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A világválságról szóló hírek egyre sokkolóbbak…. a h elyzet  kezd éget ıvé válni…

Csak néhányat ezek közül…

� 2013-ban globálisan 209 millió ember válhat munkanélkülivé . Különösen az ifjúság 
számára alakulhat a helyzet drámaivá (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet , ILO)

� „Az adósságunkban , az egész hitelpiacban és a pénzellátásban egy szabályos mintát 
fedeztünk fel, ami garantálja ezek bukását. A minta ugyanaz, mint ami a legtöbb 
piramisjátékban megtalálható. A minta, ami exponenciálisan erısödik a teljes 
összeomlás elıtt áll. ….
Ami leginkább aggasztó ezekben a felfedezésekben, hogy a minta nemcsak a 
gazdaságra érvényes . Ugyanezt a katasztrofális mintát fedeztük fel az energia, élelmiszer 
és vízrendszerekben is. ….. ezek a rendszerek akár egyszerre is összeomolhatnak. Az 
étel, a víz, az energia, a pénz. Minden.”
(ld. Chris Martenson, biokémikus, a Pfizer Inc. multinacionális gyógyszergyár korábbi 
elnök-helyettese http://ffek.hu/)

�„… az Egyesült Államok 16.000 milliárd dolláros állama dóssága egy „halálspirálba”
taszította az ország gazdaságát. Ez egy olyan válsághoz vezethet, amit nem hiszem, 
hogy civilizációnk képes lenne átvészelni.” (Richard Duncan, a Világbank korábbi 
munkatársa, a Blackhorse vagyonkezelı vezetı közgazdásza, Money Mornin) 

PROLÓGUS…..



Mirıl lesz szó?



1. Aktualitás és a válság - helyzetekhez f őzıdı
viszonyom személyes el ızményeir ıl 

• 1970 óta kutatom a vállalati szféra egészséges – beteg 
jelenségeit, vezetési rendszerének anomáliáit;

• a 2008 óta zajló világválság – eddigiektıl merıben eltérı
mivolta és hatásmechanizusa miatt  - már nem elég 
hatékonyan kezelhetık „hagyományos” eszközökkel a 
vállalati bajok, válságjelenségek;

• a vállalatok, vállalkozások válságkezelési eddigi modelljeit 
emiatt újra kell gondolni.



„Egyetlenegy probléma sem oldható meg azon a tudatoss ági 
szinten, amelyen az keletkezett”

Albert Einstein

2. Mi is az a válság?  Milyen esetben 
keletkezik?

Válság akkor jön létre, amikor paradigma - váltásra van szükség. 

Tehát olyan "tény" – „helyzet” áll elı, amit a korábbi paradigmák rendszerével:

- sem megmagyarázni, 

- sem felhasználásával kezelni

nem lehet.



3. Miben más napjaink világválsága a megelızı korok  
világgazdasági válságaitól

paradigma váltás szükséges - jóléti társadalom model lje 
helyett  - új társadalmi modell szükséges



4. Milyen mélyebb, szubsztanciális társadalmi - filozófiai 
meghatározottságokkal kell megküzdeni 

A világ kettéosztottságának 
megszőnése új  

ellentmondásokat hozott a 
felszínre. 

Így:

Következményei: 
•a társadalom civilizációs-, ill. humánus 
értékekeit  nem gyarapítja - egyszerő túlélését 
sem tudja sokszor biztosítani;

•nincs lehetıség az emberi nembeli értékek 
gyarapítására - fel kell élniük, esetleg el is kell 
pusztítaniuk azokat (pl. az állam kényszerően 
kilép pl. az iskolaügybıl, az egészségügybıl, 
stb.)

•a bürokratikus igazgatás túlsúlyba kerül a 
kapcsolati tranzakciókkal szemben;

•bürokratikus mechanizmus rendeltetése az 
„abszolút” igazgatás, és kevésbé annak az 
„létrehozása”, amit igazgatni kell.



5. Hol és milyen válságtényezıkre hat legérzékenyebben 
ez fajta a világválság a vállalkozásokra - különös 

tekintettel a hazai cégekre
5.1. A változtatások kiváltó tényez ıivel 

kapcsolatosan:
a.) A változások pozitív tényezıire  -

„késleltetett” reagálás

b.) A változások negatív tényezıi közül:
• A külsı fenyegetettségek:  államadóság  -

növekvı terhek, globalizációs hatások, 
piacok beszőkülése, elvesztése, stb. 

(Veszély:  a gyenge immunrendszerrel 
rendelkezıket elsodorják) 

• Belsı fenyegetettségek: Meghatározó
tényezıi: az életciklus problémák, az 
innováció elhanyagolása, kommunikációs 
gondok, a szervezeti kultúra hanyatlása, a 
szervezet és az emberi erıforrás 
fejlıdésképtelensége.

Megoldás: 
a belsı fenyegetettségek 

fokozott kezelése –
„ immuner ısítés”



5. Hol és milyen válságtényezıkre hat legérzékenyebben a jelenkori 
világválság a vállalkozásokra - különös tekintettel a hazai cégekre

5.2. A vállalatok, vállalkozások „válságfokozói”



6. Milyen válságkezelési megoldások tőnnek ésszerőnek és 
leginkább sikeresnek a vállalakozások körében

Tapasztalat: a belülrıl erıs cégeket nehezebben sodorja el a válság!
Immunrendszert erısítı tényezık: 

Megjegyzés:  M.ó.- n a családi cégek 15 százalékát adják a bruttó hazai terméknek, míg a foglalkoztatott 
létszámuk 400 ezer fı felett van.

méret-
gazdaságosság 

erısítése –
hálózati  üzleti 

modellek 
alkalmazása

a hagyományokra 
épül ő családi 
cégek 
meger ősítése -
(túlélési 
képességük a jelen 
válságban is 
kimutatható!) 

etikai  értékek -
etikus magatartás 

a francia vezetık 67%-a 

szerint a családi cégek 

könnyebben vészelik  

át a válságot!!!

(PWC felmérése, 2011) 



KKKKööööszszszszöööönnnnööööm  a megtisztelm  a megtisztelm  a megtisztelm  a megtisztelıııı

figyelmet!figyelmet!figyelmet!figyelmet!

VVVVáááárom krom krom krom kéééérdrdrdrdééééseiket! seiket! seiket! seiket! 


