Kérem, jöjjenek vissza, és dolgozzanak ki 
egy másikat.” A politikai és gazdasági rendszereink egyértelmûen elromlottak, újra kell gondol-
ni, újra kell tervezni ôket. Az emberek felfogása és viselkedése azonban csak akkor fog megvál-
tozni, ha lesznek olyan vezetôk, akik hajlandók belevágni a paradigmaváltás folyamatába. Ennek 
lehettem tanúja a Dél-afrikai Köztársaságban is, ahol negyven éven át éltünk az apartheidrend-
szer rémségeinek idején. Az apartheidkorszakban a fehér bôrû dél-afrikaiak alacsonyabb 
rendûnek tekintették a fekete bôrû dél-afrikaiakat, aminek rendkívül kirekesztô felfogás és visel-
kedés lett az eredménye. Amikor Nelson Mandela kiszabadult, és 1994-ben elnökké választották, 
az apartheidparadigma összeomlása egyáltalán nem a Dél-afrikai Köztársaság bukását, hanem 
épp egy új korszak kezdetét jelentette. A legtöbben ítéletnapi eseményekre számítottak, ennek 
ellenére a fehér bôrû dél-afrikaiakra nem várt üldöztetés, és a hazájukból sem ûzték ki ôket. Bár 
sok fehér bôrû dél-afrikai attól félt, hogy az apartheidrendszer eltörlésével rabszolgasorba kerül-
nek majd, semmi ilyesmi nem történt. Mivel a paradigmaváltás során az apartheid helyébe  
a demokrácia lépett, hirtelen nehéz volt olyan embert találni, aki felvállalta volna, hogy az apart-
heidrendszert támogatta. A fehér bôrûek más szemüvegen keresztül kezdték nézni a Dél-afrikai 
Köztársaságot, és a fekete bôrûekre már honfitársaikként tekintettek, így tiszteletben tartották 
méltóságukat, és megadták nekik a minden embernek kijáró tiszteletet.
 Az én generációm gyászos kudarcot vallott a világban, és nincs semmi, amire büszkék lehe-
tünk. Ha arra a helyre nézünk, ahol napjaink Steve Jobsai állnak, nem sok okunk marad a büsz-
keségre. A jövô nemzedék feladata, hogy ne a mi rothadó lábnyomainkat kövessék, hanem új 
ösvényeket vágjanak az erdôben. 

MIéRT NE?

 Amikor Belgiumban bejelentettem az üzleti iskola dékánjának, hogy a 2014-es tanév végén 
visszaköltözöm a Dél-afrikai Köztársaságba, finoman szólva is megdöbbent. Bár az ország veszé-
lyes vizekre evezett, úgy éreztem, vissza kell mennem, és segítenem kell, hogy az 1994 óta elért 
eredmények ne tûnjenek el nyomtalanul. Ennek ellenére, továbbra is minden évben eljövök majd 
Magyarországra, ha szívesen fogadnak, valamint Kínában, Oroszországban és Írországban is 
folytatom az oktatást, mert lenyûgözônek tartom ezeket az országokat és az itt élô embereket.
 Befejezésképpen hadd idézzem George Bernard Shaw ír drámaírót. Az írekkel kapcsolatban 
viccelôdve meg szoktam jegyezni, hogy amíg szegények voltak, és nem volt mit enniük, nagyszerû 
irodalmi mûveket alkottak; amikor kicsit tehetôsebbek lettek, a színvonal is megkopott, de újra  
a korábbi kiváló szintre emelkedett, amikor a pénzügyi válság miatt ismét többször került 
krumpli az asztalra. Shaw tehát ezt mondta: „Van, aki a dolgokra nézve azt kérdi: miért? Én  
a dolgokra nézve azt kérdem: miért ne?” Imádkozom azért, hogy Önök is mindig ez utóbbi kér-
dést tegyék fel. Köszönöm, hogy meghallgattak, minden jót kívánok Önöknek!
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CRISIS AS poSSIBILITy

D A V I D  V E N T E R

If a crisis is to be treated as a possibility, the focus needs to be on looking beyond the crisis. 
A prerequisite for empowering citizens and employees to look beyond a crisis is visionary leaders. 
Sadly, when we survey the world in which we live, one weakness stands out like a sore thumb, 
the lack of visionary leadership. This lack of leadership is not only true with regard to the 
political environment, but is similarly true of the corporate and civil society environments. 
Somewhere, something is amiss. Our challenge is to find out what we are doing wrong, given 
that we are spending large sums of money on leadership training, which is unfortunately of very 
little avail.
 Every year I have the honour of spending a month in China, a country that has set aside its 
terrible past to create an economic revolution. For a very long time we saw China as an example 
of the vagaries of socialism, forgetting that China has a culture defined by many great 
achievements. One such relates to the measurement of intelligence. Contrary to our belief in the 
West that the Frenchman Alfred Binet developed the first IQ test, there is compelling evidence 
to suggest that this is incorrect, as the first IQ test had been developed in China hundreds of 
years earlier to assist in determining the best applicants for appointment to the public sector. 
 The Chinese write the word crisis using two brushstrokes – one to denote danger, and the 
other to denote opportunity. This reflects a great degree of wisdom and foresight. 
 In relation to a crisis, John F. Kennedy stressed the need to be aware of the danger, but to also 
recognize the opportunity it offered. Unfortunately, likeminded leaders in many countries have 
all too often become the victims of ill-intentioned doomsayers who thrive on negativity and are 
intolerant of those who do not share their views. Of the many esteemed leaders who have 
suffered this fate, Abraham Lincoln, the Kennedy brothers and Mahatma Ghandi come to mind.
When we consult the Webster dictionary, we find that a crisis is defined as a crucial or decisive 
point or situation – a turning point. Sadly, many leaders unfortunately do not act in accordance 
with the concluding part of this definition. They consequently fail to see a crisis as an opportunity, 
and therefore fail to plot a different course to that which led to the crisis. They perpetuate the 
course of action that got them to where a crisis arose. This reminded me of a quotation  
a colleague and I recently used in a book we authored, entitled, Beyonders: Transcending average 
leadership. “Life is not about waiting for the storm to pass. It is about learning how to dance in the rain.” 
When looking at the current financial crisis that continues to plague the majority of European 
countries, it is clear that European leaders, when seen within the context of the aforesaid 
quotation, persist in playing a ‘waiting’ game, forgoing a ‘dancing’ game. 
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ThE EURo CRISIS

 A lot has been said about the euro crisis, much of it has been in the context of disaster. By its 
very nature, the media has tended to play up to the disaster theme, as this is the sexiest. Very few 
media reports have highlighted opportunities that have arisen as a consequence of this crisis. 
Truth be told, most leaders are simply not addressing the root causes, but are attempting to treat 
the symptoms. In this regard, Mr Barroso deserves recognition for having the courage to stand 
up and say what is needed to set a new course. He stressed that Europe will not find an enduring 
solution before it accepts the need for a political union; a hard pill for many to swallow. Europe 
needs to get to grips with the fact that the decision to set up a currency union without also 
establishing a fiscal union was a grievous error that needs to be rectified if this ill-founded 
experiment is to survive. The excesses in Greece and other countries attest to this fallacy.

ACKNowLEDGE ThAT A CRISIS ExISTS

 I would now like to turn to a few positive approaches to a crisis before referring to one or two 
models. Firstly, there is the need to acknowledge that a crisis exists, and that an innovative way 
forward is required. Unfortunately, however, this is not what we see. Instead we see leaders who 
are brilliant at kicking cans down the road, refusing to deal with the root causes of the crisis; 
leaders who hope that kicking cans long enough will eventually cause those cans to roll into a 
storm-water drain and disappear, thereby allowing business as usual to resume. Were we to 
depict these leaders on the Thomas-Kilmann conflict resolution scale, we would find that they 
are all firmly located in the denial phase, acting like a bunch of ostriches with their heads firmly 
buried in the sand, telling us that we should stay the course. Although such an approach may 
create some degree of wriggle room, these so-called leaders will ultimately need to assume 
responsibility for the crisis, developing a new approach that breaks with past practices. They will 
need to accept that crises do not just happen, but are all too often the result of failed policies and 
practices. Simply trying to patch a broken system by sidestepping the root causes will not put the 
ship back onto an even keel, but ultimately will further deepen the crisis, causing intolerable 
levels of misery that are bound to eventually give rise to widespread unrest, such as that which 
has already started to manifest itself in countries that have had to suffer severe austerity measures. 
Leaders need to acknowledge that we are living in a world that is effectively drowning in debt, 
and is in essence bankrupt. Only then will they have the courage and the wherewithal to promote 
the building of a new system that can take us sustainably beyond the rolling turmoil we are 
currently witnessing in many European countries. 
 At a time of crisis we need real leaders; leaders who are willing to risk stepping beyond the fray 
and pointing a new way to their followers; a way premised on a deep-seated vision of the future. 
Yet, sadly, we are not seeing this. We are not seeing leaders who are willing to be paradigm 
pioneers who start laying the foundation for a new financial system devoid of the weaknesses of the 
current paradigm. Real leaders are paradigm pioneers. Unfortunately many we today call leaders 
are little more than managers who operate within existing paradigms. What we currently call 
leadership is not leadership, but merely management, and rather poor management at that. 
 What we witness in response to crises in many ways resembles panic, mere responsive knee-
jerk reactions. Very few leaders approach crises in a creative, innovative manner, which holds: 
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“If a problem is not fixable, we should have the courage to think outside the problem, not simply 
remaining imprisoned in the old paradigm”. Although it is increasingly clear that many long-
accepted political and economic models are no longer working, leaders continue to cut and 
paste to keep them alive, ignoring the need to break free of these old paradigms and to think 
anew, casting the old box aside. Only by indulging in active listening will leaders come to 
appreciate the need to grasp the challenge of ditching what no longer works and is not 
mendable. Instead of trying to drown out opposing ideas, they need to welcome these ideas, 
even when this requires them to climb down from their ideological high horses and run the 
risk of sacrificing their popularity amongst their traditional constituencies. True leaders 
accept that they are primarily elected to serve, and thus only qualify as leaders when they have 
the courage to step beyond their comfort zones and point a new way to a better future for their 
followers. Sadly, the majority of the current crop of leaders is fixated on criticizing what fellow 
leaders do, dismally failing to bring new thinking to the fore. It is high time that leaders 
started talking less and listening more! 
 Where are the times when leaders had deep-seated visions of the future; visions firmly 
rooted in a strong set of values that was their fallback in times of crisis, providing them with 
the energy and motivation to step beyond their edge and seek new ways of economic and 
political governance? Not the leaders of today who play yo-yo with values to protect their 
self-interest.

CoMMUNICATE

 This is the second important consideration that I would like to mention. When a crisis occurs, 
it is incumbent upon leaders to step away from the beaten track, and openly confront the crisis 
by addressing the root causes. Unfortunately, this is not in the nature of many leaders, as they 
grew up in a culture of stonewalling, whitewashing, and the sidestepping of issues that should be 
confronted. They fail to appreciate that merely bandaging wounds very often does not heal 
wounds or leads to wounds taking far longer to heal, exacerbating the stress and pain. History 
abounds with examples of crises that remained unresolved or even worsened by virtue of leaders 
adopting a repetitive band-aid approach, and not getting to grips with the root causes. On  
a recent visit to Greece this attitude of denial was underscored when I asked a senior Greek 
leader, “What do you say about the financial crisis in your country?”, to which he responded: “It’s not 
our crisis, it’s Europe’s crisis!”

BE AUThENTIC

 The third very important consideration is the need for authenticity. Leaders must say what 
they mean, and mean what they say. They need to step up to the plate and nail their colours to the 
mast. Those who choose to cover up, lie and deceive suffer the Pinocchio consequence – their 
noses get longer and longer! Telling the truth, however painful, is crucial, if leaders hope to inspire 
their constituencies to follow the course of action they are championing. When they are seen to 
not be transparent, their constituencies not only eventually desert them, but also very often opt 
to follow others who tell the truth, however painful it may be. Politicians and business leaders 
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cry foul when the media exposes the real story behind a crisis, forgetting the fact that they 
themselves had the opportunity to set the agenda by simply telling the truth from the outset, 
saving themselves the pain of later having to repeatedly explain why they withheld or fudged 
information. Not only do leaders often fail to communicate externally, they also frequently fail 
to ensure that their organizations are kept abreast of developments. 

TAKE CoNTRoL

 The fourth point that requires emphasis is the need to take control. Very often the question 
is posed: “Who is in control?” True leaders are willing to stand up and take responsibility for 
dealing with a crisis in a manner that is not overbearing. They firmly grab hold of the reins and 
do not resort to dilly-dallying between one approach today and another tomorrow. However 
challenging it may be, they are willing to take decisions.
 Furthermore, leaders worth their salt do not resort to the blame game, as is all too often 
the case when crises occur. Their focus is not to ascribe guilt, and thereby exonerate 
themselves of any blame.  The blame game very often leads to killing off the very people 
needed to efficiently resolve a crisis. A once iconic company, Hewlett Packard, which seems 
to have badly lost its way, resorted to playing musical chairs with CEOs in response to its 
woes – Fiorina, then Hurt, then Apoteker and now Whitman. As it slid further down a path 
of decline, it resorted to ascribing blame rather than confronting the root causes. Its most 
recent excuse for its demise has centred on the acquisition of the software company, 
Autonomy, which would seem to have been a gross misjudgement, despite triple due 
diligence having been conducted. Instead of accepting that the computing world was 
dramatically changing, and therefore required a totally new business approach, HP chose to 
shroud its woes by blaming Autonomy, which was initially hailed as the saving grace, for its 
continuing difficulties.
 Understandably, it is not a very pleasant experience to reach down into the depths of a crisis, 
exposing the root causes. It requires the humility to listen to and involve others who may very 
well have valid and better insights. Leaders who opt for a fix-it approach all too often fail, simply 
succeeding in patching up a broken situation, which in all likelihood will soon be broken again. 
 A fairly common error leaders make at times of crisis is to cast aside the very people who are 
key to finding an enduring new way forward. Having lost these people, they very soon find that 
their absence has made it more difficult to keep the primary flywheel that drives the organization 
moving, and that matters rapidly deteriorate even further. In his sequel to Good to Great, How the 
Mighty Fall, Jim Collins stresses the need to keep the right people in the organization, resisting 
the temptation to resort to indiscriminate knee-jerk reactions that not only damage the 
organization, but also the credibility of the leader. At times of crisis, keeping all stakeholders on 
board is absolutely crucial. 
 It is also equally important that leaders cover all bases because crises often disrupt multiple 
areas of an organization. Adopting a business-as-usual approach is inappropriate, as this not only 
blinds leaders to the enormous possibilities that crises offer, but also causes them to suffer 
premature thought-closure, therefore failing to identify and actualize such possibilities.
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pAIN CAN SpAwN GAIN

 Finally, pain can be a stepping stone to gain. When crises strike, companies often incur 
tremendous pain. When leaders fixate on this pain, their responses are, at best, reactive. But, 
when they look beyond the pain, they invariably see a landscape of new possibilities waiting to 
be explored. They then realize that resolving the crisis requires meaningful, transformational 
change, and that change is a prerequisite for exploiting the possibilities and opportunities related 
to the crisis. 
 Furthermore, it is very important to see and interpret the bigger picture. It serves very little 
purpose for leaders to become entangled in small details, trying to fix a little here and a little 
there. The euro crisis cries out for a comprehensive approach in which leaders openly confess to 
having badly erred by establishing a monetary union without at the same time also setting up a 
fiscal union. They need to start out by admitting that this oversight left the door open for the 
debt excesses in many eurozone countries, and that these problems cannot be resolved by 
applying more and more ineffective austerity measures. As the European Commission 
highlighted, there is a very difficult pill to be swallowed, following through on political union. 
Sacred as sovereignty and nationalism may be, leaders need to bite the bullet and make the case 
for political union, which then will also cover the need for a fiscal union.  Most are, however, too 
aware of the fallout this may bring, and therefore prefer to chart a less challenging course.
 Only when leaders have the courage to inspire a paradigm shift can they be cautiously 
confident that a crisis will not repeatedly rear its ugly head. They are not afraid to gather 
independent advice, however radical this may be, and then to act on this advice. 
 Beyonder leaders welcome crises as wonderful opportunities, a clean sheet on which to rethink 
and redesign their organizations according to the very latest standards and processes. 
 Leaders must exploit the value inherent in crises, not simply try to restore matters to how 
they were before the crisis struck. Their inherent risk aversion causes them to see loss before 
they see gain. Prospect theory, the validity of which has been proven, teaches us that in times of 
uncertainty, potential losses always loom larger that potential gains. Faced with crises, most 
leaders very often choose to pull back and batten down the hatches, waiting for the storm to pass. 
But fortunately others look through the dark clouds to see the tremendous opportunities that lie 
beyond, and exploit those opportunities.

BLACK SwANS

 When the Muslim Brotherhood was democratically elected after the rapid demise of Muba-
rak, and President Morsi succeeded him, this seemed to be something of a black swan occurrence, 
creating the hope that a politically legitimate Egyptian government could meaningfully move 
the peace process in the Middle East forward, yet this was unfortunately an incorrect assumption. 
Sadly, President Morsi rapidly squandered his credibility by creating the suspicion that he was 
hell-bent on moving Egypt towards a more orthodox form of Islam. Together with the ever-
worsening economic situation, this led to the widespread protests that caused such disruption 
that the powerful Egyptian military intervened, deposing the democratically elected president 
and creating a constitutional crisis. The outcome of this most recent military intervention is 
difficult to predict. If Egypt is to regain some form of stability, and peace in the Middle East is 
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to eventually be achieved, there will need to be a dramatic shift in mindset in this part of the 
world. Without leaders who place benevolence, confidence and justice at the forefront of their 
approach, the future is doubtful.

RADICAL INNoVATIoN 

 What is called for is not merely innovative leadership, but radically innovative leadership. We 
need leaders who are willing to break boundaries and go beyond to where they have never been 
before – into uncharted territory. The following quotation summarizes this spirit very well: “If 
an egg is broken by an outside force, life ends. If broken by an inside force, it begins.” Great things always 
begin from inside. 

pRoBLEM SoLVING

 A concept which I believe is heavily flawed and which I believe leaders should seriously 
rethink is what is commonly referred to as problem solving. When characterizing the required 
response to a crisis such as the financial crisis as problem solving, it all too often leads to a 
mindset where leaders simply try to remedy the crisis by virtue of solving the problem by 
returning the situation to how it was before the crisis arose. This may very well result in the 
fixing of the problem to the extent of returning the situation to where it was before, but adding 
nothing new in terms of the future. Given that this is not a future-orientated approach, it very 
much resembles a leader standing with his back to the future, and exclaiming, “Let’s fix it.” 
 When many of my African brethren were still fixated on apartheid after Mr Mandela had 
become president of a democratic South Africa, I was often given to exclaiming, “For heaven’s 
sake, turn your back to the past and face the future!” A broken ideology such as apartheid cannot be 
fixed! The challenge is not to merely repair, but to create the future we desire. Unfortunately, 
premature thought-closure causes our minds to close long before they should, preventing us 
from seeing and actualizing the possibilities inherent in a crisis. Once our minds close, we then 
simply protect the idea around which our minds have closed. Leaders must learn to deliberately 
keep their minds open long enough to enable them to make the mental leaps needed to arrive at 
truly innovative ideas.
 Many leaders are, as I have previously noted, inherently reactive. Instead of anticipating 
problems, they wait for problems to manifest themselves, and then respond to the problem. I am 
reminded of a friend who is a scenario planner, who in 2006 was invited by the Central 
Communist Party in Beijing to facilitate a scenario planning session. One of the scenarios 
developed during this occasion predicted the financial crisis which materialized two years later. 
The Chinese therefore anticipated the coming of the crisis and were forewarned. Being primarily 
problem solvers, most of our leaders are, however, little more than convergent-thinking 
reproducers. What we desperately need is leaders who are divergent thinkers, and who therefore 
have the courage to deliberately step beyond existing patterns of thinking; leaders who are 
courageous enough to be a minority of one, countenancing the possibility of crucifixion. 
 My plea is for leaders with an opportunity-seeking mindset; leaders who are focused on where 
we will be living in future; leaders who are not fixated on yesterday. We need leaders with the 
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mental flexibility to pro-actively challenge everything if need be; leaders who do not wait for the 
storm to pass, but who learn how to dance in the rain! We need leaders who move the world 
forward, the Steve Jobses of the world; leaders who think outside the frame. 

FRAMING 

 Thomas Kuhns, a physicist, introduced us to the concept of framing. Paradigms are the 
mental models that determine our attitudes and our behaviours. We cannot change our attitudes 
and behaviours unless we change the mental model from whence we operate. When our mental 
models are broken, simply trying to fix them will unfortunately not make any difference to our 
attitudes and behaviours. What we need to change are the mental models according to which we 
operate. Many of the problems we are currently experiencing relate to how we see the world – 
our paradigms. Our paradigms are the lenses through which we look at the world. When we look 
through a certain lens, we see certain things in a very specific way. If our paradigm of women 
holds that they should be barefoot, pregnant and in the kitchen – God forbid that this should be 
true – then you would know exactly where my wife, Paula is. Although pregnant would require 
divine intervention, the rest is achievable. Well, sadly for me, she does not even remotely 
subscribe to that paradigm!

A pARADIGM ShIFT

 Our world needs a paradigm shift in leadership. We need leaders with the courage to say: 
“Guys, it ain’t working any more.” Frankly, we need what Toffler speaks about in Third Wave, 
when writing an imaginary open letter to the founding fathers of America. In it he states: “The 
political system that you left us ain’t working anymore. Come back and redo it!” The political and 
economic systems are clearly broken and need rethinking and redesigning. Only when leaders 
are willing to embark on a paradigm shift will attitudes and behaviours change. This I saw in 
South Africa where we had lived under the scourge of apartheid for forty years. In the apartheid 
era, white South Africans saw black South Africans as lesser beings, thus adopting very negative 
attitudes and behaviours. When Nelson Mandela was released, and in 1994 became the President 
of South Africa, the demise of the apartheid paradigm did not herald the destruction of South 
Africa, but was the onset of a new dawn. Contrary to the doomsday expectations, white South 
Africans were not persecuted and hounded out of their country of birth. Although many white 
South Africans had firmly believed that the end of apartheid would usher in white subjugation, 
nothing of the sort happened. With the paradigm having shifted from apartheid to democracy, 
it was suddenly very difficult to find anybody who was willing to state that he had supported 
apartheid. Whites started to see South Africa through a different lens, now seeing black South 
Africans as fellow countrymen, and consequently recognizing their dignity, and treating them 
with due respect. 
 My generation has dismally failed our world, and has nothing to be proud of. When we move 
on to where the Steve Jobses of the world are today, we will have little in which to take pride. 
Future generations have the challenge of not walking in our rotten footsteps, but of breaking 
new ground. 
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why NoT? 

 When I informed the dean of my school in Belgium that I would be relocating back to South 
Africa at the end of academic year 2014, he was, to say the very least, surprised. Although South 
Africa was entering rough waters, I felt the need to return to play my part in ensuring that the 
gains made since 1994 would not fade away. However, I will continue coming to Hungary every 
year for as long as I am welcome, and will continue to teach in China, Russia and Ireland, as  
I find these countries and their people very fascinating. 
 I close with a quotation from George Bernard Shaw, an Irishman. Jokingly, I have often said 
that when the Irish were poor and had potatoes as their staple food, they produced great 
literature, which somewhat faded when they became rich, but subsequently re-attained its 
previous level of excellence after the financial crisis had reinstated potatoes as their staple food. 
Shaw said, “You see things that are and ask why, I see things that are and ask why not?” My prayer for 
you is that forthwith you will all become ‘why-notters’ and not ‘why-ers’. I thank you for this 
opportunity to address you, and wish you well.
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STRATéGIAI poZíCIó VáLSáG IDEJéN –  
hoGyAN LEGyüNK GyôZTESEK

S T R o h M A y E R  J á N o S

A  következôkben olyan benyomásokról írok, amelyek nem valamilyen mélyreható egye-
temi kutatásból származnak, vagy egy cég álláspontját tükrözik, hanem a személyes tapasztalatai-
mon alapulnak. A témánk: fejlôdés válság idején. De mit is értünk fejlôdésen? Munkatapasztala-
tomból eredô értelmezésem szerint a dolog lényege az, hogy milyen stratégiai pozíciókat kell 
felvennünk ahhoz, hogy a cég átvészelje a válságot, sôt akár nyertesként kerüljön ki belôle. Más-
ként fogalmazva: milyen dolgokat kell egy vállalatnak mérlegelnie, amikor nehéz helyzetbe ke-
rül. Sajnos számos válságnak lehettünk tanúi a múltban, így elegendô adat áll rendelkezésre  
a vizsgálathoz. A következtetések levonása azonban már korántsem egyszerû.
 Ha összevetünk három, egymástól nagyon különbözô válságot, nevezetesen az európai, az 
argentin és az oroszországi válsághelyzetet, azonnal szembetûnik, hogy nem mindig ugyanazok 
az iparágak a legnagyobb vesztesek, egyszerûen az iparágak földrajzi elhelyezkedése miatt. Azt, 
hogy egy súlyos oroszországi válság esetén az olaj- és a gázszektor ne legyen a három legnagyobb 
vesztes között, nehéz lenne elképzelni. Ezen kívül a válság súlyossága terén is nagy eltérések 
mutatkozhatnak. Nemcsak azt kell meglátnunk, hogy kit sújt leginkább a válság, hanem azt is, 
hogy ki és hogyan képes kilábalni belôle.
 Tágabb perspektívából szemlélve az is fontos, hogy milyen gyorsan lábal ki egy-egy szektor  
a válságból. Az összes válság közül a mostani érintette elôször igazán súlyosan a pénzügyi szek-
tort. Ez talán nem tûnik fel annyira, hiszen még mindig ezeket az idôket éljük. Mindenesetre ez 
az elsô olyan alkalom, hogy igazán érinti ôket a válság, és érdekes módon – noha nem elsôként 
estek áldozatul – mégis sokkal lassabban tudnak kikecmeregni belôle (hasonlóan a nyersanyag-
iparhoz). Számomra valójában nem is az az érdekes, hogy kit érintett elsôként a válság, hiszen az 
egy múltbeli helyzetet tükröz, hanem sokkal inkább az, hogy miként lehet újra talpra állni. Ne 
felejtsük el Rockefeller és mások biztatását, hogy a válság nem más, mint lehetôség arra, hogy  
a katasztrófát saját elônyünkre fordítsuk. 
 Egyeseknek sikerült az említett elônyre szert tenniük. A legutóbbi válságban például melyik 
az a cég, amelyik a piaci értékét tekintve megmaradt az élbolyban? A válság elôtti és utáni 
idôszakból származó amerikai adatokat összehasonlítva azt látjuk, hogy a száz legnagyobb cég 
mintegy harmada lemorzsolódott. Ha viszont csak a piacvezetô cégek felsô negyedét nézzük,  
a változás már jóval kisebb mértékû. Innen a vállalatoknak már csak mintegy negyede tûnt el. 
Általánosságban úgy látszik, hogy a nagyobb cégek jobban fel vannak készülve egy válsághelyzetre, 
és így a kitettségük is kisebb, mint a többi cégé. Ha ezután összevetjük a lista elején és végén 
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Stratégiai pozíció válság idején – hogyan legyünk gyôztesek I Strohmayer János

található három-három céget, láthatjuk, hogy a profitban mért teljesítmény igen jelentôs kü-
lönbséget mutat. Lennie kell tehát valaminek, amit másként csinálnak a válságkezelés terén.
 Nézzünk néhány példát a nyertesekre a bankok és vállalatok körében a feltörekvô és fejlôdô 
piacokon. Vegyük például a luxusjármûveket gyártó BMW-t. Azt gondoltuk volna, hogy a válla-
lat nem fogja egykönnyen átvészelni a válságot, mégis sikerült neki. Egy másik példa a Santander, 
amelynek az egyik leginkább sújtott országban van a központja, mégis sikerült elônyösebben 
kikerülniük a válságból, mint a többieknek.
 Az említett cégekben közös, hogy elôször is igyekeztek megérteni a kialakult válság termé-
szetét és meghatározni saját helyzetüket a válságban. Amikor megpróbáljuk kideríteni, hogy 
milyen válsággal is állunk szemben, akkor – mint esetünkben is – a fogyasztókra ható tényezôket 
kell vizsgálnunk. Mekkora a munkanélküliség? Növekedett-e a jövedelmek reálértéke? Ezek 
mind olyan tényezôk, amelyek a háztartások vagyonára is hatással vannak: növekedni vagy 
csökkenni fog a tulajdonomban lévô részvények értéke? Növekedni vagy csökkenni fog a há-
zam értéke? Érdekes megfigyelni, hogy a jelenlegi válság az elsô, amelyben a háztartásokat két 
oldalról is támadás érte, mégpedig nagy volumenû támadás. Nem csupán a tôzsdék omlottak 
össze, hanem sok esetben az emberek tulajdonában lévô házak értéke is nagyot zuhant, pedig 
ezek a lakossági tulajdon végsô menedékének számítottak. Hasonló dolgok történtek már 
Angliában is, különösen a déli országrészen az 1980-as években, de a mostani az elsô eset, 
amikor a jelenség rendkívül kiterjedtté vált. Attól függôen, honnan érkezik a támadás, a cégek 
bevételei is nyomás alá kerülnek. Így tehát nagyon fontos felismernünk, milyen típusú válság-
ról is van szó. Már csak azért is, mert ez befolyásolja a magánszemélyeknek a rendszerbe vetett 
általános bizalmát.
 Ezen kívül saját helyzetünket is azonosítanunk kell a válságban. Vajon még csak közelít, de 
már felfigyeltünk rá? Vagy a hurrikán kellôs közepében vagyunk, és egyedül a menekülésre és  
a túlélésre kell összpontosítanunk? Esetleg már túl vagyunk a nehezén, és csak magunkat védve 
ki kell hajóznunk a csendesülô viharból? Netán már látunk némi napfényt az ég alján? Talán már 
kimerészkedhetünk a nyílt tengerre is? Bár ezek a kérdések triviálisnak tûnhetnek, számtalanszor 
fordul elô, hogy az emberek félreértelmezik saját helyzetüket, különösen akkor, ha a válság  
a jelenlegihez hasonlóan elhúzódik. 2008 óta számos tanulmányt olvastam arról, hogy a válság 
véget ért, de legalább ennyit olvastam arról is, hogy folytatódik. Ezért úgy gondolom, nagyon 
fontos helyesen felmérni, hol állunk éppen a válságban, utána pedig meg kell ôriznünk a rugal-
masságunkat.
 Amikor azon töprengünk, hogyan fordíthatnánk a válságot a javunkra, öt cselekvési terület 
merülhet fel. (A kört akár ki is bôvíthetnénk – mondjuk – tízre, hogy megegyezzen az isteni pa-
rancsolatok számával, vagy leszûkíthetnénk háromra, hogy könnyebben megjegyezzük ôket, mi 
mégis maradjunk most a legfontosabb ötnél.)
Az elsô témakör a vállalati mûködéshez és gazdálkodáshoz kapcsolódik. Például: fogjuk szoro-
sabbra a gyeplôt. Erre azért van szükség, mert olyan idôszakban ért minket a válság, amikor  
a fegyelem kezdett fellazulni – az emberek annyira hozzászoktak a növekedéshez, különösen  
a világnak ezen a részén, hogy eszükbe sem jutott, mi lenne, ha a növekedés egy ideig elmaradna. 
A lényeg, hogy legyen elég pénzünk a kasszában, mert nem biztos, hogy sikerül pénzt szerez-
nünk a bankban, ha hitelre lesz szükségünk. Ezzel egyébként a korai vállalatirányítási alapelvek-
hez nyúlunk vissza, amelyek mûködtek az 1920-as években, és valószínûleg az 1880-as években 
is, így mûködniük kell napjainkban is. Lényegében vissza kell térnünk az alapokhoz: karcsúsítani 
és áramvonalasítani kell, és így még az ellenálló képességünket is fejlesztjük.
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 A második témakör az innováció. Lehet, hogy teljesen új területekre kell fókuszálni az inno-
vációs tevékenységünket, de fontos, hogy semmiképp ne fogjuk vissza azt. Úgy vélem, nagy  
a kísértés az innováció visszafogására, ugyanis csak arra koncentrálunk, hogy átérjünk a túlsó 
partra, és úgy gondoljuk, ráérünk majd akkor elmélkedni az innovációs lehetôségeken, ha végre 
átjutottunk. Mégis azt mondom, ne vegyük le a lábunkat a gázpedálról, hanem folytassuk az in-
novációt teljes gázzal – meg fog térülni.
 A következô témakör az üzleti stratégia és a kockázatértékelés. Kezdjük ez utóbbival. Ez egy 
nagyon fontos lépés, akár a nulladik lépésnek is nevezhetnénk. 2008-ban néhány bank komolyan 
fontolgatta, hogy csökkenti a piaci jelenlétét Magyarországon, aztán mégis arra jutottak, hogy 
inkább maradnak, bízva abban, hogy az ország egy éven belül talpra áll. Ma már szerintem né-
melyikük bánja, hogy így döntött. Egyszerûen másként értékelték a kockázatot. Azt tették 
ugyanis, amit általában mindenki, amikor valamilyen kockázatot kell mérlegelni: a múlt alapján 
próbáltak következtetni a jövôre. Ez viszont általában nem segít, különösen nem válság idején, 
mivel a válságok éppen a múlt és a jövô közötti folytonosság megszakadásával függnek össze. 
Éppen ezért el kell tudnunk vonatkoztatni attól, ami a múltban mûködött, mert lehet, hogy  
a jövôben már nem fog mûködni. Ma már nem a mûködés hatékonyságáról, néhány elôfizetés 
lemondásáról vagy a fiókirodákban dolgozó állomány megfelezésérôl van szó, hanem a meglévô 
üzleti struktúránk megváltoztatásáról. El tudnánk képzelni például azt, hogy a fiókhálózatunk 
egyharmadában ne legyen ember? Ehhez strukturális változások kellenének. Vagy el tudjuk kép-
zelni, hogy az innovációra alapozva kidolgozunk egy új, eddig ismeretlen üzletstratégiát? Vajon 
mi kellene ahhoz, hogy ezt valóban meg is valósítsuk? Esetleg megelégszünk azzal a hozzáállás-
sal, hogy: „tudom, amit tudok, csak keresztül kell vágni magam a problémán: az elején kell kez-
deni, egyenesen haladni, és akkor végül odaérek”. Ez még mindig a kísérletezésrôl szól, amit 
persze szintén össze lehet kötni az innovációval. Nem feltétlenül kell mindent egy lapra feltenni, 
és megtalálni annak a módját, hogyan váljunk meg az egyik részlegünkben az összes alkalmazot-
tól; inkább kísérleteznünk kell, mégpedig türelmesen, ami ilyenkor nem könnyû, mert az embe-
rek válság idején türelmetlenné válnak, pánikba esnek, és azonnali eredményeket akarnak látni. 
Mégis, ha távolabbra tekintünk, és ha egy kis pénzt is sikerült megôrizni a kasszában, akkor 
megengedhetjük magunknak, hogy türelmesebbek legyünk.
 A tehetség mint negyedik témakör kapcsán felvetôdik a kérdés, hogy alkalmas-e az idô arra, 
hogy tehetséges munkaerôt alkalmazzunk. Nem lenne kifizetôdôbb, ha inkább csökkentenénk  
a költségeket, a létszámot, és hatékonyabbá tennénk a mûködést? Szerintem a kettô nem zárja ki 
egymást. Valószínûleg szûkebbre kell szabni a szervezetet, ha ezzel növeljük a hatékonyságot. 
Azonban a tehetséges munkaerô felvétele soha nem lehet rossz döntés, mivel a tehetséges mun-
kavállalókból egyáltalán nincs bôséges kínálat. Megéri szem elôtt tartani ezt a szempontot.
 Az utolsó témakör a fúzió és felvásárlás (M&A) témaköre. Valóban most van itt az ideje, hogy 
bevásárlókörútra induljunk, és felvásároljunk más cégeket? Ha úgy látjuk, hogy késôbb kedvezôbb 
árat kaphatunk, mert még tart az árcsökkenés, akkor talán érdemes elhalasztani a vásárlást: ki kell 
várnunk a lejtô végét. De honnan lehet tudni, hogy ez mikor következik be? Mint említettem, 
számtalanszor olvastam már, hogy elértük a válság mélypontját, de a valóságban még mindig 
nem tartunk ott. Érdemes fejleszteni az M&A készségeinket válság idején is, mert a kereslet és  
a kínálat tényleg megtalálja egymást: mindig vannak olyanok, akik kétségbeesésükben akár áron 
alul is eladják a vállalkozásukat, így talán most van itt az idô, hogy felvásároljuk ôket.
 Hadd szemléltessem a fenti témaköröket néhány globális példával, bemutatva, hogy ôk mit 
tettek a különbözô válságokban. Amikor Koreát elérte a válság, a mûködést karcsúsították. A fi-
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zetéseket rugalmassá alakították: kevesebbet fizettek, hogy ne kelljen elbocsátani embereket. 
Ezáltal a munkatársak jóval elkötelezettebbek lettek, mert látták, hogy próbálnak segíteni nekik 
a válság átvészelésében.
 Az innovációt az Apple esetével szemléltetem. Ha megnézzük az Apple részvényárainak ala-
kulását a többi informatikai céghez képest, lenyûgözô látni, hogy van olyan cég ma, amelynek 
piaci értéke Svájc GDP-jével vetekszik – ez tényleg példátlan. Ráadásul ezt a válság alatt érték el, 
amihez pedig az kellett, hogy folytassák az innovációt. Arra koncentráltak, hogy csökkentsék az 
akkumulátorok méretét, és növeljék a chipek teljesítményét, ami lehetôvé tette, hogy számos új 
dolgot fejlesszenek ki. 
 Ami az Apple üzleti stratégiáját illeti, a cég egy sor rendkívül impozáns termékkel jelent meg 
a piacon 2007 óta, ráadásul nem az olcsó, diszkontkategóriában, hanem a prémiumkategóriában. 
Sosem inogtak meg, mert hittek abban, hogy jól csinálják, amit csinálnak. Piacra dobhatták volna 
az iPad 3-at fél évvel késôbb is? Igen, megtehették volna, de ez nem igazán változtatott volna  
a dolgokon. Az elemzôk egy kicsit fanyalogtak ugyan, hogy késlekednek az új termékkel, mégis 
kivártak. Úgy döntöttek, hogy teljes gázzal arra a meglévô üzleti stratégiára koncentrálnak, 
amelyben erôsen hittek. 
 Felmerülhet, hogy az Apple eredményei az utóbbi két hónapban nem feleltek meg az elemzôk 
várakozásainak, emellett az Apple-részvények ára körülbelül 30%-ot esett. Kérdéses azonban, 
hogy a rövid távú piaci mozgásokat egyáltalán jelzésértékûnek lehet-e tekinteni. A BMW például 
magántulajdonban lévô cég volt, így nem voltak jelentései, amikor bejegyezték a tôzsdén. Az 
egyik problematikus pontot a negyedéves jelentéseik képezték. A Quandt család és a cég 
vezetôségi tagjai azt mondták: „Nehéz beszámolnunk a negyedéves eredményeinkrôl; mi hosz-
szabb idôtartamokban gondolkodunk.” Magam is úgy gondolom, hogy ez egy helytálló szemlé-
let. Szerintem a piacoknak magas elvárásaik vannak, és ez igaz a politikai válságokra is. Sokkal 
könnyebb volt az 1960-as, 1970-es években, amikor a hírek még lassabban terjedtek. Ma már  
a hírek a fénysebességnél is gyorsabban járják be a világot, és véleményem szerint ez nehezebbé 
teszi, hogy túljussunk bizonyos problémákon. Ugyanez vonatkozhat az Apple-re is. Steve Jobs 
sajnálatos halála bizonytalanságot okozott. Ez eddig még semmilyen hatással nem járt – majd 
meglátjuk, mi történik a továbbiakban. Az elemzôi várakozásokra az iPad mini megjelenése volt 
hatással, amely a vártnál jóval kevesebb eladást ért el. Sok pénzt és kutatást szántak erre a termék-
re, a kisebb képernyôre és a még kisebb akkumulátorra. Azt gondolom, hogy sokkal célravezetôbb, 
ha hosszabb távot nézünk, mint egyetlen negyedévet. Ez szerintem nem csak az Apple-re érvé-
nyes, hanem bármilyen más, hasonló méretû cégre, amit jegyeznek a tôzsdén.
 A tehetség kapcsán a kínai módszert mutatom be. A növekvô Kína és India egyaránt az agy-
elszívás jelenségével néz szembe. A tehetségek a Harvardon vagy a Stanfordon tanulnak tovább, 
és amikor ajánlatot kapnak például a Wall Streetrôl, akkor a kínai karrier már nem tûnik többé 
vonzónak. Erre viszont a kínai vállalatok azt mondják: „Nálunk nem jelent problémát az, ami 
Amerikát és egyes európai országokat sújtja. Foglalkoztatni tudjuk a tehetségeinket. Így még 
jobban is járunk, mivel nem kell kimennünk az egyetemekre, hogy találjunk valakit, aki a jegyei 
alapján tehetségesnek tûnik, hanem olyan embert vehetünk fel, aki már két év tapasztalattal 
rendelkezik, és láthatjuk azt is, hogyan kamatoztatható ez a tehetség az üzleti életben.” Így tehát 
képesek újrafoglalkoztatni ezeket a tapasztalt szakembereket az országukban. (Egyébként az oro-
szok is hasonló szemléletet követnek.) A válság mindig egyben lehetôség is. A módszer tehát 
Európában is mûködhet. Németország például sok tekintetben jobb helyzetben van, mint a töb-
bi ország, és ha ez a helyzet lényegesen jobb, mint Görögországban, akkor a görög frissdiplomá-
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sok a vonzóbb lehetôséget fogják választani. Ôket érdemes is lesz foglalkoztatni, különösen olyan 
cégeknek, amelyek Dél-Európa felé nyitnának a jövôben.
 Végül ejtsünk szót az egyesülésekrôl és felvásárlásokról is. A Google-nál büszkén emlegetik, 
hogy minden héten felvásárolnak egy céget. Érdekes szlogennek tartom, de még különösebb, 
hogy azt mondják, a cégeket fôleg a tehetség miatt vásárolják fel, és nem azért, mert a cégnél 
valami olyasmi található, amit ôk maguk ne tudnának kifejleszteni. Természetesen bizonyos 
mértékben gyorsítják is így a folyamatokat, hiszen fejlesztési idôt takarítanak meg, mégis  
a Google felvásárlásai fôként azért történnek, hogy embereket nyerjenek meg a cég számára, 
amelynek létszáma 3000-rôl 15 000-re nôtt az utóbbi öt évben. Ráadásul a munkaviszonyokra 
korlátozásokat is alkalmaznak: nem dolgozhatnak az emberek részmunkaidôben (ami számomra 
nagyon meglepô), és nem dolgozhatnak otthonról sem. Ezeket a szabályokat azért vezették be, 
mert ha három- vagy ötezer fôrôl tizenötezerre nô a dolgozók száma öt év alatt, akkor nem lehet, 
hogy egyesek 35%-ban vagy 73%-ban dolgozzanak – már az elején következetes irányelveket 
kell lefektetni, mert különben nem lehet követni, hogy ki mit csinál.
 Ha megnézzük a Google viselkedését, láthatjuk, hogy amikor a globális üzletkötések száma 
elérte a csúcsot 2007-ben, bizonyos mértékben a Google is növekedést mutatott. A cég ugyan-
azon az úton járt – elérkezett a felvásárlások ideje. Ugyanakkor a Google gyorsan rádöbbent, 
hogy a dolgok már máshogy állnak, le kell lassítaniuk, körül kell nézniük. Ez az említett nulladik 
lépés: tudták, hogy hol állnak a válságban. Ezután pusztán 18 hónapra volt szükségük, hogy elér-
jék a felvásárlások terén ezt az elképesztôen magas csúcsot. Ez volt az a helyzet, amikor a legtöb-
ben ezt mondták volna: „Megôrültetek, most vesztek valamit? Hiszen egy év múlva olcsóbban is 
megkapnátok.” A Google azonban nem foglalkozott ezzel; és sikerült egy nagyon erôs céget 
összegyúrnia, roppant agilis M&A csapattal.
 Összegzésként: Létezik tehát általános recept arra, hogyan kerülhetünk ki gyôztesen egy vál-
ságból? Sajnos nincs ilyen recept. Hiszen ha lenne, akkor sokan még több vagyonra tettek volna 
szert az utóbbi években. Bizonyos összetevôket azonban így is azonosíthatunk. Fontos tényezô, 
hogy mennyire mûködtetjük jól a céget, mennyire gazdálkodunk jól, mennyire tudjuk újrapozi-
cionálni az innovációs tevékenységünket vagy újragondolni cégünk üzleti modelljét, illetve bele 
merünk-e vágni abba, hogy meg is valósítsuk azt. Több figyelmet szentelhetünk a tehetségek 
megvásárlásának vagy képzésének is, vagy a korábbinál erôsebb menedzsmentet alakíthatunk ki. 
Talán az is elég, ha a megfelelô üzleteket a megfelelô idôben találjuk meg. Mindezek az elemek 
segíthetnek abban, hogy – amint Rockefeller mondta – a katasztrófát lehetôséggé alakítsuk.
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STRATEGIC poSTURE IN A CRISIS – 
whAT IT TAKES To BE A wINNER

J á N o S  S T R o h M A y E R

What I intend to discuss in the following are impressions that, rather than representing any 
deep academic research or the standpoint of a firm, have been gained from my own personal 
experience. Our topic is development in crisis, but what do we mean by development? My inter-
pretation – based on the work that I do – is that it is about the strategic postures I would have to 
take if I wanted to make it through the crisis,  perhaps even as a winner. To put it another way: 
What is it that, as a company, I need to consider when facing difficult situations? Unfortunately, 
we have a host of crises to look back on, so there is sufficient data available to study this. Never-
theless, the deductions are not so simple. 
 If we look at three very different crises, the first thing we see with Europe, Argentina or Rus-
sia is that those who lose the most are not always the same, because they are simply in the context 
of the geography of the industries that are prevalent. For oil and gas not to have been among the 
top three losers in a serious crisis in Russia would have been surprising. The second thing is that 
the depth of crisis can also be very, very different. If we look at the numbers in the column for 
Argentina, we can see how massive that crisis was. The third is just about the same as the worst 
one in the European crisis. However it is not just important to see who the worst hit is. It is also 
important to see who recovers, and in what shape and form. 
 Looking at a broader picture, one should also consider how fast sectors recover. This is the 
first time that financial has really been hit so badly over all the crises. We forget this – it always 
seems that we take it as a given because we are living in these times. However, it is in fact the first 
time they have been hit – interestingly enough, whenever they are hit even if they are first to go, 
they are always slower in coming out of it, similarly to basic materials. It is actually more inter-
esting to my mind not to think about who was hit first, because that is a matter of the past; it is 
more interesting to see what it takes to get out of the crisis. Let us not forget that Rockefeller 
and others have said that a crisis is actually a great opportunity to turn disaster into advantage. 
 Some have taken that advantage. If we look at the most recent crisis, who was in the lead in 
terms of market capitalization? According to this US data, from before the crisis until after it, we 
lose basically a third of the top 100 companies. Interestingly enough though, if we look at the 
top quartile of these leaders, the change is already smaller. Here only roughly a quarter of the 
players are lost. In general, it seems that larger companies are better prepared and hit less than 
the rest. If we then study the top three companies versus the bottom three, the performance in 
terms of returns is extremely significant. So there must be something that they do differently in 
terms of managing through the course of the crisis.
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Strategic Posture in a Crisis – What it Takes to be a Winner I János Strohmayer 

 Some banks and corporations are winners in emerging and developing markets. Take BMW 
– you certainly would not have expected that to be a company cruising easily through the crisis, 
and nevertheless, it managed. Or take Santander, whose home base is in a country that is one of 
the worst hit in the current crisis, yet because of the strategy it took, it is able to cruise through 
the crisis better than others. 
 The first thing that all of them do is try to understand what kind of crisis we are facing and 
where we are in the crisis. When looking at what type of crisis we are facing, we see elements 
that will influence, in this case, consumers. How much unemployment is there? How much has 
income growth stagnated? The bottom line is that they are all elements effecting household as-
sets. Does the value of the shares I own increase or decrease? Does the value of the house that I 
own increase or decrease? I find it interesting that the current crisis is the first time when house-
hold assets have been attacked from both sides on a larger scale. It is not just the stock exchang-
es that have crumbled – in many cases it is also the houses that people own, which were the last 
resorts of ownership, that have decreased in value. Similar things happened in England, particu-
larly in the south of England in the 1980s, but this is the first large-scale occurrence of this 
phenomenon. Depending upon which one is under attack, my income as a company will be 
under this stress. Thus it is very important to know what kind of crisis we are talking about. This 
is not least because it also affects the trust of individuals towards the system at large. 
 I also need to know where I am in the crisis. Is it just coming and I see it? Am I in the middle 
of the hurricane and do I just need to muddle through and survive? Has it actually already 
passed, and are things now more about being defensive and sailing through the rest of the storm? 
Or do we actually see some sunlight on the horizon – can we sail towards the open seas? Despite 
the fact that it may sound very trivial, in many cases people misjudge this, particularly in a crisis 
that has lasted as long as the present one has. Since 2008, I have read a number of papers about 
how the crisis is over. And I have read equally many papers about how the crisis is continuing. 
Thus I think it is very important to take the measurement of where we are in the crisis well, and 
to then remain flexible. 
 When considering how to convert crisis into opportunity, five themes emerge. (They could 
possibly be made into ten to be more like the Commandments, or they could be reduced to three 
so that we might remember them better.) 
 The first part is about operations and financial management – “Burn fat… but build muscle.” 
That is actually the best diet you can have. To lose a little bit of weight, maybe a lot of weight, 
but then become more tenacious throughout. It entails aspects such as having a tighter grip on 
operations, especially because we came out of a period where things started getting loose – peo-
ple got so used to growth, particularly in this part of the world, that they forgot things can also 
not grow for a while. It is about making sure you have enough cash in the till because maybe you 
will not get any money from the bank when you need a loan. Additionally, it is going back to very 
simplistic management principles that were true in the 1920s, that most likely were true in 1880 
as well, and they should also be true today. It very much means getting back to the basics – to get 
trimmer and slimmer, but more resistant as you do so.
 The second part is about innovation. You need to think about potentially changing what you 
innovate in, but it does not mean that you should innovate less. I think there might be a tempta-
tion to innovate less because you want to muddle through and make it to the other side, and then 
once you are on the other side, start thinking about what you should innovate in again. How-
ever, keeping the gas pedal down and going at full throttle actually pays off. 
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 Business strategy and risk assessment: let me start with risk assessment. I believe this is going 
back to Step Zero, which is very important. In 2008, there were some banks in Hungary who 
discussed whether it would make sense to reduce their presence here. However, they said, “Why 
should we do that? It’ll only be a matter of a year or so, and the country will recover.” Today, I 
think some of these players wish they had decided differently; they assess the risk differently. For 
they did what everybody usually does when they look at risk. They take the past as something 
that should help them to predict the future and that is not normally helpful, particularly not in 
a crisis, because crises are always about discontinuity. Therefore I need to change my mindset 
from knowing what used to work in the past, because it will not necessarily work in the future. 
It is not about operational efficiency anymore, it is not about cutting some subscriptions or 
maybe halving the person-per-branch, it is about changing the business structures that you have. 
Could I imagine that a third of my branch network does not have any people? What would it 
take to believe that? There would be structural changes. Could I have a new way of doing busi-
ness, which is completely unheard of and is linked to innovation? Can I then think what I need 
to do to make that happen? Or will I just say: “I know what I know, I need to cut throughout; I 
need to cut the slice from top to bottom and eventually I’ll get there”? It is also about still ex-
perimenting with that, which is again linked back to innovation. It is about not necessarily mak-
ing one bet that says we have found the way of making some of our branches people-less; it is 
maybe about experimenting with that, and having some patience with that, which is counter-
intuitive in times of crisis because people do not have patience when it comes to crises – they 
panic and want to see quick results. Yet, if you take a longer view, and if you have managed to 
keep some cash in your till, then you can also afford to be a little bit patient.
 Talent: Is this a time to hire people and to hire talent? Or is it actually much better to cut 
costs, and cut head-count, and make things more efficient? It is both. You will most likely need 
to reduce your organization if that is what becoming more efficient means for you. However, it 
is never, ever wrong to hire talent because there is not that much talent around. Not forgetting 
that makes a huge a difference. 
 And finally: M&A. Is this really the time for going shopping and buying other companies? If I 
believe that the price may actually be better tomorrow because we are still on a downward slope, 
maybe it is not the time to buy yet – we should just wait it out until we are really at the bottom. But 
when do you know that you are really at the bottom? As I have said, I have read that we have al-
ready seen the bottom many times, yet we still have not got there. As a matter of fact, M&A is a 
skill that is worth cultivating in times of crisis because deals do come across, and – even if it is so-
ciologically difficult to assimilate – there are people in distress who will have to sell certain things 
at a different price than they would have liked to, so maybe this is the time to buy these businesses.
 Let me illustrate each of the above points and give some global examples of what was done in 
different crises. When the crisis hit in Korea, they were thinking about how they could make 
their operations slimmer. They moved a lot of the salary into flexible salary, and basically started 
paying back equity so that they would not have to lay people off, down to a much lower level 
than we are usually used to it in our part of the world. This also made people much more com-
mitted because of the way to help them to get through the crisis. Companies ask many questions 
at these times: How can we procure better? How can we be smart? How can we be less wasteful? 
And how can everybody in the company behave like an owner?
 I will use Apple as an example of innovation. If we look at how the share price of Apple devel-
oped compared to other computer companies, it is extremely impressive today to have a com-
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Strategic Posture in a Crisis – What it Takes to be a Winner I János Strohmayer 

pany that has a market cap the size of the GDP of Switzerland – we have not seen this before. 
They achieved that during the crisis and they did it because they kept innovating. One of the 
most important steps they took was to make their batteries smaller and smaller and their chips 
smarter and smarter – that allowed them to develop very many things. 
 Regarding business strategy, Apple has launched an amazingly impressive list onto the market 
since 2007. What is more, they did not do it at low-cost, discounted prices – they did it at  
a premium. And they never ever budged, because they were completely convinced that they 
could do it well. Could they have launched iPad 3 half a year later? I am sure they could have and 
I am sure it would not have mattered much. Maybe the analysts would have said that they were 
being a little slower than normal, but they didn’t choose to launch it later. They decided to go 
full throttle on this business strategy that they very strongly believed in. This is an extremely 
impressive point and I am sure it links back to a vision that they created – a vision which would 
be my Step One. 
 In terms of talent, I have chosen to highlight some Chinese companies and an Indian con-
glomerate. Both China and India – during a growth period – are facing a brain drain. People are 
going to Harvard and Stanford, and when they get an offer from Wall Street or somewhere else, 
going back to China does not look so attractive. These companies say, “You know what? We 
don’t face the same problems that America and some of the European countries are facing right 
now. We can hire these people. And we actually have a better choice, because we don’t go to 
campus and get somebody who seems to have good grades and seems smart, we can actually take 
somebody who has two years of experience and we can see how that smartness is translated into 
business performance.” And they have done an amazing job in rehiring people into the country. 
(The Russians are doing a similar thing, by the way.) 
 A crisis can always be an opportunity; the same thing can be translated within Europe. For 
example, right now, Germany clearly has a certain advantage over many other countries, and if 
the situation there is obviously so much better than in Greece, graduates from Athens are going 
to look for greener paths to follow. And these may be great people to hire, particularly if I am  
a company that thinks that South-Eastern Europe is going to be important to me in the future. 
Finally, M&A. The people at Google pride themselves on acquiring a company a week. I find 
that an interesting slogan, but what is even more arresting for me is that they say they acquires 
a company mostly because of its talent, not because the company has something that they could 
not develop themselves. It does give them a bit of speed, because obviously they do not have to 
develop it, but Google’s acquisitions are mostly in order to get the people into their organiza-
tion, which has grown from three thousand to fifteen thousand people in the last five years. And 
they have restrictive hiring principles: you cannot work part time (which I was extremely sur-
prised by), and you cannot work from home. The reason why they have such policies is because 
if you grow from three thousand to fifteen thousand in five years, you do not want to start having 
people who are working 35% or 73% – you need to have a more consistent policy at the begin-
ning, otherwise you will lose track of what people do.
 If we examine how Google behaved, we can see that when global deals peaked in 2007, in  
a way Google peaked too. The company was on the same track – it was the time to buy things 
up. But Google was really fast in realizing: “Boy, now things are looking different. Maybe we 
should slow down because we need to look around.” This is the Step Zero I have mentioned. 
They knew where they were in the crisis. And then it took them only 18 months to come to an 
amazingly high peak in terms of the deals that they did. This was a time when most people would 
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have said: “Are you crazy, buying something now? I mean maybe in a year from now you will get 
it cheaper.” But Google did not care and managed to put together an extremely impressive com-
pany – with a very agile M&A team. 
 In conclusion: Is there any one recipe to be a winner in a crisis? No, unfortunately there is 
not; were that the case, many people would have become much richer in the last few years. Yet 
there are elements which can be identified. It may be a matter of how excellent you are at op-
erations and in your financial management, of how good you are at refocusing your innovation 
or rethinking your business model, and of becoming more daring in establishing that model. It 
may be a case of buying up and developing talent, and having a much stronger management 
bench than previously. Or it might be simply spotting the right deals at the right time. These are 
all elements that could be helpful in turning – as Rockefeller said – disaster into opportunity.
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VEZETéS A VáLSáGBAN
EGy MULTINACIoNáLIS SZERVEZETNéL

D A V I D  S I M S

1. BEVEZETéS

Ugy lehet többet megtudni a vezetésrôl, ha a vezetésben jártas emberekkel beszélünk. Abban 
a szerencsében van részem, hogy reflektálhatok mások tapasztalataira és sajátjaimra is a témában. 
Ezt teszem a címbeli három témával külön-külön, a vezetéssel, a krízisekkel és a multikkal kap-
csolatban, mielôtt együtt tárgyalom ôket. Remélem, hasznosak lesznek az általam felvetett ötle-
tek és gondolatok. Elôször a vezetéshez fordulunk, amely egy modern alkímia; belôle – ha min-
dent jól csinálunk – arany válhat!

2. VEZETéS

 Már szinte közhely arról beszélni, milyen gyakran jelennek meg új ötletek és új könyvek  
a vezetésrôl. De mi is a vezetés valójában? „A vezetés az elképzelésbôl, az akarásból és a moti-
válásból áll, és ezáltal valami olyan történik meg, ami különben nem történt volna meg” 
(Fineman−Gabriel−Sims 2010). A vezetésrôl való diskurzust két konkrét probléma árnyékolja 
be: a zavar és a torzítás.

2.1. A félreértelmezés

 A vezetés (leadership) a fenti definíció szerint olyan tevékenység, ami valaminek a megvalósí-
tására irányul. A vezetés nem feltétlenül egy szervezetbeli szerephez kapcsolódik. A szervezeten 
belüli „vezetés” (leadership) az elôbbi átvitt jelentésen túl jelölheti konkrétan az ügyvezetôt vagy 
az ügyvezetôk egy csoportját, azaz magukat a vezetô személyeket – itt azonban érdemes arra is 
gondolni, hogy gyakran nem ôk vagy nem csupán ôk, hanem náluk jóval alacsonyabb beosztás-
ban lévôk végzik el a legfontosabb vezetési mûveleteket. Egyesek tehát úgy is a vezetô szerepébe 
kerülhetnek, hogy közben a vezetés kockázatos megbízatását elkerülik.
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Vezetés a válságban egy multinacionális szervezetnél I David Sims

2.2. A torzítás

 A vezetéssel történeteken keresztül ismerkedhetünk meg, ám a történetmondás általában tor-
zítással jár együtt. A regények, filmek és novellák hajlamosak arra, hogy csak néhány szereplôt 
kövessenek nyomon. A történetmesélés konvenciói magukban foglalják a betöltendô szerepeket 
– fôhôs, negatív hôs, bolond stb. –, de szerepenként általában csak egy személynek jut hely. 
Egyes üzleti magazinok ismertetik a nagy üzleti vezetôk történetét – ellenôriztem, és kiderült:  
a szerkesztôk is jól tudják, hogy a vezetést nem egyetlen személy gyakorolja, mégis közzéteszik 
ezeket a történeteket, mert „erre kíváncsiak az olvasók”. A történetmesélés konvencióiból adó-
dóan tehát a vezetést sokkal individuálisabbnak látjuk, mint amilyen az valójában.
 A vezetéshez több olyan személy szükséges, akik különbözô módon járulnak hozzá a sikerhez. 
Ahogyan egy vezetô (Mark Phillips, a GlaxoSmithKline gyógyszerekért és folyamatmenedzs-
mentért felelôs alelnöke) nemrégiben fogalmazott: „Manapság minden nagyobb szervezetnél az 
a legfôbb kihívás a felsôvezetôk számára, hogy hatékonyan használják a körülöttük lévô rendkí-
vül rátermett embereket. A hôs-vezetô napjai már leáldoztak. Az ilyen típusú vezetôre általában 
nincs szükség, és nem is sikeres.” 
 A vezetôk mûveleteit, „a jövôképépítést, a szándék megteremtését és a motiválást” általában 
más-más személyek végzik. Keith Grint a vezetés négy mûvészetét mutatta be, amelyeket általá-
ban különbözô személyek hajtanak végre. 

2.3. A vezetés mûvészetei

 Ha nem valósul meg mindegyik mûvészet, akkor nem beszélhetünk vezetésrôl. Nem valószínû, 
hogy egyetlen személy képes lenne mindezeknek a gyakorlására, így a hatékony vezetés mindig 
együttmûködés eredménye. A filozófia mûvészete annak a történetnek az elmesélése, amely 
identitást ad a vállalatnak. Ezt a mûvészetet fôleg akkor gyakoroljuk, amikor a szervezetünkhöz 
embereket toborzunk. A szépmûvészet a jövôkép megtervezéséhez szükséges. A harcmûvészet  
a szervezésért felelôs. Végül a karizmatikusság elôadó-mûvészetérôl beszélhetünk: a cél a közön-
ség megtartása, illetve érzelmek generálása szimbólumok használatával.
 Grint mûvészeteit kiegészítettem még a következôkkel (Sims 2010): a „házi költô” által meg-
valósított vezetés; a vezetés mint a szemlélôdés mûvészete; a vezetés mint a párbeszéd mûvészete. 
Itt nem részletezem e mûvészetek jellegzetességeit, ám az egyértelmûen látható, hogy a vezetés-
hez számos teendôt kell végrehajtani. Emellett a vezetônek szüksége van olyan készségekre is, 
amelyek által átlátja, milyen vezetés a hatékony, és kik a megfelelô emberek ehhez. A vezetés 
tehát nem valósítható meg egyetlen ember által. 
 Most térjünk rá a válságok bemutatására.

3. VáLSáGoK

3.1. Soha ne vesztegessünk el egy jó válságot

 Amikor Barack Obamát elôször megválasztották az Amerikai Egyesült Államok elnökének 
2008-ban, akkor széles körben elterjedt a nézet, hogy ellenfelének „ezt a választást érdemes volt 
elveszíteni”, ugyanis a globális pénzügyi válság a tetôfokán volt, vagy legalábbis akkoriban azt 

4116_Konferencia kotet_belivek_03.indd   64 04/09/2013   19:10



65        

L
eadership in T

im
es of C

risis I  L
ectures from

 the First M
C

C
 International L

eadership C
onference

Vezetés a válságban egy multinacionális szervezetnél I David Sims

gondoltuk, hogy már elérte a tetôfokát. Rahm Emanuel, aki Obama kabinetfônöke lett, mondta:  
„Egy súlyos válságot nem szabad elvesztegetni. A túl régóta halogatott dolgok, amelyek hosszú 
távúnak tûntek, most már sürgôsek, azonnal foglalkoznunk kell velük. A válság lehetôséget biz-
tosít számunkra, hogy olyan dolgokat tegyünk, amelyeket korábban nem tehettünk meg.” 
 Ez a BP-nél töltött fiatal éveimre emlékeztetett, az ifjú alkalmazottak a következô tanácsot 
kapták: „Úgy kell bekerülni a felsô vezetésbe, hogy egy kis országban, ahol épp államcsíny megy 
végbe, te irányítod a cég mûveleteit.” Ha jól kezeljük a válsághelyzetet, megcsináltuk a szeren-
csénket. Ha rosszul, akkor eljött az ideje annak, hogy elvarrjuk a szálakat, és átmenjünk egy másik 
céghez. Ha viszont nincs válság a karrierben, akkor az unalmas és korlátozott lesz. A vezetôi 
karrierek nem nélkülözhetik a válságokat.

3.2. égô platform

 A stratégiai szakirodalomban is felismerték a válság értékét: Kotter és mások a vezetés vál-
tozása során egy ún. „égô platform” szükségességét hangsúlyozták. Ez azonban nem mindig 
igaz. Thomas Stewart a Harvard Business Review hasábjain megvizsgálta, hogyan folytatta  
a változásokat Sam Palmisano az IBM-nél még a Lou Gertsner-féle sikeres, de „égô platform-
mal” kezdôdô idôszak után is. Palmisano a modern multinacionális vezetô tipikus példájának 
tekinthetô, mert elveti az olyan, üzleti körökben népszerû mondásokat, mint „az emberek nem 
azt teszik, amit vársz, hanem azt, amit ellenôrzöl”. Ez az elv jól is mûködött, amikor a munkák 
még egyértelmûek voltak, és a fônök mindig a közelben volt. A modern multinacionális kör-
nyezetben azonban egészen más a helyzet. Stewart szerint Palmisano „olyan vezetô, aki nem 
úgy ágyazott meg a változásnak, hogy csupán rámutatott a válság meglétére, hanem úgy, hogy 
az alkalmazottak ’merjünk nagyok lenni’ szemléletét támogatta”. Palmisano bevezette a válla-
lati intranetes kommunikációt, amelynek keretében több tízezer IBM-es csaknem egymillió 
szóval tett annak érdekében, hogy a vállalat több legyen, mint ami korábban volt. Ez rendkí-
vüli felhatalmazást jelentett a változás végrehajtásához. Palmisano értékek mentén dolgozik, 
az üres értéknyilvánítások helyett a szigorú és tartalmas beszélgetésekre helyezi a hangsúlyt.  
A platformnak tehát nem kell feltétlenül égnie, hiszen a jó kommunikáció is megoldás lehet. 
Ez ugyanakkor sajátos kihívást jelent. Hogyan tartható fenn a jó kommunikáció egy multina-
cionális cégen belül?

3.3. Cselekvés iránti elfogultság

 A jó kommunikáció ellen hat a „cselekvés iránti elfogultság”. Az e címen, Bruch és Ghoshal 
(2004) által megjelentetett könyvben nem az található, amit azok gondolnak, akik idéznek belôle, 
de nem olvasták a teljes szöveget. Tény, hogy az „elfoglalt” menedzserek, akik elfogultak a cse-
lekvés iránt, gyakran nem hatékonyak. A cselekvés iránti elfogultság azt jelenti, hogy kényelme-
sebb azonnal cselekednünk ahelyett, hogy kigondolnánk, mi is a legjobb lépés. A legtöbb tanács-
adó tudja, hogy az ügyfelek gyakran nagyon gyorsan átlépnének a probléma meghatározásától  
a probléma megoldásáig. Ennek az a következménye, hogy megoldásokat kapunk olyan problé-
mákra, amelyek nem is léteztek. Amikor válság van, a legtöbb ember azt szeretné, hogy lássák, 
hogy valamit csinál, és nem csak gondolkodik.
 Példaként nézzük meg, mi történik a kapusokkal a fociban. Amikor büntetôre kerül a sor,  
a kapusokra jellemzô a „cselekvés iránti elfogultság”. Egy felmérés szerint nagyobb lenne a tizen-

4116_Konferencia kotet_belivek_03.indd   65 04/09/2013   19:10



66        

V
ez

et
és

 v
ál

sá
g 

id
ej

én
 I A

z 
I. 

M
C

C
 N

em
ze

tk
öz

i L
ea

de
rs

hi
p 

K
on

fe
re

nc
iá

n 
el

ha
ng

zo
tt

 e
lô

ad
ás

ok
 le

ir
at

ai

Vezetés a válságban egy multinacionális szervezetnél I David Sims

egyes kivédésének esélye, ha csak egy helyben állnának, ám ôk mégis mozognak, mert ez jobban 
tetszik a szurkolóknak és az edzôknek. Ugyanakkor Wood és Wilson (2010) szerint a mozgó 
kapus elvonja a büntetôt rúgó játékos figyelmét, és ennek az az eredménye, hogy a lövés közelebb 
esik a kapushoz, így aztán nagyobb az esély a mentésre. 
 Egy válság során nem szabad a cél nélküli cselekedeteket jutalmazni, és nem szabad büntetni 
sem a gondolkodásért. Nem szabad elfeledkezni azonban arról sem, hogy a versenytársak azon 
lesznek, hogy elmélyítsék a cégnél lévô válságot, így érdemes megtenni minden olyan lépést, 
amely elvonja a figyelmet ettôl.

3.4. önvédelem

 Mennyi idôt tölt el a szervezet olyan jelentések megírásával, amelyek célja, hogy egyesek 
megvédhessék magukat a kritikáktól? Ha a válságok következményeként bûnösökre vadásznak, 
akkor mindenkinek meg kell védenie magát azzal, hogy nagyon alaposan monitorozta mindenki 
más viselkedését. A közszervezeteknél az auditálás tölti be ezt a szerepet, amikor végtelen sok 
idôt töltünk azzal, hogy papírokat kreálunk arról, mi mindent tettünk meg. Ez jó lehet arra, hogy 
másra hárítsuk a hibákat, de semmivel sem vagyunk elôrébb. 

3.5. A máshol tartózkodás mûvészete

 A válság kezelésének egy módja az, ha ott sem vagyunk. Egy nagyon sikeres vezetôvel 
dolgoztam együtt, és válságok idején, mivel nem volt ott, az emberek azt kérdezték: „Mit 
tenne Alan egy ilyen helyzetben?” Aztán némi vidámságot okozott, amikor valaki rámutatott 
arra, hogy Alan épp azt tenné, amit most is tett – nem lenne ott. Ez a stratégia a személy 
szintjén nagyon hatékony lehet, de ez nem vezetés. Nem teszünk azért, hogy történjen vala-
mi, ami különben nem történne meg, hanem egyszerûen csak megvédjük a saját hírnevünket 
és karrierünket.
 Erre jó példájával szolgál a BP elnöke a Deepwater Horizon olajfoltja kapcsán a Mexikói-
öbölben. Sokan emlékeznek erre a katasztrófára, és arra is, hogyan kezelte azt az Egyesült 
Államok elnöke (a briteket hibáztatta – még a céget is „British Petroleum”-nak nevezte, pedig 
már régóta nem ez a neve) és a BP vezérigazgatója (Tony Hayward, aki többek között azt 
mondta a válság közepette, hogy vissza szeretné kapni a régi életét, és vitorlázni szeretne  
a családjával). A cég elnökének nevére azonban csak kevesen emlékeznek – neki legfeljebb csak 
a hiánya tûnhetett fel.

4. MULTIK

 Most pedig áttekintem a multinacionális szervezetek jellemzôit a válságbeli vezetés során.  
A multik sok tekintetben olyanok, mint a hagyományos birodalmak, ugyanazokat a hibákat is 
követik el. Mindegyikünk tudna mesélni néhány történetet vicces félreértésekrôl, amelyek a köz-
pontból eredtek – ezek a történetek hasonlatosak Kuala Lumpur vasútállomásának históriájához, 
amelyet úgy építettek meg, hogy az még egy erôsebb havazásnak is ellenálljon. Még soha nem 
havazott Kuala Lumpurban.
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4.1. Fizikai terhelés

 A multinacionális vállalatoknál a vezetés fizikailag is kimerítô lehet. Az utazás, az idôeltolódás,  
a nyomás, hogy frissnek és aktívnak tûnjön az ember, amikor a teste már alvásért kiált, mind-mind 
hozzájárulnak a kimerültséghez. Bárki, aki vett már részt késô esti italozásban Japánban, és utána el 
kellett érnie egy nemzetközi járatot, tudja, milyen ez az érzés. Sokan összekeverik, hogy az ember 
vezetô vagy pedig Superman. Miért gondolják azt, hogy aki könnyen viseli az idôeltolódást, már jó 
vezetôi tulajdonságokkal is rendelkezik? A Római Birodalom idejében talán igen, amikor olyasva-
lakire volt szükség, aki példamutató módon tudta vezetni a közelharcot. Miért lenne ugyanerre 
szükség a mai multinacionális életben? Ennek ellenére általában ezt várják el.

4.2. Kulturális különbségek

 A különbözô kultúrák gesztusainak és hanghordozásának megértése igen nehéz lehet – külö-
nösen, ha az ember fáradt. A szavak interpretálása hasonlóan komoly feladat – mikor és hol jelent 
az „igen” „nem”-et? Milyen az a jó kommunikáció, amelyben senkit nem bántunk meg? Nagyon 
kevés ember van, aki képes a vezetésre és ezen problémák átlátására is – bár sokan azt gondolják 
magukról, hogy ôk éppen ilyenek. A bölcs multinacionális vezetô általában gondoskodik arról, 
hogy egy megbízható kolléga vagy tanácsadó tájékoztassa ôt a kultúrák közötti eltérésekrôl. 

5. KoNKLúZIó

5.1. programok kialakítása a multiknál

Összegezzük tehát a multinacionális vezetés és a válság kapcsolatát. 
 1.  Nem mi irányítunk. Ha azt gondoljuk, hogy igen, akkor valószínûleg félrevezettek minket 

(vagy nincs is válság). A hatékony vezetôk tudják, hogy a vezetés az alkalmazottak egymást 
kiegészítô készségeinek menedzselésérôl szól – a lényeg a fejlesztés és a formálás, de soha 
sem az irányítás (kivéve a börtönben).

 2.  Túl sok minden történik túl sok különbözô dimenzióban ahhoz, hogy bárki is fel tudja 
fogni az egészet. Ugyanakkor az emberek általában könnyebben megértik a dolgokat, ha 
azokat megbeszélik egymással. A válságban rendkívül elfoglaltak vagyunk, ám ha azzal spó-
rolunk idôt, hogy elhagyjuk a kommunikációt, és önálló, autokratikus döntéseket hozunk, 
az nem vezet sehová sem.

 3.  A siker nem abban áll, hogy a vezetô egy megtervezett útvonalat kövessen, hanem inkább 
abban, hogy a szörfdeszkán maradjon. Úgy tûnik, mintha a szörfös irányítana, valójában 
azonban a fizikai feladatok egy komplex, intuitív reakciósorozatát hajtja végre annak érde-
kében, hogy a deszkán maradjon. A készség nem más, mint hogy fent maradjon, és arra 
menjen, amerre az áramlat viszi. A szörfözés elôre megtervezett stratégiája csak a leeséshez 
vezethet.

 4.  A multinacionális vállalatok versenytársai úgy gyûlnek össze, mint a cápák a vízben, hogy 
még rosszabbá tegyék ellenfelüknek a válságot. Soha nem vagyunk egyedül. A multinacio-
nális üzleti élet azt jelenti, hogy sok olyan cég van, amelynek a PR-osztálya azon ügyködik, 
hogy ahol csak lehet, nyilvánossá tegye és elmélyítse a versenytárs problémáit.
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Vezetés a válságban egy multinacionális szervezetnél I David Sims

 5.  Egy válságban mindenki ideges, és nagy a kísértés arra, hogy ne a megfelelô problémán dolgoz-
zunk. Használható lista kell az elvégzendô feladatokról. A politika világából hozok egy példát 
arra, miként ronthatjuk el a dolgot; fôként azért, mert errôl az esetrôl mindenki hallott. Az 
ikertornyok szeptember 11-i elpusztítását követôen Bush elnök kihirdette a szituációra való 
reagálás programját. A szituációt a „terrorizmus elleni háború” szavakkal jellemezte, amelyeket 
sokszor és sok helyen megismételtek, többek között a brit miniszterelnök, Tony Blair is, vala-
mint mindazok, akik magukat a „hajlandók koalíciója” tagjának tekintették. Katasztrofálisan 
rossz elgondolás volt ez, amely a kudarcos iraki háborúhoz, illetve több százezer ember halálá-
hoz vezetett. A csapás után minden nagyon gyorsan történt; nagyon erôsek voltak az érzelmek, 
és az elnök olyan gyorsan hirdette ki a tervet, hogy úgy tûnt, nincs is más választása. Pedig volt. 
A szeptember 11. elôtti napok részvényadásvételeibôl kitûnik, hogy néhány ember nagy pénze-
ket keresett a válsággal. Meghatározhatták volna a szituációt úgy is, mint egy nagyszabású gaz-
dasági bûncselekményt, és Oszama Bin Ladenrôl azt emelhették volna ki, hogy rengeteg pénzt 
keresett ártatlan emberek halálával. Ehelyett azonban meghirdették a terrorizmus elleni hábo-
rú. De hogyan háborúzzunk absztrakt fogalmak ellen? Sehogyan sem. Ebbôl következett, hogy 
a nyugati világ a válságot zavaros és kevésbé hatékony módon kezelte. Minél idegesebbek az 
emberek, annál fontosabb, hogy a vezetô elérhetô célokat tûzzön ki.

5.2. Az egyszerû vezetés

 A változatosság észrevételéhez a gondolkodás összetettsége szükséges. Ez az érzékelhetô gaz-
dagság és sokféleség jól tükrözi az egyre inkább a véletlenekre épülô entrópikus világot. A tettek 
egyértelmûsítik a helyzeteket, és a kétértelmûség csökkentésével kiiktatják a „mi lett volna, ha” 
jellegû elképzeléseket (Colville−Brown−Pye 2012).
 A válságok egyre gyorsabban jönnek. Összetett gondolkodásra van szükségünk annak megha-
tározásához, mi is történik válsághelyzetben. Nem szeretnénk, hogy a sebész az agyunk 
egyszerûsített leképezése alapján operáljon. De cselekedeteinknek egyszerûeknek kell lenniük, 
hogy megérthessük a következményeket, ezáltal jobban átláthassuk, mi is történik. Nem szeret-
nénk, ha az agysebész késlekedne, mert arra várna, hogy úgy érezze, már mindent ért. A válság 
által sújtott multinacionális szervezetek esetében a vezetésnek a hatékonyság eléréséhez jó kom-
munikációra, összetett gondolkodásra és egyszerû cselekedetekre van szüksége.
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LEADERShIp IN CRISES IN A MULTINATIoNAL

D A V I D  S I M S

INTRoDUCTIoN

If you want to find out about leadership you should talk to those who have done it. I have 
had the privilege and duty of reflecting on others’ experience and my own, to understand this 
topic. I hope that this will enable you to reflect, to talk to yourselves. I shall do this with each of 
the topics in my title, leadership, crises and multinationals, before bringing them together, and 
my hope is that this will shuffle ideas for you in a way that you find helpful. We turn first to the 
current fashion, the modern alchemy, the topic which, if we could only get it right, would turn 
everything to gold – leadership!

LEADERShIp

 Talking about the rate at which books are published and new ideas generated about leader-
ship has become a cliché, but what is it?
 “Leadership is imagining, willing and driving, and thereby making something happen which 
was not going to happen otherwise.” (Fineman, Gabriel and Sims, 2010) 
 Our conversations about it are bedevilled by two particular problems, a confusion and  
a distortion.

The confusion

 Leadership as defined above is an activity, making something happen. Leadership is not 
necessarily done from a particular role within the organization. “Leadership” is also used as  
a noun, for example when people refer to “the leadership” of their organization, meaning the 
executive team or some such group. “The leadership” (noun) may be the people leading, but 
often they are not, or at least not all of them, while some more junior person undertakes cru-
cial leadership activities. People can be promoted to “the leadership” by avoiding the risky 
activity of “leading”.
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The distortion

 The way we learn about leading is through stories. But the way we tell stories leads to a dis-
tortion. Novels, films, stories, all tend to focus on a few characters. Narrative conventions in-
clude suggestions of the roles to be covered – hero, villain, fool, etc., but usually only one person 
per role. Some newspapers and business journals publish stories about great business leaders.  
I have checked, and the editors know that leadership is not done by one person, but they publish 
these stories anyhow “because that is what their readers want”. Narrative convention has led us 
to see leadership as more individual than it is.
 The activity of leading requires several people to make different kinds of contribution. As one 
business leader put it recently:

    “These days, in any sizeable organisation, the major challenge senior leaders have is the 
efficient use of the very capable people around them. The days of the heroic leader are 
just about done and dusted. It isn’t needed and generally isn’t very efficient.” Mark Phil-
lips, Senior Vice-President of Medicine and Process Delivery for GlaxoSmithKline

  We have already seen, in my definition, “imagining, willing and driving“ as activities of lead-
ers. Imagining, willing and driving are usually done by different people. Imagine the leadership 
involved in making this conference happen. Different people have contributed different kinds of 
leadership, otherwise it would not have happened. Keith Grint has suggested four arts of leader-
ship, which are likely to be done by different people. 

Arts of leadership

 Unless all of the arts are exercised, leadership will not happen. It is unlikely that any one 
person can exercise all of these, making effective leadership almost always a collaboration. He 
identifies philosophical art, the art of telling a story which gives an organization identity, the 
kind of art you exercise when you are recruiting someone good who needs to know what kind of 
organization they would be joining if they accepted your job offer. There is also the fine art of 
imagining and painting a picture of a possible future. Then there is the martial art of getting and 
keeping everything organized. Finally there is the performance art of exercising charisma, hold-
ing an audience, and using symbols to engage emotions. 

I have added further arts to Grint’s collection (Sims, 2010), namely:

	 •	Leadership	by	the	“poet	in	residence”;
	 •	Leadership	as	a	contemplative	art;
	 •	Leadership	as	a	dialogic	art.	

 Time does not allow us to discuss these now, but you can see that the activity of leadership 
requires many things to be done. Also, someone needs the skills of seeing what leading needs to 
be done, and  building a team of people to do it. Leadership cannot be achieved by one person. 
We now move on to consider crises.
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CRISES

Never waste a good crisis

 When Barack Obama was elected for his first term as President of the United States in 2008, it was 
widely described as “a good election to lose” because the global financial crisis was at its height, or at 
least at what we then thought was its height. Rahm Emanuel, who was to become his chief of staff, said: 

    “You never want a serious crisis to go to waste. . . . Things that we had postponed for 
too long, that were long-term, are now immediate and must be dealt with. This crisis 
provides the opportunity for us to do things that you could not do before.” 

 This reminded me of my youth in BP, when the advice given to young employees that “the 
way to get to the top in this company is to be in charge of operations in a small country when 
there is a coup d’etat.” Handle it well and you are made. Handle it badly, and it is time to move 
to another company and cover your tracks. If there is no crisis your career will be unexciting and 
limited. Leadership careers need crises.

Burning platforms

 The value of a crisis has also been recognized in the strategy literature, where Kotter and others 
have spoken of the need for a “burning platform” when leading change. Not always, though. Thom-
as Stewart has considered this in the Harvard Business Review, with reference to how Sam Palmisano 
successfully kept change going in IBM, even after a successful period under Lou Gerstner, who had 
been blessed with an undeniably burning platform. Palmisano is something of a model for the mod-
ern multinational leader, dismissing phrases such as “People don’t do what you expect; they do what 
you inspect”, which worked when jobs were unambiguous and the boss was close by, but does not 
work under modern multinational conditions. As Stewart puts it, Palmisano is 

    “A leader who created a case for change not by pointing to a crisis but by stoking the 
fires of ambition-to-be-great that burn in employees. Prodded by Palmisano in a com-
panywide intranet conversation, tens of thousands of IBMers poured out nearly one 
million words calling upon the company to become more than it is. This was an extraor-
dinary mandate for change.”

 Palmisano operates through values; not empty value statements, but the outcomes of rigorous and 
meaningful conversation.  So platforms do not have to burn; good conversation is an alternative, but 
therein lies the challenge. How do you maintain a good conversation across a multinational?

Bias for action

 One of the killers of good conversation is a “bias for action”. To be fair, the book with that 
title, by Bruch and Ghoshal (2004) does not say what most people who quote it but have not read 
it think it says. They are clear that “busy” managers, those with a bias for action, are often not 
effective. A bias for action may mean taking comfort in doing something rather than in working 
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Leadership in Crises in a Multinational I David Sims

out what to do. Most consultants know that clients are keen to move very quickly from problem 
definition to active problem solving. The consequence is solutions to problems that nobody has 
got. When there is a crisis, most people want to be seen to be doing, not thinking. 

Goalkeepers

 Let us consider what happens to goalkeepers in football. When a penalty is being taken, goal-
keepers have a bias for action. One study suggested that their chances of saving the penalty were 
best if they stood still, but they move because it looks better to supporters and coaches. Another 
study, from Wood and Wilson (2010), suggests that a moving goalkeeper distracts the attention 
of the kicker, with the result that the kick is closer to the goalkeeper and more likely to be saved. 
In a crisis you must not reward your staff for purposeless action, and must not punish them for 
thinking, but equally, your competitors will be looking for ways to deepen the crisis for you, and 
anything you can do to distract them from this could be worthwhile.

Covering your rear

 How much time in your organization is spent on reports whose function is to enable other 
people to defend themselves against criticism? If crises are followed by hunts for the guilty, then 
everyone will need defences to show that they have monitored the behaviour of everyone else 
thoroughly. In public organizations we are familiar with “death by auditing”, where we spend a 
lot of time creating a paper trail to show what we have been doing. This may be good for divert-
ing blame, but it does not get the work done. 

The art of not being there

 One of the ways of dealing with crises is absence. I worked for a very effective leader, and at 
times of crisis, in his absence, people would ask, “What would Alan do in this situation?” Then, 
with laughter, someone would point out that Alan would do exactly what he was doing – he 
would not be there! This can be personally effective, but it is not leadership. It is not making 
something happen which would not happen otherwise – it is simply a way of keeping your repu-
tation and your career safe.

Bp chairman

 This was well exemplified recently during the Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of 
Mexico by the Chairman of BP. Most people can remember the event and the way it was handled 
by the President of the US (blame the British – he even called the company “British Petroleum”, 
which it has not been for a long time) and the Chief Executive of BP (Tony Hayward, mostly 
noted for gaffes such as saying that he was longing to get his life back, and going sailing with his 
family in the midst of the crisis). Very few people can remember even the name of the Chairman 
of the company, who was conspicuous only by his absence.
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MULTINATIoNALS

 We now consider the distinctive features of multinationals when it comes to the leadership of 
crises. In many ways they are like traditional empires, and make the same kind of mistakes. They 
all have a fund of stories about the ridiculous misunderstandings emanating from Head Office, 
and all these stories are like the British design for Kuala Lumpur railway station, built to with-
stand a heavy fall of snow. It has never snowed in Kuala Lumpur.

physically draining

 More specifically, leadership in a multinational can be physically exhausting. The travel, the 
jet lag, the pressure to appear to be fresh and active when your body is crying out for sleep, all 
take their toll. Anyone who has participated in a late night drinking session in Japan, in between 
international flights, will know what this feels like. This is a confusion between leading and be-
ing Superman. What makes us think that the person who can ignore jet lag is going to have good 
leadership qualities? In the days of the Roman empire, when they might need to lead by example 
in hand-to-hand fighting, possibly. In current multinational life, why would this be so? Never-
theless, it is widely expected.

Culturally diverse

 The problems of interpreting body language and inflexions of voice in different cultures are 
much harder – especially if you are tired. The interpretation of words can be equally difficult; 
when and where does “yes” mean “no”? Can you have a good conversation without causing un-
necessary offence? Very few people can both lead and stay sensitive to these issues for them-
selves, although many think they can. The wise multinational leader will usually ensure that they 
have a trusted colleague or advisor to tell them about the cross-cultural issues they are missing. 

CoNCLUSIoN

Agenda shaping in multinationals

 Now let us put together the themes of leadership in a crisis in multinationals.

 Features of leadership in a crisis in a multinational include:

 1.  You are not in control. You are deluded (or it is not a crisis) if you think you are. Effective 
leaders know that leadership is about marshalling others’ complementary skills, nurturing, 
developing, shaping, but is never about control except  in a prison.

 2.  Too much is going on, on too many different dimensions, for anyone to be able to make 
sense of it all. But then, people usually make better sense when they make it with others. In 
a crisis you are extremely busy, but to save time by cutting out conversation and by making 
solitary, autocratic decisions, is a false economy.

4116_Konferencia kotet_belivek_03.indd   73 04/09/2013   19:10



74        

V
ez

et
és

 v
ál

sá
g 

id
ej

én
 I A

z 
I. 

M
C

C
 N

em
ze

tk
öz

i L
ea

de
rs

hi
p 

K
on

fe
re

nc
iá

n 
el

ha
ng

zo
tt

 e
lô

ad
ás

ok
 le

ir
at

ai

Leadership in Crises in a Multinational I David Sims

 3.  Success means staying on your surfboard, rather than following a planned route. The surf-
er appears to be in control, but is actually conducting a complex, intuitive, responsive set of 
physical tasks in order to stay upright on the board. The skill is staying on and going where 
the flow takes you. A pre-planned strategy for surfing leads only to falling off.

 4.  For a multinational, your competitors gather round like sharks in the water to try to make 
the crisis worse for you. You are never alone – and multinational business life means that 
there are other companies whose PR departments will be devoted to publicising and deep-
ening your problems wherever possible.

 5.  Everyone is anxious in a crisis, and the temptation is to start working on the wrong prob-
lem. You need to find a workable definition for the agenda of what needs to be done. I will 
give a political example of how this can go wrong because it is one that we are all aware of. 
At the time of the destruction of the Twin Towers, on 9/11, President Bush set the agenda 
of how to respond to this situation. He described the situation as a “War on Terror”. This 
agenda was repeated many times and in many places, including by the British Prime Min-
ister, Tony Blair, and all those involved in what was called “the coalition of the willing”. It 
was a disastrously bad agenda, leading to the failed war in Iraq and to the deaths of hun-
dreds of thousands of people. At the time, everything was happening so fast, emotions were 
so high, and he came up with the agenda so quickly, that it looked as if he had no choice. 
But he did. There is evidence from the buying and selling of stocks and shares in the days 
before 9/11 that some people made large amounts of money out of the crisis. So it could 
have been defined as a massive economic crime, and they could have sought Osama Bin 
Laden as someone who made large amounts of money out of the deaths of others. But in-
stead, the agenda that was set was the war on terror. How do you wage war on an abstrac-
tion? You cannot. Hence the muddled and ineffective direction of Western handling of the 
crisis. The more anxious everyone is, the more important is the leadership role of setting 
an achievable agenda.

Leadership of  Simplexity

	 •		Complexity	of	thinking	is	required	to	notice	and	register	the	variety	–	the	wild	profusion	of	
things – that reflects an increasingly random, entropic world.

	 •	Action	clarifies	situations	–	it	eliminates	“might	have	beens”	by	reducing	equivocality.
  (Colville, Brown and Pye, 2012)

 Crises are coming at us more and more quickly. We need complex understandings of what is 
going on; would you wish your surgeon, in a crisis, to operate on a simplified understanding of 
your brain? We need simple actions so that we can understand their consequences, and hence 
improve our understanding of what is going on; would you want your brain surgeon to delay 
doing anything until she felt she understood everything? In the crisis-ridden environment of the 
multinational, leadership in crises will need good conversations, richly complex thinking, and 
simple actions to be effective.
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FEJLôDéS VáLSáGoK IDEJéN –  
ESETTANULMáNyoK VEZETéSRôL

M A L C o L M  G I L L I E S

A VáLSáGoK LEhETôSéGEI

„Egy jó válságot nem szabad elfecsérelni.” Vajon Jézus Krisztus, Arisztotelész vagy Shakespeare 
mondta ezt? Helyettük inkább egyik személyes hôsömet, Hillary Clintont idézem (titokban ab-
ban bíztam, hogy ô lesz az amerikai elnök 2009-ben). A mondat 2006. március 6-án hangott el 
(reuters.com). De mivel kapcsolatban is mondhatta ezt? Az éghajlatváltozás, netán egy közgaz-
dasági reform, egy politikai átrendezôdés vagy egy üzleti változás volt a téma? A szomorú igazság 
az, hogy a klímaváltozásról mondta. Ám a szakértôk nem éltek a lehetôséggel, hogy bármi 
jelentôset tegyenek az éghajlatváltozással kapcsolatban a késôbb, Koppenhágában megrendezett 
globális találkozón. 
 A tankönyvek részletesen felsorolják, milyen lehetôségeket kínál egy válságtól sújtott idôszak: 
számos módszer kínálkozhat a hatékonyság növelésére, a stratégiák átgondolására, a folyamatok 
megújítására, és így tovább. Engem azonban jobban érdekelnek az olyan „mellékes” dolgok, 
hogy miként gondolkodunk másképpen egy válság során annak érdekében, hogy átfogalmazzuk 
az üzlet lényegét, vagy akár új vállalkozásba kezdjünk.

A REALIZMUS KUDARCA

 Larry Summers – Clinton Fehér Házának szerencsés lakója, majd a Harvard University vala-
melyest kevésbé szerencsés rektora – jegyezte meg tavaly, hogy elsôsorban a realizmus kudarca 
felel a jelenlegi helyzetért (BBC, 2012. június 7.). Ezzel kissé elkalandozott a tárgytól. No de mi 
is volt a tárgy? A tárgy az euró volt – pontosabban a küzdelem, hogy milyen lépéseket tesz az 
euróért az Európai Unió, és különösen, hogy miként reagálhat erre az euró. Summers szerint az 
Európai Unió és az euró problémája az volt, hogy a válság megoldása helyett annak elhárításán 
fáradoztak folyamatosan. Különösen, nehéz a válság körülhatárolása és definiálása, mert úgy 
tûnik, számos válság közül lehet választani. A valódi probléma meghatározása részét képezi  
a késôbbi esetleges megoldás megtalálásának. Szerinte mindez a társadalmi önámítás eredménye: 
az emberek egy illúzióban éltek. Summers kifejtette, hogy az euróválság forrása a realizmus 
mélységes és folyamatos kudarca. Az emberek egyszerûen menekültek a valóságtól.

4116_Konferencia kotet_belivek_03.indd   77 04/09/2013   19:10



A VáLSáGoK KoNVERGENCIáJA

 Amikor a különbözô válságok konvergenciáját vizsgáljuk, elképesztôen nagy választék tárul 
elénk. Ezeket úgy tekintem, mint a mai válságok gyakran emlegetett elôidézô okait. Ide tartozhat 
az adósságcsapda, a korrupció, a kapitalizmus mértéktelensége, de az önámító szocializmus is. 
Ezek akár együtt is elôfordulhatnak. Viszont most úgy tûnik, hogy az igazi válság, amely felé 
tartunk, nem más, mint a polgári rend összeomlása. Ha mindezeket összeadjuk, akkor a teljes 
reménytelenség képét kapjuk, mint például Görögországban vagy Spanyolország déli részén, 
vagy akár a londoni zavargásokban 2011 nyarán.

„FoRRADALMAT AKARNAK”?

 Az is lehet tehát, hogy forradalommal nézünk szembe. „Az önmagát kiszolgáló üzleti és poli-
tikai elit olyan irányba kormányozta a globális gazdaságot, amely ellentétes a hétköznapi állam-
polgár érdekeivel, vagy egyszerûen figyelmen kívül hagyja azokat.” Ez az idézet nem egy forra-
dalmi értekezésbôl származik a Szocialista Munkáspárti Hírek hasábjairól. A szöveg valójában 
egy beruházási hírlevél része (Tim Bond, Odey View, 2011. ôsz), amely szerint manapság nagyon 
sokféle különbözô válságról beszélhetünk a világon, így a közvélekedés részévé kezd válni az  
a gondolat, hogy egy sokkal nagyobb válságot élünk át. A válság természete szerint olyan folya-
matként írható le, amely alapvetô átmenetet jelent az elittôl a tömegtársadalom felé – így tehát  
a válságok összefolyása valójában a hétköznapi állampolgár érdekeinek a válsága. És amikor ilyen 
jellegû a válság, akkor nagyon nehéz meghatározni a megfelelô válaszstratégiát – mert annyira 
mélyreható a probléma, és természetesen mert legtöbben hétköznapi állampolgárok vagyunk.

ALKALMAZKoDáS VAGy FoRRADALoM?

 Elô tudunk hozakodni valamilyen rendes változtatással, vagy szükséges a forradalom? Még 
akkor is feltétlenül szükséges, ha nem szeretnénk forradalom indítására használni a változást?  
A következô három témáról beszélünk-e? 1. Nagyon másképpen kell csinálnunk bizonyos dolgo-
kat? 2. Vannak olyan dolgok, amelyeket egyáltalán nem kellene csinálnunk? 3. Vannak olyan 
dolgok, amelyeket meg kellene tennünk, pedig korábban még csak nem is mérlegeltük a 
lehetôséget? (Például megkérdôjeleznénk-e az egészségügy szükségességét egy európai ország-
ban? Vagy egy egyetem felvetné-e egyáltalán, hogy szupermarketláncokban szerezzen részese-
dést?) És ezek vajon ésszerû kockázatok válságos idôkben?

MEGNyERT VAGy ELVESZíTETT LEhETôSéG?

 Ha megnézzük, mit nyerhetünk vagy mit veszíthetünk azáltal, hogy megragadjuk a válság kí-
nálta lehetôséget, és cselekszünk, Hillary Clinton szerint azonnal néhány problémába ütközünk. 
Valóban elegendô változó felett tudunk megfelelô ellenôrzést gyakorolni? Mi van akkor, ha vé-
gül Brüsszel elfojtja a próbálkozást, vagy kiderül, hogy a munkatársak nem tudnak változtatni  
a rutinon, és ez ellen nincs mit tenni? Megvan a megfelelô ellenôrzés ahhoz, hogy egyáltalán 
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megpróbáljuk? Rendelkezésre áll-e elegendô pénz és idô? (Például van idô az értesítési és kon-
zultálási elôírásoknak megfelelô cselekvésre és általában a változtatások kivitelezésére?) Megvan-
nak-e a szükséges (fizikai, szellemi vagy akár szimbolikus) erôforrások? Végül pedig megenge-
dik-e a szabályozók a megvalósítást? A vezetô változtatni akar, de ôk nemet mondanak –  
a vezetônek az eddigi szerepét kell továbbra is betöltenie a paradigmában. Vannak azonban köz-
vetlenebb problémák is – nincs elég pénz a hitelek törlesztésére, vagy az eszközöket meghaladják 
a kötelezettségek (ennek oka lehet az is, hogy már csôdhöz közeli állapotban vagyunk, vagy na-
gyon közel állunk a fizetésképtelenséghez).

MEGTAGADoTT LEhETôSéG 

 Egy német forrás szerint: „Az euróválság során az európai vezetôk soha nem szalasztották el  
a lehetôséget, hogy elszalasszanak egy lehetôséget” (zeit.de, 2011. augusztus 17.). Elírásról szó 
sincs. Valójában ez a következôt jelenti: van egy válság, cselekedhetnének, de nem teszik meg.  
A nagyfokú egyet nem értést a különbözô brüsszeli szereplôk között az a kérdés okozza, hogy 
vajon készen állnak-e a cselekvésre. Ugyanis bár számos indok van a cselekvésre, más nyomós 
érvek viszont amellett szólnak, hogy miért érdemes folyamatosan elszalasztani a nagy 
lehetôségeket. Talán csak nem vagyunk biztosak benne, hogy választóink a következô ciklusban 
is megválasztanak bennünket, vagy más kontextusban esetleg attól tartunk, hogy vásárlóink nem 
fogják megvenni a termékeinket – így aztán nem vállaljuk a kockázatot. Attól tartunk, hogy a piac 
nem fog bízni bennünk, nem azért, amit tettünk, hanem amiért ott vagyunk a világon, ahol va-
gyunk, netán az adott iparág sajátos természete miatt. Nem hisszük, hogy meg tudjuk szerezni  
a kellô lojalitást a munkavállalóinktól. A határozatlan idejû szerzôdés nyújtotta biztonság helyett 
miért vállalnának valami rosszat egy ígéretért cserébe? Kérdés, hogy készen állnak-e az emberek 
arra, hogy a javulás érdekében idôlegesen rosszabb legyen nekik? Ez a probléma rendkívül fon-
tos. Mert honnan is tudhatnánk, hol van a verem alja? Ha azt mondanám: „Nem láttuk még a 
válságot, lehet, hogy a nagy válság még csak néhány évvel ezután jön; lehet, hogy amit 2007 óta 
látunk, az csak a küszöbön álló valódi válság elôszele.”, azt hiszem, minden olvasóm aggódni 
kezdene. Folyamatosan el szeretnénk hinni azt a retorikát, amely azt mondja, hogy kifelé tar-
tunk, már felemelkedôben vagyunk, és mindig van, aki legelsôként szeretne felemelkedni.

ELSô ESETTANULMáNy: LéGITáRSASáGoK

 A felemelkedés témájánál nézzünk meg egy esettanulmányt a légitársaságokról. Ha megpró-
báljuk átgondolni, melyik iparág vonultatja fel a legtöbb válságot, akkor a légiközlekedési iparnál 
jobb példát nehezen találhatnánk. Bizonyos tekintetben már harminc éve válságban van, és a válság 
fô oka az volt, hogy a hangsúly áthelyezôdött az elitrôl a tömegpiacra. Egykoron nagy dolog volt, 
ha valaki repülhetett, ma már mindenki megteheti. A „lázadók”, mint például az Emirates vagy 
az Etihad, amelyek jelenleg nyerésre állnak, olyan légitársaságok, amelyek nagymértékû állami 
és befektetôi tôkével, így felkészülten léptek be a minôségi piacra. Mellettük ott vannak azok  
a cégek, amelyek az „50 euró alatti piac” megszerzésére törekszenek: a Ryanair, a Wizzair, az 
Easyjet és így tovább. És van számos további légitársaság, amely nem áll be sem az Emirates-, 
sem a Ryanair-féle sorba. Ezek a „hanyatlók”, mint amilyen az Iberia, amely folyamatosan köze-
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lebb próbál kerülni a British Airwayshez, vagy a Quantas, amely a leszálló ágban lévô pozíciójá-
ból az Emiratesszel való partnerségre törekszik, és próbál eltávolodni az olyan OneWorld-
társaságoktól, mint a British Airways vagy az American Airlines. Vannak továbbá  
a küszködôk, így a legtöbb amerikai légitársaság, amelyekrôl soha nem lehet tudni, hogy már  
a becsôdölt társaságok között keressük-e ôket vagy még ne. Újabb csoport azoké, amelyeknek elvileg 
már meg kellett volna szûnniük, mégis mûködnek, ilyen a Scandinavian, az Alitalia vagy az indiai 
Kingfisher. Vannak halott légitársaságok, például a Malév. És vannak olyanok, amelyek bár ha-
lottak, épp akkor jönnek vissza, amikor azt hisszük, már eltemettük ôket (például a Mexicana).

Fejlôdés a válságokon keresztül

 Menjünk egy kicsit tovább ezen a vonalon. A legfontosabb tényezôk között, amelyek miatt 
számos, a világ minden tájáról származó légitársaság a jelenlegi szintre jutott, megtalálhatók  
a különbözô profitszintek, a biztonsági kérdések és a szabályozásbeli problémák (különösen  
a nemzeti légitársaságoknál), valamint az egyszerû pénzügyi problémák: egyes cégek eljutnak 
arra a pontra, amikor nincs elég pénzük a bérek kifizetésére. Ezek miatt különbözôképpen ala-
kult a légitársaságok sorsa. Azok, amelyek szövetségekbe lépnek be, abban bíznak, hogy egybe-
olvasztva megoldják problémáikat. Szoros együttmûködés a partnerséget kialakítóké, mint pél-
dául a British Airways és az Iberia kapcsolata, még erôsebb a „konszolidációnak” nevezett hosszú 
távú partnerség (KLM és Air France). Beszélhetünk technikai összeolvadásról (Continental és 
United) és közvetlen akvizíciókról is (mint amilyen az egyik ausztrál légitársaság, az Ansett balul 
sikerült akvizíciója volt az Air New Zealand által, még 2000−2001-ben). Végül ott vannak az 
újraindítások, e nevekrôl azt gondoltuk, már megszûntek: a Mexicana és a People Express. 
 Ha csak az Iberia/British Airways kérdését vizsgáljuk (az egyik 200 millió fontnyi nyereséget, 
míg a másik nagyjából ugyanennyi veszteséget termel), érezhetjük, hogy a kettô közötti közös 
pont megtalálása jelenleg rendkívüli feszültséggel jár. Willie Walsh, a két vállalat mögött álló 
nemzetközi csoport elnöke megjegyezte: „Egyetlen légitársaság sem tudja garantálni a túlélését, 
és a valóság az, hogy az Iberia nem folytathatja a tevékenységét a jelen formában” (Guardian, 
2012. november 18.). A légiközlekedés olyan iparág, amelyben számos válság söpör végig, és amely 
az elôrejelzések szerint évi 12-20 milliárd dollárt veszít. 

MáSoDIK ESETTANULMáNy: FELSôoKTATáS

 Másik – egyes vélemények szerint talán kissé valószínûtlen – példaként nézzük meg  
a felsôoktatást mint globális tömegpiacot. A piacon 150 millió ember található – 97% a tömeg-
oktatásban, 3% az elitoktatásban. Szinte mindig csak a világ 200 elitegyetemérôl lehet hallani, 
holott az egyetemistáknak mindössze kevesebb mint 3%-a jár ezekre a helyekre. Az egyetemi 
hallgatók 97%-a országon belüli, csak 3%-uk a nemzetközi diák. Még egy jellemzô hasonlít  
a légiközlekedési iparág sajátosságaihoz: a piacfelosztás gyorsan változik. A területet egykor 
Észak-Amerika és Európa (különösen Nyugat-Európa) uralta, most pedig a világ egész 
felsôoktatásának epicentruma délre tolódik – Dél-Amerika, a Közel-Kelet és Kelet-Ázsia felé. 
Egy másik változási folyamatot mutat, hogy a készségek fontosabbá válnak a képesítéseknél. Ma 
már a készségek révén kaphatók meg az állások; a végzettséggel – ha szerencsés a jelentkezô – 
csupán az elôválogatáson lehet túljutni. A családi felemelkedés lehetôsége pedig kezd fontosabbá 
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válni, mint a valaha gyakran hangoztatott egyéni boldogulás. A családok a felsôoktatást az 
elôrébb jutás módjának, és nem a gyerekük szabad oktatásának tartják. A legfontosabb pedig, 
hogy az állam szerepe az utóbbi évtizedben egyre inkább gyengül – a felsôoktatásra szánt állami 
hozzájárulás csaknem 10%-kal esett. Az oktatást finanszírozni kell, így a hallgató az, akinek visz-
sza kell fizetnie a kölcsönöket. Tehát a változás leginkább a családokat érinti.

Fejlôdés a válságokon keresztül

 Melyek a mozgatórugók? Vajon azok, amelyek a világ legtöbb egyetemének szlogenjében 
megtalálhatók: „megfizethetôség”, „hozzáférhetôség”, „minôség” és „foglalkoztathatóság”? 
Ténylegesen munkához juthat az ember azáltal, hogy az adott intézménybe jár, és megszerez 
egy képesítést vagy készséghalmazt? Mivel a felsôoktatási intézmények az elittôl a tömegpiac-
ra való áthelyezôdés tekintetében a légitársaságokénál korábbi szakaszban vannak, ezért szá-
mos különbözô megközelítés létezik a gyakorlatban. Az angolszász világ nagyobb része gyor-
san az államtól a hallgató felé irányul, nemcsak a finanszírozás, hanem a szabályozás 
szempontjából is. Ez alapja lehet egy majdani diákközpontú megközelítésnek, hiszen a diákha-
talom kezd egyre fontosabb tényezôvé válni. Egyes országokban, például Indonéziában, ve-
gyes (állami és magán-) rendszer alakult ki. Magyarországon is valami hasonló megy végbe, 
ugyanis a hagyományos egyetemek egyre kevésbé képesek megküzdeni a kihívásokkal. Wales-
ben megpróbálják egyesíteni az egyetemeket, Németország pedig inkább afelé halad, hogy  
a kutatási tevékenységek alapján különböztessék meg a felsôoktatási intézményeket. Egyre 
több olyan egyetem van, ahol több százezer hallgató tanul – mint például a bukaresti vagy  
a teheráni tömegegyetemeken. Japán most próbálja decentralizálni az egyetemeit, és autonóm 
intézményekké alakítani azokat, miután tíz éve az állami irányítás teljes „hullamerevségébe” 
kerültek, ám eközben a hallgatók száma gyorsan esik, a népesség fogyásával párhuzamosan. 
Továbbá egyetemszövetségek alakulnak, amelyekben a partnerek – komoly kölcsönös kötele-
zettségvállalás nélkül – felfedezhetik a hasonlóságaikat.

GLoBáLIS, NEM GLoBALIZáLT?

 A következôket majdnem három és fél éve állapítottam meg, de úgy gondolom, még mindig 
nagyon fontos és releváns: a nemzetközi oktatás úgy néz ki, mintha globális piac lenne, ám 
még nem az. Elsôsorban azért, mert „nem felel meg a globalizáció definíciójában szereplô ál-
talános követelményeknek: nem átláthatóak a tranzakciók, a terület még mindig erôsen a nem-
zeti hatáskör alá tartozik, valamint nincs globálisan elfogadott ’konvertibilis valuta’ (pl. egy 
egységesített kredittranszfer rendszer). A felsôoktatás még mindig erôsen az állampolgári jo-
gosultsághoz, valamint a nemzeti foglalkoztatási programhoz és a helyi szintû intézményi irá-
nyításhoz köthethô” (Gillies, Global Positioning: The Coming Years, JISC UK Strategy 
Paper, 2009).
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UTóIRAT: CSATA ELôTT éS UTáN

Az összegzésnél mindenki szívesen választ idézetet egy általa tisztelt személytôl, és minthogy 
Hillary Clintonnal kezdtem, Richard Nixonnal fejezem be. Nixon számos válságot megélt, sôt 
még egy könyvet is írt a témáról 1962-ben, Hat válság címmel (természetesen még az igazán nagy 
válság, a Watergate elôtt). E kötetben a következô nagyon jó tanácsot adja: „A csata a válság 
legkönnyebb része. A legnehezebb a döntést megelôzô idôszak, amikor az ember még habozik, 
hogy harcoljon vagy fusson. A legveszélyesebb idôszak  pedig a harc utáni.” Hogy miért? „For-
rásait felhasználta, az ôrszem elhagyta a posztját, ekkor kell az embernek igazán résen lenni, hi-
szen a reakciói monotonná válnak, és esetleg az ítélôképessége sem olyan megbízható már” – 
figyelmeztet Nixon. Gondoljunk Richard Nixon szavaira is, amikor azt próbáljuk megfejteni, 
hogyan kovácsolhatunk elônyt egy válságból.
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DEVELopMENT IN CRISES –  
CASE STUDIES IN LEADERShIp

M A L C o L M  G I L L I E S

ThE oppoRTUNITIES oF CRISES

Was it Jesus Christ, Aristotle or Shakespeare who first said: “Do not waste a good crisis”?  
I prefer to quote one of my heroes, Hillary Clinton, the person I secretly wish had become the 
U.S. president in 2009. Hillary Clinton is the one who said: “Never waste a good crisis” on 6 
March 2009 (www.reuters.com).  But what did she say it about? Did she say it about climate 
change, economic reform, policy resetting, or business redefinition? 
 The very sad thing is that it was about climate change, and after she said that people went on to lose 
the chance of doing anything substantial about climate change, particularly in the global meeting that 
occurred in Copenhagen later that year. If you read the textbooks, they will detail the opportunities you 
can take through a period of crisis. There are many ways you can make more efficiencies, or reform 
processes, revise strategies, come up with better customer propositions, and so on. . . It makes a rather 
boring list. I am personally more interested in the lateral moves, the ways in which you really think dif-
ferently in a crisis:  to redefine what the business is, maybe even to move into a new business.

ThE FAILURE oF REALISM

 Larry Summers – another inhabitant of the Clinton White House and then a somewhat less for-
tunate inhabitant of the rectorship of Harvard University – identified last summer “a failure of real-
ism that has been a central part of what has brought us to this point” (7 June 2012, BBC).  Like any 
academic, he was speaking slightly off the point. So, what was the point? It was the euro point – the 
battle over what the European Union was doing about it, and particularly what the euro might be 
doing in consequence. However, Larry Summers was making a very important point:  that the prob-
lem for both the European Union and the euro was that there were constant, almost daily, attempts 
to avert a crisis, rather than actually do something to solve the crisis. A particular problem was to say 
what the crisis even was, because there seemed to be so many crises to choose from, because defining 
the actual crisis is part of the problem of then defining what its solution might be. To Summers’ mind 
this was a product of group delusional thinking: that people decide to share an illusion. Larry Sum-
mers came up with this statement on the “euro crisis”:  that its source was a “deep and profound and 
continuing failure of realism”. People were running away from reality.
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ThE CoNVERGENCE oF CRISES

 When you look at the convergence of all the different crises, you have a tremendously wide selec-
tion to choose from.  This is my list of commonly-claimed causes of contemporary crises:  debt ad-
diction, crony corruption, capitalistic excess, delusional socialism.  Or it might be all of them. How-
ever, what we now seem to be reaching – which is the real crisis – is the breakdown of civil order. Put 
them all together and you start to gain a view of hopelessness, as you have now in Greece, or as we 
see in Spain, or as we even saw in the rioting in London during the summer of 2011. 

“ThEy wANT A REVoLUTIoN”?

 So maybe we are actually confronting revolution. “Self-serving business and political elites 
have steered the global economy in a direction that is inimical to – or simply ignores – the inter-
ests of the ordinary citizen.” This quotation is not from some revolutionary tract of the Socialist 
Workers’ Party.  It actually comes from an investment newsletter (Tim Bond, Odey View, Au-
tumn 2011), which says that there are now so many different crises for different groups around 
the world that it is starting to lead to a common conception of there being a much bigger crisis. 
I would express the nature of that crisis as being the fundamental change from elite to mass so-
ciety – so, this confluence of crises is actually a crisis about the interests of the ordinary citizen. 
When you land in a crisis like that, it is very hard to know how to address it – because it is so 
basic and because most of us actually are ordinary citizens.

ADApTATIoN oR REVoLUTIoN?

 So can we come up with orderly change or do we necessarily have to have a revolution? Even if 
we do not want to take advantage of this discontinuity to have a revolution, do we actually have to 
have it? Are we therefore talking about the following three topics? (I pose these quite often in my 
own daily work) (1) Do we have to do some things very differently? (2) Are there some things we 
just should not be doing at all? (3) Are there some things that we should do that we have never even 
contemplated doing before? For example, would we actually contemplate not “doing” healthcare 
in a European country? Or would a university actually contemplate buying into supermarket 
chains?  Then, again, can you even sensibly take these risks in your moments of crisis?

oppoRTUNITy woN oR LoST?

 If we look at the issues of what you could win and what you could lose by seizing the moment 
of crisis – and then do something about it, as Hillary Clinton suggests – you immediately en-
counter some problems. Do you really have sufficient control over enough variables? If ulti-
mately Brussels is going to destroy what you are trying to do, or if you are going to find that your 
staff are not likely to change in their practices – and you cannot do much about that – do you 
have a sufficient level of control even to try? And do you then have basic things like money? Do 
you have the time to bring about the changes? (For instance, the time in relation to your own 
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industrial requirements of notification, consultation, and then bringing about orderly change.) 
Do you have the very resources, whether physical, or mental, or even symbolic resources? Ulti-
mately, are the regulators going to allow you to do it? You want to change, but they say no:  you 
have to be what you always were, in their particular paradigm. However, there are more immedi-
ate problems:  you may want to do a whole lot of things, but you do not have enough money in 
the till to meet your debts, or your assets are actually exceeded by your liabilities (which may be 
because you are bust already, or you are in fact just about to become insolvent).

oppoRTUNITy DENIED 

 I would like to quote a German source: “Throughout the euro crisis, EU leaders have never 
missed an opportunity to miss an opportunity.” (17 August 2011, www.zeit.de)  That is not a 
typing error. It is simply saying: you have a crisis, you could act, but you do not. What causes 
such great dissonance between the various members in Brussels is the question of whether you 
are prepared to do anything about your crisis. For there are all sorts of reasons why you would 
not, eminent reasons why you would pass up a great opportunity, and keep on passing it up. 
Maybe you just do not have confidence that your voters are going to elect you at the next elec-
tion, or that your customers are going to continue buying your products.  So, you just do not 
want to take the risk. You have the issue that maybe the market will not have faith in you, maybe 
not because of anything that you have done but because of where you are in the world, or be-
cause of the particular nature of your particular industry right now. Will you have the loyalty of 
your employees? Will they walk over the hot coals of agony to get to the promised land, when 
they could well say: “But I’ve got a contract as a permanent employee!” In other words, are 
people prepared to go through worse to make a situation better? Maybe the crisis issue is just so 
crucially important. Perhaps you just do not know where the bottom of your crisis really is. If I 
said to you: “We have not yet seen the crisis;  maybe the big crisis is a couple of years ahead of 
us; maybe all the stuff from 2007 on is, in fact, the foreplay to the crisis and the real crisis is yet 
to come,” you would be very worried. We constantly want to buy the rhetoric that we are just 
getting out of a crisis, that we are always lifting off – and there is always someone who is trying 
to be first with the lift-off. 

CASE STUDy 1: AIRLINES

 And talking of lift-off, let us consider a brief case study of the airline industry. If we try to 
imagine which industry has a perfect bringing together of crises at the moment, the airline in-
dustry is hard to beat. In some regards, it has been in crisis for thirty years, and it is a crisis that 
has come about because of the move from elite to mass markets. Once it was a big deal to fly; 
now anyone can do it. The “insurgents” like Emirates or Etihad, which appear to be making a 
win of it at the moment, are the ones that were originally playing with a lot of state and investor 
backing and so were prepared to dare for good quality markets. Then there are those that are 
playing for the “under-50-euros” market: Ryanair, Wizzair, Easyjet, and so on. There are also 
many others that are pursuing neither the Emirates nor the Ryanair line. They are the “declin-
ers”, like Iberia, which is always trying to get closer to British Airways; and Qantas, which, with 
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its declining position, is now moving into partnership with Emirates and away from “One 
World” folk like British Airways or American. You have the strugglers, such as most American 
airlines where you are never quite sure which one is in “Chapter 11” bankruptcy, or not. You 
have the airlines that should probably be dead but are still walking, like Scandinavian, Alitalia 
and Kingfisher in India. You have those that are dead such as Malév. And you have those that, 
even though dead, come back just when you think you have buried them, like Mexicana – suddenly, 
there they are again!

Development through Crises

 Let us go a little further. The key triggers to why they have ended up doing what they have 
been doing in so many airlines around the world are different profit levels, questions about 
safety, issues of regulation – particularly for those that are national airlines – and just simply 
cash.  Some reach a point where they do not have enough cash to pay the next week’s wages. Due 
to this, airline developments have taken many interesting directions. You have those who enter 
alliances as the first stage to closer relations and maybe merging their way out of some of their 
problems. You have those who form partnerships, like that between British Airways and Iberia, 
or the longer-term partnership – actually referred to as a “consolidation” – between KLM and 
Air France. You have the technical mergers, such as Continental with United. You have straight 
acquisitions, such as the ill-fated acquisition of Ansett, an Australian airline, by Air New Zealand 
back in 2001. And then you have the relaunches: the names we thought had died like Mexicana 
and People Express.  If we just look at that Iberia / British Airways question – one making a 
profit of around £200 million, one making a loss of about the same – we can sense that the ten-
sions in finding a common point between them are huge at the present moment. Willie Walsh, 
the chair of the international group that oversees both companies has said, “No airline can 
guarantee its survival, and the reality is that Iberia cannot continue in its present form.” (Guardian, 
18 November 2012)  Airlines currently evidence a huge numbers of crises swirling round in an 
industry predicted to be losing between 12 to 20 billion USD every year.

CASE STUDy 2: hIGhER EDUCATIoN

 Let us now turn to a case that some may consider a little unlikely: higher education as a mass, 
global market. There are 150 million people in this market – 97% of them in mass education; 
3% of them in elite. You hear all the time about those elite 200 universities of the world but they 
actually only have under 3% of the world’s university population. In addition, 97% of that world 
university population studies in-country, while only 3% are proper international students, phys-
ically crossing borders to engage in their studies. Another characteristic may sound a little bit 
like the airline industry: market distribution is rapidly changing. The field was once dominated 
by North America and Europe, particularly Western Europe.  Now the whole centre of gravity 
of higher education in the world is moving to the south: Latin America, the Middle East, East 
Asia. A further development is that skills are becoming more important than qualifications. Now 
it is skills which lead to jobs; qualifications – if you are lucky – will only help you onto a shortlist. 
Family opportunity is now becoming more important than what we once proclaimed:  the em-
powerment of the individual. That is, families see higher education as a way to progress for the 

86        

V
ez

et
és

 v
ál

sá
g 

id
ej

én
 I A

z 
I. 

M
C

C
 N

em
ze

tk
öz

i L
ea

de
rs

hi
p 

K
on

fe
re

nc
iá

n 
el

ha
ng

zo
tt

 e
lô

ad
ás

ok
 le

ir
at

ai

Development in Crises – Case Studies in Leadership I Malcolm Gillies

4116_Konferencia kotet_belivek_03.indd   86 04/09/2013   19:10



whole family rather than as a part of the liberal learning of their son or daughter. And most 
importantly, we see the weakening of the state over the last decade – the state contribution to 
higher education costs has globally fallen by nearly 10% during that decade. And it is the stu-
dent, and the alumnus, who is paying off these debts. In other words, it is families that are pick-
ing up most of that percentage difference. 

Development through Crises

 What are the triggers? They are seen in the slogans of most universities around the world: 
“Affordability”, “Accessibility”, “Quality”, and “Employability”.  Will you actually get a job by 
going to this institution and gaining that qualification or set of skills? Being at an earlier stage of 
moving from elite to mass markets than the airline industry, higher education institutions are 
taking a variety of different approaches. Much of the “Anglo world” is rapidly moving away from 
the state to the student. This is happening not just to source funding but actually as a basis of 
regulation, and as a basis of what the universities might more become:  student-centric.  Student 
power is turning into a very important issue. Then we have the development of mixed state and 
private systems in countries like Indonesia. I think you are also seeing that here in Hungary, as 
the traditional state universities find themselves less able to deal with some of the challenges. 
Wales is trying to bring its universities together through mergers.  Germany, however, moves to 
more differentiation based on research concentration. There is a growth in mass universities 
with hundreds of thousands of students – mass universities in “young population” places like 
Bucharest or Tehran. Having passed through an absolute “rigor mortis” of state control ten 
years ago, Japan is now trying to decentralize and turn its universities into autonomous institu-
tions, as the number of students rapidly falls in line with Japan’s declining population.  We also 
have alliances that form a meeting house, where partners might come together and explore their 
degrees of similarity without too much mutual obligation.

GLoBAL, NoT GLoBALIZED?

 I wrote the following nearly three and a half years ago, but it is still something that I feel is highly 
important to understand about this field of higher education: international education sounds as if it 
should be such a global marketplace, but it is not yet.  This is because “it fails the standard tests [of 
globalisation]:  its transactions are not transparent;  its jurisdictions are still strongly national;  and 
there is effectively no global ‘convertible currency’ (for instance, of credit transfer) in the field. High-
er education . . . is still strongly a domain of national citizen, as against non-citizen, entitlements;  of 
national schemes of employment;  and of generally local institutional governance.” (Gillies, “Global 
Positioning: The Coming Years”, JISC (UK) strategy paper, 2009)
 Ask yourself this question about Europe: Why doesn’t Europe have one educational system, 
in the way we are trying to have one basis to law and maybe one basis to currency? We have 
twenty-seven (or is it forty-two?) different educational systems. Yet that is all going to change. 
In twenty-five years the nation state will probably not be so important; there may be other 
groupings, and educational systems will be affected by them.  
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p.S.: BEFoRE AND AFTER ThE BATTLE

 Everyone likes to conclude with a quotation from somebody they respect, so having started 
with Hillary Clinton let me conclude with Richard Nixon. Nixon was a man who went through 
many crises, and in fact wrote a book in 1962, entitled Six Crises (that is, of course, before he had 
his really big crisis: Watergate). Back in 1962, however, he gave this very good advice: “The easi-
est period in a crisis situation is actually the battle itself.  The most difficult is the period of in-
decision – whether to fight or run away.  And the most dangerous period is the aftermath.” And 
why? Well, Nixon goes on to explain: “It is then, with all his resources spent and his guard down, 
that an individual must watch out for dulled reactions and faulty judgment.” (Richard Nixon, Six 
Crises, 1962)  Let Richard Nixon’s be the last word here on how you can turn a crisis to advantage.
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VáLSáGMENEDZSMENT

B E N C S I K  L á S Z L ó

Mikor ezt a felkérést kaptam, arra gondoltam, talán az lehet a leghasznosabb, ha saját 
tapasztalataimról írok. Ennek megfelelôen a tanulmány szigorúan szubjektív lesz, semmilyen 
tudományos alappal nem fog bírni, ám bízom benne, található benne egy-két hasznos gondolat. 
Abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy tíz évet a pénzügyi szektorban tölthettem, rá-
adásul olyan pozícióban, amely fôleg az utóbbi néhány évben arról is szólt, hogy a világ különbözô 
helyein olyan elemzôkkel, befektetôkkel, bankárokkal beszéltem, akik elég sokat tudnak a világ-
ról, és a véleményük valószínûleg tükrözi azt, ami a pénzügyi szektor közgondol kodásának 
tekinthetô a dolgok állásáról. 
 Az elmúlt tíz évben az elsô öt-hat év a felhôtlen növekedésrôl és a felfelé ívelô pályáról szólt, 
az utána következô, most már több mint négy év pedig nagyon erôs recesszióról, visszaesésrôl. 
Három témát fejtek ki a továbbiakban. Még stratégiai tanácsadóként tanultam meg, ha valami-
ben nem vagyok biztos vagy elég képzett, akkor a hármas struktúra segít − úgyhogy most is ehhez 
folyamodom.
 Az elsô témaként adódik: honnan tudjuk, hogy válság van. Ez elég triviális, mert valószínûleg 
mindenki észreveszi, ha válság van. Ám ha úgy fogalmazzuk meg a kérdést, hogy mik a válság 
tipikus jelei, amelyek általában megfigyelhetôek, akkor már érdekesebb a kérdésfeltevés.  
A következô vizsgálati terület az, hogy mit csináljunk, amikor válság van; ezen belül pedig 
vezetôként vagy egyénként mit teszünk. Nem csak szervezetek és gazdaságok kerülnek válságba, 
egyéni válságokat is meg lehet élni, és általában aki az egyéni válságait tudja kezelni, az 
valószínûleg egy szervezetnek vagy akár országnak is jobban tudja kezelni a problémáit. A har-
madik kérdés pedig, hogy lehet-e, és ha igen, hogyan lehet fölkészülni egy válságra. 
 Elôször tehát azt mutatom be, mirôl szólnak a válságok. Van egy általában viszonylag hosszan 
tartó növekedés, utána következik egy nagyon gyors, váratlan, sokak számára váratlan korrekció, 
amely nagy bukással, leépüléssel jár. Könyvtárnyi irodalom született arról, hogy ezek a ciklusok 
miért alakulnak ki és hogyan zajlanak. Nagyjából úgy szûrtem le a tanulságot, hogy amikor föl-
felé megy a világ, akkor mindenki optimista, olcsó a hitel, nagy tôkeáttétellel lehet dolgozni, és 
nagyon lelkes, túlfûtött kereslet jelenik meg. Ez általában oda vezet, hogy azok a befektetési 
döntések, amelyeket ebben az idôszakban hoznak, nem feltétlenül optimálisak, tehát olyan dol-
gokba fektetnek be, amelyek nem fognak megtérülni. Amikor ez elkezd egyre inkább 
rendszerszintûvé válni, akkor elôbb-utóbb kipukkad a lufi, és utána nagyon gyors korrekció kö-
vetkezik be. Erre sok ikonikus történelmi példa van. Például a 19. században csatornákat építet-
tek hatalmas mértékben vagy vasúthálózatot Angliában. Elôfordult, hogy többszörösére nôtt  
a vasúthálózat nagysága ahhoz képest, mint amelyet hatékonyan lehetett mûködtetni, és termé-
szetesen ez komoly válságokhoz vezetett.
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 Az a probléma még ezekben a helyzetekben, hogy azoknak a befektetéseknek jó részét, ame-
lyek nem térülnek meg, és csôdbe mennek, ráadásul hitelbôl finanszírozzák. Ezek a hitelek is 
bedôlnek, nem lehet ôket visszafizetni, ennek megfelelôen bankválsággal is párosulnak a gazda-
sági válságok. Nagyon gyakori, hogy az eszközértékek jelentôsen csökkennek. Jellemzôen a be-
ruházások ingatlanokba (infrastruktúrafejlesztésbe, lakossági kereskedelmi ingatlanokba) történ-
nek, így ezek túlértékeltté válnak, majd csökken az értékük. Ami még alapvetôen jellemzô − ez 
történt az aktuális válságban is Amerikában −, hogy a kialakult helyzet leginkább egy ingatlanbu-
boréknak tekinthetô. Találkozhatunk statisztikákkal, hogyan nôttek az ingatlanhitelek vagy  
a (lakossági) ingatlanépítkezés Amerikában.
 A másik jellemzô, hogy olyan helyzetek alakulnak ki, amelyeket magyarul „fehér hollónak”, 
angolul „fekete hattyúnak” mondanánk: ezek a „black swan” események. Olyan dolgok történ-
nek, amelyek korábban teljes mértékben hihetetlennek tûntek, senki nem várja ôket, és emiatt 
sokkszerûen érik az érintett szereplôket. A legutolsó pénzügyi válság Amerikában ebben a tekin-
tetben rendkívül látványos volt. Az öt legnagyobb befektetési bankból három ment tönkre vi-
szonylag hamar, fél év alatt. Ezek akkora nevek voltak korábban, hogy teljesen elképzelhetetlen 
lett volna, hogy csak így eltûnnek a palettáról, nem beszélve a legnagyobb biztosítóról, az AIG-
ról, amely AAA ratinggel kiemelkedô szervezet, a biztosítók alapköve volt a világon. És még ezek 
is mind viszonylag gyorsan elsüllyedtek.
 Amikor azt látják az emberek, hogy hihetetlen, teljesen váratlan és rémisztô dolgok történnek, 
akkor általában pánikszituáció alakul ki. Az ikonikus bukások okozta pánikszituációban pedig  
a piaci szereplôk nehezen tudják megkülönböztetni azt, kik azok, akik túl fogják élni, és kik azok, 
akik nem fogják túlélni a válságot. Így gyakorlatilag mindenkirôl azt feltételezik, hogy el fog 
bukni. Ez nyilván azért van, mert  akikrôl korábban azt feltételezték, hogy sohasem bukhatnak 
el, mégis elbuktak, tehát akkor miért ne bukna el mindenki. Ez egy hajós példával úgy nézne ki, 
hogy ha a Titanic elsüllyedt, akkor minden, Angliát elhagyó hajóról azt gondolnánk, az is el fog 
süllyedni, mert ha a Titanic elsüllyedt, akkor logikusan minden más hajónak is el kell süllyednie. 
Ezért van az, hogy minden esik, és minden eszköz értéke, minden cég értéke párhuzamosan, 
folyamatosan zuhan, mert a piaci szereplôk nem tudnak, igazából nem is akarnak különbséget 
tenni az egyes játékosok között.
 További velejárója ezeknek a szituációknak, hogy megjelennek a cápák. A cápák persze csak azok 
szemszögébôl tûnnek cápáknak, akik a hajótörést elszenvedték. Arról van szó, hogy az efféle helyzet-
ben minden racionális piaci szereplônek „short”, tehát rövid pozíciókat kell felvennie, és miután  
a tôzsdéken fölfelé éppen annyit lehet keresni, mint lefelé, ezért amikor nyilvánvalóan lefelé mennek 
a dolgok, akkor ezek a „short” pozíciók nagyon felgyorsítják az esést, és meg is sokszorozzák azt. Ezt 
gonosz magatartásnak szokták értékelni általában, pedig teljesen racionálisnak tekinthetô, normális 
befektetôi hozzáállás, még ha a szenvedô alanyok szemszögébôl nézve elég kellemetlen is.
 Sajátossága még a válságnak (ebbôl a szempontból a kialakult helyzet nagyon tanulságos volt 
számomra is), hogy felszínre kerülnek a gyengeségek. Folyamatos növekedés esetén az eszközérté-
kek folyamatosan emelkednek. Nô a kereslet, ez pedig eltakarja egy adott szervezet gyengeségeit. 
Amikor süt a nap, és nyugodt a tenger, akkor viszonylag sok hajó tud hajózni, aztán amikor nagy 
vihar van, akkor néhányan elsüllyednek. Nyilván azok süllyednek el, amelyeknél alapvetôen prob-
lémák vannak: tehát vagy rosszul van összerakva a hajó (azaz rossz az üzleti modell a cégben), vagy 
túl nagy kockázatot vállalt a cég (tehát túl sok a kockázatos eszköz). A hajó esetében ez azt jelenti, 
hogy túlpakolják, túl sok a rakomány, vagy egyszerûen alkalmatlan a feladatra a legénység és  
a tisztikar. Ebbôl a szempontból nagyon érdekes ez az utóbbi válság. Nyilván nem véletlen, hogy 

90        

V
ez

et
és

 v
ál

sá
g 

id
ej

én
 I A

z 
I. 

M
C

C
 N

em
ze

tk
öz

i L
ea

de
rs

hi
p 

K
on

fe
re

nc
iá

n 
el

ha
ng

zo
tt

 e
lô

ad
ás

ok
 le

ir
at

ai

Válságmenedzsment I Bencsik László

4116_Konferencia kotet_belivek_03.indd   90 04/09/2013   19:10



miért a Lehman vagy az AIG bukott el. Olvasmánynak javaslom a „Too big to fail” címû könyvet 
(Andrew Ross Sorkin a szerzôje), gyakorlatilag percrôl percre vezeti le a 2008-as év eseményeit 
alapvetôen New Yorkban, Amerikában. Ha valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor világossá válik, 
hogy például a Lehmanon belül milyen üzleti folyamatok zajlottak, hogyan menedzselték a céget, 
és egyáltalán nem meglepô olvasva ezt a történetet, miért vezetett oda a szituáció, ahova vezetett. 
Ugyanakkor ezek a dolgok, amikor jól ment a világ, kevésbé látszottak. 
 Érdekes megvizsgálni, hogyan történhetett mindez. A válság kitörése mindig fájdalmas társa-
dalmi, emberi tragédiákkal jár, és nyilván sokkszerûen ér mindenkit. Ebben a helyzetben 
természetszerûleg merül fel mindenkiben, aki megél egy válságot, miért nem láttuk ezt elôre, 
miért nem készültünk föl rá, miért nem védtek meg minket azok, akiknek ez a feladatuk lett 
volna. Ebben a helyzetben persze rögtön vannak, akik megtalálják a felelôsöket, és azt gondo-
lom, nem feltétlenül azokat a felelôsöket találják meg, akik valóban tehettek arról, hogy kialakul-
jon vagy ne alakuljon ki egy válság. Részletesen ebbe nem mennék bele, mert nyilvánvalóan ér-
zékeny téma, csupán két gondolatot teszek hozzá. Amerikában két dolgot szoktak klasszikusan 
emlegetni a válság okaiként. Az egyik a „subprime mortgage lending” volt, tehát a subprime 
lakás hitelezés, a másik pedig ezeknek a származékos ügyleteknek, a derivatíváknak a kontrollá-
latlan elterjedése a piacon. A subprime hitelezés a Clinton-kormányzat alatt indult a „home 
ownership” programmal, a 2000-es években. Amikor jelzáloghiteleket értékpapírosítottak, akkor 
a szabályozói elôírások szerint a hitelek bizonyos százalékának subprime kategóriába kellett es-
nie, tehát olyan ügyfeleknek nyújtott hitelek voltak, akik lényegesen nagyobb kockázattal rendel-
keztek az átlagos ügyfelekhez képest. A másik említett ok a származékos ügyletek kérdése. A Fed 
hozzáállása ezekhez az ügyletekhez Greenspan alatt a laissez faire-elv volt, tehát gyakorlatilag 
szabadon kezelték a származékos ügyleteket, és Greenspannek az volt a véleménye, hogy ezek 
javítják a pénzügyi piacok hatékonyságát, és alapvetôen pozitívak.
 Európában érdekes szituáció alakult ki. Ha lehet prociklikus szabályozásról beszélni a bank-
szektorban, akkor ennek ékes példája, ami Európában volt. Jellemzôen szabályozás korlátozza, 
hogy egy bank mennyit hitelezhet, milyen tôkeáttétellel mûködhet, tehát mennyi a tôke-
követelmény. A válság elôtt ez a minimumszint a legfontosabb, a „core tier one tôkeelemekre” 
vagy a valódi tôkeelemekre 2% volt. Ezt emelték meg most 9%-ra. Mindez azt jelenti, hogy egy 
bank, amely egységnyi tôkével rendelkezik, a válság elôtt több mint négyszer annyi hitelt nyújt-
hatott, mint most. A válságot megelôzô négy-öt évben a perifériaországokban, amelyek különö-
sen problémássá váltak a válság után az eurózónában, Írországban, Spanyolországban, Portugá-
liában és Görögországban, 25%-kal nôtt a fogyasztási hitelezés. A hitelnövekedés összességében 
most negatívra változott. Ezt a ciklikus jelenséget a szabályozói környezet erôsen támogatta.
 A következô kérdés, hogy mit érdemes csinálni a válságban. Mi van akkor, ha kitört a válság, 
pánikhelyzet van, és olyan szituációban találjuk magunkat, amelyben másokért, egy szervezetért 
vagyunk felelôsek? Az elsô dolog, hogy nem árt, ha meg tudjuk ôrizni a hidegvérünket. Errôl 
szól egy vicc, amelyet az általam ismert legjobb vezetôtôl hallottam a témában: A kapitány a ka-
binjában tartózkodik, berohan az elsô tiszt: − Kapitány, óriási probléma van, nagyon nagy baj 
van! − Mi történt, fiam? − Hát jön egy kalózhajó! Mire a kapitány: − Hát, fiam, akkor hozd  
a vörös ingemet. − De miért kell a vörös ing? − Nyilván azért, mert ha harcolunk, és megsérülök, 
akkor ne lássa a legénység, és ne vegye el a harci kedvüket az, hogy nekem valami bajom van. 
Hozza az inas az inget, aztán negyed óra múlva visszarohan holtfehéren, remegô lábakkal, és 
mondja: − Kapitány, óriási probléma van, még egy kalózhajó jön, most a másik oldalról. – Hát − 
mondja a kapitány −, akkor hozd a barna nadrágomat is.
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 A kérdés, ami ilyen szituációban felmerülhet, hogy túlreagáljuk-e a helyzetet. Egy válságban 
egyrészt mindenki pánikba esik, másrészt sokan okos tanácsokkal jönnek. Általában azok egy 
része, akik okos tanácsokkal jönnek, abban érdekelt, hogy minél nagyobb butaságokat csináljunk, 
mert a piaci szereplôk többsége a már említett rövid, azaz short pozíciókat veszi föl. Ezért is 
észnél kell lenni, és nem szabad felélni, kidobálni vagy elégetni azokat az eszközöket, amelyek 
késôbb még jól jöhetnek. 
 Ha egy hajó apálynál felül egy homokdombra, akkor nem érdemes szétszedni és elégetni, 
mert amikor majd jön a dagály, akkor az majd megint megemeli. A válságnál egy dologban biz-
tosak lehetünk: egyszer el fog múlni, és jönnek jobb idôk, még ha nehéz is megjósolni, hogy ez 
pontosan mikor fog megtörténni. Másik ilyen triviálisnak mondható tanulság, de adott esetben 
fontos lehet, hogy próbáljunk meg higgadtan körültekinteni és megnézni, mivel rendelkezünk, 
milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, és azt próbáljuk meg használni. Egy válság sem más, 
mint bármilyen más helyzet, dolgozni kell keményen, aprólékosan, napról napra, és ha dolgo-
zunk, az elôbb-utóbb meghozza a gyümölcsét. Ha összetört a hajónk egy zátonyon, akkor érde-
mes megpróbálni újraépíteni, még akkor is, ha az kevésbé lesz szép és nagy, mint az elôzô hajó. 
Persze vannak ennél látványosabb megoldások is.
 Több válsághelyzet a történelemben olyan szituációkat teremtett, amikor elôre lehetett lépni. 
Ha valami elpusztul, leomlik, akkor újat lehet építeni, és ez az új nem feltétlenül ugyanaz, ami 
már valaha volt. Az utóbbi harminc évben történt egy-két ilyen iparág-átalakulási eset. Többek 
között így változott meg a telekommunikációs iparág a nyolcvanas években, a kilencvenes évek 
elején, amikor elkezdték a deregulációt, és fölbontották a nagy monopóliumokat. Az autóipar  
a kilencvenes években óriási hatékonyságjavuláson esett át az iparág szintjén. A légitársaságok 
iparága az évezredforduló körül a fapados légitársaságok által gyakorlatilag teljesen megújult. 
Nem kell egyébként az egész iparágnak átalakulnia az innovációhoz. Számos olyan példát látunk, 
ahol viszonylag nehéz helyzetben levô cégek újították meg önmagukat, vagy találtak ki új dolgo-
kat, új technológiákat, új üzleti modellt vagy új (akár marketing)megközelítést.
 Egy válsághelyzet azért lehet különösen jó lehetôség, mert mindenki nehéz helyzetben van, 
nem tud elôrelépni, de ha nekünk van újat hozó ötletünk – ráadásul ehhez az eszközöket is elô 
tudjuk teremteni –, akkor ennek kapcsán van esély a kiugrásra. Persze ez ritkán sikerül, és nem is 
ennyire egyszerû. Amikor egy válság után a kereslet lecsökken, csökkennek a marge-ok, nincs 
növekedés, akkor egy értékteremtési lehetôség általában még mindig van: az összeolvadás vagy 
felvásárlás. Így költségszinergiát lehet elérni, javíthatjuk a költséghatékonyságot, jobban kihasz-
nálhatjuk a méretgazdaságosságot. Triviális megoldás ez válsághelyzetben, és erre is akadt szá-
mos példa a történelemben. Például 2008-ban Amerikában a JP Morganba beolvadt a Bear 
Stearns, szinte jelképes áron; hasonló volt a Bank of America Merrill Lynch Merger, illetve 
ahogyan Európában a BNP Paribas a Fortist beolvasztotta. Gyakorlatilag ezeket a folyamatokat 
várhatjuk jó eséllyel. Évek óta várom egyébként, hogy mindez megtörténjen itt, Közép-Kelet-
Európában a bankszektorban. Érdekes módon itt nagyon sok minden nem történt. Ez egy külön 
történet, hogy miért nem, és az is nagyon érdekes, hogy mi lesz akkor, ha mégis bekövetkezik.
 Hogyan tudunk felkészülni? Egyáltalán fel lehet-e készülni? Elôször is a válságok nem ritka 
események, nem olyan dolgok, amelyek váratlanul, szinte sorscsapásszerûen érnek minket, ha-
nem egy piacgazdaság normális mûködésének, fejlôdésének, sôt mindenféle gazdasági berendez-
kedésnek a velejárói. Reinhart és Rogoff „This Time Is Different” címû könyvükben statisztikai-
lag földolgozták a rendelkezésre álló adatokat az egyes szuverén csôdökkel kapcsolatban, 
bizonyos esetekben 800 éves idôtávlatot is felölel az adatbázisuk. Mindez alapján arra jutottak, 
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hogy az elmúlt kétszáz évben egy adott idôpillanatban a szuverén államoknak átlagosan 20%-a 
volt államcsôdben, és 7%-ukban volt bankválság. Görögország esetében, amelyrôl sokat hallunk 
az utóbbi idôszakban, ez a vizsgált idôszaknak közel a felét jelenti, vagyis ilyen arányban volt 
szuverén válság, államcsôdhelyzet Görögországban. A legutolsó függetlenségüket 1825 körül 
érték el, az azóta eltelt idô felében államcsôd volt. 
 Nyilván amikor éppen válság van, akkor megnyugtató gondolat, hogy minden válság után jön 
majd egy fellendülés is. Ami sokkal nehezebb, a fellendülési idôszakban azt várni, hogy mikor 
lesz már válság. Nagyon nem szeretjük azt érezni, amikor éppen jól megy sorunk, hogy ez most 
csak átmeneti állapot, és hamarosan úgyis nagyon rossz lesz. 
 Amikor elôretekintve tervez egy cég, akkor egyes iparágak sokkal hosszabb idôhorizontot 
néznek. A jellemzôen a lakossági fogyasztással kapcsolatban álló iparágak viszont általában 3-5 
éves idôtávra tekintenek vissza, amikor terveket készítenek. Az áttekintett idôtávban tehát már 
nincs benne a legutolsó válság. Általában arra az érvelésre alapozzák ezt, hogy régebben mások 
voltak a fogyasztói igények, más volt a technológia, mások voltak a versenytársak, most már új 
világ van, minden teljesen más, ezért azok a problémák, amelyek korábban válsághoz vezettek, 
már nem állhatnak elô. Ez nyilvánvalóan nem igaz, ennek ellenére általában így gondolkodunk. 
Az lenne ideális, ha a jó idôszakban megpróbálnánk fölhalmozni (részben fizikai) eszközöket, 
amelyeket majd szükség esetén föl tudunk használni. Ez kifejezetten nehéz. Nemcsak saját ma-
gunknak nehéz erre a következtetésre jutni, amikor jól mennek a dolgok, hanem a világ sem ebbe 
az irányba hajt minket, fôleg ha tôzsdei cégrôl van szó, mert a tôzsdéken a tôkepiacok értékelési 
horizontja nagyon rövid távú. Ezt figyelembe véve folyamatosan javuló teljesítményt kell fölmu-
tatni, és folyamatosan jobban kell növekedni, mint a többiek. Hogyha ez nem így van, akkor le 
fogják értékelni a céget, kritizálják a vezetést, adott esetben a vezetôk elveszthetik a munkájukat.
 Egy ikonikus befektetôrôl tudok, aki az elmúlt években konzekvensen ragaszkodott a ciklussal 
szembemenô gondolkodásmódhoz: Nassim Taleb. Egy Empirica nevû hedge fundot vezetett 
Amerikában, és gyakorlatilag folyamatosan, napról napra rendszerszinten shortolták a piacot, 
tehát semmilyen egyéni kockázatot nem vettek figyelembe, csak a rendszerszintû kockázatot 
próbálták minél jobban leképezni és lefedni. Minden egyes nap rövid pozíciót tartottak fent, 
amiért éveken keresztül kritizálták ôket. Ez azt jelenti, hogy minden nap X bázisponttal csökken 
annak a befektetési portfóliónak az értéke, amelyet ilyen megközelítéssel kezelnek, mert a short 
pozíció pénzbe kerül. Bizony kellett várnia 2001 végétôl 2008-ig hat-hét évet, ám ekkor nagyon 
sok pénzt kerestek. Több könyve is megjelent, fôleg fedezeti stratégiai kérdésekben, ami szá-
momra nagyon érdekes volt a témában, az a „The Black Swan” címû könyve. Le kell szögeznem 
viszont, nagyon ritka ez a konzisztens magatartás. 
 Nemcsak fizikai javakat kellene azonban tartalékolni a nehéz helyzetekre, hanem célszerû 
emberi kapcsolatokban is tartalékokat felépíteni. Egy nagyon sikeres és bölcs embertôl hallottam 
azt a mondást, hogy amikor felfelé megyünk a lépcsôn, akkor ugyanazokkal találkozunk, akikkel 
lefelé menve fogunk találkozni. Tehát amikor felfelé ível valakinek a sorsa, karrierje vagy a cégé-
nek a mûködése, akkor is célszerû tisztelettel és kedvességgel viszonyulnia a környezetéhez, mert 
különben a nehéz idôszakban nem biztos, hogy úgy fognak vele bánni, ahogyan ô azt szeretné. 
 Ha valamilyen személyes konklúziót kellene levonnom a válságokkal kapcsolatban, akkor leg-
inkább ez lenne az: fôként azon múlik, hogyan teljesít egy szervezet egy válságszituációban, hogy 
milyen emberek vannak az adott szervezeten belül és kívül, akik a szervezettel kapcsolatban áll-
nak; milyen képességekkel rendelkeznek, és még inkább miképpen viszonyulnak a szervezethez. 
Bajban derül ki igazán, hogy ki mire képes, és milyen magatartást tanúsít.
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CRISIS MANAGEMENT 

L á S Z L ó  B E N C S I K

When I received the request to write a study, I thought writing about my own experi-
ences would be the most useful thing to do. As a consequence, this study is going to be strict-
ly subjective, lacking any scientific background. However, I do hope there will be some useful 
thoughts to be found in it. I am lucky enough to have spent ten years in the finance sector, in 
a position which, especially in the last few years, included having conversations in various 
parts of the globe with financial analysts, investors and bankers who know a lot about the 
world and their opinions are likely to reflect what can be regarded as the finance sector’s com-
mon thinking about how things are. 
 The first five or six years of the last ten were about undisturbed growth and an upward trajec-
tory, while the following years (now more than four) have involved a very strong recession and 
downturn. I will discuss three different topics in the following. I learned when I was a strategic 
advisor that when I am not quite certain or not fully qualified in a field, the “three-pronged 
structure” helps – so I am using that now as well.
 The first topic is: How do we know that there is a crisis? This appears to be quite an obvious 
question, as probably everybody notices when there is a crisis. However, the question seems 
more interesting if we put it like this: What are the typical symptoms of the crisis that can gener-
ally be observed? The next area of research is what to do when there is a crisis; what to do as a 
leader or as an individual. Not only organizations and economies can face crises. Individual cri-
ses must also be lived through, and the person who can handle his or her individual crises adroit-
ly is likely to be effective in handling the problems of an organization or country as well. The 
third question is whether it is possible to prepare for a crisis and if yes, how? 
 So firstly I will point out what crises are about. There is usually a relatively long growth pe-
riod, followed by a rapid, mostly unexpected, adjustment involving downturn and deterioration. 
A whole library of books has been written on why these cycles are formed and how they take 
place. The moral of it as far as I can see is that when the world is on an upswing, everybody is 
optimistic, credit is cheap, and you can work with high leverage, while demand is enthusiastic 
and feverish. This normally leads to the tendency that investment decisions made within this 
period are not necessarily optimal, which means that people often invest in things that will not 
provide a good return. When this tendency starts to manifest itself at system level, then sooner 
or later the bubble bursts, and then there is a very quick correction. Numerous iconic historic 
examples can be found of this. For instance, in the 19th century a great number of canals were 
built, while in England an extensive railway network was constructed. Sometimes it happened 
that the size of the railway network by far exceeded the size that could have been operated effi-
ciently, and this naturally led to serious crises.
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 The other problem in situations such as these is that most of the failed investments are fi-
nanced by credit. These loans are not paid back, so economic crises are generally accompanied 
by banking crises as well. It is very common that asset values significantly decrease. Investments 
are typically made in real estate (infrastructure development, residential and commercial proper-
ties), so they become over-valued, and then their value starts to deteriorate. Another thing that 
is essentially typical (and this happened in the current crisis in the USA, too) is that the situation 
can be interpreted as a real estate bubble. There are some statistics showing how mortgages and 
(residential) property construction increased in the USA.
 The other typical issue is that situations which can be called “black swan” events develop. 
Some things happen that were previously thought completely incredible, no one had been ex-
pecting them, and they leave those affected in a state of a shock. The last financial crisis in the 
US in this respect was highly spectacular. Out of the five major investment banks, three went 
bankrupt in a relatively short time, i.e.: half a year. These names had had such a good reputation 
before that it was impossible to imagine that they would just disappear from the palette, and this 
is not to mention the biggest insurance company, AIG, which, with a rating of AAA, had been 
an outstanding organization, and the foundation stone of insurers. Yet all of these companies 
still went down in a relatively short period of time. 
 When people can see incredible, unexpected and terrifying things happening, a panic situa-
tion usually develops. In panic situations fuelled by epic fails, market players find it hard to tell 
who will and who will not survive the crisis. Thus they presume that practically everyone may 
fail. This is obviously because there had been those who had been considered infallible, and they 
still failed, so why, then, wouldn’t everyone fail? With a nautical parallel, if the Titanic sank, 
then we might think that all ships leaving England will sink because if the Titanic sank, then it 
is purely logical that all ships are bound to sink, too. This is why everything plunges, and the 
value of each asset and each company consistently plunges too, as the market players cannot and 
do not even want to make distinctions between individual players.
 The other consequence of these situations is that sharks tend to appear. It is also true, however, 
that sharks are only regarded as sharks from the point of view of those who are shipwrecked. The 
thing is that in a similar situation all rational market participants have to go short, and as on the 
stock markets you can earn just as much when prices are going up, as when they are going down, 
these short positions speed up the decline very much, multiplying the extent of it. This is usually 
seen as cruel behaviour, although it can also be considered completely rational, a normal investor’s 
approach, even though it is rather unpleasant for those who are suffering from it.
 Another feature of the crisis (the situation arising from this taught me a lot of lessons, too) is 
that weaknesses come to the surface. During a continuous growth period, asset values grow 
solidly. Demand increases, and this covers the shortcomings of an organization. When the sun 
is shining and the sea is calm, a relatively high number of ships are able to stay afloat, but then 
when a storm strikes, some of them sink. It is clear that the ones that go down are those which 
have basic problems: they either have a faulty construction (the company’s business model is 
wrong), or the company took too many risks (there are a lot of risky assets). In terms of a ship, 
the deck might be overloaded, there might be too much cargo, or the crew and the leadership 
might not be up to the task. From this point of view, the latest crisis is very interesting. It is 
obviously not pure chance that Lehman and AIG failed. I strongly recommend the reading of 
Too Big to Fail by Andrew Ross Sorkin, which is a virtually minute-by-minute account of the 
2008 events that mainly happened in New York City. If you read this book, it becomes clear 
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what business processes took place; for example, within Lehman, how the company was man-
aged. Following the story, it is no surprise at all that the situation led to where it did. At the same 
time, these things were not visible at all when everything was going fine in the world. 
 It is worth examining why all of this could happen. The outbreak of a crisis always goes hand 
in hand with painful social and human tragedies, causing an obvious shock for everyone. In a 
situation like this, it is simply natural that those who are experiencing the crisis are wondering 
why its approach was not recognized, why it was not prepared for, and why those responsible did 
not provide the necessary protection. At this juncture, there immediately emerge some people 
who will point the finger at those they consider responsible, yet I think they will not necessarily 
find the people who are really to blame for the crisis having developed or not. I would not like 
to go into detail, as this is obviously a sensitive issue, but I would like to share two thoughts of 
mine. Two things are usually mentioned as causes of the crisis. One is subprime mortgage lend-
ing, while the other is the uncontrolled increase of credit derivatives on the market. Subprime 
mortgage lending started in the Clinton era in the 2000s, with the home ownership programme. 
When they started the securitization of mortgages it was a regulatory requirement that a given 
percentage of loans had to fall into the subprime category, meaning that they were given to cli-
ents who were significantly riskier than the average client. The other issue is the question of the 
aforementioned derivatives. The Fed’s approach towards these transactions under Greenspan 
was the “laissez faire” policy, so derivatives were handled rather liberally, and Greenspan be-
lieved those transactions would improve the efficiency of financial markets, so they were essen-
tially positive.
 An interesting situation developed in Europe. If there is such a thing as pro-cyclical regula-
tion in the banking sector, then the best example for that is what happened in Europe. Regula-
tory measures typically limit how much a bank can give out in loans, what leverage it can operate 
on, in other words, what the capital requirement is. Before the crisis hit, this minimum level on 
the most important segment, i.e.: the core Tier 1 capital ratio, was 2%. This ratio has now been 
raised to 9%. This means that a bank possessing a given amount of capital could give out four 
times as much in loans then than it can at present. Consumer credit in the now especially prob-
lematic peripheral states of the Euro zone (Ireland, Spain, Portugal and Greece) rose by 25% in 
the four or five years preceding the crisis. The increase of credit then turned to negative. This 
cyclic phenomenon was strongly supported by the regulatory environment.
 The next question is: What should we do when crisis hits? What happens if there is a crisis, 
everybody is panicking, and we find ourselves in a situation where we have become responsible 
for others, or even for a whole organization? The first thing is that it is advisable that we retain 
our composure. There is a joke about this which I heard from the best leader I know: A ship’s 
captain is sitting in his cabin when the first mate rushes in. He says, “Captain, we’ve got a prob-
lem, we’re in big trouble!” “What’s happened, man?” “A pirate ship is coming!” The captain 
says, “Well man, bring me my red shirt then.” “But what do you need your red shirt for?” The 
captain responds, “Well, in case we have to fight, and I am wounded, I don’t want the crew to 
see my injury and lose spirit.” The cabin boy brings him his red shirt. A good quarter of an hour 
later, the boy rushes back, scared stiff. He says, “Captain, there’s a huge problem. There’s an-
other pirate ship coming from the opposite direction.” “Well then,” says the captain, bring me 
my brown trousers, too.”
 The question that arises in a situation like that is whether we will overreact to it or not. In a 
crisis, on one hand everybody starts to panic, while on the other hand there are countless people 
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who want to give us good advice. Some of those who are giving good advice are actually inter-
ested in our doing the most stupid possible things because market players normally take the 
position of short hedging in similar situations. So we have to be alert, and we should not use up, 
throw out or burn the tools that can be useful later. 
 If a ship is caught on a sandbank at low tide, it is not worth dismantling and then burning it, 
as it will surely be buoyed back up by the water when the high tide arrives. One thing we can be 
sure about concerning a crisis is that it will sometime pass and there will be better times to come, 
even if it is difficult to predict exactly when this will happen. Another lesson, which may seem 
obvious, is that in certain situations it might be important for us to try to calmly look around and 
take stock of what we have, of what tools are to hand, and then we should try to use these. A 
crisis is no different from any other situation: we must carry out hard and intricate work every 
day, and if we do work, that will sooner or later bear fruit. If our ship has been wrecked on a reef, 
then it is worth trying to rebuild it, even if the new ship will be less beautiful and will be smaller 
than the previous one. Naturally, there are more spectacular solutions as well.
 Many crisis situations in history have led to an opportunity to take a step forwards. If some-
thing has been destroyed or devastated, then we can build something new, and this new thing 
can be different from anything that has ever been before. There have been a few industry-
changing experiences in the past thirty years. This is how – among others – the telecommunica-
tions industry was reformed in the eighties, as well as in the first half of the nineties when de-
regulation started, and big monopolies ceased to exist. The automotive industry also went 
through a very significant efficiency improvement at the level of the entire industry. The airline 
industry was also reformed around the turn of the millennium, thanks to the appearance of low 
budget airlines. However, to make innovation happen, the whole industry does not necessarily 
have to reinvent itself. We have seen many examples when companies in a relatively tough situ-
ation have rethought themselves, or come up with new things, new technologies, a new business 
model or a new (marketing) approach.
 A crisis can be a particularly good opportunity because everybody is in a difficult situation and no one 
can move forwards; however if we have an innovative idea (and we can also generate the necessary as-
sets), then we might have the chance of a jump start. It goes without saying that this rarely works out, 
and that it is not that simple. When demand is plunging consequent to a crisis, margins are also decreas-
ing, and there is no growth. Yet there usually remains one way of creating value: a merger or an acquisi-
tion. With either of the two, we can achieve cost synergy, we can improve cost-efficiency, and we can 
benefit more from the economies of scale. This is an evident solution in a crisis situation, and there have 
been a number of historical examples of it, for example when in the USA in 2008 Bear Stearns was ac-
quired by JP Morgan at a virtually symbolic price; a similar instance was the Bank of America and Mer-
rill Lynch merger, or, in Europe, how BNP Paribas acquired Fortis. In practice, there is a high likeli-
hood that these processes will continue. I have been waiting for the same thing to happen here, in the 
Central-Eastern European banking sector, for years. Interestingly, a lot of things have simply not hap-
pened here. It is a separate story why they have not happened, and it is also very interesting to have a 
look at what would happen if those changes did take place.
 How can we prepare for a crisis? Can we prepare for it at all? First of all, crises are not rare 
events which do not come unexpectedly, like a bolt from the blue – they are necessarily integral 
parts of not only the normal operation and development of a market-based economy, but of all 
other economic systems. In Reinhart and Rogoff’s book This Time is Different, available data on 
individual sovereign bankruptcies is statistically processed. Their database sometimes contains sta-
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tistics from eight hundred years ago. Based on these data, the authors determined that at any mo-
ment in time during the past two hundred years, an average of 20% of sovereign states have been 
in state bankruptcy, and 7% of them have suffered from a crisis in the banking sector. In the case 
of Greece, which has been in the news quite a lot recently, the country has been in crisis, i.e.: under 
state bankruptcy, during nearly half of the time examined. The Greeks last achieved independence 
in about 1825, and they have been struggling with state bankruptcy ever since. 
 When there is a crisis, the fact that all crises are followed by a recovery is always a consoling 
thought. What is more difficult is to anticipate the crisis during a time of prosperity. When 
everything seems just right we are very far from inclined to feel that this situation is only tem-
porary, and that things are soon bound to get much worse. 
 When a company plans ahead, certain industries look to a much longer time horizon. Industries 
related to residential consumption, however, look back on the past three to five years when they are 
formulating plans. So in the period examined, the latest crisis cannot be found. This is usually based 
on the argument that consumer needs, technologies and competitors were different in the past; now 
it is a completely different world and everything has changed, so the issues that led to the latest crisis 
will not come together ever again. This is obviously not true, yet in spite of that fact, we generally 
have the same thoughts. It would be ideal if in a good period we accumulated some (partly physical) 
assets that could be used in the future when necessary. This is a particularly difficult thing to do. It is 
not only important for ourselves to draw these consequences when things are going well, but the 
world does not motivate us to do that either, especially if we are talking about a company listed on 
the stock market, as the evaluation horizon of capital markets at the stock exchange is rather short-
sighted. Taking that into consideration, we always have to achieve an outstanding performance, and 
have to continuously outgrow the other players. If this is not so, then the company will be devalued, 
the board will be criticized, and some of the leaders might even lose their jobs.
 There is an iconic investor I know of who has consistently adhered to his approach, even though 
it has been contrary to public thinking: Nassim Taleb. He managed a hedge fund named Empirica 
in the USA, and they consistently, day by day, had short positions, so they did not take any indi-
vidual risks into account, they only wanted to identify and reveal the system level risks. They were 
going short each and every day, for which they received a great deal of criticism for years. It meant 
that an investment portfolio managed using this approach would lose X base points every day, as 
short positions cost money. They surely had to wait six or seven years from the end of 2001 to 
2008, but then they made a lot of money. Taleb has published many books; most of them discuss 
hedging strategy questions. His most interesting work on this topic was The Black Swan. However, 
I must emphasize that this consistent behaviour is extremely rare. 
 It is not only the physical assets that should be saved for the more difficult days, but it is advis-
able to create reserves in human relationships, too. A very successful and wise person told me the 
following: “When you go up the stairs, you meet the same people that you will meet again on the 
way down.” So if your personal fate, career or your company’s operation is experiencing an up-
swing, you should treat those around you with respect and kindness, as otherwise people might not 
treat you the way you would like them to when times get tough. 
 If I have to draw a personal conclusion concerning crises, it is the following: How an organi-
zation performs in a crisis situation mainly depends on the people within the organization and 
those around it, those who are in contact with the organization; it depends on what sort of skills 
they have and – more importantly – what their attitude towards the organization is. When trou-
ble strikes, it can really be seen what people are capable of, and how they behave.
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VáLLALATVEZETéS VáLSáG IDEJéN

B o G S C h  E R I K

Sokfajta válság van. Területi szempontból lehet egy krízis globális, regionális, országos és 
iparági. Akárcsak a mostani esetben, ezek bizonyos fokig együtt járhatnak: a globális válság kihat 
a régióra és ebben országunkra, ezen keresztül az egyes iparágakra (a mi esetünkben a gyógyszer-
iparra) is. Általánosságban a gyógyszeripar kevésbé érzékeny a válságra, hiszen gyógyszert min-
dig kell szedni, ez nem olyan fogyasztási jószág, amirôl könnyû lemondani. Ennek ellenére egy 
válság természetesen kihat a gyógyszeriparra is, a költségvetési megszorítások a gyógyszeripart is 
érintik minden országban. Milyen intézkedések történnek ilyenkor általában, így Magyarorszá-
gon is? Egyrészt csökkennek a gyógyszertámogatások, másrészt nem csak hazánkat érintik  
a különadók, harmadrészt ami a gyógyszeripar szempontjából szintén problémás, az új gyógysze-
rek támogatása. Kérdéses, hogy befogadják-e a támogatásba az új készítményeket, amelyek mö-
gött sokszor 10-15 évnyi kutatás eredményei vannak, vagy elôfordul, hogy felfüggesztik a befo-
gadásukat, esetleg olyan szigorú költséghatékonysági adatokat kérnek, amelyek alapján nehéz 
bekerülni a támogatási rendszerbe.
 Milyen alapelvek vannak a válság kezelésére? Nagyon lényeges a közép- és hosszú távú stratégia, 
annak állandó felülvizsgálata és végrehajtása. A Richter Gedeon Nyrt. tôzsdei cég, így kötelezôek 
a negyedéves jelentések, ám nem szabad, hogy a cég vezetését a döntéseiben egy negyed év esetle-
ges gyengébb vagy jobb teljesítménye befolyásolja. Mindig hosszú távon, de legalább középhosszú 
távon kell gondolkodni. Az állandó felülvizsgálaton és a végrehajtáson azt értem, hogy állandó le-
gyen a változás. Ha egy cégnél nincs változás, abból is lehet válság. Válság mindig jöhet, sôt jön is. 
Sokszor lehet elôre látni, ám nem mindig, és általában nem is távozik egykönnyen. Ezt most is ta-
pasztaljuk. Mindenképpen fontos az alkalmazkodás a változáshoz, minden területre szükséges az 
úgynevezett „Plan B”, így ha válság jön, akkor is legyen alternatíva, amerre a cég lépni tud. El-
engedhetetlen egy cégnél a mûködés biztonságos finanszírozása, azaz a pénzügyi biztonság. Rövi-
den: nem szabad eladósodni, mert az elôbb-utóbb gondot okoz. A hatékonyság soha nem lehet elég 
jó, mindig fontos a takarékos költséggazdálkodás, például a raktárkészletek optimalizálása esetén 
nehogy beragadjon olyan készlet, amely esetleg majd eladhatatlanná válik. Végül a legfontosabb 
minden cégnél: az ember. Az emberek akkor tudnak megfelelôen dolgozni, ha nincs bizonytalan-
ság. A cég vezetése ne hagyja, hogy bizonytalanság uralkodjon, folyamatosan legyen egyértelmû 
irányvonal, errôl pedig hatékony belsô kommunikáció. 
 Egy válság lehet akut. Erre példa a mi területünkön az 1998-as orosz válság, amikor hirtelen 
összeomlott a rubel. Éppen szabadságon voltam augusztusban a Balatonnál, nálunk a cégnél 
ilyenkor leállás van. Mikor visszatértem, akkorra lényegében eldöntöttem – a vezetôkkel való 
konzultáció után –, hogy a tiszafüredi gyáregységet, akármilyen szomorú is, bezárjuk, és jónéhány 
embert azonnal kényszerszabadságra küldünk. Mindezt már elsô nap bejelentettem, mert látható 
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Vállalatvezetés válság idején I Bogsch Erik

volt, hogy ez nem könnyen kezelhetô azonnali reakció nélkül. Egy héttel késôbb felkerestük az 
oroszországi partnereinket, és egyezkedtünk, hogy a devalvációs hatást (négyszeres devalváció 
volt) hogyan tudjuk megoldani, azaz a terheket valahogy megosztani. Ennek köszönhetôen meg-
maradt a jó kapcsolat, az üzlet kezdett újra a megfelelô irányba haladni. Négy év kellett azonban 
ahhoz, hogy visszajussunk ugyanarra a szintre, ahol voltunk. Nem mentek gyorsan a dolgok, vi-
szont fontos, hogy a kollégák megértsék a problémákat.
 A következô típus a krónikus válság. Erre szintén cégünk történetébôl (tehát nem globális 
nézôpontból) említek egy példát. 1992-ben, amikor kineveztek a cég élére, a vállalat hihetetlen 
mértékben el volt adósodva. Veszteséges volt, és nem volt más megoldás, mint egy nagyon drasz-
tikus átstrukturálás. Az alkalmazottak 25%-ától meg kellett válnunk, le kellett építenünk a nem 
gyógyszer vonalakat: a kozmetikumot eladtuk a Colgate Palmolive-nak, a veteriner, azaz állat-
gyógyászati készítményeket és a növényvédô szereket mind leállítottuk. Körülbelül három év 
kellett, míg valamelyest rendezôdött a helyzet. 1996-ra jutottunk el oda, hogy az adósságot sike-
rült többek között tôkeemeléssel és nyereséges mûködéssel helyrehoznunk úgy, hogy tôzsdére 
mentünk. Ezt követôen négy év múlva kezdtünk beruházni, és további tíz év kellett ahhoz, hogy 
nemzetközileg versenyképes szintre jussunk. A beruházásaink addigra jutottak el oda, hogy nyu-
godtan azt mondhattam, most már minden rendben van. Persze soha sincs mindig minden rend-
ben, de mondjuk, minden rendben lett legalább ezen a téren.
 Alapkérdés még az alkalmazkodás a megváltozott szabályozási környezethez. Amirôl nem esik 
elég szó, hogy a jelenlegi válság véleményem szerint alapvetôen erkölcsi válság. A jelenlegi nyu-
gati társadalom nagy része többet költ, mint amennyit megtermel, vagy mint amennyi fizetése 
van. Ha Európa és az Amerikai Egyesült Államok, tehát a nyugati világ nem ébred fel, akkor 
Ázsia egyszerûen el fogja söpörni ôket. Már most felkészültségben, például az oktatásban jelentôs 
fejlôdést mutattak, ráadásul ha nem is kétszer annyit, mindenesetre lényegesen többet dolgoznak 
ugyanolyan hatékonysággal, emellett Európa egyszerûen versenyképtelenné válik. Ebben benne 
van az értékrend felbomlása is. Nagyon fontos, hogy a társadalom összetartó legyen. Az ázsiai 
társadalmakban, legalábbis egy részükben nagyobb az összetartás. Az erkölcsi válságban szerin-
tem az a fajta kapzsiság is probléma, amely a bankszektor bizonyos részeiben eluralkodott, és ez 
tulajdonképpen bizalmi válsághoz vezet, mert magában a rendszerben is meginog a bizalom.
 Mire kell vigyázni a cég szempontjából? Úgy gondolom, akár egy háztartásban, a pénzügyi 
stabilitás kulcskérdés, tovább a hatékonyság állandó javítása, ami természetesen nem egyszerû, 
mégis szükséges. A cégen belül elengedhetetlen a szilárd értékrend és a stabil erkölcsi norma, 
például a korrupciót nem lehet megtûrni semmilyen mértékben. Akinél ennek alapos gyanúja 
felmerül, attól azonnal megválunk. Szükséges a megfelelô belsô és külsô kommunikáció, hogy  
a munkatársak értsék, mikor mi történik, beleértve a stratégiát is. Elengedhetetlen a flexibilitás, 
a hatékony döntéshozatal. A legrosszabb, ha valamiben nincs döntés. Nyilvánvalóan a döntések-
nek is van hibaszázaléka, de a legrosszabb, ha nem születnek meg.
 A válsághelyzet kezelésére szolgálhat példaként, hogyan sikerült a Richternek túllépnie  
a külsô bizalmatlanságon és a pénzügyi stabilitás hiányán. Azt kértem a vezetôktôl 1993 január-
jában, jelezzenek minden területen körülbelül 15%-os leépítést. Adjanak egy névsort  
a „leggyengébbekrôl”, tôlük el fogunk búcsúzni. Nem történt semmi. Így január 30-án elmen-
tem néhány vezetôhöz, akikrôl tudtam, hogy meg kell tôlük válni, és személyesen megmondtam 
nekik, hogy elnézést, de ez a helyzet. Miután mindez nyilvánvalóvá vált, egy napon belül jöttek 
a listák, végrehajtottuk a tervezett lépéseket, azzal együtt, hogy megmondtam, aki marad, az 
biztos lehet benne, hogy marad (természetesen ha jól dolgozik). Akármilyen szomorú is, ilyen 
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lépéseket tenni csak sokkszerûen lehet. Ezzel viszont megszûnt a bizonytalanság, mert aki ma-
radt, az biztos lehetett ebben, és azóta sem volt komolyabb leépítés.
 1992-ben instabil volt a pénzügyi helyzet is. 35%-os kamatok mellett a vállalat hitelállománya 
7 milliárd forintra rúgott, tehát 2 milliárd forintot költött a cég adósságra úgy, hogy az összfor-
galmunk 13 milliárd forintot tett ki, a veszteségünk pedig összesen 2,1 milliárd volt (ebbôl az 
üzemi veszteség 700 millió, a többi pénzügyi veszteség). Mégis újra visszamentünk az orosz pia-
cokra, ami jó lépésnek bizonyult, és nyereségesek lettünk. 
 Ezt megelôzôen a privatizáció tulajdonképpen sikertelenül zajlott. A legrosszabb idôszakban 
próbálták eladni a Richtert. A Szovjetunió felbomlása után a piac teljesen szétesett. Nem lehetett 
értékesíteni úgy egy céget, hogy a nemzetközi számvitel szerint 800 millió forintos veszteséggel,  
a magyar számvitel szerint pedig 900 millió nyereséggel rendelkezett. Mindez nem a bizalmat nö-
velte. Volt egy külföldi cég, amely nem csak kisebbségi részt, hanem akár 100%-ot is vásárolt volna 
a vállalatnál. Az igazgatóság 5 : 4 arányban döntött, tehát egy szavazaton múlott, hogy ez a cég nem 
vásárolta meg 100 millió dollárért a Richtert. Azt gondoltuk a kollégákkal együtt (nálunk mindig 
minden csapatmunka), hogy nem kell külföldi befektetôt behívni, hanem a fenti népszerûtlen in-
tézkedéseket nekünk kell végrehajtani. Nyereségesek lettünk, és tôzsdére mentünk. Az elsô tôzsdei 
lépés kifejezett tôkeemelés volt. A tôzsde jelentôsége tulajdonképpen, hogy pénzt lehet bevonni  
a cégbe. A tôkeemelés akkora lökést adott a cégnek, hogy elértünk egy pénzügyileg semleges pozí-
ciót, azaz a nullszaldót, megszûnt az adósságunk. Innen kezdve építettük fel azt a pozitív pénzügyi 
szituációt, amely 2010-re odáig vezetett, hogy nyugat-európai céget tudtunk vásárolni. Nagyon 
sok kollégánknak nagyon sok éves munkája van ebben. Akkor majdnem 100 millió dollárért ment 
el a Richter – jelenleg a tôzsdei értéke 3 milliárd dollár fölött van. Tehát az ár 25%-os részesedése 
még mindig ötszörösét-hatszorosát éri, mint amikor eladták volna az egészet. A Richter más cso-
magjainak az eladásából (például 17% értékesítésébôl 1997-ben) több folyt be, mint az összes töb-
bi gyógyszergyár eladásából (amelyeket egyébként 100%-ig eladtak).
 Komoly szerepet játszhat a változásokban a piac átstrukturálódása. Ahogy az utóbbi években 
a légitársaságoknál megjelentek a fapados társaságok, úgy a gyógyszeriparban napvilágot láttak 
az úgynevezett generikus készítmények. A generikus és a fapados azért jó hasonlat, mert a gene-
rikus is „elviszi” az embert oda, ahova menni szeretne, tehát a hatékonyságát tekintve nem rosz-
szabb. Nem mindegy viszont, hogy ellenôrzik-e a termék minôségét. Sajnálatos módon gyakoriak 
a nem ellenôrzött források. A lényeg egy terméknél mégis a szellemileg hozzáadott érték, egy 
cég kutatása, fejlesztése. Végsô soron a szabadalom monopólium. A szabadalmilag védett készít-
mények szükségesek egy olyan erôs brand kiépítéséhez, amely garanciát nyújt, és valami pluszt 
ad egy egyszerû áruhoz képest. A brand ad egyfajta garanciát a hatékonyságra, a minôségre. 
Szerintem az emberek a biztonságért hajlandók fizetni. Tehát minden változással együtt fontos 
a hozzáadott szellemi érték, ami mögött egyfajta védettség van – ez a szabadalom.
 Cégünk esetében az állam és a vállalat kapcsolatát is érdemes kiemelni. Magyarország kormá-
nya és a Richter között létrejött egy megállapodás. A stratégiai együttmûködési, partnerségi 
megállapodás, amelyet a magyar kormánnyal aláírtunk, a kölcsönös bizalom és egyben a stabili-
tás jele. Mit ad az állam? Mit ad a cég? Minden megállapodás akkor jó, ha kiegyenlített. Mi az, 
amit mi adtunk? A termelés a jövôben is Magyarországon fog maradni, hiszen az árbevételünk-
nek most már csak 10%-át adja a magyarországi forgalom, 90%-a Magyarországon kívül van. 
Ezzel szemben a termelés 90%-a Magyarországon zajlik, a kutatás-fejlesztési tevékenységünk 
95%-a az országon belül van, körülbelül 5% került külföldre. Ez garancia arra, hogy a szellemi 
hozzáadott érték itt, Magyarországon fog keletkezni. Mit kaptunk? Jelenleg a magyar államnak 
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több mint 25%-nyi tulajdona van a Richterben, ami védettséget jelent egy ellenséges kivásárlás-
sal szemben, hiszen a 25% fölötti részvényhányad nem engedi az alapjogokat megváltoztatni. Ez 
a legfontosabb. Ezzel visszakerültünk a kezdeti gondolathoz, mennyire fontos, hogy a cég hosszú 
távra tervezzen. Hosszú távú stratégiában csak stabil részvényesi szerkezettel lehet gondolkodni. 
Éppen ebben élveznek elônyt azon országok, ahol nem államosítottak mindent, hogy ott sok 
családi vállalat van. Ha azok jól mûködnek, akkor az stabilitást ad, és hosszú távú gondolkodást 
jelent. A különadók 90%-át a következô évben levonhatjuk a befizetésekbôl, a kutatási-fejleszté-
si tevékenységünknek köszönhetôen, tehát ennek csak 10%-át kell befizetnünk. A biológiai 
(elsôsorban onkológiai jellegû, a rák- és az immunológiai kezelésben használatos) készítmények 
kutatását-fejlesztését Magyarországon bonyolítjuk. Ehhez is kaptunk jelentôs adókedvezményt. 
Összességében kiegyenlített és bizalmat erôsítô, a kiszámíthatóságot, stabilitást elôsegítô 
szerzôdést kötöttünk. Az országok között verseny van, hogy ki tud olyan – elsôsorban adózási 
szempontból – biztonságos környezetet biztosítani, amely miatt más országok cégei is odatele-
pednek. Erre nagyon jó példa Szingapúr. Sok gyógyszergyár ott épített üzemet, mert az adókör-
nyezet segíti ôket. Egy adott ország sokszor azért ad bizonyos kedvezményeket, mert a verseny-
társ országok is biztosítanak ilyen lehetôségeket.
 Csatlakozva a konferenciakötet alaptematikájához, a vezetôk képzésérôl úgy gondolom, hogy 
az élet a legjobb iskola, de nyilvánvalóan szükséges a vállalatirányítók állandó továbbképzése. Mi 
a belsô továbbképzésben hiszünk, de bizonyos képességeket külsô tanácsadók segítségével fej-
lesztünk. A tanácsadóknak azzal a megállapításával nem értek egyet, hogy legalább évente két hét 
szükséges a továbbképzéshez. Ennyi idôt luxus a munkából kivenni. 
 A legfontosabb továbbá az összetartozás és az egymás közötti jó kapcsolat, ami semmivel sem 
pótolható. Elengedhetetlen a kölcsönös bizalom, a megfelelô munkahelyi légkör, ahol olyan 
jellemû emberek dolgoznak együtt, akik a munkára koncentrálnak, és nem arra, hogyan próbál-
janak a másik hátán elôre jutni. Hiszek abban, hogy csak az lehet jó vezetô, aki jellemileg jó – 
hogy szakmailag is jónak kell lennie, az természetes.
 Nálunk kiemelt terület a kutatás. A fejlesztésektôl még a válság idején sem vontunk el pénzt. 
Mivel a kutatóknak sokszor 8, 10, 15 éves munkájuk van, a legfontosabb a stabilitás. A legna-
gyobb krízisünk, az említett orosz válság idején sem vágtunk a kutatás-fejlesztésbôl, éppen azért, 
hogy ott ne legyen bizonytalanság. Kiemelt célunk: a munkatársunk valóban a munkára tudjon 
koncentrálni, és ne kelljen félnie, vajon biztos-e a munkahelye. Nyilvánvalóan nagyon komoly 
célkitûzések vannak, hogy milyen idô alatt mit kell elérni. Ha ez nem mûködik, akkor a témát 
dobjuk, de nem a kutatót rúgjuk ki, hanem új témát keresünk. A munkatársnak viszont meg kell 
szoknia azt, hogy ha jól is dolgozott, de egy bizonyos idô alatt nem ért el meghatározott ered-
ményt, akkor témát kell váltania. Természetesen aki nem jól dolgozik, azt kitesszük. Ebben nem 
szabad, hogy félreértés legyen. Az egyik legnagyobb gyógyszercég vezetôje mondta, ha egy ku-
tatónak nincs meg a hite, hogy eredményes lesz, amit csinál, az nem igazi kutató. Az eltökéltség, 
a kudarctûrô képesség és a tûrôképesség rendkívül fontos tulajdonságok. Ezekben a vezetôknek 
példát kell mutatniuk. Beleértve például a munkaidôt is. Ha nincs ott a cégnél a vezetô, akkor 
nem csoda, hogy a beosztottak sincsenek ott. Kemény munka nélkül nincs eredmény. 
 Mikor kineveztek 1992-ben, három mondás jutott eszembe. Az egyik, hogy: „Segíts magadon, és 
Isten is megsegít”. A másik egy angol közmondás: „a lehetetlent azonnal megtesszük, a csodákhoz egy 
kis idô kell” („the impossible we do at once, miracles take a little longer”). A harmadik mottóm: „amíg 
élek, remélek”, tehát nagyon fontos az állandó optimizmus. Befejezésképpen ezt szeretném tanács-
ként megfogalmazni: egy vezetônek még a legnehezebb helyzetekben sem szabad negatívnak lennie.
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CoRpoRATE LEADERShIp DURING TIMES oF CRISIS

E R I K  B o G S C h

There are many types of crisis. Geographically, a crisis can be at global, regional, national, 
and industry level. As also in the present case, to a certain extent the aforementioned types go 
together: a global crisis affects the region and, within that, our country. Through this, individu-
al industries (in our case, the pharmaceutical industry) are affected as well. In general, the phar-
maceutical industry is less sensitive to crisis, since medicines always have to be taken – they are 
not luxury consumer goods that can be easily given up. Nevertheless, a crisis does, of course, 
affect the pharmaceutical industry, too, as budget cuts also affect the industry in every country. 
What measures are generally taken at such times? Firstly, subsidies on medicine are reduced; 
secondly, it is not only in our country that there are supertaxes; thirdly, support for new medi-
cines also becomes a problematic issue. It not certain that new products, which are often the 
results of 10-15 years of research, will be accepted for subsidy – it may occur that their accept-
ance is suspended, or that getting into the subsidy system is made very difficult due to the kind 
of rigorous cost-effectiveness data that is requested.
 What are the principles of crisis management? Medium and long-term strategies are ex-
tremely important, as is their constant review and implementation. Gedeon Richter Plc is  
a company listed on the stock exchange, which means that quarterly reports are mandatory. 
Despite this, company leadership must not allow a stronger or weaker performance in one par-
ticular quarter to affect its decisions. You always have to think for the long term, and at least for 
the medium term. By “constant review and implementation”, I mean that change must be con-
stant. If a company does not change, that very fact can cause a crisis itself. A crisis can always hit, 
indeed hit it will. It can often be predicted, though not always, and it usually does not disappear 
so easily. This is what we are experiencing now. In short, you must not get into debt, because 
sooner or later that will cause problems. Efficiency can never be too good; frugal cost-manage-
ment is always important, for example, the optimization of warehouse stock so that one certain 
product will not become stuck there and possibly become unsaleable. Finally, there is the most 
important thing for every company: the people. People can work properly when there is no 
uncertainty. A company’s management should not allow uncertainty to reign – there constantly 
needs to be an unambiguous policy and effective internal communication concerning this.
 A crisis can be acute. An example of this in our area was the 1998 Russian crisis, when the 
rouble suddenly collapsed. It was August and I was on holiday at Lake Balaton, as this period is 
downtime in our company. When I came back, I had basically decided – following consultation 
with the leadership – that, no matter how sad it was, we would close our plant in Tiszafüred and 
immediately send quite a lot of people on forced leave. I announced all this on the first day, as it 
was evident that the situation was not going to be easy to handle without an instant reaction.  
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A week later we visited our Russian partners, and negotiated a solution to the effects of devalu-
ation (which was fourfold) – that is: we discussed how the burden was to be somehow shared. As 
a result, our good relationship remained and business began to move in the right direction once 
again. All the same, it still took us four years to return to the level we had been at before. Things 
did not progress rapidly, but it was important that our colleagues understood the problems.
 The next type of crisis is the chronic crisis. I can again cite an example from the history of our 
company (so it is not from a global perspective). Richter was operating at a loss, and there was 
no other solution than a very drastic restructuring. We had to part with 25% of our employees; 
we had to downsize our non-pharmaceutical lines: we sold our cosmetics line to Colgate-Palmo-
live and stopped production of both veterinary products and pesticides. It took about three years 
for the situation to be resolved. By 1996, we had succeeded in settling our debts by going public 
thus, among other things, raising capital and making operations profitable. Then, four years 
later, we began to invest, and after that it took us another ten years to achieve an internationally 
competitive level. Our investments have reached the stage where I can safely say that everything 
is now in order. Of course, nothing is ever always in order, but let’s say that everything was put 
in order in this area at least.
 A fundamental question concerns the adaptation to the changing regulatory environment. 
What is not talked about enough is the fact that, in my opinion, the current crisis is fundamen-
tally a moral one. The majority of contemporary Western society spends more than it produces 
or earns. If Europe and the USA do not wake up, they will simply be swept up by Asia. Asia is 
already prepared. For instance, education has shown a significant improvement; in addition, 
people work a considerably greater amount (even if not twice as much) with the same efficiency, 
and besides this, Europe is simply becoming uncompetitive. The disintegration of mores is  
a part of this. It is extremely important that society be united. In Asian societies, at least in a 
portion of them, social cohesion is greater. I believe that in the moral crisis, the kind of greed 
that has been prevalent in some parts of the banking sector is also a problem, and this has actu-
ally led to a crisis of confidence, because confidence in the system itself is wavering.
 What must be taken care of from the company’s point of view? I think just like in any house-
hold, financial stability is a key issue; another is the necessary constant improvement of effi-
ciency, even if this is not an easy task. Within the company, solid values and stable moral norms 
are essential, for example, the least corruption cannot be tolerated. Should reasonable suspicion 
of this arise, we part ways with the individual in question immediately. Adequate internal and 
external communication is necessary in order for employees to understand what is going on, and 
this includes strategy, too. Flexibility and efficacious decision-making are both essential. The 
worst thing of all is when an issue is not decided upon. There is obviously a margin for error 
when decisions are made, but it is much worse when they are not made at all.
 Our handling of the crisis can serve as an example of how Richter could overcome the exter-
nal lack of confidence and absence of financial stability. In January 1993, I asked my managers to 
indicate a downsizing of approximately 15% in every area. I wanted a list of the names of their 
“weakest links” – we would be bidding them farewell. Nothing happened. So on January 30,  
I visited a number of managers whom I knew we would have to part from and personally told 
them that I was sorry, but that was how things were. Once all this had become clear, the lists 
arrived within 24 hours; we took the intended steps and I declared that those who were staying 
could be certain of their future (provided they worked well, naturally). No matter how regretful 
it is, such actions can only be taken in a way that will come as a shock. With the steps described 
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above the uncertainty was removed, as those who stayed could be confident in their positions. 
Since then we have made no serious cutbacks.
 In 1992 the financial situation was unstable, too. Alongside 35% interest rates, the company’s 
outstanding loans had leapt to HUF 7 billion; thus the company spent HUF 2 billion on its debt 
while total turnover amounted to HUF 13 billion and losses were HUF 2.1 billion (of which 700 
million was operating losses, the rest being financial losses). Yet we still went back to the Russian 
markets, which proved to be a good move and we became profitable.
 Prior to that, privatization had been unsuccessful. Attempts were made to sell Richter during 
the worst period. After the disintegration of the Soviet Union, the market completely fell apart. 
It was not possible to sell a company that had losses of HUF 800 million according to interna-
tional accounting, but profits of HUF 900 million according to Hungarian accounting. None of 
this increased confidence. There was a foreign company that would have bought not just a mi-
nority share in the company, but as much as 100%. The Board of Directors decided against this 
by a proportion of 5:4, and Richter was not bought for $100 million because of a single vote. We 
collectively thought (we always work in a team here) that we did not need to invite foreign inves-
tors, but instead implement the unpopular measures detailed above. We became profitable and 
went public. The first step on the stock-market was a pronounced increase in capital stock. The 
significance of the stock market was actually that money could be injected into the company. 
The capital increase gave such a boost to the company that we reached a financially neutral posi-
tion, that is, we broke even and eliminated our debt. From thereon, we built up a positive finan-
cial situation, which by 2010 led to our being able to buy Western European companies. This 
was due to the many years’ work of many colleagues. Previously Richter almost went for $100 
million – at present its stock market value is over $3 billion. So a 25% share of its price is still 
worth five or six times more than the price at which the entire company was to have been sold. 
More income has been generated by the sale of various Richter packages (for example, the sale 
of 17% in 1997) than the total revenue produced by the sale of all the other pharmaceutical 
factories (which were sold 100%).
 The restructuring of the market can play an important role in the changes. Just as in recent 
years low-cost airlines have appeared alongside traditional aviation companies, so-called generic 
preparations have come onto the scene in the world of pharmaceuticals. It is apt to compare ge-
neric medicines to budget airlines, for the former also “take you” where you want to go, so in terms 
of effectiveness, they are no worse than established products. It is not, however, all the same 
whether the quality of the product is checked or not. Unfortunately, uncontrolled sources are 
common. The essence of a product is, after all, the added intellectual value: a company’s research 
and development. Ultimately, a patent is a monopoly. Preparations protected by patent need the 
formulation of the kind of strong brand that gives consumers a guarantee and offers something 
extra in comparison to a simpler product. The brand gives a sort of guarantee of efficiency and 
quality. I think that people are willing to pay for safety. Thus, together with all the changes, the 
added intellectual value is important, behind which is a form of protection – this is the patent.
 The relationship between the state and the enterprise is also worth highlighting in the case of 
our company. The Hungarian government and Richter concluded an agreement. This agree-
ment on strategic cooperation and partnership, which we signed with the government, is a sign 
of mutual trust and also of stability. What does the state give? What does the company give? An 
agreement is good if it is fairly balanced. What was it that we gave? Our production will remain 
in Hungary in the future, even though now only 10% of our revenue is comprised of domestic 
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turnover, with the other 90% coming from elsewhere in the world. In contrast, 90% of produc-
tion takes place in Hungary, and 95% of research and development activities are carried out 
within the country, with only about 5% conducted abroad. This is a guarantee that the added 
intellectual value will be generated here in Hungary. What did we receive? At present, the Hun-
garian government has more than 25% ownership of Richter, which means protection against a 
hostile buyout, as a share proportion exceeding 25% does not permit the basic rights to be 
changed. This is the most important thing. This brings us back to the initial idea of the impor-
tance of a company’s planning for the long term. A long-term strategy may be thought about 
only if there is a stable shareholding structure. The advantage enjoyed by countries where not 
everything was nationalized is that there are a lot of family businesses. If they operate well, it 
gives stability and the opportunity for long-term thinking. Due to our research and development 
activities, over the next year, 90% of the supertaxes can be deducted from the contributions we 
make; therefore only 10% has to be paid. The research and development of biological prepara-
tions (which are primarily oncological in their nature, being intended for the treatment of cancer 
and immunology problems) takes place here in Hungary. We have also received significant tax 
benefits for this. Overall, we concluded an agreement which was balanced, which reinforced 
confidence, and which encouraged predictability and stability. There is competition between 
countries to see who can ensure the kind of secure environment (first and foremost from taxation 
perspectives) that would entice foreign companies to set up there. Singapore is a very good ex-
ample of this. Many pharmaceutical companies have built plants there because of the favourable 
tax environment. A country often offers certain benefits because competing countries also pro-
vide such opportunities.
 With reference to the fundamental theme of this conference, the training of leaders, I believe 
that life is the best school, but that the continual training of company managers is also obvi-
ously necessary. We at Richter believe in internal training, but we develop certain skills with the 
assistance of external consultants. However, I do not agree with the standpoint of those consult-
ants who claim that at least two weeks a year is needed for training. To take so much time off 
work is an extravagance.
 The most important thing continues to be unity and good relationships, which nothing can 
ever replace. Mutual trust is essential, as is the satisfactory atmosphere of the workplace, where 
people who are focused on their work and not on trying to get ahead by using others are working 
together. I believe that only a person with a good character can be a good leader – that he must 
also be good professionally is matter of course.
 A priority area at our company is research. Even during the crisis, we have not taken any 
money away from developments. As researchers often put in 8, 10, 12 or 15 years of work, stabil-
ity has to be the most important thing. Even during our lowest point, at the time of the afore-
mentioned Russian crisis, there were no financial cuts in research and development, precisely 
because that is where there ought to be no uncertainty. Our priority is that employees really 
should be able to concentrate on their tasks and not have to worry about job security. There are 
obviously very serious goals concerning what must be accomplished in which time frame. How-
ever, if it does not work, we do not kick the researchers out – we drop the old theme and search 
for a new one. Employees, however, do have to get used to the fact that regardless of how well 
they have worked, if a predefined result has not been achieved over a certain period of time then 
the theme must be changed. Of course, if someone does not work well, he will be dismissed. Let 
there be no misunderstanding about that. The leader of one of the biggest pharmaceutical com-
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panies once said that if a researcher does not believe that what he is doing will bear fruit, then he 
is not a real researcher. Determination, the ability to overcome failure, and resilience are all 
extremely important qualities. And here leaders must set an example. This includes, for example, 
working hours. If the leader is not present at the workplace, it should not be surprising if the 
employees are also missing. There are no results without hard work.
 When I was appointed to my position in 1992, three sayings came to my mind. One was: 
“Help yourself and God will help you, too.” The second was an English proverb: “The impos-
sible we do at once, miracles take a little longer.” My third motto was: “As long as I live, I hope” 
– I believe unwavering optimism to be very important. In conclusion, I would like to pass on the 
following advice: Even in the most difficult situations, a leader must never be negative.
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VEZETéS A KöZSZoLGáLATBAN A VáLSáG IDEJéN

L á Z á R  J á N o S

Minden kormány számára fontos lehetôség, ha a tudomány és a közélet érdeklôdôinek 
mondhatja el gondolatait. Ezt a lehetôséget ragadom meg ebben az elôadásban is, hogy kifejt-
hessem, hogyan vélekedik a kormány a válságról, és hogyan érzi magát ebben a helyzetben. 
Köszönöm ezt az alkalmat a Mathias Corvinus Collegiumnak és külön Tombor András alapító-
nak, akinek nagyra értékelem a munkáját.
  Elsôként egy személyes megjegyzéssel kezdem arról, hogyan érzi magát a válságban a Fidesz 
vezette kormány egyik tisztviselôje, illetve hogyan érzik magukat a kormánytagok. Jó tudni, 
hogy a Fidesz egy szabadságharcos párt, azért jött létre, hogy megbuktassa a kommunizmust, 
megbuktassa Kádár János rendszerét, ezért minden nehéz idôben, minden válságos idôben, min-
den kurucos helyzetben a kormány kiválóan érzi magát. Tehát minden olyan helyzetben, ahol 
innovációra, kreativitásra, szabadságharcos szellemre, némi forradalmi alkotásra, ellenállásra,  
a haza védelmére és valamilyen régi rendszer lebontására van szükség. 
 Azok, akik a Fideszhez mentálisan, ideológiailag kötôdnek, annak alapítói vagy szervezôi, kiválóan 
érzik magukat, lubickolnak ebben a helyzetben. Egészen más kérdés azonban, hogy ebben a válság-
ban mennyit szenved az ország. Egy politikus, egy közéleti személy számára a válság egyet jelent va-
lami réginek, valami rossznak a lebontásával és valami újnak a felépítésével. Ki kell mondani: minden 
válságszituáció egyben történelmi esély is. Egy igazi politikus ugyanis, akinek a politika a vérében van, 
ebben a helyzetben nemcsak veszélyt, hanem lehetôséget is lát. Nem pusztán nehézséget, bajt, prob-
lémát és válságot, hanem egy rossz rendszernek a megváltoztatását látja benne.
 A fideszesek sohasem státuszkonzervatívak, és mindig hajlanak a kreatív, innovatív megoldá-
sokra, ezért intellektuális értelemben a válság egy politikus számára próbatétel, megméretés és 
kihívás, tehát óriási lehetôség. Másrészrôl pedig a válság mégiscsak létrehoz egy üzleti ágat is, 
hiszen konferenciákat lehet rendezni a válságról, amelybôl kötetek is készülnek, mint akár ez is. 
A válságturizmus és a válság-konferenciaturizmus tehát önmagában már a válság egyik haszna-
ként értelmezhetô. Azonban mielôtt ezek alapján azt gondolnák, hogy egy teljesen komolytalan 
ember vezeti a Miniszterelnökséget, elárulom, mirôl szól majd ez az összegzésem. Két kérdést 
teszek fel: Miért maradt Európa válságban a 2008-as pénzügyi-gazdasági válság után? És hogyan 
lehetséges, hogy Európa még mindig nem kifelé tart a válságból, hanem továbbra is küzd vele?
 Nagyon fontos szellemtörténeti kitérô lehet, és érdemes erre figyelmeztetni saját magunkat és 
a magyar társadalmat is, hogy az Európai Unió éppen egy válság megoldására jött létre, egy 
konfliktus feloldására, a háború utáni tartós béke megteremtésére, a folyamatos gazdasági növe-
kedés megalapozására. Egészen megdöbbentô, hogy a 20. század legnagyobb problémáinak 
megoldására, a legnagyobb válságok kezelésére alakult szervezet és struktúra történetének legsú-
lyosabb és legkezelhetetlenebb válságában van. A történetírás szempontjából is fontos kutatási 
terület lehet majd, hogy az elsô és második világháború traumáinak kezelésére létrejött Európai 
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Vezetés a közszolgálatban a válság idején I Lázár János

Unió hogyan jutott válságba, mi több, hogyan kérdôjelezôdik meg léte és jövôje napjainkban. Ez 
önmagában is nagyon izgalmas kérdés.
 Azt pontosan látjuk, hogy a ma Európájában – és az igazi dilemmát ez jelenti szerintem – 
elsôdlegesen nem demokratikus krízis, hanem szociális válság van. Ma válságban van ugyanis az 
Európai Uniónak az a szellemisége és víziója, amely a forrásoknak és a javaknak az újraelosztását 
a szociális jóléti állam formájában, az igazságosság és a méltányosság jegyében megerôsített eu-
rópai középosztályban találta meg. Csak emlékeztetek, hogy ezeknek a forrásoknak és javaknak  
a korábbi, 1945 elôtti igazságtalan elosztása az Európát és az európai civilizációt majdnem le-
romboló világháborúkhoz vezetett. Szociális béke nélkül tehát nincs perspektivikus európai jövô.
Jelenleg ugyanakkor azt észleljük, hogy az Unió perifériáján lévô államoknak húsz-huszonöt 
százalékot is meghaladó munkanélküliséggel, kezelhetetlen társadalmi feszültségekkel, aggasztó 
szociális problémákkal kell megküzdeniük, ami súlyos politikai következményekkel is együtt jár. 
Azt gondolom – és ezt a súlyos zavarokkal teli 20. század után nyugodtan mondhatom –, nekünk, 
magyaroknak létérdekünk, hogy az európai gondolat képes legyen megújulni, több Európa le-
gyen a szónak abban az értelmében, hogy az egész kontinensre kiterjedôen legyen szociális igaz-
ságosság, valóban történjen meg a források igazságos elosztása, mert enélkül újra és újra válság-
szituációkkal kell szembenéznünk. 
 A jelenlegi válság egyik leglátványosabb jele és következménye a regnáló kormányok buká-
sa. 2008 óta, kevés kivételtôl eltekintve lényegében minden európai kormány megbukott, 
amely a válság megoldására törekedett. 2011 elején Írország, 2011 júniusában Portugália, ok-
tóberében Szlovákia, novemberben Spanyolország, Olaszország, Görögország, 2012-ben 
Szlovénia. Ezek vagy kormányválságok, vagy a korábban gyôztes pártok választási bukásai vol-
tak. 2012 áprilisában, Franciaországban Sárközy elnök elveszítette a választást, 2012 októberé-
ben Litvániában választási vereséget szenvedett a korábbi kormány. A válságnak a kormányok-
ra nézve tehát az egyik legfôbb tanulsága, hogy Európában lényegében nem létezik olyan 
kabinet, amely az elmúlt három évben a válságot túl tudta élni, meg tudta ôrizni társadalmi 
támogatottságát. Ilyen kormány nincs. A 2013-as év óriási kérdése, hogy Németországban 
Angela Merkel kancellár képes lesz-e a politikai stabilitást biztosítani, képes lesz-e továbbra is 
Németországot vezetni, s ezzel egy mértékadó európai politikát és értékrendet képviselni az 
Európai Unióban. A német választás tehát egy nagyon fontos, közép-európai létezésünkre is 
jelentôs kihatással bíró politikai esemény lesz. 
 Adott tehát egy akut politikai helyzet, és emellett természetesen vannak elvi filozófiai kérdé-
sek is. Azt gondolom, hogy a válságoknak, amelyek 2008 óta hullámokban törtek ránk, európaiakra, 
komoly következményei vannak az államra, az állam felépítésére vonatkozólag. Abban egészen 
biztos vagyok, hogy a krízis kialakulásához a tehetetlen, túlterjeszkedô, korrupt, csak szabályozó 
jelleggel bíró, impotens, cselekvésképtelen állam nagymértékben hozzájárult, ezért törvényszerû, 
hogy a „Milyen legyen az állam?” kérdésre új típusú választ kell adnunk. Ennek legfontosabb 
elemei szerintem a következôk: erôs, ugyanakkor kicsi, de aktív államra van szükségünk, amely-
nek – a mi filozófiánk szerint – kiegyensúlyozó, cselekvô-beavatkozó szerepét kell megerôsítenünk. 
Ez az állam ugyanakkor intelligens is, amely képes a szerteágazó érdekek integrálására, a társa-
dalmi és civil kontroll okán viszont egyben korlátozott is. Mindemellett stabil, ellenôrizhetô, 
pontos, precíz és elszámoltatható, s benne az egymástól jól elkülönített hatalmi ágak is profesz-
szionálisan mûködnek. Arról ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk, hogy az állam klasszi-
kus feladata nem változhat meg: a gazdasági és szociális erôforrásokat transzparensen, a közjó 
biztosítása érdekében kell kezelni és újraosztani.
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 Azt a kényes kérdést, hogy az elmúlt kétéves kormányzásunk ebbe a keretrendszerbe hogyan 
illeszthetô bele, ebben az elôadásban inkább nem tenném fel saját magunknak. Természetesen 
vannak olyan jelek, amelyek egyértelmûen ebbe az irányba mutatnak, de figyelembe kell venni, 
hogy a jelenlegi kormány a megkezdett út elején jár, és a gyorsítás ellen hat, hogy párhuzamosan 
kell egy húszéves, kontraproduktív állammodellt szisztematikusan lebontani és egy ugyancsak 
húszéves, elavult kormányzati filozófiát meghaladni. Az a határozott véleményem, hogy amennyi-
ben nem lesz szerényebb az egész politikai osztály, nem lesz kevésbé elitista az országot vezetô 
politikai csoport, ha a politika nem veszít áldemokratikus jellegébôl, akkor ez egyenesen vezethet  
a radikalizálódáshoz és a szélsôséges politikai csoportok megerôsödéséhez. Meg kell tehát változ-
tatni a politika stílusát. Ez a Fidesz kommunikációjában egyszerûen mondva plebejuspolitikaként 
jelenik meg: ennek lényege, hogy a politikus és a politika felsô világa nem szakadhat el a valóságtól, 
saját társadalmától. Olyan politikai elitre van szükség, amely a hatalmát nem a saját maga, és nem 
az arisztokratikus politikus életforma érdekében használja fel, hanem képes a társadalommal szem-
beni kellô alázatra. Európában az elmúlt húsz évben ennek ellentmondó jeleit láthattuk, és a ma-
gyar politikai elitnek is – beleértve saját magamat is – bôven van oka az önkritikára. 
 A másik nagyon fontos kérdés ezzel összefüggésben, a terhek igazságos elosztása. Talán ebben 
volt a legeredményesebb az elmúlt két év kormányzása. Egy válság tökéletesen alkalmas arra, 
hogy világosan feltegyük a kérdést: ki fizeti a révészt, ki fizeti a válság árát, ki biztosítja a társada-
lom finanszírozását? Azt gondolom, hogy az az elv, amely a méltányos közteherviselés alatt  
a különbözô gazdasági szereplôk erôteljesebb bevonását jelenti, egyértelmûen támogatható. Per-
sze liberális gazdaságfilozófiai alapon vitatható, hogy helyes-e bizonyos, kitüntetett gazdasági 
köröknek – konkrétan a bankszektor, energiaszektor, kereskedelmi szektor, multinacionális vál-
lalkozások – ilyen volumenû és kemény megadóztatása. Ha viszont az a kérdés, hogy egy kor-
mány hogyan tudja megtartani, vagy egy politikus hogyan képes válságszituációban újra elnyerni 
a társadalom bizalmát, arra az az egyedüli pragmatikus – és egyben igazságos – válasz, hogy  
a közterhek viselésébôl a válság alatt és persze utána is mindenkinek nagyobb részt kell vállalnia 
az adottságaihoz és a képességeihez mérten. Az elmúlt húsz-huszonöt év nyerteseinek itt, Ma-
gyarországon – és jó lenne, ha Európában is – a jövôben több terhet kell a vállukon viselniük. Ez 
nagyon fontos tanulság, és természetesen szembemegy azokkal a gazdaságfilozófiai elvekkel és 
gazdaságpolitikai praktikákkal, amelyek alapján az angolszász világ vagy éppen Európa jelentôs 
része a legutóbbi húsz-harminc évben a jólétet biztosító gazdasági eredményeit elérte. Ugyanak-
kor, ha a pénzügyileg erôs szektorok nem járulnak hozzá nagyobb mértékben a közös terhek 
viseléséhez, akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy a politikai stabilitás gyengülni fog, 
azaz minden kormány megbukik, legkésôbb a következô választás alkalmával, tudniillik az embe-
rek a jelenlegi helyzetet igazságtalannak tartják. 
 Nagyon nehéz azt mondani a polgároknak – és azt hiszem, a nyugati világ néhány országa 
ezzel a problémával küzd –, hogy a krízisnek a német, a francia, a spanyol, vagy az olasz válasz-
tókra nézve az a legfôbb következménye, hogy a jövôben rosszabbul fognak élni. Mert a vitának 
a végsô kérdése mégiscsak az, hogy a korábbi életszínvonal tartható-e, avagy sem. Nagyon nehéz 
helyzetben van a politikum, amikor ezzel a polémiával a jóléthez szokott társadalmat szembesí-
tenie kell. Sôt, akkor is nagyon nehéz helyzetben van, ha „csak” azzal kell szembesítenie a társa-
dalmat, hogy többet kell dolgoznia. Magyarországon nekünk éppen azzal kell szembesítenünk az 
embereket, hogy az eddigieknél többet kell dolgozni ugyanazért a bérért, de legalábbis bizony-
talan, hogy a több munkáért több bért tud-e biztosítani az állam vagy a gazdasági szereplôk. Ez 
az óriási társadalmi konfliktus egyáltalán nem biztat egyetlenegy kormányt sem azzal a remény-

4116_Konferencia kotet_belivek_03.indd   113 04/09/2013   19:10



114        

V
ez

et
és

 v
ál

sá
g 

id
ej

én
 I A

z 
I. 

M
C

C
 N

em
ze

tk
öz

i L
ea

de
rs

hi
p 

K
on

fe
re

nc
iá

n 
el

ha
ng

zo
tt

 e
lô

ad
ás

ok
 le

ir
at

ai

Vezetés a közszolgálatban a válság idején I Lázár János

nyel, hogy a következô választások alkalmával, az adott politikai struktúrában képes lesz-e meg-
tartani azt a bizalmat, amelyet korábban megkapott.
 Eddig az európai szinten jelentkezô probléma általunk érzékelt nehézségeirôl vázoltam fel 
röviden a meglátásaimat, a következôkben pedig a válsággal kapcsolatban fogalmazok meg né-
hány alapgondolatot.
 Könyvtárnyi irodalma van annak az elméletnek, amely a világ történelmét válságok történelmi 
láncolataként fogja fel, és amely a történelmi fejlôdés természetes életciklusának tekinti az idôrôl 
idôre felbukkanó válságokat, amelyek birodalmak, kultúrák, civilizációk bukásához vezetnek, 
ugyanakkor egyben magukban hordozzák új civilizációk megszületésének a lehetôségét is. Kivé-
teles lehetôség elôtt áll az a kutató, aki ezzel foglalkozik, mert a mai magyar valóságból merítve 
több évtizednyi kutatásra lesz lehetôség. A jelenlegi válság történetének a megírása így  
a jövô magyar történetíróira és közgazdászaira komoly feladatot ró. Szerteágazó ugyanakkor  
a témával foglalkozó mai szakirodalom is, számos tudományos munka van, amely a válsággal 
eltérô aspektusból foglalkozik, egy pontban azonban mindegyik egyetért: függetlenül attól, hogy 
20. századi vagy korábbi gazdasági válságokról beszélünk, a válság mindig mozgó célpont, bi-
zonytalan, nehezen vehetô célkeresztbe, és nem lehet tudni, mi lesz a vége. Nincs ma olyan 
ember Európában, de akár még a tágabb környezetünkben sem, aki biztonsággal meg tudná 
mondani, hogy ennek a válságnak mikor, és talán még fontosabb mi lesz a vége.
 Amikor az Európai Unió azt kéri számon a magyar kormányon, hogy 2014-ben mennyi lesz  
a költségvetési deficit, akkor alázatra és szerénységre figyelmeztetném magunkat, hiszen már 
annak is örülni kell, ha azt meg tudjuk saccolni, hogy 2013 elsô negyedében mennyi lesz a költ-
ségvetési deficit, nemhogy 2014 negyedik negyedében. Nem hiszem, hogy a jövôbe látásnak 
ezzel a képességével bárki rendelkezik, mert a válság igen dinamikus jelenség, még most sem 
tudjuk, mitôl függ teljes egészében. Az viszont egészen biztos, hogy óriási felelôsséget ró ránk, 
politikusokra, és a kulcsszó itt egyértelmûen a felelôsség.
 A krízis fontos melléktünete ugyanis, hogy az átlagos választónak azonnal megnônek az elvá-
rásai az állammal szemben. A válságban a választópolgárok többet követelnek az államtól, azt 
akarják, hogy a kormány minden körülmény között védje meg ôket. Az államnak ezért sokkal 
nagyobb a felelôssége egy válság során, mert a polgárok álláspontja elég egyértelmû: adófizetôként 
azért „tartják” az államot, hogy baj vagy válság idején megvédje ôket. 
 Ezzel párhuzamosan felmerül a kérdés, hogy az államok (köztük Magyarország) az elmúlt két-
három esztendôben vajon képesek voltak-e megvédeni a választópolgáraikat a válság tüneteitôl, 
képesek voltak-e elhárítani a bajokat vagy csökkenteni a kiszolgáltatottságot. Azt gondolom, 
hogy a mi kormányunkat ezek a célok vezérelték. Amikor az emberek nem értik, hogy a kormány 
mit csinál az energiaszektorban, a bankszektorban vagy éppenséggel a források elosztásánál, ak-
kor azt a nagyon fontos rendezôelvet kell elsôdlegesen elmagyarázni számukra, hogy egy válság-
ban nem beszélhetünk normativitásról, egy válságban ugyanis csak eseti megoldások léteznek. 
Azt viszont határozottan kell képviselni, hogy ezeknek az eseti megoldásoknak a legfontosabb 
rendezô elve nem lehet más, mint a választópolgárok védelme. 
 Ma már közhelynek számít, hogy 2011. szeptember 11. után a polgári légiközlekedés teljesen 
megváltozott, merôben átalakult a hétköznapi társas élete azoknak, akik repülôgépet használnak. 
A Lehman Brothers csôdje után pedig bizonyos banki-pénzügyi tranzakciók szabályozása módo-
sult alapvetôen a fiskális válság bekövetkezte elôtti állapothoz képest. Abban egészen biztosak 
lehetünk tehát, hogy egy gazdasági vagy társadalmi kataklizma hatására jelentôs változások áll-
nak be egy ország életében, ami persze egyben hatalmas lehetôség is egy ország átalakítására. 
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Nézzünk erre egy példát! Húsz évvel ezelôtt az USA-ban elképzelhetetlen lett volna, hogy vala-
mely elnökjelölt úgy nyerje meg a választásokat, hogy kockázatközösségen alapuló egészségbiz-
tosítási rendszer kiépítését hirdeti meg. Ha Ronald Reagan idején valaki kockázatközösségen 
alapuló egészségbiztosítási rendszer mellett érvelt volna, arra egyszerûen azt mondták volna, 
hogy kommunista. Mint ahogyan persze Obamára ezt napjainkban is mondják néhányan, mára 
viszont kiderült, hogy Obama nem csak hogy képes volt a rendszer kiépítésére, de mindennek 
ismeretében választották újra az amerikai polgárok. Ez a folyamat minden bizonnyal nem füg-
getlen az euro-atlanti világot jellemzô pénzügyi-gazdasági válságtól, így nem nagy bátorság kije-
lentenünk, hogy a fiskális krízisnek igenis van hatása a ma mûködô kapitalizmusunkra.
 A kapitalizmust persze lehet szeretni vagy nem szeretni, mégis elérte, hogy hosszú évszázado-
kon keresztül a nyugati társadalom jobban éljen, technológiailag fejlôdjön. Ugyanakkor, mint 
minden rendszer, ez a szisztéma sem statikus, hanem dinamikusan változott és változik. Ma  
a gyorsuló változások korszakot éljük, amelynek legfontosabb jele a politikai erôtérben szerintem 
az, hogy a válság hatására az egyes államok kormányai – függetlenül attól, hogy baloldali vagy 
jobboldali elveket vallanak – egyre aktívabbakká válnak, lehetôséget kapnak arra, ami egyúttal 
persze kötelességük is, ha komolyan gondolják a társadalmukért érzett felelôsséget, hogy meg-
változtassák egy-egy ország alapvetô mûködési elveit. Megfigyelhetô, hogy azok a kormányok, 
amelyek az ortodoxia és unortodoxia versenyében a változtatás mellett teszik le a voksukat, párt-
állástól függetlenül abban gondolkodnak, hogy tevékenyebb, hatékonyabb államot hozzanak 
létre. Olyan államot, amely bátran beavatkozik, szabályoz, adóztat, vagyis átrendezi a válság 
elôtti megcsontosodott gazdasági és társadalmi viszonyokat, s aminek persze – és ezt sem szabad 
letagadni – súlyos politikai következményei lesznek már a mi életünkben is.
 A korábbiakban említettem azokat az eszközöket, amelyekkel egy válság során az állam élhet: 
problémát érzékel, s annak alapján beavatkozik, szabályoz, adóztat, támogat, elvon, vagy akár 
tulajdonviszonyokat is átrendez. Utóbbira példa az energiaszektor bizonyos szegmenseinek álla-
mi-önkormányzati érdekkörbe vonása, amely a magyar kormány részérôl a szociális válság elleni 
fellépés egyik eszközeként értelmezendô. A magyar kormány uniós szinten is igen aktivista ebbôl 
a szempontból, kifejezetten kezdeményezô, elôremenekül, élen jár, és minden nemzetközi és 
hazai konfliktust vállal ezzel kapcsolatban.
 A válságnak van egy speciális, már általam is említett oldalhajtása, mégpedig a biztonság, a szo-
ciális biztonság kérdése, amit én a legsúlyosabb, s ebbôl adódóan a legveszélyesebb társadalmi 
problémának látok. Magyarország történelme során többször került már olyan helyzetbe, hogy 
jobboldali vagy baloldali radikális eszmék szállták meg, vitték tévútra. Ezeknek az eszméknek az 
erôsödése mindig összefüggésben volt szociális válságokkal, háborúk kirobbanásával, bûnbakok 
keresésével, azzal, hogy ezek az erôk valakit mindenáron hibáztatni akartak egy ország, egy nemzet 
szegénysége, szerencsétlensége miatt. A bûnbakkeresés mindig lélektani következménye a szociális 
válságnak. Erre kiváló példa a húszas évek Németországa vagy éppenséggel a harmincas évek Ma-
gyarországa, de akár a negyvenes évek végének Magyarországáról is beszélhetnénk (csak más 
elôjellel). A szegénység, a szociális bizonytalanság okaként mindig ártatlan felelôsöket azonosítot-
tak be, és mindig embercsoportokat büntettek. Ebben azt tartom a legveszélyesebbnek, hogy  
a „bûnbakkeresésben” Európának bizony komoly történelmi tapasztalatai vannak. Ezeket a törté-
nelmi élményanyagokat és tényeket figyelembe kell venni, amikor súlyos eurómilliókról, 
eurómilliárdokról döntenek miniszterelnökök Brüsszelben, vagy amikor az uniós kohéziós alapok-
ról születnek megegyezések. Az európai történelmi hagyományokat, a 20. század nyomorúságos 
évtizedeit tehát sohasem szabad elfelejteni, amikor válságot kezel egy-egy európai kormány. 
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Vezetés a közszolgálatban a válság idején I Lázár János

 Mi, magyarok nem csak azért támogatunk egy-egy nálunk szegényebb országot, vagy válla-
lunk velük kockázatközösséget Közép-Európában, mert ez az üzleti érdekünk, hanem azért, 
mert megtanultuk, mit jelent a 20. század. A jelenlegi magyar kormány jól tudja, hogy a radikális 
politikai erôk megerôsödését elsôsorban nem a demokratikus, hanem a szociális deficit növeke-
dése okozta, és okozhatja a jövôben is. Szélsôjobboldali politikai erôk mindig akkor kerültek be  
a parlamentekbe, akkor erôsödtek meg Európában és Magyarországon is, amikor jelentôs mér-
tékben növekedett a szegénység. Ezt pontosan látjuk, ha visszagondolunk az 1920-as, 1930-as, 
1990-es vagy 2000-es évekre. Amikor nô a szegénység, jön a radikális jobb vagy a radikális bal, 
persze attól függôen, hogy milyen kurzus van, vagy kinek kedvez a politikai szerencse.
 Ez az, amiért a válság óriási felelôsséget ró ránk és más kormányokra is. Mi azonban tettre 
készen, és – ahogyan már említettem – kurucos, szabadságharcos, forradalmi mentalitással vál-
laljuk a történelmi és politikai felelôsségét, s egyben – álláspontom szerint – helyesen ismertük 
fel annak a lehetôségét is, hogy a válság megoldásának legfôbb ellenszereként egy sokkal jobban 
mûködô államot kell felépítenünk közösen a polgárokkal. A krízis egyértelmûen a felszínre hoz-
ta, hogy az országok szerte Európában rosszul és drágán mûködnek, az állami vezetôk lopnak és 
korruptak, a közösség ügyeit pedig nem felelôsen intézik. Emiatt szerintem egy kormánynak, 
amely az állami szolgáltatásokkal kapcsolatban jól akarja végezni a munkáját, három dolgot kell 
mindenképpen célként kitûznie: rossz szolgáltatás helyett minôségi szolgáltatást kell nyújtania;  
a rosszul mûködô struktúrák helyett hatékony struktúrákat kell kialakítania; a finanszírozhatatlan 
rendszerek helyett pedig hosszú távon is fenntartható struktúrákat kell létrehoznia. Amit a ma-
gyar kormány az oktatásban, a szociális ellátásban, az egészségügyben jelenleg végrehajt, az mind 
errôl szól. Így például egy rossz színvonalon mûködô oktatás helyett egy jobb minôségû oktatás 
alapjait szeretnénk lerakni, ami hatékony, egyben képes a fenntartási, a csökkenô gyereklétszám-
ból adódó, valamint a rosszul szervezett és nem megfelelô minôséget nyújtó oktatás problémái-
nak egyidejû megoldására. Ez nem egy öncélú politikai célkitûzés, hiszen az OECD tanulmányai 
szerint a magyar leszakadás és versenyképtelenség legfontosabb oka az oktatás színvonalának 
utóbbi évtizedekben tapasztalható trendszerû visszaesése.  
 El kell ismerni ugyanakkor, hogy az állam és egyes alrendszereinek radikálisabb átalakítása Kö-
zép-Európában azért lehet könnyebb, mert nem alakult ki az a stabil, osztályokon átívelô egységes 
jólét, amely Nyugat-Európát ötven éve jellemzi. A magyar társadalomnak azért sokkal nagyobb  
a tûrô- és állóképessége, mert igazi jólét hiányában a kevesebbôl kevesebbet veszíthet. A jómódban 
kissé elpuhult nyugati társadalmak azt a minimálbért, azt a minimálnyugdíjat, azt az átlagkeresetet 
(ami akárhonnan nézem, 300-500 euró közé tehetô), amit egy-egy magyar ember napjainkban kap, 
el sem tudják képzelni. Mindeközben a szolgáltatásaink ára kivétel nélkül vetekszik a nyugati szol-
gáltatási árakkal. Ebbôl a helyzetbôl a magyar társadalmat sokkal könnyebb volt változtatásra bírni 
2010-ben, s ezt bizonyítandó, minden szavazó egy dologban biztosan egyetértett: Magyarországot 
alapjaiban kell megváltoztatni. Minden változtatás ugyanakkor – mint tudjuk – áldozatvállalással is 
jár. Ennek úgy gondolom, „csak” a határait kell lehetôleg pontosan megtalálni. Nyugat-Európa 
számára azonban ez sokkal nehezebb feladat, így minden bizonnyal sokkal fárasztóbb út lesz  
a válságból történô kitörés is. Nyugat-Európában ugyanis az állam átalakítása a minôség, a haté-
konyság és a fenntarthatóság irányába, a szociális kiadások áttekintése, a közös áldozatvállalással és 
a közös teherviseléssel kapcsolatos kérdések felvetése majd megoldása mind-mind sokkal szenzití-
vebb dilemmaként jelentkezik. Ennek a problémának a tologatása zajlik most tulajdonképpen  
a mögött az érdek- és pénzvita mögött, ami jelenleg Brüsszelben folyik.
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Vezetés a közszolgálatban a válság idején I Lázár János

 A nehézségek számbavétele után, elôadásom zárásaként végül valami biztatót is mondanék 
arról, hogy igenis hiszek abban, hogy egy rosszul mûködô államot át lehet alakítani „jó állam-
má”. Noha magánemberként pesszimista és az állami mûködés nagy kritikusa vagyok – már ami 
az állami bürokrácia és az állami szolgáltatások minôségét illeti –, de szerintem mégsem esélyte-
len a mai Magyarországon egy közjót képviselô, hatékony állam kiépítése. Hiszek a radikális 
megoldásokban, mint például az egyszerûsítés, a létszámleépítés, a bürokrácia csökkentése, 
ugyanakkor ezzel szemben azt is észlelem, hogy egy olyan társadalomban élünk, amely minimá-
lis biztonságra, komfortra vágyik. Egy ilyen társadalom, amely a globalizáció hatására ezt látja  
a tévében és a rádióban, nem fogja könnyen megérteni és elfogadni, hogy ez egy finanszírozha-
tatlan vagy legalábbis nagyon nehezen fenntartható bürokratikus rendszer. A magyar társadalom 
sajnos még mindig úgy vélekedik, hogy Magyarországnak nyugat-európai életszínvonalat kell 
biztosítani, ami természetszerûleg lehetetlenség. 
 Van azonban egy konfliktusmentesebbnek tûnô megoldás a hatékonyabb állammûködés ki-
alakítására. A jövôrôl gondolkodva többször szóba kerül, hogy a magyar állam a digitalizációban, 
az IT-szektorban rejlô lehetôségeket csak kezdetlegesen használja ki. Úgy vélem, hogy az info-
kommunikációs megoldásokkal az állam olcsóbban, gyorsabban, a társadalom számára kisebb 
megrázkódtatásokat eredményezô módon válik képessé magas színvonalú szolgáltatások biztosí-
tására az állampolgárok és a vállalkozói szféra szereplôi számára. Ez az ország gondolkodásában 
a forradalmi helyzetek kivételével mindig státuszkonzervatív. Mi, magyarok, bele sem gondo-
lunk, hogy egy-egy ügyet elektronikusan is el lehet intézni.  Az ifjú választókat leszámítva a kö-
zépkorú vagy idôsebb választópolgárok, vagy akár a vállalkozások is nagyon nehezen szoknak 
hozzá az ilyen jellegû ügykezeléshez, pedig ebben óriási lehetôség van. Az infokommunikáció 
kormányzati „erôltetésében”, az állami szektor mûködésének elektronikus átállításában így 
pénzügyi, de a társadalmi komfort szempontjából is óriási tartalék és lehetôség összpontosul. De 
a szolgáltató állam, a jóléti állam szempontjából az oktatásban, az egészségügyben is potenciáli-
san kihasználatlan digitalizációs lehetôségek rejlenek.
 Személyes tapasztalatom, hogy amikor egy digitális oktatási csomagot próbáltam miniszterel-
nökségi államtitkárként átadni vagy az oktatási rendszerbe bevinni, ez súlyos, már-már világné-
zeti konfliktusig fajuló ellenállásba ütközött a (nem politikailag) státuszkonzervatívnak minôsülô 
oktatásszervezôk vagy az érintett kollégák részérôl. A magyar állam, a magyar kormány töredé-
két használja annak a digitalizációs lehetôségnek, annak az IT-világnak, amely egyébként jelen 
pillanatban körbeveszi, és amit a Magyarországon mûködô gazdasági aktorok már jelentôs mér-
tékben használnak. Én ebben látok tartalékokat amellett, hogy politikai stabilitás, biztos kéz, 
magabiztos döntések kellenek ahhoz, hogy az országot a kormány szisztematikusan átalakítsa, és 
amire egyébként egy válságszituációban óriási lehetôség kínálkozik. 
 Egy kormány, egy politikus szempontjából – különösen válságos idôkben – mindig a bátorság 
a legfontosabb adottság, amely a folyamatban lévô egy-egy adott ügy kimenetelét eldönti. Nem 
elég, ha technokrata módon fel tudom sorolni a problémákat és a teendôket, azok megoldásához 
politikai bátorságra, politikai kockázatvállalási képességre és készségre van szükség. Hogy 
elôadásom végén megnyugtassam Önöket, egyben biztosak lehetnek: politikai bátorság tekinte-
tében ma verhetetlen miniszterelnöke és kormánya van Magyarországnak.
 Köszönöm, hogy meghallgattak!
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Leadership in Public Services During Times of Crisis I János Lázár

LEADERShIp IN pUBLIC SERVICES 
DURING TIMES oF CRISIS

J á N o S  L á Z á R

It is always an important opportunity for a government when it can expand upon its thoughts 
to those concerned with scientific and public life. I would like to take just that opportunity in this 
lecture and speak about the government’s thoughts on the present crisis, and about our feelings 
in this situation. I would like to thank Mathias Corvinus Collegium and specifically the founder, 
András Tombor, whose work I value highly, for this occasion.
 Firstly, I would like to make a personal comment on how one of the representatives of the 
Fidesz-led government is feeling in the crisis, and how the members of the government feel. It 
should be known that Fidesz is a freedom fighters’ party – it was founded in order to overthrow 
communism and overthrow the regime of János Kádár, so the government always feels splendid 
in hard times, in times of crisis and in times that call for a fighting spirit. That means we always 
feel splendid in times when there is a need for innovation, creativity, freedom-fighting spirit, 
some revolutionary work, resistance, home defence and the dismantling of an old system. 
 Those who feel mentally or ideologically committed to Fidesz, those who are its founders or 
organizers, are feeling splendid, they are enjoying the situation immensely. But there is another 
completely different question: To what extent is our country suffering from the crisis? For  
a politician or a public figure, crisis means demolishing something old and bad, and building 
something new. It must be declared: every crisis situation is also a historic chance. A true politi-
cian, who has politics in his blood, regards the situation not only as a threat but also as an op-
portunity. He does not only see difficulties, trouble, problems and crisis, but also the opportu-
nity to change a bad system.
 Members of the Fidesz party are never status-conservatives; they always have an inclination 
for creative and innovative solutions, which means that in an intellectual sense, crisis for a politi-
cian is always a test, a trial and a challenge, i.e.: a great opportunity. On the other hand, the 
crisis creates a new line of business, as conferences dedicated to it can be organized, which may 
even have books as spin-offs, like this one. Crisis tourism and crisis conference tourism can be 
interpreted as positive consequences of the crisis. However, before you begin to think – based on 
what I have just said – that a completely frivolous man is leading the Prime Minister’s Office, let 
me share with you what will be included in my summary. I will raise two questions: Why did 
Europe remain in crisis after the global financial crisis of 2008? And how is it possible that Eu-
rope is still struggling with the crisis, instead of getting out of it?
 It might be an important side story of intellectual history, and it is worth warning ourselves 
and Hungarian society of the fact that the European Union was created to solve a crisis, to re-
solve a conflict, and to establish long-term peace after the Second World War and lay the 
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Leadership in Public Services During Times of Crisis I János Lázár

foundations for sustainable economic growth. It is quite shocking that the organization and 
structure set up to solve the major problems and handle the most challenging crises of the twen-
tieth century are themselves in the most serious and most unmanageable crisis of their history. 
How the European Union, created to cure the traumas of the First and Second World Wars, got 
into a crisis may later become an important area of historical research. Added to this could be 
the fact that its right to existence and its future are being questioned nowadays. This is a rather 
gripping question in itself. 
 We can clearly see that in today’s Europe – and I believe that this is the real dilemma – the 
main crisis is not a democratic crisis but a social one. That is because today the crisis has also hit 
the mentality and vision of the European Union that found the redistribution of resources and 
goods in the form of the social welfare state, as well as in strengthening the middle classes to be 
in the spirit of justice and fairness. I would just like to remind you that the previous unfair dis-
tribution of resources and goods before 1945 led to the world wars that nearly destroyed Europe 
and European civilization. Thus there is no auspicious European future without social peace.
 We presently find ourselves in a situation where states on the periphery of the EU have to 
struggle with an unemployment rate exceeding 20-25%, with untreatable social tensions, and with 
worrying social problems, all of which also lead to grave political consequences. I think – and it is 
safe to say this after a twentieth century full of serious disorder – that it is the vital interest of we 
Hungarians that European ideas should be reinvigorated, that there should be more Europe in the 
sense that social justice should be continent-wide, and that the fair allocation of resources really 
should take place because without that, we will have to deal with crisis situations again and again. 
 One of the most spectacular signs and consequences of the current crisis is the fall of the 
reigning governments. Since 2008, apart from a few exceptions, virtually all of the European 
governments that were seeking to resolve the crisis have failed. Ireland at the beginning of 2011; 
Portugal in June 2011; then Slovakia in October; Spain, Italy and Greece in November; and fi-
nally Slovenia in 2012. These were either government crises or the failure of the previously 
reigning parties at the elections. President Sárközy lost the election in France in April 2012. In 
October of the same year, the former Lithuanian government party was also defeated at the elec-
tions. So one of the real morals of the crisis that governments should take into account is that 
there is practically no cabinet in Europe that has been able survive the crisis and maintain the 
support of its society in the past three years. No government could do that. A major issue of 2013 
is whether or not Chancellor Angela Merkel will be able to ensure political stability, and wheth-
er or not she will be able to continue leading Germany, and thus establish a standard for Euro-
pean politics and a set of values in the European Union. The German elections are therefore 
very important, and they will have a real impact on our existence here in Central Europe as well. 
 So there is an acute political situation, and, naturally, there are some theoretical and philo-
sophical questions as well. I think that the crises, which have hit Europe in waves since 2008, 
have serious consequences for the state itself as well as for the structure of the state. I am positive 
about the fact that the inert, overextending, corrupt, only regulatory, impotent and incapable 
state made its contribution to the crisis to a significant extent, so it is inevitable that we have to 
come up with a new answer to the question of “What should the state be like?” In my opinion, 
the main elements of this are the following: a strong and small but active state is needed, and, 
according to our philosophy, we must reinforce its balancing, active and intervening role. This 
state should also be intelligent and capable of integrating the many diverse interests, and be 
limited by social and civil control. At the same time, it has to be stable, open to inspection, exact, 
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precise and accountable, and the various well-distinguished branches of power must work to-
gether professionally within the state. Yet we must not forget that the classic task of the state 
cannot change: economic and social resources must be managed and redistributed with transpar-
ency and in the interests of the public good.
 In this lecture, I would rather we did not pose the delicate question to ourselves of how the 
past two years of our governance can be put into this framework. Of course, there are signs that 
clearly point in that direction, but it must be borne in mind that the current government is still 
at the start of the road and that it works to the detriment of acceleration that a twenty-year-old, 
counter-productive state model has to be systematically dismantled together with an also twen-
ty-year-old, outdated philosophy of governance. I firmly believe that if the entire political class 
does not become more modest, that if the political group leading the country does not become 
less elitist, and that if the whole of politics does not relinquish its pseudo-democratic nature, it 
can directly lead to radicalization and the strengthening of extremist political groups. So we have 
to change the style of politics. In Fidesz communication, simply put, this is plebeian politics: the 
core of it is that the politicians and the upper world of politics cannot become separated from 
reality and from their own society. We need the kind of political elite that does not use its 
power to serve its own purposes and to promote the aristocratic politicians’ lifestyle, but is capa-
ble of showing sufficient humility to society. We have been able to see signs of just the contrary 
in Europe over the past 20 years, and the Hungarian political elite – including myself – also has 
to practice self-criticism. 
 Another very important issue in this context is the fair distribution of burdens. Perhaps this has 
been the most successful area of governance in the last two years. A crisis is perfectly suited to rais-
ing the following question: Who pays the ferryman, who should pay for the crisis, and who will 
ensure the funding of the society? I think that the principle which means that different players in 
the economy should be involved to a greater extent in the fair sharing of public burdens can 
clearly be supported. Of course, liberal economic philosophy might question the correctness of the 
high-volume and tough taxation of certain, privileged economic circles – the banking sector, the 
energy sector, the commercial sector, and multinational companies in particular. If, however, the 
question is how a government can retain the trust of society, or how a politician in a crisis situation 
can regain this trust, then the only pragmatic – and just – answer is that every player has to have a 
fair share of the burdens in relation to endowments and capabilities. The winners of the past 
twenty or twenty-five years have to bear more burdens on their shoulders in Hungary in the future, 
and it would be good if the situation was the same in Europe. This is a very important point which 
naturally goes against the economic philosophy and practices of policy upon which the Anglo-
Saxon world, or even a significant part of Europe, has been based during the past twenty to thirty 
years, the economic results of which established the countries’ welfare. However, if the financially 
strong sectors do not contribute more to the common burdens to be borne, then we can be certain 
that political stability will weaken, meaning that all governments will fail at the next election at the 
latest, as people regard the current situation as being unfair. 
 It is very hard to tell citizens – and I think some of the Western countries are struggling with 
this problem – that the most important consequence of the crisis on German, French, Spanish or 
Italian voters is that they will not live as well as they did before. Because the final question is 
whether or not the prior standard of living can be kept up. Politics is in a very tough situation when 
a society brought up in wealth has to be confronted with this polemical issue. It is already a tough 
situation when society “only” has to be urged to do more work. In Hungary, people now have to 
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be confronted with precisely that fact: that they have to work more for the same salary, or at least 
it is uncertain whether the state or the economic players can pay more money for more work. This 
huge social conflict does not give a lot of hope to any of the governments that they will be able to 
retain the trust they had before at the next elections within the given political structure.
 So far, I have sketched my opinion about the problem arising at the European level and the dif-
ficulties it poses to us; now I would like to share some of my basic thoughts about the crisis itself.
 There is a whole library of literature on the theory that regards world history as a historical 
chain of crises and that considers the emergence of crises from time to time as a part of the natural 
life cycle of historical development. These crises may lead to the fall of empires, cultures and civi-
lizations but they also present the opportunity for the birth of new civilizations. The scholar deal-
ing with this topic has an exceptional opportunity, as the current Hungarian situation presents him 
with decades of research material. Thus, to write the history of the current crisis will be a challeng-
ing task for the historians and the economists of the future. Today’s literature on the topic is also 
diverse, there are many scientific papers that deal with different aspects of the crisis, but there is 
one point on which all of them agree: no matter whether we are talking about twentieth-century 
crises or earlier ones, a crisis is always a moving target, it is unsteady, hard to aim at, and we are 
never sure about when it will end. There is no one in Europe or anywhere else today who could 
safely say when and, more importantly, how the present crisis will end. 
 When the European Union asks the Hungarian government about the budget deficit to be 
expected for 2014, let us practice some humility and modesty. We are happy if we can even es-
timate the budget deficit for the first quarter of 2013, so it might be impossible to estimate the 
budget deficit for the fourth quarter of 2014. I doubt whether anyone can see into the future in 
such a way, as the crisis is a dynamic phenomenon, and we still cannot tell what it entirely de-
pends on. Yet it is quite certain that there is an enormous responsibility on us politicians – and 
clearly the keyword here is responsibility.
 One of the important secondary symptoms of the crisis is that average voters’ expectations of 
the state are becoming higher. Citizens want more from the government in a crisis; they want 
the government to protect them under all circumstances. This means that the responsibility of 
the state is much higher during a crisis, as the standpoint of the citizens is clear: they “keep” the 
state with their taxes because they want protection at times of problems or of crisis. 
 Parallel to this, there is another question: Whether or not the states (including Hungary) have 
been able to protect their citizens from the symptoms of the crisis and whether or not they have 
been able to tackle the issues and reduce vulnerability in the past two or three years. I think our 
government has been driven by these goals. When people do not understand what their govern-
ment is doing in the energy sector, in the banking sector or when allocating resources, it should be 
primarily explained to them that there is a very important principle: one cannot talk about norma-
tivity in a crisis, as there are only ad hoc solutions at such times. However, it needs to be empha-
sized that the most essential key principles of these ad hoc solutions must be for nothing else but 
the protection of the voters.
 Today it is a commonplace that civil aviation totally changed after 9/11, radically transforming the 
everyday social lives of all those people who book flights. Also, after the collapse of Lehman Brothers 
the regulation of certain bank transactions and financial processes changed fundamentally compared 
to the transactions before the fiscal crisis. So we can be very sure that as a result of an economic or 
social cataclysm, significant changes will occur in the life of a nation, which of course is also a huge 
opportunity to transform that country. Let us examine an example. In the United States, twenty years 
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ago it would have been unthinkable that a presidential candidate would win the election if he had said 
that a risk-based health insurance system would be introduced. If someone had argued for a risk-
based health insurance system at the time of Ronald Reagan, he would have been simply called  
a communist. And of course, some people nowadays call Obama a communist, but it has turned out 
by now that he was able to not only build the system, but he was also re-elected at the last election, 
even though people knew what he had done. This process is obviously not independent from the fi-
nancial crisis that is so typical of the Euro-Atlantic world, so to say that the fiscal crisis does indeed 
have an effect on capitalism as it is today is by no means a daring statement.
 We can love or hate capitalism, but we have to admit that throughout the centuries it has 
resulted in Western societies having better living conditions and being able to develop techno-
logically. At the same time, like all systems, this system is not static but it has been changing 
dynamically and will change in the future, too. Today we are living in a time of rapid changes.  
I believe that the most important sign of this in the sphere of political power is that as a result of 
the crisis, the governments of the individual states – no matter whether they espouse left-wing 
or right-wing principles – are becoming more and more active, they are given the opportunity 
(which is of course their duty as well) that if they are serious about the responsibility felt for their 
society, they can change the basic operating principles of a given country. It can be observed that 
those governments that in the competition between orthodoxy and unorthodoxy choose change 
are working on creating a more active and efficient state, regardless of their party affiliations. 
This is the kind of state that bravely intervenes, regulates and taxes, i.e.: rearranges the eco-
nomic and social conditions that were entrenched before the crisis and which, of course – and 
this should not be denied – will have serious political consequences even in our lives.
 I have mentioned the means that a state can utilize during a crisis: it recognizes a problem, 
and then intervenes, regulates, taxes, supports, deprives, and sometimes even rearranges owner-
ships. An example of the latter is the regrouping of some segments of the energy sector into 
state/local governmental ownership, which can be interpreted as an action by the Hungarian 
government to tackle the social crisis. The Hungarian government is somewhat of an activist in 
this regard at EU level, too; we are initiators, we are “escaping forward”, we are at the forefront, 
and we are ready to face every international and national conflict concerning the matter.
 The crisis has also got a side issue that I have already mentioned: security, the issue of social 
security, which I think is the most serious, and consequently most dangerous social issue. It has 
happened more than once that Hungary found itself in a situation where it had been invaded by 
ideas of either the radical right-wing or the radical left-wing, and the whole country was led 
astray. The appearance of those ideologies was always related to social crises, the outbreak of 
wars and the hunt for scapegoats, as the people involved always wanted to blame somebody for 
the poverty and misfortunes of a country and a nation. The hunt for scapegoats is always a psy-
chological consequence of a social crisis. Significant examples of this are the Germany of the 
1920s and the Hungary of the 1930s, although we could even talk about the Hungary of the end 
of the 1940s (with a different angle). It has always been the case that innocent scapegoats were 
identified and groups of people were punished for being the causes of poverty and social instabil-
ity. I believe that the most dangerous thing in this is that Europe has a serious history of hunting 
for scapegoats. These historical experiences and facts should be considered when prime minis-
ters make decisions about millions or billions of euros in Brussels or when agreements are made 
about EU cohesion funds. European governments should never forget the history of Europe 
including the deplorable decades of the twentieth century when they are dealing with a crisis. 
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 We Hungarians do not only support certain poorer countries or form risk communities to-
gether with them in Central Europe because it is a business interest of ours, but also because we 
have learned what the meaning of the twentieth century is. The current Hungarian government 
is well aware that the rise of the radical political forces happened primarily not because of  
a democratic deficit but because of a social one, and that process may continue in the future. 
Far-right political forces have always been elected to parliament and become stronger in Europe 
and in Hungary when there has been a significant increase in poverty. We can clearly see this 
tendency if we think back to the 1920s, the 1930s, the 1990s or the 2000s. When poverty rises, 
the radical left or radical right-wing turns up, depending on the current political climate as well 
as on who is favoured by political luck.
 This is why the crisis places a huge responsibility on us and other governments. But we take 
historical and political responsibility ready for action and – as I have already mentioned – with 
fighting spirit and a revolutionary mentality, while – I believe – we have correctly identified the 
opportunity that, as a rather important part of resolving the crisis, we could construct a much more 
effectively-operating state together with our citizens. What the crisis has unambiguously brought 
to the surface is that countries all over Europe are poorly and expensively run, government leaders 
are corrupt and they steal, and public affairs are not dealt with in a responsible manner. To me this 
means that a government which wants to do a good job concerning state affairs has to achieve 
three goals: to provide quality services in the place of bad services; to establish efficient structures 
in the place of badly-operating structures; and to create sustainable, long-term structures in the 
place of systems that are impossible to finance. What the Hungarian government is doing in edu-
cation, social care and healthcare is all about that intent. For instance, instead of poor-quality edu-
cation we would like to lay the foundations of a high-standard education system which is efficient 
and at the same time able to resolve the problems arising from financing, the diminishing number 
of pupils, and badly-organized, poor-quality education. This is not a self-serving political objec-
tive, as according to OECD research, the main reason for Hungary’s lagging behind and its lack of 
competitiveness is the trend of falling standards in education over recent decades.  
 It must be admitted at the same time that subsystems of the state can be more radically re-
structured in Eastern Europe, as we cannot speak of the stable welfare of all classes – of some-
thing similar to what has become typical in Western Europe in the last fifty years. What in-
creases Hungarian tolerance and stamina is that with the lack of real well-being, people have 
less, and thus they have less to lose. Western societies have become a little self-indulgent due to 
the prosperous times of the past, and they cannot even imagine how much the Hungarian mini-
mum wage, minimum pension and average earnings are (they are between 300 and 500 Euros, 
no matter how I look at it). Meanwhile, the prices of Hungarian services have without exception 
caught up with those in the West. Under these circumstances, it was much easier to make the 
Hungarian society desire change in 2010, and to support this, there was one thing that all voters 
certainly agreed about: that Hungary has to be changed from its foundations. At the same time, 
all changes – as we are all aware – involve sacrifice. The “only” thing we need to do now is dis-
cover the limits of this. The task for Western Europe, on the other hand, is much more difficult, 
so emerging from the crisis will be definitely more fatiguing, too. That is because in Western 
Europe changing the state towards quality, efficiency and sustainability, revising social expenses, 
and raising and solving issues regarding proportional burden sharing all mean much more sensi-
tive dilemmas. This problem is now bouncing from one place to another behind a dispute of 
interests and money presently taking place in Brussels.
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 After having scrutinized the difficulties, as a coda to my lecture, I would like to say something 
reassuring: I do believe that a dysfunctional state can be converted into a “good state”. Although as  
a private individual, I am pessimistic and I am a major critic of state operations as far as state bu-
reaucracy and the quality of public services are concerned, I still do not think that it is impossible 
in today’s Hungary to build a state that effectively represents the common good. I believe in radical 
solutions, such as simplification, downsizing, and reducing bureaucracy, but at the same time I can 
also feel that we are living in a society which longs for a minimum level of security and comfort.  
A society that, as an effect of globalization, gets such a picture from the television and radio will 
not easily understand and accept that this system is impossible to finance, or at least its bureau-
cratic system is very hard to maintain. Unfortunately, Hungarian society still thinks that Hungary 
needs the standard of living established in Western Europe, but that is naturally impossible. 
 There is, however, a less conflict-prone solution for establishing more efficient state opera-
tions. Thinking of the future, we often mention that Hungary makes use of the opportunities 
provided by digitalization and the IT sector only rudimentarily. I believe that with the help of 
ICT solutions, the state will be able to provide high-quality services more cheaply and quickly 
for citizens and players in the business community alike, resulting in less upheaval for society. 
Our country’s way of thinking, apart from in revolutionary situations, is always status-conserva-
tive. We Hungarians do not even toy with the idea that administration might also be dealt with 
electronically. Young voters are an exception, but middle-aged or older people and even busi-
nesses find it hard to get used to dealing with their affairs in such a manner, even though it 
provides them with a great opportunity. The governmental “enforcement” of ICT solutions and 
the electronic conversion of the operation of the public sector both concentrate great reserves 
and opportunities regarding the issues of both financial and social comfort. From the point of 
view of the state as a provider, as a welfare state, there are potentially unexploited opportunities 
for digitalization in the education and healthcare sectors as well.
 My personal experience is that when I tried to introduce a digital learning package into the educa-
tion system as the Minister of State heading the Prime Minister’s Office, it encountered opposition 
leading to serious, almost ideological conflicts with the status-conservative (not politically conserva-
tive) education coordinators and with the colleagues involved. The Hungarian state and the Hungar-
ian government uses only a fraction of the digitalization opportunities and IT scope which surround 
us and which are already exploited to a significant extent by economic players operating in Hungary. 
This is what I can see reserves in, in addition to political stability, a steady hand and confident deci-
sions which are definitely needed so that the government can systematically transform the country, 
as the possibility to transform is a huge opportunity provided by the crisis situation. 
 From the point of view of a government or a politician, especially during times of crisis, cour-
age is always the attribute that can have an effect on the outcome of a specific ongoing matter. It 
is not enough to list the issues and the things to do in a technocratic way. To solve those issues, 
there is a need for political courage, political risk-taking ability and political risk-taking skills. 
To reassure you at the end of my lecture, you can be certain of one thing: that in the question of 
political courage, Hungary has presently got an unbeatable Prime Minister and government.
 Thank you for your attention.
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ALApíTVáNyoK VEZETéSE A VáLToZáSoK 
éS A VáLSáG IDEJéN

J o A C h I M  R o G A L L

Bár Európában az „alapítvány” szónak nincs törvény szerinti definíciója, a brüsszeli Európai 
Alapítványi Központ a következô meghatározást fogadja el: „Az alapítványok olyan független, 
nonprofit, saját forrással rendelkezô szervezetek, amelyek helyi, regionális és nemzetközi szinten 
munkálkodnak azon, hogy különbözô tevékenységek megszervezésével és finanszírozásával job-
bá tegyék az állampolgárok életét.” Akárcsak Európában és a világ többi részén, Németország-
ban is számos különbözô alapítvány mûködik. Az alapítványi szint általában a helyi szintnek felel 
meg, ám az alapítványok tevékenységeiket nem csak helyben végzik. Esetenként tudományos 
projekteket finanszíroznak, például a Bill és Melinda Gates Alapítvány Afrikában foglalkozik az 
AIDS-szel, és több millió dollárt költenek globális szociális célokra. Az alapítványok tevékenysé-
gei azonban rendszerint országos, regionális vagy helyi szintre korlátozódnak. A következôkben 
összefoglalom az alapítványok vezetésének sajátosságait a válság idején, amikor egy alapítvány 
különleges szerepet játszhat a válság kihívásaival szembeszálló erôk formálásában.
 Az alapítványok a jótékonysági törekvések elômozdítói is. A Robert Bosch Alapítvány alapító-
ja, Robert Bosch vállalkozó volt, aki létrehozott egy nagy céget, amely ma is a nagyvállalatok 
közé tartozik Németországban; emellett azonban a jótékonyság is elsôrendû volt számára – sze-
mélyes és vállalati vagyonának 92%-át társadalmi ügyek finanszírozására hagyta. Megalapította 
a Bosch-házat, a cég tulajdonosa pedig egy magánalapítvány. Egyfajta családi vállalkozásként 
mûködik még mindig, hiszen Robert Boscht két unokája képviseli a kuratóriumban. 
 A mostanihoz hasonló idôkben, válság idején az alapítványok iránymutatást adhatnak. A vál-
ságok együtt járnak az átalakulással, az innovációval, a különbözô folyamatok kölcsönhatásaival. 
Az alapítványok úgy járulhatnak hozzá a válságkezeléshez, hogy kiveszik részüket a változásokból 
– a jövôbeli válságok megelôzése érdekében. Például anyagilag támogathatják olyan tanulmá-
nyok, elemzések és jelentések elkészítését, amelyek kijelölik az aktuális válságok és a jövôbeni 
problémák lehetséges megoldásait. A Robert Bosch Alapítvány egyik kutatási fókuszát követve 
megemlítem a demográfiai problémákat – jelentôs demográfiai változásokkal nézünk szembe 
Európában, Németországban pedig különösen. A politikusok sokáig nem vették észre a német 
lakosság jövôjét befolyásoló demográfiai változásokat. A Bosch Alapítvány létrehozott egy,  
a népességet és a fejlôdést vizsgáló intézetet (Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung), 
amely ma már Németország vezetô intézményeként foglalkozik ezzel a problémával. Vélemé-
nyem szerint nagyon jó elemzéseket készítenek, és tanácsokat is adnak arra vonatkozóan, miként 
reagálhatna a politika ezekre a kihívásokra. Ez jó lehetôség arra, hogy egy alapítvány egyfajta 
vezetô legyen a válságokat megelôzô intézkedésekkel és a társadalmi változásokkal kapcsolatban.
A válság idején az alapítványoknak meg kell próbálniuk helyreállítani a bizalmat és a társadalom 
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pilléreibe vetett hitet, mert a jelenlegi bizonytalan és elbizonytalanodott idôkben az emberek 
elveszítik a demokratikus és szociális intézményekbe vetett hitüket – a vallásoktól a szakszerve-
zeteken át általánosságban a politikáig –, és ez természetesen csökkenti a kockázatvállalási képes-
séget és kedvet. Mindez kihívást, sôt veszélyt jelent a demokratikus társadalomnak, az alapítvá-
nyok pedig elôsegítik a szolidaritást és a szociális rendszerbe vetett bizalmat azáltal, hogy 
egybegyûjtik az embereket, és szektorokon átívelô projekteket indítanak például a kultúra,  
a környezetvédelem, a kisebbségi integráció vagy a szövetségek támogatása területén. Az alapít-
ványok helyi és regionális szinten cselekszenek, például támogatják a családokat vagy az oktatást, 
új és jó ötleteket vonnak be a gondot okozó területeken, esetleg megelôzô jelleggel foglalkoznak  
a jövô problémáinak megoldásával. 
 Válságban élünk, és mi, európaiak gyakran halljuk azt, hogy még több Európára van szükség. 
Azt gondolom azonban, hogy ez csak részben lehet igaz. A maitól eltérô Európára van szükségünk. 
Jelenleg Európa hajlik a centralizációra, ezzel szemben Németországban hagyományosan a de-
centralizációra törekszünk. Szövetségi állam vagyunk, és Németország minden tartománya megvé-
di a szövetségi jogait. Véleményem szerint ez a modell Európára is alkalmazható, a helyi szinten 
szereplô alapítványoknak pedig meg kell védeniük a szubszidiaritás elvét, különösen a válság és 
változások idején, amikor a központi kormányzat részérôl folyamatos az igény az uniformizált 
megoldásokra. Az elv alkalmazására a gazdaságot hozhatjuk példaként. A német gazdaság alapját  
a helyi közepes méretû vállalkozások képezik, és ez a jelenlegi, válságtól sújtott idôszakban értéket 
és nagyfokú rugalmasságot jelenthet. Véleményem szerint alapítványként meg kell védenünk  
a szubszidiaritás elvét, és példát kell mutatnunk a problémák helyi vagy regionális szintû kezelésére, 
ahelyett, hogy pusztán a központi kormányzati megoldásokra hagyatkoznánk.
 Az alapítványoknak fel kell fedezniük a lehetôségeket, és meg is kell jeleníteniük azokat. Vál-
ság idején az új gondolatok is teret nyerhetnek, számos lehetôség nyílik a vállalkozások számára, 
és ehhez az alapítványok is hozzájárulhatnak. Visszatérve a demográfia példájához, az általunk  
a demográfiai problémákkal való szembenézés céljából alapított intézet számos jelentést adott ki, 
amelyek rámutatnak a következô generációk hosszabb és aktívabb életének elônyeire, és példákat 
mutatnak arra, miként használható fel mindez a jövôben. Az öregedô társadalom tehát nem ve-
szélyforrás, hanem inkább lehetôség.
 A válság idején az alapítványoknak törôdniük kell a potenciális vesztesekkel – azokkal a társa-
dalmi csoportokkal, amelyekkel nem foglalkozik a mainstream politikai aktivitás, még akkor is, 
ha népszerûtlensége miatt más magán- vagy állami szervek többnyire elhanyagolják ezt a tema-
tikát. Például kiemelt terület lehet az etnikai, vallási vagy más kisebbségek felkarolása. Az alapít-
ványok lehetôségeket adnak a támogatásukra, ezáltal az egész társadalomban elômozdítják  
a szolidaritást. Az alapítványoknak fel kell térképezniük új megközelítéseket és eszközöket, ame-
lyek a változásokkal való szembenézésre szolgálnak. Fontos, hogy az alapítványok finanszírozása 
privát forrásból történik, nem függ a helyi vagy regionális költségvetéstôl. Ezáltal rugalmasak – 
befektetési kockázatokat vállalhatnak, amit mások esetleg nem tesznek. Az alapítványoknak 
azonban nem a kormányzattal és a politikai tevékenységekkel szemben lehet és kell cselekedniük, 
hanem azokat kell kiegészíteniük, ideális esetben a köz- és magánszféra együttmûködésével.
 Az alapítványoknak meg kell próbálniuk megmenteni mindent, ami megmentésre érdemes.  
A változások idején mindig jellemzô az innovációt és új megoldásokat bevezetô, de a múlt érté-
keit negligáló tendencia. A német energiapolitika például jelenleg próbál felhagyni a nukleáris 
energia használatával, és Németország mint ipari ország energiaigényét más módon igyekszik 
kielégíteni. Alapítványunk támogatja ezt az elgondolást, de úgy véljük, hogy ezt a hatalmas vál-
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tozást nem csak Németországban kellene elérni – együtt kellene mûködni az európai szomszé-
dokkal, emellett globálisan is kellene gondolkodnunk. Mindezt úgy, hogy közben ne pusztítsuk 
a környezetet, amelyet komolyan veszélyeztetnek azok az új projektek, amelyek az energiát az 
ország egyik részébôl a másikba szállítják. Az alapítványok stabil irányt mutathatnak a változások 
idôszakában, és megpróbálhatják befolyásolni a többi szereplôt is annak érdekében, hogy azok ne 
járjanak el óvatlanul, és ne hajtsanak végre meggondolatlan változtatásokat.
 A fentiek alapja az az elgondolás, hogy az alapítványok a fenntarthatóság példái. Felelôsek 
vagyunk azokért, akik életre hívtak. Minden alapítványt egy eszme, egy meggyôzôdés vezérel, 
illetve azoknak a szándéka, akik finanszírozzák az alapítványt. Felelôsek vagyunk a társadalomért, 
hiszen folyamatos interakcióban vagyunk. Emellett fenntarthatóságra törekszünk, vagyis úgy 
próbáljuk végezni a tevékenységeinket, hogy azok generációkon, évtizedeken vagy akár évszáza-
dokon át tartsanak. Számos alapítványt alapítottak több száz évvel ezelôtt, és ezek még ma is 
mûködnek. Az alapítványok fontos szerepet játszhatnak a szellemi vezetés terén; inspirálhatják  
a többi szereplôt, és konstruktív módon is részt vehetnek a változtatásokban – nem azzal, hogy 
megpróbálják megváltoztatni a világot, és megoldják az összes problémát, hanem azáltal, hogy 
megkeresik azokat a réseket, ahol a kormányzati, a gazdasági és a többi szereplô kevésbé aktív. 
Ezeken a területeken átvehetik a vezetést, és utat mutathatnak egy jobb jövôhöz.
 Az alapítványok mûködése bizonyos tekintetben átmenetet képez a gazdasági, a politikai és a 
társadalmi tevékenység között. Az alapítványok magukat a civil társadalom megszemélyesítôje-
ként látják: a civil társadalom intézményeit nem a kormányzatok és a gazdaság irányítja; céljuk, 
hogy a civil társadalom számára erôt és szavazati jogot biztosítson az érdekeinek érvényesítésé-
hez. Alapítványként pénzügyi forrásaink segítségével olyan kezdeményezéseket támogathatunk, 
amelyek a civil társadalom érdekeit láthatóvá teszik a politikusok számára, és meg tudják gyôzni 
ôket az együttmûködés szükségességérôl, a politikájuk megváltoztatásról vagy az addig még érin-
tetlen területekre való belépésrôl. Az alapítványok megmutatják, hogy létezik lehetôség a változ-
tatásra. Az alapítványok a vezetési területen is példaként szolgálhatnak a közösségi és privát 
együttmûködésre a változások és a válság idején.
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LEADERShIp oF FoUNDATIoNS 
IN TIMES oF ChANGE AND CRISIS

J o A C h I M  R o G A L L

Although in Europe there is no legal definition of the term “foundation”, the European 
Foundation Council in Brussels states the following: “Foundations are autonomous, non-profit 
organisations with their own resources that work locally, regionally and internationally to improve 
the lives of citizens, by running and funding activities in a myriad of areas.” In Germany, there 
is a great variety of foundations, just as there is in Europe and the rest of the world. The founda-
tion level is normally a very local one, but foundations do not only act locally. In some cases they 
support science projects, for example the Bill and Melinda Gates Foundation in Africa, which 
deals with AIDS, and millions of dollars are spent in some other fields of activity for global social 
purposes. However, foundations normally have a limited, national, regional, or local level of 
activity and I would like to present a concise portrayal of the leadership of foundations in times 
of crisis, when a foundation sometimes plays a special role in the concept of the forces dealing 
with the challenge of crisis.
 Foundations are advocates of philanthropic endeavour. In the case of the Robert Bosch Foun-
dation, Bosch was an entrepreneur who built a large company, which is still one of the big cor-
porations in Germany today; but he was also a philanthropist and he bequeathed 92% of his 
fortune and of his company for social purposes. This is the constitution of the house of Bosch, 
where the company is owned by a private foundation. It is still also a sort of family business, if 
you consider that Robert Bosch is now represented on the board of trustees by two grandsons. 
 In times like ours, in times of crisis, foundations can give orientations. We all know that in 
crises, there is transformation, there is innovation, and there is a relationship of procedures. 
Foundations can contribute by becoming actors of change to prevent future crises, or to take 
precautions against crises. For instance, they can financially support studies, analyses and reports 
indicating possible solutions to the actual crises and to future problems. In the example of the 
Robert Bosch Foundation, I would mention demographic problems and changes – we are all 
facing demographic changes in Europe, especially in Germany. For a long time, politicians did 
not realize the implications of these demographic changes for the future of the German popula-
tion. The Bosch Foundation invested in the creation of the “Berlin Institute for Population and 
Development” which is now Germany’s leading institution dealing with this problem. It makes, 
in my opinion, very good analyses and gives advice as to how politics could deal with these chal-
lenges. This is one possibility for a foundation to be a kind of leader in pre-emptive measures 
against crises and problems concerning social changes. 
 In times of crisis, a foundation should try to foster confidence and faith in the pillars of soci-
ety because, as we all know, these are times of uncertainty and of a loss of confidence in the 
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Leadership of Foundations in Times of Change and Crisis I Joachim Rogall

democratic and social institutions – from religions to trade unions to politics in general – and 
this, of course, minimizes the ability and the will to take risks. This is a challenge and a danger 
for a democratic society and foundations can foster solidarity and confidence in the social system 
by bringing people together and inspiring common cross-sectoral projects in the fields of cul-
tural activities, environmental protection, the integration of minorities, or the support of alli-
ances. They can act at local and regional levels by, for example, supporting families or education, 
bringing good, new ideas into a field where there are problems, and sometimes by being ahead 
of the development, pre-emptively dealing with solutions for the future. 
 We are in a time of crisis and we here in Europe often hear that we need more Europe. I think 
this is only partially right. We need a different form of Europe than that we have today. We have 
currently a tendency towards European centralization; in Germany we have a tradition of decen-
tralisation. We are a federal nation and every “Bundesland” in Germany defends its federal 
rights. I believe this is also a model for Europe, and the foundations which are local actors should 
try to defend the principle of subsidiarity, especially in times of crisis and change when there is 
always a tendency for “one-fits-all” solutions from a central government. We could take the 
economy as an example of that principle. In Germany we have an economy which is mainly 
based on local mid-level enterprises and this is now an asset in times of crisis and gives enormous 
flexibility. In my opinion, we as a foundation should try to protect the principle of subsidiarity 
and set examples of dealing with problems where they arise, at local or regional level, and of not 
relying only on central government solutions.
 Foundations should also identify and show opportunities and possibilities. In a crisis, there 
are many chances for new ideas and endeavours and I believe foundations can contribute to that. 
I return to the example of demography. The institute we founded to deal with the problem of 
demography published numerous reports showing the benefits of a longer and more active life 
for future generations and giving examples of how that can be used for a better future. An aging 
society should not be considered a danger but as an oppportunity. 
 In times of crisis, even if it might be unpopular and is mostly neglected by other public or pri-
vate organs, foundations should try to care for the potential losers – those social groups that are not 
in the mainstream of political activity. That could be taking care of ethnic, religious, or other mi-
norities. Foundations can show possibilities to support them and by that inspire the solidarity of 
the whole society. Foundations should identify new approaches and instruments to deal with the 
changes and this is one asset of a foundation that is privately funded and not dependent on a finan-
cial budget at local or federal level. They have their own money and they are flexible – they can 
take risks in what they invest in, something that others may not wish to do. I believe foundations 
can – and should – act not in opposition to government and political activities, but in addition to 
them, in the best case in public-private partnerships to deal with the problems.
 Foundations should try to save everything that is worth saving. In times of change there is always 
a tendency for innovation, for new solutions neglecting the worth of things which are from the past. 
German energy policy is now abandoning all nuclear power and trying to gain the energy Germany 
needs as an industrial country by other means. Our foundation supports this idea, but we believe that 
it is not only Germany that should try to make this enormous change – we should collaborate with 
our European neighbours and also think globally, and we should try to do that without, for instance, 
destroying the environment, which is endangered by new projects bringing the energy from one part 
of the country to another. Foundations can keep a steady course in times of change and try to influ-
ence other players in the field not to act incautiously and enact rash changes.
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 The above is based on the principle that foundations are an example for sustainability. We are 
responsible to those who created us, we are all fuelled by a certain idea, by a certain conviction, 
by the will of those people who gave the funding. We are responsible to society, we are interact-
ing and we are sustainable in ourselves – which means that we try to perform our activities in  
a way that will last for decades, for generations, even for centuries. There are many examples of 
foundations which were founded hundreds of years ago and which are still functioning today. 
Foundations can play a role of intellectual leadership; they can inspire others and they can be 
actors of change in a constructive way – not by trying to change the world and to solve all of our 
problems, but by looking for niches where governments, the economy, and other players are not 
active. They can take over the leadership in this field and lead the way to a better future.
 The foundation business is in a way a niche between the economy, politics and society, but 
foundations see themselves as the personification of civil society. We are institutions of civil 
society, not controlled by governments or the economy, and we try to give civil society a vote 
and a force to express its interests. With our money, we can support initiatives to make the in-
terests of civil society visible to politicians and to convince them to collaborate, to change their 
policies, or to enter other fields of activity they have not yet considered. Foundations show that 
the possibility to make changes does exist. This is one example of public-private partnerships in 
leadership in times of changes and crisis.
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hoGyAN TáRGyALJUNK BIZoNyTALAN IDôKBEN?

G U I D o  S T E I N

Egy általam elvégzett felmérés – amely többek között diákjaim és ügyfeleim részvételével ké-
szült – azt az általános véleményt sejteti, amely szerint a mindennapi tárgyalásokban csak az ár 
számít. A tárgyalások legfôbb közös jellemzôje az, hogy mindig van valaki, aki kevesebbet kér. 
Bevett gyakorlat a bevételmegosztás, azaz a szállító elôre átadja vissza nem térítendô 
kezdôrészletként majdani profitjának egy részét. Tehát lényegében a legolcsóbb lesz a gyôztes, 
aki mindent visz. Úgy tûnik, minden arról szól, hogy minél többet sajtoljunk ki a másikból, de 
persze csak egy bizonyos határig. Egyik félnek sem érdeke, hogy a másik csôdbe menjen. Olyan 
ez, mint a fogkrém: a cél az, hogy kipréseljük belôle az utolsó adagot is. Akármilyen visszataszí-
tónak is hangzik, bizony ez az egyik elterjedt és elfogadott stratégia. Sôt mi több, a válság idején, 
amikor hirtelen teljes lehet a bizonytalanság, ez lehet az egyik legeredményesebb módszer.

VERSENGéS-pARADIGMA

 A versengés-paradigma egy olyan zéró összegû játszmát takar, amelyben csak nyertesek és 
vesztesek vannak (1. ábra). Ha a jéghegy-toposszal illusztráljuk az esetet, akkor ennél a megkö-
zelítésnél a legtöbb, amit nyerhetünk, az a jéghegy látható, felszín feletti része; míg a felszín 
alatti, valós értékeket tartalmazó rész rejtve marad. Ahhoz, hogy a felszín alá menve feltárjuk  
a sok felfedezendô értékeket, figyelmen kívül kell hagyni a nyilvánvalót.
 

 

1. ábra

 Ebben a paradigmában nincs hatalmi egyensúly: „érvényesíthetem az akaratom, mert a másik-
nak nem áll rendelkezésére jobb opció”. Kiváló példa erre a jelenlegi magyar kormány hatalmi 
fölényét biztosító kétharmados parlamenti többség. Mindenki tudomásul veszi majd, ha a kor-
mány ennek megfelelôen versengô attitûddel (és valószínûsíthetô sikerrel) tárgyal. Azonban ha 
megpróbálna együttmûködni, az egyik elsô akadály, amellyel szembe kellene néznie, az a kor-
mánypártokon belüli ellenállás lenne. A párttagok nem értenék, hogy kétharmados többséggel  
a kezükben miért lenne szükség együttmûködésre.
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Hogyan tárgyaljunk bizonytalan idôkben? I Guido Stein

 A versengô környezetre információhiány és nagyfokú bizonytalanság jellemzô, ez utóbbi pe-
dig kemény versenyre késztet minket. Mivel figyelmen kívül hagyjuk a jövô árnyékát, és mindent 
egyszerinek gondolunk, értékek megsemmisítésével próbáljuk megvalósítani az értékteremtést. 
Pontosabban a másik fél értékeinek elhódításával, hiszen nyilvánvaló, hogy ez az alternatíva sok-
kal könnyebb, mint a kooperatív légkör kialakítása. 
 Egyértelmû okoknál fogva sok szakember kritizálja ezt a politikusok által elôszeretettel alkal-
mazott megközelítést. Üzleti iskolában tanító professzorként vallom és tanítom, hogy a különfé-
le helyzetek különféle megközelítéseket igényelnek. Amennyiben csak egy változót veszünk fi-
gyelembe, a versengés kifejezetten eredményes megoldás lehet. Jó példa erre a sokszor nagyon 
kiélezett versenyhelyzeteket implikáló akvizíciók esete: amikor az egyik cég megvásárolja a má-
sikat, a korábbi vezetésnek valószínûleg mennie kell – még akkor is, ha adott esetben jobb gárdá-
ról van szó. Mivel csak egy irányító lehet a végén, a felvásárlások igen kemény küzdelmeket je-
lentenek – annyira, hogy néha már-már olyanok, mint a háborúk.

EGyüTTMûKöDéS-pARADIGMA

 A második az úgynevezett „nyer-nyer” paradigma, de ez a legritkább esetben jelent két nyer-
test: sokkal inkább azt, hogy az egyik fél kétszer nyer. Sok erôfeszítés, ész és kreativitás szükséges 
ahhoz, hogy mindkét fél felfedezze, mi rejlik a jéghegy látható része alatt. Fontos feltétel, hogy 
mindkét fél egyszerre több változót is figyelembe tudjon venni. Az akvizíciók kontextusában az 
áron kívül fontos változó például a vevô százalékos részesedése, a fizetés, valamint a mûvelet 
utáni cégmûködtetés módja is. Amint azt a 2. ábra is mutatja, több változó esetén sokkal köny-
nyebb az értékteremtés mindkét fél számára:

 

2. ábra

 Ha teljesen megegyezik a cél, nincs lehetôség tárgyalásra: a versengés és a harc az egyetlen út. 
Akkor lehetséges a tárgyalás, ha vannak közös pontok, de nem egyezik meg minden. A 2. ábrán 
az ügyfél (A) és a befektetô (B) nem ugyanazt szeretné, vagy legalábbis nem ugyanúgy definiálják 
a célt, mivel más-mást tekintenek értéknek. A leglényegesebb az, hogy hogyan kezeljük a közös 
pontokat, és hogyan kerüljük ki az akadályokat a mindkét fél számára jelentôs kérdésekben. 
 Itt több fontos tényezôt kell kiemelni. Az elsô továbbra is a hatalom, amelynek többé-kevésbé 
kiegyensúlyozottnak kell lennie ebben az esetben. Ha ez nem valósul meg, a kooperatív légkör 
kialakítása és fenntartása érdekében a jobb helyzetben lévô félnek tartózkodnia kell attól, hogy 
használja a hatalmát. Továbbá a feleknek törekedniük kell az információk megosztására és az 
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átláthatóság biztosítására, ami által csökken a bizonytalanság. Az átláthatóság veszélyes is lehet-
ne, de nagyon hasznos célokat is szolgálhat. A hiánya pedig – ahogy a pénzügyi piacok átlátha-
tatlanságának példája is mutatja – mély bizonytalansághoz vezet, amely nagyfokú versengést és 
agresszív versenykörnyezetet indukál. Jelenleg ezekkel kell szembesülnünk nap mint nap.

A TáRGyALáSI FoLyAMAT éRTéKELéSE éS KEZELéSE: 
VERSENGéS VAGy EGyüTTMûKöDéS? 

 A kooperatív-kollaboratív megközelítést kritizálók szerint ez a stratégia túl „puha”. Ezt jól 
szemlélteti az úgynevezett „tárgyaló dilemmája” (3. ábra), amely a játékelmélet legismertebb 
modelljét, a fogolydilemmát alapul véve négyféle lehetséges forgatókönyvet ír le. Az együtt-
mûködés minden esetben értékteremtéssel, míg a versengés értékszerzéssel jár:

	 •		Ha	A	a	versengést	választja,	B	az	együttmûködést,	A	számára	nagyon	pozitív,	B	számára	
pedig nagyon negatív lesz a végeredmény.

	 •	Ha	mindketten	az	együttmûködést	választják,	mindkét	fél	pozitív	eredménnyel	számolhat.
	 •		Ha	mind	a	két	fél	támadó	állást	vesz	fel	és	verseng,	mindketten	közepes	eredményhez	jutnak.
	 •		Ha	A	az	együttmûködés	mellett,	míg	B	a	versengés	mellett	dönt,	akkor	A	számára	nagyon	

pozitív, míg B számára nagyon negatív lesz a végeredmény.

A értékei

A=verseng
B=együttműködik

A=együttműködik
B=együttműködik

A=verseng
B=verseng

A=együttműködik
B=verseng

B értékei

 3. ábra

 Nyilvánvaló tehát, hogy az együttmûködés szigorú elôfeltétele a bizalom. A bizalom nem 
egyenlô a meggyôzéssel vagy az empátiával: ha valakit megbízhatónak ítélünk, megbízunk ben-
ne. Peter Drucker szavaival élve: „Egy szervezet lényegében egyenlô a kialakult bizalommal, 
amellyel kiszámítjuk a kiszámíthatót. Ennek ellenére nem igazán tesszük meg a szükséges lépé-
seket a szervezeten belüli bizalom megôrzéséhez, pedig ez lenne az elsô lépés. Amellett, hogy 
nagyon fontos a folytonosság, valamint az állandó és alapvetô értékek iránti elkötelezôdés fenn-
tartása, tudni kell, hogyan indítsunk el és kezeljünk változásokat. Bár a körülményeket figyelem-
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Hogyan tárgyaljunk bizonytalan idôkben? I Guido Stein

be véve kell cselekedni – különbözô piacokon különbözô eszközök segítségével –, az értékek, 
amelyekhez alapvetôen ragaszkodni kell, változatlanok maradnak, hiszen azok nem eszközök. Ha 
sikerül így bizalmat teremteni, erre alapozva nagyon gyors, ellenérzésektôl mentes változásokat 
hajthatunk végre.”
 Ugyanúgy, ahogy a materiális szempontok, maga a kapcsolat is fontos érdek minden tárgya-
lásban résztvevô fél számára. Mivel ha a klasszikus kereskedelmi kapcsolat egyszer tönkremegy, 
nagyon nehéz visszaállítani, az egyetlen eredményes megoldás az lehet, hogy kooperatív környe-
zet kiépítésével a hosszú távú kapcsolat folyamatos fenntartására törekszünk. Ez természetesen 
nem azt jelenti, hogy nem lehet versenyezni, és minden áron együtt kell mûködni. Vannak olyan 
helyzetek, mint például a pszeudo-együttmûködô tárgyalópartner vagy az intézményesített, illet-
ve kvázi-intézményesített versenyhelyzetek (kormányzati szerzôdések, zárt ajánlattételek) esete, 
amelyekben nem célravezetô a kooperatív stratégia. Ezzel szemben érdemes az együttmûködési 
megközelítést elônyben részesíteni az összes, magas fokú bizalmat feltételezô helyzetekben, va-
lamint vállalaton belül (annak értékeitôl és munkakultúrájától függôen). Természetesen hangsú-
lyozni kell, hogy az együttmûködô attitûdöt nem szabad összetéveszteni az érdekérvényesítést és 
törekvést nélkülözô magatartással. 
 Fontos megjegyezni, hogy a két paradigma közötti dichotomikus ellentét csak látszólagos:  
a legtöbb versengô tárgyalás igényel bizonyos fokú együttmûködést, míg a legtöbb együttmûködô 
tárgyalásban jelen vannak különbözô versengô érdekek. Végsô soron azonban a kooperatív tár-
gyalás nem árverés, hanem pontosan annak alternatívája.
 A mai, válság sújtotta világban mindenki nagyon ideges. Együttmûködés helyett inkább  
a versengést választjuk, hiszen bátorság híján, biztonságot akarunk szinte bármi áron. Pedig ami-
re valójában szükségünk lenne válság idején, az egy olyan környezet, amelyre minden korábbinál 
sokkal inkább jellemzô az együttmûködés. Stabil alapokon nyugvó kapcsolatokra van szüksé-
günk, amelyeknek két nyertese van, sôt egy harmadik is, legyen az akár az ügyfél, a cég maga 
vagy a társadalom. Ha én nyerek és te nyersz, akkor ô is nyer, azaz nyer-nyer-nyer – ez az, amirôl 
a partnerségnek szólnia kellene. Ahogy a nagy amerikai író, Richard Ford mondta, az 
együttmûködés egy „kellemetlen elképzelés, amelyet bár már senki nem alkalmaz a gyakorlat-
ban, még mindig mûködôképes”. Összességében tehát kijelenthetjük: elérkezett a pillanat, hogy 
nekilássunk kapcsolataink újjáépítésének. 
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NEGoTIATIoN IN UNCERTAIN TIMES

G U I D o  S T E I N

A survey conducted among my students and clients on the main features of negotiations 
in daily life suggests a widely shared view that price is omnipotent. What characterises negotia-
tions is in fact that there is always someone who can do it more cheaply. Revenue sharing is  
a common practice: the supplier has to pay with part of his earnings, beginning with an upfront 
payment that is non-returnable. In essence, the cheapest competitor is the winner, who takes it 
all. It seems to be all about squeezing and then easing off without driving the other into bank-
ruptcy. It is like with toothpaste – the objective is to squeeze out the last drop of the product. 
Repulsive as it may sound, this is indeed one way to negotiate. In fact, this is one of the para-
digms that works best in times of crisis, when uncertainty arises overnight.
 

ThE CoMpETITIVE pARADIGM

 The competitive paradigm is “zero-sum”: if I win, you lose (Chart 1). Employing the com-
petitive approach, the tip of the iceberg is the value you can earn or you can win, as it only sees 
the tip of the iceberg and ignores the real magnitude, which is the foundation under the surface. 
There are a lot of values under the surface to be discovered, but you have to disregard the obvi-
ous and go beneath the surface to see them. 

 

Chart 1

 In this paradigm, power is unbalanced: “I can squeeze you because you do not have any better 
alternative.” A good example is the current Hungarian government’s two-thirds majority in the 
parliament that gives it an unbalanced position in its favour. If it negotiates competitively with 
that position, it will work and it will be recognized. If it tries to cooperate, one of the first ob-
structions it may have to face is the position of its own party. Members of the party will not 
understand why negotiation is necessary when they are endowed with supermajority. 
In a competitive environment, there is lack of information and great uncertainty. In times like ours, 
uncertainty encourages us to compete vehemently. As we do not see the shadow of the future, 
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Negotiation in Uncertain Times I Guido Stein

everything is considered a one-off operation. The way of creating value is by destroying another 
party’s value and then creating value for ourselves. Needless to say, building a cooperative environ-
ment is much more difficult than creating value by conquering it from the other party.
 For obvious reasons, this paradigm is strongly criticized by academicians, but energetically 
used by practitioners of politics. As professors in business schools, we learn and teach that there 
are different styles for different situations – different horses for different courses. The competi-
tive approach is very useful when you are dealing with only one variable. For instance acquisi-
tions, which can be very competitive because there is just one place for one manager. When one 
company acquires another, the team of the acquired company must go – even if it is better than 
the one acquiring it. This makes acquisitions so difficult – sometimes even like a war.

ThE CoLLABoRATIVE pARADIGM

 We call the second paradigm “win-win”, but in most cases, it means one of the parties wins 
twice, since a win-win situation is close to a miracle. A lot of effort, a lot of intelligence, and a lot 
of creativity have to be devoted in order for both parties to discover what is under the surface of 
the iceberg. Both must have the possibility of managing more than one variable. For instance, in 
case of acquisition, not only price but also the percentage of the share to be acquired, the meth-
od of payment, as well as the way the company is going to be managed after the operation all 
have to be taken into consideration. As it is demonstrated in Chart 2, it is much easier to create 
value for both parties with more variables:

 

Chart 2

 If we both want the same, there is no possibility of any negotiation and we have to fight. 
However in the chart, customer (A) and investor (B) do not want the same, or not in the same 
sense: they measure value in a different way. We negotiate because we have some things in com-
mon, although not everything. The point is how to deal with what we have in common and how 
to avoid block-outs in the issues we do not have in common. 
 Several important aspects have to be noted here. The first one is again power, which must be 
more or less balanced. If it is not balanced, the party in the better position has to refrain from 
using its power so that a cooperative climate may be developed. Furthermore, parties have to try 
to share information and work for transparency to reduce uncertainty. Transparency can be  
a very dangerous tool, but, if you put it in the right hands, it works. It is in fact due to financial 
markets’ non-transparency that we have to face a great degree of omnipresent uncertainty. 
Hence there is such a competitive environment and very competitive aggression currently. 
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ASSESSING AND MANAGING ThE NEGoTIATIoN pRoCESS: 
CoMpETITIVE VS CoLLABoRATIVE pARADIGM? 

 Critics of the collaborative approach consider it too “soft”, which can be illustrated by the 
so-called Negotiator’s Dilemma (Chart 3). It presents four possible scenarios, where cooperat-
ing involves creating value, whereas competing involves claiming value.

	 •		If	you	compete	and	the	other	cooperates,	you	will	have	a	great	outcome,	and	the	other	will	
have a terrible outcome.

	 •	If	both	of	you	decide	to	cooperate,	both	will	have	a	good	outcome.
	 •	If	both	of	you	take	the	offensive	and	compete,	both	will	receive	a	mediocre	outcome.	
	 •		If	 you	decide	 to	 cooperate,	while	 the	other	decides	 to	 compete,	 you	will	have	 a	 terrible	

outcome while the other gets a great outcome.

 
A’s value

A=Compete
B=Collaborate

A=Collaborate
B=Collaborate

A=Compete
B=Compete

A=Collaborate
B=Compete

B’s value

Chart 3

 It is obvious therefore that an indispensable prerequisite for the collaborative paradigm is 
trust. To trust someone is not to persuade them, it is not to have empathy; it is the fact that they 
are trustworthy – and you trust them. As Peter Drucker argues: “If you look at the organization, 
what is the equivalent? It is trust, and we are not really doing the things needed to preserve the 
trust in an organization. Trust basically means: predict some predictability. That’s the first step. 
But how you introduce change is also very important in order to maintain continuity and the 
commitment to fundamental values, which doesn’t change. You do things differently – you have 
to – with different tools, with different markets, but the things you are fundamentally committed 
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Negotiation in Uncertain Times I Guido Stein

to remain the same – they are values, they are not tools. In that way, you help to create trust and 
on that basis, you can have very rapid change and it doesn’t upset people.”
 Every negotiator has interests in both the substance and the relationship. Since once it has been 
destroyed, a classic commercial relationship is very difficult to recover, the only possible way to 
build a cooperative environment is to consider the relationship as being continuous rather than a 
one-off. This is not to say that you cannot compete and you have to collaborate – this not a plea 
for cooperation at any cost. There are instances, such as pseudo-collaborative negotiators, or insti-
tutionalised competition or quasi-institutionalised competition (government contracting, closed 
bids), where a collaborative approach cannot be a viable option. On the other hand, a collaborative 
approach is to be maintained in all high-trust situations, as well as within a company depending on 
the values and characteristics of the work culture. Of course, it has to be emphasised that a col-
laborative attitude should not be confused with mental softness and low aspiration. 
 It is important to indicate that the dichotomy of the competitive and collaborative approach-
es is more illusory than real. Most competitive negotiations require a certain degree of coopera-
tion; conversely, most cooperative negotiations entail some competing interests. But ultimately, 
a cooperative negotiation is not an auction; it is actually an alternative to an auction. 
 In today’s world of crises, we are very anxious and instead of collaborating, we compete. Not 
being very courageous, we want security at almost any cost. However, what we in fact badly need 
is a much more cooperative approach in times of crisis. We need relationships with stability 
where both parties win, enabling a third party to win as well, whether that is the client, the com-
pany itself, or society. I win and you win, so he wins. Win-win-win – that is what partnership 
should be about. To quote the great American writer Richard Ford, cooperation is a “bother-
some theory that is no longer used by anyone, but which still works.” Therefore, the moment to 
rebuild relationships has arrived. 
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ELôADóK/SpEAKERS

B E N C S I K  L á S Z L ó  /  L á S Z L ó  B E N C S I K

 Bencsik László 2009 augusztusától az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, a Stratégiai és 
Pénzügyi Divízió vezetôje. 1996-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálko-
dástudományi Karán diplomázott, majd 1999-ben a franciaországi INSEAD Business School 
Programján szerzett Master of Business Administration (MBA) diplomát. 1996-tól 
2000-ig az Andersen Consulting (Accenture) cégnél dolgozott tanácsadóként. 2000-2003 között  
a McKinsey & Company Inc. tanácsadó cégnél dolgozott. 2003 szeptemberében csatlakozott az 
OTP Bankhoz, és a Banküzemgazdasági Igazgatóság ügyvezetô igazgatója lett, a controlling és 
tervezési feladatokért felelôs vezetô.

 László Bencsik has been Deputy CEO of OTP Bank Plc, and Head of the Strategy and Fi-
nance Division, since August 2009. He graduated from the Faculty of Business Administration 
at the Budapest University of Economics in 1996 and received his MBA degree after studying on 
the Business School Programme at INSEAD, Paris. Between 1996 and 2000, he was employed 
as a consultant at Andersen Consulting (Accenture) and from 2000 until 2003 he worked for the 
McKinsey & Company management consulting firm. He joined OTP Bank in September 2003, 
when he became Executive Director of the Bank Operations Management Directorate, and the 
manager with overall responsibility for controlling and planning.

T h o M A S  E .  B E R G

 Thomas E. Berg 1951-ben született. Jogi, vezetési és szociológiai tanulmányokat is folytatott. 
1979 és 1995 között Németország Baden-Württemberg tartományának központi adóhatóságánál 
dolgozott. Számos adóhivatalban és a Karlsruhei Regionális Pénzügyi Hivatalban töltött be tiszt-
séget, majd 1987 és 1988 között részt vett a Baden-württembergi Vezetôképzô Akadémia második 
vezetôképzési kurzusán. Ezt követôen a baden-württembergi Pénzügyminisztériumban nevezték 
ki az újonnan létrehozott, a közintézmények átalakításával és a közigazgatás hatékonyságának nö-
velésével foglalkozó központi osztály élére. 1995. április óta Thomas E. Berg a Baden-württember-
gi Vezetôképzô Akadémia fôállású fôigazgatója, tisztségét a tiszteletbeli elnökkel közösen látja el.

 Thomas E. Berg was born in 1951. He studied both Law and Governance, and Sociology. 
From 1979 to 1995, he worked at the tax administration service of the state of Baden-Würt-
temberg, Germany. Following a number of positions in various tax offices and in the Regional 
Finance Office in Karlsruhe, he took part in the second leadership course of the Leadership 
Academy of Baden-Württemberg in 1987-88. This led to his appointment at the Ministry of 
Finance of Baden-Württemberg. There he led the newly-created central unit for transforming 
state institutions and promoting efficiency in public administration. Since April 1995, together 
with the Honorary President, Mr Berg has run the Leadership Academy of Baden-Württemberg 
in the role of General Secretary.
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B o G S C h  E R I K  /  E R I K  B o G S C h 

 Bogsch Erik 1992 óta a magyarországi központú, innovációra épülô, nôgyógyászatra fóku-
száló európai gyógyszercég, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója. Vegyészmérnöki, mér-
nök-közgazdászi diplomáját a Budapesti Mûszaki Egyetemen szerezte. Pályafutását a Richternél 
kezdte, ahol 1970 és 1977 között a kutatás-fejlesztés területén töltött be különbözô pozíciókat. 
Ezt követôen széles körû vezetôi tapasztalatokat szerzett: a MEDIMPEX Gyógyszer-külkeres-
kedelmi Vállalat mexikói irodáját vezette, késôbb a Richter budapesti központjában dolgozott 
fejlesztési igazgatóként, majd a MEDIMPEX UK Ltd. londoni irodájának volt az igazgatója. 
Jelentôs szerepe volt a társaság multinacionális karakterének kialakításában. Irányítása alatt  
a Richter sikeresen integrálódott a piacgazdaságba, és veszteséges nagyvállalatból hazai vi-
szonylatban kiemelkedô, sôt nemzetközi vonatkozásban is figyelemre méltó teljesítményt 
elérô, nyereséges társasággá fejlôdött. Bogsch Erik eredményeit, a hazai innovációs tevé-
kenység elôsegítéséért tett erôfeszítéseit számos díjjal ismerték el. 2006 óta a Magyarországi 
Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke. 

 Erik Bogsch has been the Managing Director of Gedeon Richter Plc, the innovative Hungar-
ian-based European pharmaceutical company focused on gynaecology, since 1992. He gradu-
ated as a chemical engineer and economic engineer at the Budapest University of Technology. 
He began his career at Richter, where between 1970 and 1977 he served in various positions in 
research and development. After that he gained a wide range of managerial experience: he ran 
the Mexican office of the Medimpex pharmaceutical foreign trade company, worked as Develop-
ment Manager at Richter’s Budapest HQ, and later became Managing Director of Medimpex 
UK in London. He played a significant role in the evolution of the corporation’s multinational 
character. Under his leadership, Richter successfully integrated into the market economy, and 
a loss-making enterprise was transformed into a profitable company that is now not only do-
mestically outstanding, but also achieves internationally praiseworthy results. Mr Bogsch’s ac-
complishments and his efforts in promoting domestic innovation have been recognized with 
numerous awards. Since 2006 he has been the President of the Hungarian Pharmaceutical Man-
ufacturers Association.

M A L C o L M  G I L L I E S 

 Prof. Malcolm Gillies a Mathias Corvinus Collegium vendégprofesszora, a London Met-
ropolitan University egyetemi tanácsának elnökhelyettese és vezetô tisztségviselôje. Korábban  
a Londoni Városi Egyetem egyetemi tanácsának elnökhelyettese és az egyetem rektora, majd az 
Ausztráliai Állami Egyetem rektorhelyettese volt. Doktori fokozatait a londoni és a melbourne-i 
egyetemeken szerezte. 1983 és 1985 között a magyar kormány tanácsadója volt Budapesten.
 Prof. Gillies elkötelezett a felsôoktatás fejlesztése iránt, különösen a felsôoktatás széles körû 
hozzáférhetôsége, a tantervek irányultsága és a kutatások hatásvizsgálata terén. 1998 és 2001 kö-
zött az Ausztrál Bölcsészeti Akadémia, majd késôbb a Bölcsészeti, Mûvészeti és Társadalomtu-
dományi Tanács elnöke. 2005 és 2006 között egy nagy hatású ausztrál kutatócsoportot vezetett 
a nem természettudományos kutatások hatásáról. 2008 és 2011 között a londoni egyetemek és 
fôiskolák közötti kapcsolatok elômozdításán fáradozott.
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 Zenészként és nyelvészként Prof. Gillies tucatnyi könyvet és több mint 100 komoly cikket, 
fejezetet, recenziót írt. David Pearrel és Mark Carroll-lal közösen írt Percy Grainger önarcképe 
címû könyve elnyerte az Amerikai Írók, Szerzôk és Kiadók Szövetségének díját a kiváló tudomá-
nyos mû kategóriában 2007-ben. 1997 óta az Oxford University Press  A zenei genezis, struktúra 
és interpretáció címû sorozatának a szerkesztôje. 2011-ben Prof. Gillies volt a Londoni Filharmo-
nikusok Bartók: Pokoli Táncok címû koncertsorozatának a kurátora.
 Prof. Gillies jelenleg a londoni felsôoktatási intézmények érdekképviseleti szervezeteként mûködô 
London Higher elnöke, valamint tagja a holland Nyenrode Üzleti Iskola alapító testületének. 

 Professor Malcolm Gillies is a visiting professor at Mathias Corvinus Collegium, and the 
vice-chancellor and chief executive of London Metropolitan University. He was previously vice-
chancellor and president of City University London, and a vice-president of the Australian Na-
tional University. He holds doctoral degrees from the Universities of London and Melbourne, 
and between 1983 and 1985 was a Hungarian Government Scholar in Budapest.
 Professor Gillies is a passionate advocate for higher education, especially in breadth of access, 
focus of curriculum, and impact of research. From 1998 to 2001, he was President of the Australian 
Academy of the Humanities, and later inaugural President of the Council of the Humanities, Arts 
and Social Sciences. In 2005-06 he chaired an influential Australian study of research impact in non-
science fields. Between 2008 and 2011, he was a champion for school-university links in London.
 A musician and linguist by education, Professor Gillies has published a dozen books and over 
100 major articles, chapters and reviews. In 2007 his Self-Portrait of Percy Grainger (with David 
Pear and Mark Carroll) gained an award for scholarly excellence from the American Society for 
Composers, Authors and Publishers. Since 1997 he has been editor of the Oxford University Press 
series Studies in Musical Genesis, Structure and Interpretation. In 2011 he curated the Infernal Dance: 
Inside the world of Béla Bartók concert series given by the Philharmonia Orchestra, London.
 Professor Gillies is currently chair of the advocacy body for London’s universities, London High-
er, and a member of the Foundation Board of Nyenrode Business Universiteit in The Netherlands. 

L á Z á R  J á N o S  /  J á N o S  L á Z á R

 Dr. Lázár János jogász, politikus, a Miniszterelnökséget vezetô államtitkár. 1975-ben született 
Hódmezôvásárhelyen. Egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán végezte, 1999-ben szerzett diplomát. Hódmezôvásárhely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában 1995-tôl jogi gyakornok, majd 1997-tôl 1999-ig az akkori polgármester, 
Rapcsák András személyi titkára. 1999−2000-ben az Országgyûlés Hivatalának alkalmazásában személyi 
titkár. 2000-tôl tagja a Fidesznek, 2005-tôl a párt Csongrád megyei elnöke. 2002-ben országgyûlési 
képviselôvé választották Csongrád megye 6. számú választókörzetében, ahol 2006-ban és 2010-ben 
újraválasztották. 2002−2004 között az Országgyûlés jegyzôje, majd 2004. októbertôl novemberig az 
Országgyûlés Szociális és Családügyi Bizottságának, novembertôl a Kulturális és Sajtóbizottságának  
a tagja. 2006-tól 2010-ig az Országgyûlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke, egyben  
a Fidesz országgyûlési képviselôcsoportjának frakcióvezetô-helyettese, a Fidesz−KDNP Védelmi 
Kabinetének vezetôje. 2010-tôl 2012-ig a Fidesz országgyûlési képviselôcsoportjának frakcióvezetôje. 
2002-tôl folyamatosan Hódmezôvásárhely polgármestere, ezt a tisztségét 2012 nyaráig töltötte be. 
2012. június 2-tôl a Miniszterelnökséget vezetô államtitkár. Nôs, két gyermek édesapja.
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 Dr János Lázár is a lawyer, politician, and the current Minister of State heading the Prime 
Minister’s Office. He was born in 1975 in Hódmezôvásárhely. He graduated from the Faculty 
of Law and Political Science at Szeged’s József Attila University in 1999. He worked as a legal 
trainee in the Hódmezôvásárhely town hall from 1995 and then, between 1997 and 1999, served 
as the personal secretary of the erstwhile Mayor, András Rapcsák. He was employed as a per-
sonal secretary in the Office of the Hungarian National Assembly in 1999-2000. He has been  
a member of Fidesz (the Alliance of Young Democrats) since 2000 and has been Chairman of the 
party in Csongrád county since 2005. In 2002 Dr Lázár was elected to represent electoral district 
6 of Csongrád county in the National Assembly; he was re-elected in 2006 and 2010. Between 
2002 and 2004, he was the Parliamentary Clerk; he was a member of the National Assembly’s 
Family and Social Affairs Committee in October and November 2004, and of the Culture and 
Media Committee from November 2004. Between 2006 and 2010, he was Chairman of the 
National Assembly’s National Defence and Public Order Committee, and at the same time 
deputy-leader of the Fidesz parliamentary group and leader of the Fidesz-Christian Democratic 
People’s Party Defence Cabinet. From 2010 to 2012, he was the leader of the Fidesz parliamen-
tary group. From 2002 until the summer of 2012, he served uninterruptedly as the Mayor of 
Hódmezôvásárhely. He was appointed Minister of State heading the Prime Minister’s Office on 
June 2, 2012. He is married with two children.

J o A C h I M  R o G A L L 

 Prof. Dr. Joachim Rogall 1959-ben született Németországban, Heidelbergben. Tanulmányait 
német és kelet-európai történelem, orosz és lengyel nyelv, valamint német nyelv szakokon vé-
gezte a mainzi, berlini, poznańi és heidelbergi egyetemeken. 1988 és 1996 között kelet-európai 
történelmet oktatott a mainzi Gutenberg Egyetemen. 2003 óta a Heidelbergi Egyetem docense. 
1996-ban Prof. Dr. Rogall a stuttgarti Robert Bosch Alapítvány „Nemzetközi Egyezség Közép-, 
Délkelet- és Kelet-Európával, valamint Kínával” Tanszékének lett a vezetôje. 2013. április elseje 
óta a Robert Bosch Alapítvány vezérigazgatója.

 Professor Joachim Rogall was born 1959 in Heidelberg, Germany. He studied German and East-
ern European History, Russian and Polish language, and German language at the universities of 
Mainz, Berlin, Poznan and Heidelberg. Between 1988 and 1996, he lectured on Eastern European 
History at the Gutenberg University of Mainz. Since 2003 he has been an associate professor at 
Heidelberg University. In 1996 Professor Rogall joined the Robert Bosch Foundation in Stuttgart 
as Head of the International Relations Central and South-Eastern Europe, CIS, China programme. 
On April 1, 2013 he was made Chief Executive Officer of the Robert Bosch Foundation. 

4116_Konferencia kotet_belivek_03.indd   146 04/09/2013   19:10



147        

L
eadership in T

im
es of C

risis I  L
ectures from

 the First M
C

C
 International L

eadership C
onference

Elôadók I Speakers

D A V I D  S I M S 

 Prof. Dr. David Sims a Mathias Corvinus Collegium vendégprofesszora, a londoni Cass  
Üzleti Iskola szervezeti viselkedés szakos professor emeritusa.
 Elsô munkahelye a Cass Üzleti Iskolától alig 350 méternyire lévô Britannic House torony-
házban (mai neve: City Point), a BP székhelyén volt, ahol szimulációs és adat-visszakeresési 
projektekben dolgozott. Lenyûgözônek találta, hogy e projektek kapcsán a szakmai tényezôkkel 
szemben mennyire nagy hangsúlyt kaptak a politikai tényezôk. Érdeklôdése ebbe az irányba 
hajtotta, így Leedsben tanult tovább, ahol elvégzett egy szervezetismereti mesterképzést, majd  
a Bath Egyetemen doktorált a csapaton belüli problémaértelmezés témakörében. A Bath Egye-
temen ezt követôen eltöltött húsz év alatt kutatási, oktatási és tanácsadási területei közé tartoz-
tak a következôk: a problémaértelmezés szervezeti következményei, komplex helyzetek kezelése, 
kognitív térképek kialakítása, mentális gyakorlás, menedzsmenttanulás és napirend-átszervezés.
 Öt éven át szerkesztette a nem amerikai folyóiratok között a leggyakrabban hivatkozott  
Management Learning folyóiratot. Jó magaviseletéért az egyetem egy évre elengedte a Szingapúri 
Állami Egyetemre, ahol vezetô vendégelôadóként tevékenykedett. Olajipari, számítástechnikai, 
könyvkiadási, légiközlekedési, vendéglátási, PR-, repülôgépgyártó és mérnöki területen mûködô 
vállalkozásoknak, valamint állami intézményeknek is dolgozott tanácsadóként az Egyesült Ki-
rályságban és külföldön is. 1995-ben került a Brunel Egyetemre menedzsment szakos egyetemi 
oktatóként, majd 1996-ban az Üzleti és Menedzsment Kar vezetôjévé választották. Az ESRC 
által támogatott, szervezeti napirend-alakítással foglalkozó kutatási projektet, valamint öt évi 
igazgatói tisztséget követôen érdeklôdési területe egyértelmûen a menedzsment mint mesélés, 
a mesélô menedzserek identitásának és tanulásának megértése, valamint ennek szervezeti ve-
zetésre gyakorolt hatása témakörök irányába terelôdött. A Cass Üzleti Iskolában továbbra is  
a menedzsment gyakorlatát kutatta, késôbb az MBA-programok docense, majd a Menedzsment 
Kar vezetôje, valamint a Vezetési, Tanulási és Változási Központ igazgatója lett. Rendszeresen 
szerepel az újságokban (például a 2008-ban Irodalom kategóriában neki ítélt Ignobel-díj kap-
csán), és a Guardian címû lapban már több teljes oldalas cikk is megjelent tôle. Tevékenységi 
körét az utóbbi idôben tovább bôvítette, például tagja a Windsori Vezetôi Trösztnek és a Sarum 
College intézet irányító testületének is.

 Professor David Sims is a visiting professor at Mathias Corvinus Collegium, and Emeritus 
Professor of Organizational Behaviour at Cass Business School, London.
 He started his career 400 yards from Cass in what was then Britannic House, the headquarters 
of BP (now City Point), where he worked on simulation and data retrieval projects. He became 
fascinated by the way in which political factors dominated the technical ones with which these 
projects purported to deal. He pursued this interest further with an MA in Organization Studies 
at Leeds, and a PhD on problem construction in teams at Bath. He spent the next 20 years at 
Bath, developing research, teaching, and consulting interests on the organizational implications 
of problem construction, managing complex situations, cognitive mapping, mental rehearsal, 
management learning, and finally agenda reformation. For five years he was the editor of Man-
agement Learning, one of the most highly cited of all non-American management journals. He 
enjoyed one year’s remission for good behaviour from Bath, as Senior Visiting Fellow at the 
National University of Singapore. 
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 Professor Sims has been a consultant to organizations in the oil, power, computer, publishing, 
airline, hotel, public relations, aviation, and engineering industries, as well as to public sector 
organizations in the UK and abroad. He moved to Brunel University in 1995 as Professor of 
Management, and became founding Head of the School of Business and Management there in 
1996. Following an ESRC funded research project on agenda shaping in organizations, and his 
five years as a manager, his research interests have focused clearly on management as story-tell-
ing, on understanding the identity and learning of managers as story-tellers, and on developing 
the implications of this for leadership in organizations. 
 He continued his interest in the practice of management in Cass Business School; he was As-
sociate Dean for the MBA Programmes and then Head of the Faculty of Management as well 
as Director of the Centre for Leadership, Learning and Change. He receives regular newspaper 
coverage (some of it for his 2008 IgNobel Prize for Literature) and has contributed full-length 
articles to The Guardian. He has now broadened his portfolio of activities, including being a fel-
low of the Windsor Leadership Trust and a trustee of Sarum College.

G U I D o  S T E I N

 Prof. Dr. Guido Stein a Mathias Corvinus Collegium vendégprofesszora, az IESE Üzleti Iskola 
Szervezeti Humánvezetési Tanszékének docense, az EUNSA és az EIUNSA ügyvezetô igazgatója. 
PhD-fokozatát menedzsment szakon szerezte a Navarrai Egyetemen. Prof. Dr. Stein a legkülön-
félébb területeken, köztük pénzügyi, ipari, energetikai és szakmai szolgáltatások területén mûködô 
cégeknek dolgozik tanácsadóként. Az Inicia Corporate társaság vezetô tanácsadója. Tagja a Nem-
zetközi Menedzsment Akadémiának és az MCC budapesti nemzetközi tanácsadó testületének, va-
lamint társszerkesztôje a People and Strategy Journal, Corporate Ownership & Control, Harvard Deusto 
Business Review, European Business Review és az Expansión címû folyóiratoknak.
 Prof. Dr. Stein többek között a következô könyvek szerzôje: Emberek és szervezetek irányí-
tása – Peter Drucker hagyatéka (Managing People and Organizations: Peter Drucker’s Legacy), 
Vezérigazgatói karrier és siker – Út a csúcs felé (CEO: carrera y sucesión. Escalando la cima), Peter 
Drucker és a vezetés mûvészete – Gondolatok, amelyek átformálták a cégvilágot (El arte de gobernar 
según Peter Drucker. Las ideas que están transformando el mundo de la empresa), A vezetô 
szerep kihívásai – Próbára tett eredmények (La aventura del liderazgo. El reto de los resultados), 
Vezetés bizonytalan környezetben – Tanulmány a vezetôi erôfeszítésekrôl (Dirigir en tiempos de 
incertidumbre. Ensayo sobre el esfuerzo directivo), Siker és kudarc az új gazdaságban – Az inter-
netkorszak vezetôinek szabálykönyve (Éxito y Fracaso en la Nueva Economía. Reglas para dirigir 
en la era de Internet), Változni vagy nem változni: ez itt a kérdés (Cambiar o no cambiar: esa es la 
gestión) és A hatékony vezetô alapvetô jellemvonásai (Kardinaltugenden effektiver Führung; szerk.: 
Peter Drucker és Peter Pascheck).
 Több mint negyven üzleti esettanulmány és számos szakmai jegyzet szerzôje. Jelenleg ku-
tatásának középpontjában a felsôvezetôk és hatalmi pozícióban lévô személyek nem kívánatos 
fluktuációja áll. További kutatási területei: szervezeten belüli hatalom és befolyás, coaching és 
változás, menedzsment és vezetés.
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 Holding a PhD in Management from the University of Navarra, Professor Stein is a visiting 
professor at Mathias Corvinus Collegium and an associate professor at IESE Business School 
in the Department of Managing People in Organizations. He is also Executive President of 
EUNSA and EIUNSA. He is a consultant for firms in such diverse sectors as finance, industry, 
energy and professional services. He also serves as a senior advisor at Inicia Corporate. He is 
a member of the International Academy of Management and the International Advisory Board 
MCC (Budapest) and publishes in People and Strategy Journal, Corporate Ownership & Control, 
Harvard Deusto Business Review, European Business Review and Expansión.
 Professor Stein is the author of many books including the following: Managing People and Or-
ganizations: Peter Drucker’s Legacy, CEO: Career and Success – The road to the top (CEO: carrera y 
sucesión. Escalando la cima), Peter Drucker and the art of leadership – Thoughts that transformed the 
corporate world (El arte de gobernar según Peter Drucker. Las ideas que están transformando el 
mundo de la empresa), The Challenges of the Leader’s Role – Results put to the test (La aventura del 
liderazgo. El reto de los resultados), Leadership in an Uncertain Environment – A study on a leader’s 
endeavours (Dirigir en tiempos de incertidumbre. Ensayo sobre el esfuerzo directivo), Success and 
Failure in the New Economy – The rulebook for leaders in the age of the Internet (Éxito y Fracaso en la 
Nueva Economía. Reglas para dirigir en la era de Internet), To Change or not to Change: That is the 
Question (Cambiar o no cambiar: esa es la gestión) and The Fundamental Characteristics of an Effective 
Leader (Kardinaltugenden effektiver Führung; ed.: Peter Drucker and Peter Pascheck). Manag-
ing People and Organizations: Peter Drucker’s Legacy and The Cardinal Virtues of Effective Guidance, 
Professor Stein is the author of more than 40 business cases and numerous technical notes. His 
areas of research are power and influence in organizations, coaching and change management, and 
leadership. His current focus is upon undesirable turnover in top management and power.

S T R o h M A y E R  J á N o S  /  J á N o S  S T R o h M A y E R

 Strohmayer János a Mathias Corvinus Collegium vendégelôadója, a McKinsey & Company 
budapesti irodájának volt vezetôje. 1999 októberében csatlakozott a céghez, majd azt követôen 
hét évet töltött Athénban kiküldetésen. Mielôtt a McKinsey & Company kötelékébe lépett vol-
na, egy londoni befektetési tanácsadó cég munkatársa volt.
 Jelenleg elsôsorban közép-, kelet- és délkelet-európai, valamint közel-keleti és észak-afrikai 
bankokkal és biztosítási csoportokkal foglalkozik.
 Bécsben nôtt fel, és tanult levéltártudományt és múzeumigazgatást. Magister Philosophiae 
fokozatot szerzett történelembôl a Bécsi Egyetem Osztrák Történeti Kutatóintézetében, ahol 
késôbb állandó tagságot kapott. Fulbright-ösztöndíjasként Bolognában és Washingtonban foly-
tatta tanulmányait, ahol elvégezte a Johns Hopkins Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intéze-
tének nemzetközi gazdaságtan és nemzetközi kapcsolatok mesterszakát is.

 János Strohmayer is a visiting teacher of the Mathias Corvinus Collegium. He is the former 
head of McKinsey & Company’s Budapest office, having joined the concern in October 1999, 
and subsequently spent seven years on a mission in Athens. Prior to joining McKinsey, he had 
worked for an investment banking and consultancy firm in London. He now works primar-
ily with banks and insurance groups throughout Central, Eastern and South-Eastern Europe, 
North Africa and the Middle East. 
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 Mr Strohmayer grew up in Vienna, where he earned his graduate degree in Archival Sciences  
and Museum Administration. He received his Master of Philosophy in History at the Austrian 
Historical Institute at the University of Vienna, where he was later named lifetime fellow. As  
a Fulbright Scholar, he also obtained an M.A. in International Economics and International 
Relations from the School of Advanced International Studies at the Johns Hopkins University 
in Bologna and Washington DC. 

S Z A L A I  Z o L T á N  /  Z o L T á N  S Z A L A I

 A Mathias Corvinus Collegium ügyvezetô igazgatója. Germanisztika szakon végzett az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen és a heidelbergi Ruprecht-Karls-Universitäten. Humánerôforrás-
tanácsadó diplomával is rendelkezik a Pécsi Tudományegyetemrôl. Doktori dolgozatát a 20. 
század elsô felének magyar emigrációjáról írja. Fô érdeklôdési területei az emigrációkutatás,  
a felsôoktatás-stratégia és a vezetôképzés. 

 Zoltán Szalai is the managing director of Mathias Corvinus Collegium. He studied German 
language, Literature and History at Eötvös Loránd University and Ruprecht-Karls University, 
Heidelberg. He also holds a human resource counsellor master’s degree from the University of 
Pécs. He is currently working on a PhD focusing on Hungarian emigration in the first half of 
the 20th century. His main areas of interests are emigration research, higher education strategy 
and leadership training.

T o M B o R  A N D R á S  /  A N D R á S  T o M B o R 

 Tombor András a Mathias Corvinus Collegium alapítója, 1996 óta támogatja az intézményt. 
A Johns Hopkins Universityn szerzett nemzetközi közgazdaságtani diplomát 1999-ben, elôtte az 
ELTE BTK-n történészdiplomát. Tanulmányai alatt dolgozott az UNESCO-nak, majd gyakor-
nokként az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank londoni, késôbb a PricewaterhouseCoopers 
washingtoni irodájában. Az egyetem elvégzése után a Citibank nagyvállalati finanszírozási rész-
legén helyezkedett el elemzôként. 2000−2002 között a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai 
fôtanácsadója volt. Ezt követôen 2007-ig a Multireklám Zrt. vezérigazgatói posztját töltötte be. 
2005-tôl két éven át igazgatósági tag volt a Sole-Mizo Tejipari Zrt.-nél. 2012-tôl a Morando 
Kockázati Tôkealap-kezelô Zrt. Igazgatóságának tagja, ugyanezen év decemberétôl a Tokaj 
Kereskedôház Zrt. Felügyelôbizottságának elnöke.

 The founder of Mathias Corvinus Collegium, András Tombor, has been supporting the in-
stitution since 1996. He graduated with a degree in History from Eötvös Loránd University and 
later, in 1999, received a degree in International Economics from Johns Hopkins University. 
During his studies, he worked for UNESCO and was then a trainee at the European Bank for 
Reconstruction and Development in London, and later in the Washington office of Pricewa-
terhouseCoopers. Upon graduation, Mr Tombor secured a position as analyst in the corporate 
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finance department of Citibank. Between 2000 and 2002, he was the chief advisor to the Prime 
Minister on foreign and security policy. Following that, he fulfilled the position of CEO with 
the Multireklám advertising agency until 2007. From 2005 he was a member of the board of 
Sole-Mizo Dairy Company for two years. Since 2012 he has been a member of the board of the 
Morando Venture Capital Fund Management firm, and in December of that year he became 
President of the Supervisory Board of the Tokaj Trading House winery.

D A V I D  V E N T E R

 Prof. Dr. David Venter a Mathias Corvinus Collegium vendégprofesszora. A Vlerick Leuven 
Gent Üzleti Iskola professzora és partnere, valamint a Pekingi Egyetem, a szentpétervári Vlerick 
Egyetemi Központ, az írországi Trinity College és a dél-afrikai Stellenboschi Egyetem Üzleti 
Karának oktatója. A Dél-afrikai Köztársaság Közszolgálati Intézetének fôigazgatójaként ô felelt 
a kormányzat tájékoztatási és kommunikációs ügyeiért abban az idôszakban, amikor az ország az 
apartheidrendszerrôl a demokráciára tért át. Ma is megtiszteltetésnek érzi, hogy Nelson Mande-
la elnök és Thabo Mbeki alelnök lelkesítô vezetése alatt szolgálhatta az ország érdekeit.
 1988 és 1989 között ô felelt a szavazói ismeretterjesztô kampányért, amely lehetôvé tette, 
hogy az országban az ENSZ 435. sz. határozata szerinti szabad és tisztességes választásokra ke-
rüljön sor. Az ENSZ csapatával együtt és Martti Ahtisaari vezetése alatt ô is hozzájárult ahhoz, 
hogy az országban mintaértékû, 97%-os részvételi arányú szavazás valósuljon meg.
 1996-ban visszatért a versenyszférába, ahol számos sikeres üzletkötôképzô és tanácsadó céget 
alapított, amelyek több vezetô dél-afrikai és nemzetközi társaság, közintézmény és kormányszerv 
részére sok ezer közvetítôt és üzletkötôt képeztek már ki. Kiterjedt ügyfélkörében megtalálhatók 
autóipari, alkoholipari, beszállítói és viszonteladói, marketing-, gyártási, bányászati, idegenfor-
galmi, mezôgazdasági, vendéglátási, tudományos, iparmûvészeti, pénzügyi szolgáltatási, nyom-
daipari és elektronikai, közlekedési cégek, valamint a kormányzati és fél-kormányzati ügyfelek 
teljes köre.
 Rendkívül keresett elôadó a vezetés, tárgyalás, menedzsment, befolyásolás és meggyôzés, va-
lamint a motiváció és változás témakörében.
 A számtalan cikken és publikáción kívül Prof. Herman van den Broek mellett társszerzôje az 
Akik túllépnek a megszokott kereteken. Az átlagos vezetés átalakítása címmel megjelent, rendkívül 
népszerû vezetéstechnikai könyvnek is.

 David Venter is a visiting professor at Mathias Corvinus Collegium. He is a professor and 
partner at the Vlerick Leuven Gent Business School, and also teaches at the University of Pe-
king in Beijing, the Vlerick campus in St Petersburg, Trinity College in Ireland, and the Busi-
ness School of the University of Stellenbosch in South Africa. During his tenure as Director 
General in the South African Public Service he oversaw all government information and com-
munication as South Africa went through the transition from apartheid to democracy, and was 
highly privileged to serve under the inspirational leadership of President Nelson Mandela and 
Deputy President Thabo Mbeki. In 1988-89 he was responsible for the voter education cam-
paign, paving the way for a free and fair election in accordance with United Nations Resolution 
435. Together with the UN team and under the guidance of Mr Martti Ahtisaari, he contributed 
to a model election in which 97% of all registered voters participated.
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 In 1996 Mr Venter moved back into the private sector where he successfully set up a number 
of negotiation training and consulting companies, training hundreds of negotiators on behalf 
of many of the foremost South African and multinational companies, public sector bodies and 
government departments. His extensive client list spans sectors such as the automotive industry, 
the beer industry, its suppliers and retailers, the marketing industry, manufacturing, mining, 
tourism, farming, the hospitality industry, academia, the performing arts, the financial services 
industry, print and electronic media, the transport industry, and the full spectrum of govern-
ment departments and parastatal organizations. 
 Mr Venter is an increasingly sought-after speaker on topics that include leadership, negotia-
tion, management, influence and persuasion, motivation and change. Apart from having written 
numerous articles for various publications, together with his colleague, Professor Herman van 
den Broeck, he recently authored a very successful book on leadership: Beyonders: Transcending 
Average Leadership. 
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