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Vezetõi 

önvizsgálat
Mit kérdezzünk a tükörbe nézve?

Robert S. Kaplan

L
EHET VALAKI OLYAN TEHETSÉGES, mint a legsikeresebb
vezetõk, a pályafutása elején mégis rengeteg útmuta-
tásban és támogatásban, folyamatos figyelemben,

coachingban és mentorálásban részesül. Ahogy a ranglétrán
egyre feljebb lép, az õszinte és hasznos visszajelzések forrásai
egyre jobban elapadnak, és egy bizonyos pont után önmagán
kívül már nem támaszkodhat másra. Ekkor már a közvetlen
felettes – ha egyáltalán még van ilyen – sem szentel sok fi-
gyelmet a vezetõ mindennapos ténykedéseinek. És amikor
valamely hibára mégis fény derül, általában már túl késõ ah-

Pályafutásunk során újra és újra elérkezik az a pont, 
ahol érdemes megállnunk egy pillanatra, 

és elgondolkodni azon, jól végezzük-e a munkánkat. 
A legjobb megoldás az, ha felteszünk magunknak néhány kérdést.

Nem baj, ha nincs mindenre válasz 
– sokkal fontosabb, hogy tudjuk, mit kell kérdeznünk.
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hoz, hogy ezt – vagy a felettese rossz véleményét – korrigálja.
Amikor a vezetõ ballépései már az üzleti eredményeket is ne-
gatívan befolyásolják, rendszerint nincs lehetõség megtenni
azokat a lépéseket, amelyek visszavihetik a helyes útra.

Nem számít, mennyire vagyunk tehetségesek és sikeresek,
hibázhatunk, rossz szokásaink alakulhatnak ki. A világ észre-
vétlenül megváltozik, méghozzá minden elõzetes figyelmez-
tetõ jel nélkül, s azok a magatartásformák, amelyek hajdan
jól beváltak, egyszer csak használhatatlanok lesznek. A
Goldman Sachsnál eltöltött 22 éves pályafutásom során lehe-
tõségem volt különféle vállalkozásokat irányítani, és a közös
munka illetve coaching során megismerkedni az üzleti világ
számos vezetõjével. Elnökként felügyeltem a felsõ szintû me-
nedzserek továbbképzési programjait, és társelnöke voltam

annak a bizottságnak is, amely az ügyvezetõ igazgatók érté-
kelésére, elõléptetésére és fejlesztésére összpontosított. Az
így szerzett tapasztalatok és a különbözõ iparágakban mûkö-
dõ, számos vállalat vezetõjével készített interjúk alapján azt
a következtetést vontam le, hogy még a kiemelkedõ vezetõk-
nek is vannak nehézségeik a pályafutásuk során, és náluk is
vannak olyan szakaszok, amikor valamelyest elbizonytala-
nodnak. 

Nehéz észrevenni, hogy mikor találja magát az ember egy
ilyen állapot kellõs közepén. A környezetben, a versenytár-
sak magatartásában, vagy akár még a személyes körülmé-
nyekben bekövetkezõ változás is észrevétlenül „kiállíthat a
játékból”. Megtanultam, hogy a legsikeresebb vezetõk alap-
vetõ tulajdonsága nem az, hogy ki tudják találni, miként ma-
radjanak mindig a helyes úton, hanem vannak olyan techni-
káik, amelyek segítenek felismerni a helyzet romlását, és ga-
rantálják a lehetõ leggyorsabb visszatérést a helyes útra. Ta-
pasztalatom szerint erre a legjobb módszer, ha rendszeresen
(három-hat havonta, illetve valahányszor csak úgy tûnik,
mintha a dolgok nem mennének jól) visszatekintünk, és
õszintén felteszünk magunknak néhány kérdést az elmúlt
idõszakra, a munkánk minõségére, a lehetséges jobb megol-
dásokra vonatkozóan. Bármennyire is egyszerûnek tûnik ez
az eljárás, gyakran sokkolóak az alapvetõ menedzsment- és

vezetési tevékenységgel kapcsolatos kérdésekre adott saját
válaszaink.

Egy nagy pénzügyi szolgáltató vállalat egyik menedzseré-
vel beszélgettem, aki kimaradt az elõléptetett vezetõk közül,
bár a teljesítménye alapján számított a kinevezésre. Elmond-
ta, mennyire meglepte õt az év végi teljesítményértékelése,
hiszen abban több olyan menedzsmentproblémára is rávilá-
gítottak, amelyekre korábban nem hívták fel a figyelmét. 
A fõnöke számos olyan észrevételt idézett az értékelésébõl,
amelyek elmarasztalták õt például az elégtelen kommuniká-
ció, a vállalati stratégia eredményes közvetítésének hiánya,
valamint a csapatától való elkülönülési hajlama miatt. Véle-
ménye szerint az értékelés igazságtalan és méltánytalan volt
vele szemben. A vállalatnál eltöltött tizenöt év után elõször

érezte magát bizonytalannak és félreértettnek, s azon kez-
dett tûnõdni, van-e még egyáltalán jövõje és keresnivalója
ennél a cégnél. Elhatározta, hogy közvetlenül szerez vissza-
jelzéseket az öt kulcsfontosságú és vele hosszú idõ óta együtt
dolgozó munkatársától. Négyszemközt folytatott beszélgeté-
sek során kíméletlenül õszinte visszajelzéseket és tanácsokat
kért tõlük. Szabályosan sokkolták a kapott válaszok. A meg-
kérdezettek ugyanis igencsak kritikusan ítélték meg a közel-
múltban hozott intézkedéseit, nem értettek egyet vele a vál-
lalkozás kívánatos iránya tekintetében sem, és úgy érezték,
hogy értéktelennek tekinti hozzájárulásukat a vállalat telje-
sítményéhez. Ezek a visszajelzések segítették aztán az alapve-
tõ probléma felismerésében. Rádöbbent, hogy a mindenna-
pos üzleti teendõk foglya lett, s így elmulasztotta a dolgok
alapos átgondolását. Ez már komoly figyelmeztetés volt szá-
mára. Azonnal lépéseket tett, hogy megváltoztassa a maga-
tartását és hozzálásson e problémák megoldásához. A követ-
kezõ évi értékelés már látványosan jobb eredményeket ho-
zott, végül elõléptették, és az üzletági teljesítményében is ja-
vulás mutatkozott. Ez a menedzser szerencsésnek bizonyult,
hogy még idõben megkapta ezeket a visszajelzéseket, s meg-
menthette a karrierjét. Sajnálta azonban, hogy egy negatív
értékelésnek kellett rákényszerítenie a saját vezetõi tevé-
kenységével kapcsolatos alapvetõ kérdések feltevésére. Meg-
fogadta, hogy még egyszer nem követi el ezt a hibát.

Ebben a cikkben áttekintem azokat a kérdéstípusokat,
melyeket vezetõként idõnként fel kell tennünk önmagunk-
nak. Nem állítom, hogy mindegyikre létezik „helyes” válasz,
vagy hogy a kérdések mindig illenek egy vállalat vezetõjére.
De sikeres vezetõként szisztematikusan javíthatjuk teljesít-

Robert S. Kaplan (rokaplan@hbs.edu), a Goldman Sachs Group
egykori alelnöke jelenleg az üzleti tudományok Thomas S.
Murphyrõl elnevezett docensi címet viselõ elõadója (Harvard Bu-
siness School, Boston).

Ha 15 prioritásunk van, az valójában olyan, 
mintha egy sem lenne. 
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ményünket és megelõzhetjük a súlyos vállalati
problémákat, ha idõnként visszatekintünk, és
idõt szentelünk a kulcsfontosságú kérdésekre. 

A vízió és a prioritások
Meglepõ, hogy a vállalatok vezetõi milyen gyak-
ran felejtik el feltenni maguknak a kérdést: Milyen
gyakran irányítom a munkatársaim figyelmét a válla-
lat jövõképére és az ehhez kapcsolódó célokra? Világo-
san meg tudnák fogalmazni ezeket, ha megkérdeznék
õket? Elméletileg a vezetõk többsége tehetséges és
megvannak a szükséges kompetenciái, interper-
szonális, stratégiai és elemzõ készségei, a csapat-
építés fortélyához és a jövõkép megfogalmazásá-
hoz szükséges képességei is. De sajnos a minden-
napos rutinfeladatok minden idejüket lefoglalják,
ezért gyakran nem megfelelõen kommunikálják
a víziót a szervezet tagjai felé, és fõleg nem úgy,
hogy ebbõl mindenki számára világos legyen a sa-
ját feladata, és az, hogyan járulhat hozzá a válla-
lat sikeréhez. Nagyon nehéz az embereket úgy
irányítani, ha nincs egyértelmû képük a cégrõl,
ha nem tudják, milyen irányba tartsanak és mit
várnak tõlük.

Ugyanez volt a probléma egy másik (a Fortune
200-as listán szereplõ) nagyvállalatnál is, ahol úgy
döntöttek, hogy ezer topmenedzserük százfõs cso-
portokban intenzív, kétnapos vezetõi továbbkép-
zõ programon vegyen részt. A tanfolyamot meg-
elõzõen a résztvevõk 360o-os értékelést kaptak,
ahol minden vezetõ egyéni teljesítményének kri-
tikus elemeit tíz-tíz beosztottjuk rangsorolta. A
vállalat csúcsmenedzserei megvizsgálták az eredményeket,
minden százas csoportnál kiemelték az elsõ és utolsó öt jel-
lemzõt. Annak ellenére, hogy menedzselését tekintve ki-
emelkedõ cégrõl volt szó, a jövõkép kommunikálásának ké-
pessége csaknem mindegyik csoport esetében a rangsor végé-
re került. A menedzserek közvetítettek ugyan egy vállalati
jövõképet, de a beosztottak visszajelzései szerint ezt nem
eléggé gyakran, illetve nem elég érthetõen tették ahhoz,
hogy megfeleljen a tájékoztatás és iránymutatás iránti igé-
nyeknek. 

A szervezet minden tagja szeretné tudni, merre halad 
a vállalat, és mire kell koncentrálni, mi ebbõl az õ egyéni fel-
adata. Fontos tudniuk, hogy a környezet változásával párhu-
zamosan milyen változások következhetnek be a vállalati ví-
zió és a prioritások tekintetében. Miközben a menedzserek-
nek azt tanítják, hogy folyamatosan kommunikáljanak, so-
kan közülük – akaratlanul is – nem megfelelõen végzik ezt a
feladatot, elmulasztják világosan meghatározni azokat a pri-
oritásokat, melyek kifejezhetnék a jövõképüket. Talán azt
gondoljuk, mi meg szoktuk vitatni a víziót és a stratégiát,

mégis elõfordulhat, hogy ezt – munkatársaink igényeihez ké-
pest – nem eléggé gyakran, vagy nem kellõ részletességgel
tesszük. Nézzük meg egy feljövõben lévõ biotechnológiai
vállalat vezérigazgatójának esetét, akit meglehetõsen nyugta-
lanított, hogy a felsõ szintû vezetõk körében az összhang tel-
jes hiányát észlelte. Õ úgy gondolta, a vállalatnak jelentõs
részvénykibocsátással történõ finanszírozásra lesz szüksége
az elkövetkezõ másfél évben, a többi vezetõ véleménye sze-
rint azonban várni kell még néhány évig, amíg a vállalat
kulcsfontosságú gyógyszerkészítményei közül kettõ vagy há-
rom elõrehaladott stádiumba nem jut az FDA (Food and
Drug Administration, az Egyesült Államok élelmiszer- és
gyógyszer-felügyeleti szakhatósága) gyógyszer-engedélyezési
eljárásában. Õk jobban szerették volna akkor megkeresni a
befektetõket, amikor a vállalat már a jövedelemtermelõ fá-
zisban van. Amikor a céggel kapcsolatos jövõképrõl kérdez-
tem, a vezérigazgató zavarba jött, és rádöbbent, hogy valójá-
ban még sohasem foglalta írásba, mit gondol errõl. Bár volt
egy jól megfogalmazott taktikai terve a vállalat sajátos ter-
mékeivel összefüggõ teendõkrõl, de nem volt egy olyan ki-
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forrott víziója, amely megteremtette volna a kapcsolatot
ezek között. Elhatározta a legfelsõ szintû menedzsment ösz-
szehívását, hogy végre megvitassák és kialakítsák a vállalat
jövõképét.

Egy meglehetõsen heves vitát követõen a csoportnak vi-
szonylag rövid idõ alatt sikerült megállapodnia a jövõkép és
a stratégiai prioritások tekintetében. Felismerték, hogy a kö-
zös célok megvalósításához a vállalatnak minél elõbb tekin-
télyes pénzügyi támogatásra lesz szüksége – máskülönben le
kell állítani néhány olyan kezdeményezést, amelynek vi-
szont meghatározó jelentõsége volt a vállalat jövõjét tekint-
ve. Ahogy sikerült ebben kompromisszumra jutni, végre
megértették a vezérigazgató törekvéseit is, és a finanszírozá-
si stratégia kérdésében egyetértésre jutva távoztak az összejö-
vetelrõl. A vezérigazgatónak az okozta a legnagyobb megle-
petést, hogy ilyen egyszerûen közel tudta hozni egymáshoz a
vezetõi team tagjait. És miután abban már egyetértettek,
hogy vállalatként merre kell haladniuk, a specifikus problé-
mákat sokkal könnyebb volt megoldaniuk.

Általános hiba a jövõkép kommunikálásakor, hogy azt
nem egy menedzselhetõ, kezdeményezésekbõl álló feladat-
sorként mutatják be. A lista szûkítése a dolgok alapos átgon-
dolásával, majd azt követõ nehéz választásokkal és kompro-
misszumos döntésekkel jár együtt. Ezek a választások hang-
súlyozzák a munkatársak számára, hogy mikor milyen célo-

kat kell megvalósítaniuk. Nemrégen egy kereskedelmi cég
menedzserével beszélgettem, aki azért nyugtalankodott,
mert a közvetlen beosztottjai nem a saját regionális értékesí-
tési céljaik megvalósítására összpontosítottak. Ennek ered-
ményeként az értékesítés lassabb ütemben nõtt, mint amit
az év elején elõirányoztak. Amikor arra kértem, sorolja fel
azt a 3–5 kulcsfontosságú szempontot, amelyekre a kereske-
dõknek összpontosítaniuk kellene, megállt egy pillanatra,
majd elmagyarázta, hogy nekik valójában 15 prioritásuk
volt, amit nagyon nehéz lenne leszûkíteni öt kulcsfontossá-
gú szempontra.

Miközben beszélt, felötlött benne egy gondolat. Ráébredt,
hogy miért is nem értik meg egymást az embereivel. Õk va-
lószínûleg nem ismerték pontosan vezetõjük elvárásait, mi-
vel ezt nem sikerült úgy megfogalmaznia, hogy az számukra
cselekvésre ösztönzõ legyen, és emellett világosak legyenek a
prioritások is. A következõ két hétben kizárólag erre a prob-
lémára koncentrált, amihez segítségül hívta regionális mene-
dzserként szerzett tapasztalatait, és más kollégáival is kon-
zultált ebben a kérdésben. Ezt követõen kiválasztotta azt a
három prioritást, amelyekrõl úgy vélte, döntõ fontosságúak
az értékesítés növekedéséhez. A legjelentõsebb ezek közül
egy meghatározó új piac megcélzása, és egy ehhez kapcsoló-
dó, alapvetõen új vevõkört megszólító kampány volt. A regio-
nális menedzserek rögtön megértették a feladatokat, és azok

ÖNVIZSGÁLAT

Ahhoz, hogy a vezetõ 
értékelhesse 
saját teljesítményét, 
és mindig megtalálja 
a helyes utat, 
néha meg kell állnia 
és fel kell tennie 
bizonyos kulcsfontosságú
kérdéseket.

A JÖVÕKÉP 
ÉS A PRIORITÁSOK 

A mindennapos operatív fel-
adatok miatt a vezetõk gyak-
ran megfeledkeznek arról,
hogy a céggel kapcsolatos jövõ-
képet megfelelõen kommuni-
kálják a szervezet tagjai felé.
Ugyanolyan hibát jelent az is,
ha a kommunikáció ugyan
megvalósul, de ebbõl a beosz-
tottak nem ismerik fel, hogy
saját munkájuk során mire kel-
lene fektetni a hangsúlyt.

Milyen gyakran irányítom 
a munkatársaim figyelmét 
a vállalat jövõképére?

Azonosítottam és kommuni-
káltam-e 3-5 olyan kulcsfon-
tosságú célt, amelyek 
a jövõkép megvalósítását
szolgálják?

A beosztottjaim képesek len-
nének-e világosan bemutatni
a vállalat jövõképét és cél-
jait, ha megkérdeznék õket 
errõl?

GAZDÁLKODÁS 
AZ IDÕVEL 

A vezetõknek tisztában kell 
lenniük azzal, hogyan töltik 
az idejüket. Biztosítaniuk azt
is, hogy az idõbeosztásuk 
(és a beosztottaké is) összhang-
ba kerüljön a kulcsfontosságú
prioritásokkal. 

Hogyan töltöm el az idõmet?
Összhangban áll-e ez 
a legfõbb prioritásaimmal?

Mivel töltik az idejüket 
a beosztottjaim? Összhang-
ban áll-e ez a vállalat kulcs-
fontosságú céljaival?

A VISSZAJELZÉSEK

A vezetõk gyakran elmulaszt-
ják a munkatársak közvetlen
értékelését és támogatását a
megfelelõ idõben, ehelyett vár-
nak az év végi teljesítményér-
tékelésig. Ez kellemetlen meg-
lepetéseket eredményezhet, és
megakadályozhatja az eredmé-
nyes szakmai fejlõdést. Ugyan-
így az is fontos, hogy a veze-
tõknek is legyenek olyan beosz-
tottjaik, akik tanácsokkal és
visszajelzésekkel szolgálhatnak
az év folyamán. 

Kapnak-e tõlem közvetlen
visszajelzéseket az embere-
im a megfelelõ pillanatban,
hogy cselekedhessenek?

Van-e 5-6 olyan munkatár-
sam, akik hajlandók elmon-
dani nekem olyan dolgokat
is, amelyeket nem szívesen
hallok ugyan, de mindenkép-
pen meg kellene tudnom?
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megvalósítására összpontosítottak. Az igazság az, hogy ha 
15 prioritásunk van, az olyan, mintha nem lenne egy sem. 
A menedzserek felelõssége, hogy elképzeléseiket kezelhetõ
számú célkitûzéssé alakítsák, világossá és követhetõvé tegyék
a beosztottak számára. 

Nagy ára van, ha elmulasztjuk a jövõkép és a célok kom-
munikálását: az elfecsérelt idõ és az elmaradt üzleti haszon.
Nehéz a feladatokat és hatásköröket úgy delegálni, ha a be-
osztottaknak nincs átfogó képük a vállalatról; ez eredménye-
zi a vezetõk gyakori túlterheltségét, hiszen minden feladatot
maguk próbálnak ellátni. Ez a probléma kiterjedhet az egész
szervezetre, ha közvetlen beosztottjaink ugyanúgy nem ké-
pesek a jövõképet kommunikálni és hatást gyakorolni a saját
alárendeltjeikre.

Gazdálkodás az idõvel
A kérdések második fõ területe meglepõen egyszerû, és szo-
rosan összefügg az elsõvel: Hogyan osztom be az idõmet? Ami-
kor az ember már tisztában van a prioritásokkal, azt is meg
kell vizsgálnia, hogyan ossza be az idejét – a legértékesebb
vagyonát – úgy, hogy lehetõvé váljék számára a célok eléré-
se. Például ha a két legfõbb prioritásunk a tehetségek mene-
dzselése és a globális terjeszkedés, de az idõnk többségét
olyan házon belüli operatív és adminisztratív ügyekre fordít-

juk, amelyeket másokra is átruházhatnánk, akkor fel kell is-
mernünk, hogy a célok és a tevékenységünk között nincs
kapcsolat, és jobb, ha változtatunk. 

Ez nagyon egyszerû kérdésnek tûnik, sok vezetõ mégis
képtelen pontosan megválaszolni – magam is közéjük tarto-
zom. Amikor végül is lépésrõl lépésre átgondoljuk például
egy napunkat vagy hetünket, gyakran meglepõdünk azon,
amit tapasztalunk. Sokszor találjuk szembe magunkat várat-
lan eseményekkel és a mindennapos káosszal, ami inkább 
reaktív, mint tervezõ típusú vezetõket eredményez. A válság-
helyzetek, a váratlan dolgok, magánéleti problémák és a kü-
lönbözõ zavarok elmosódottá teszik a munkahetet. Több ve-
zetõnek ajánlottam azt a módszert, hogy kövesse nyomon
egy hétig, mivel tölti el minden egyes nap minden egyes órá-
ját, majd tevékenységtípusonként kategorizálja ezeket: pél-
dául üzletfejlesztés, az emberek menedzselése, vagy a straté-
giai tervezés stb. Az eredmények a legtöbb vállalatvezetõ szá-
mára megdöbbentõek – sõt egyenesen elrettentõek –, látva a
prioritásaik és az idejüket lekötõ tevékenységeik között tá-
tongó szakadékot.

Például egy gyártással foglalkozó középvállalat vezérigaz-
gatóját az zavarta legjobban, hogy bár heti 70 órát dolgozott,
sohasem érezte úgy, hogy utolérte volna magát. Ezt a családi
élete is megsínylette, s a munkahelyén sem volt soha elérhe-
tõ beosztottjai és a legfontosabb vásárlók számára. Az elõb-

UTÁNPÓTLÁS-
TERVEZÉS

Ha a vezetõ nem jelöli ki 
a potenciális utódait, akkor nagy
valószínûséggel nem is delegálja
a feladatokat és a hatásköröket
olyan mértékben, amennyire 
kellene, így könnyen válhat 
a fontos döntések akadályává.
Kulcsfontosságú munkatársak
hagyhatják el a céget, ha nem
részesülnek támogatásban és
nem állítják õket kihívást jelentõ
feladatok elé.

Kiválasztottam-e már 
– ha csak fejben is – egy vagy
több lehetséges utódot? 

Támogatom-e õket, 
és biztosítok nekik kihívást
jelentõ feladatokat? 

Megfelelõ mértékben 
delegálom a feladatokat 
és hatásköröket?

Nem váltam-e a döntéshozatal
akadályává?

HELYZETELEMZÉS 
ÉS ALKALMAZKODÁS

A világ állandóan változik, a ve-
zetõk feladata pedig ehhez iga-
zodva alakítani a vállalatukat.

Létezik-e még az összhang 
a vállatom felépítése és a
kulcsfontosságú sikertényezõk
között?

Ha tiszta lappal indulhatnék,
és újra megtervezhetném 
a cégemet, hogyan tenném?
Miben különbözne a jelenlegi
felépítéstõl?

Nem kellene-e létrehoznom
egy beosztottakból álló 
teamet, hogy ezekre a kérdé-
sekre választ adjon, és javasla-
tokat tegyen?

VEZETÉS 
FESZÜLT HELYZETBEN

Egy vezetõ stresszhelyzetekben
hozott intézkedéseit és ilyenkor
tanúsított magatartását a beosz-
tottak mindig kiemelt figyelem-
mel kísérik, sõt ezek a lépések
nagy hatást gyakorolnak a cég
kultúrájára és a munkavállalók
viselkedésére is. A sikeres veze-
tõknek tisztában kell lenniük az-
zal, mi vált ki belõlük stresszt, 
és tudatosan módosítaniuk kell 
a magatartásukat ezekben az
idõszakokban ahhoz, hogy a
meggyõzõdésükkel és legalapve-
tõbb értékeikkel összhangban
cselekedjenek.

Milyen események keltenek
bennem feszültséget?

Hogyan viselkedem stresszes
körülmények között?

Milyen jelzéseket küldök 
a munkatársaim felé?

Ezek a jelzések segítõ 
jellegûek, vagy aláássák 
a vállalatom sikerét?

LÉGY HÛ 
ÖNMAGADHOZ

A sikeres vállalatvezetõk olyan
vezetõi stílust alakítanak ki,
amely nemcsak a cégük igényei-
vel, hanem saját meggyõzõdé-
sükkel és személyiségükkel is
összhangban áll. 

Megfelelõ-e a vezetési 
stílusom, tudok-e azonosulni
vele? Visszatükrözi-e azt, 
aki igazából vagyok?

Megfelelõen érvényesítem-e 
az álláspontomat, vagy már
túl óvatossá váltam?

Nem vagyok-e túlságosan 
„jó politikus”?

Szerepet játszik-e a következõ
elõléptetéssel vagy az év végi
prémiummal kapcsolatos vára-
kozásom abban, hogy nem 
fejtem ki világosan a nézetei-
met, hanem tartózkodóan 
viselkedem?
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biekben ismertetett módszert javasoltam neki: írja össze, ho-
gyan gazdálkodott az idejével az elmúlt hét folyamán. Ami-
kor aztán leültünk megvizsgálni az eredményeket, azonnal
feltûnt, hogy ideje nagy százalékát a vállalat mûködési költ-
ségeinek – sokszor csekély, 500 dolláros összegû kiadásokról
volt szó – jóváhagyásával tölti el, ami egy 500 millió dollár
értékesítési árbevételt produkáló cég esetében meglehetõsen
furcsa. Az irodámban ülve igyekezett megmagyarázni, miért
nem ruházta át másokra a kötelezettségei bizonyos részét –
ekkor derült ki, hogy ez a feladat a múlt maradványa volt,
abból az idõbõl maradt rá, amikor a vállalat még sokkal ki-
sebb volt. Késõbb arra is rájött, hogy ha a 25 000 dollár alat-
ti mûködési költségek jóváhagyását másnak adja át, heten-
ként mintegy 15 órát tud megtakarítani. Érthetetlen volt szá-
mára, miért nem volt képes már jóval korábban felismerni
ezt a problémát, és végrehajtani ezt az egyszerû változtatást.

Hogy mivel töltjük el az idõnket, az lényeges kérdés lehet
nemcsak a magunk, hanem a teamünk számára is. Az embe-
rek hajlamosak a vezetõjük példáját követni, ha az idõgaz-
dálkodás kerül szóba – ezért meg kell gyõzõdnünk róla, illet-
ve gondoskodnunk kell arról, hogy cselekedeteink, a vállala-
ti prioritásai és a teamünk tevékenysége között összhang
van. Egy gyorsan fejlõdõ, 300 fõs szakmai szolgáltató cég ve-
zérigazgatója úgy gondolta, hogy a vállalatépítés érdekében
a felsõ szintû vezetõknek erõteljesebb és tartósabb kapcsola-
tokat kellene kialakítaniuk az ügyfelekkel. Ez azt jelentette,
hogy a vezetõ szakértõknek lényegesen több idõt kellett vol-
na házon kívül tölteniük, az ügyfeleikkel találkozniuk. Ami-
kor azonban megkérdeztem ezt a vezérigazgatót, hogyan töl-
tötte a saját idejét, nem tudott választ adni. Miután egy hé-
tig folyamatosan nyomon követte az idõbeosztását, meglep-
ve tapasztalta, hogy a rendelkezésre álló idõt túlnyomóan a
cég irányításával kapcsolatos adminisztratív teendõknek
szentelte. Rádöbbent, hogy a figyelem, melyet ezekre az
ügyekre fordított, nem tükrözte az alapvetõ vállalati célokat,
s ezáltal zavaros üzeneteket küldött az embereinek. Rögtön
változtatott: számos adminisztratív feladatot átadott mások-
nak, és növelte az ügyfelekkel töltött idõ mennyiségét, köve-
tendõ példát állítva az emberei elé. Ezután hasonló idõbe-
osztást követelt meg minden felsõ szintû menedzserétõl, így
gondoskodott arról, hogy õk is elegendõ idõt szenteljenek az
ügyfeleknek.

Természetesen azt, hogy egy vezetõ mivel töltse az idejét,
a vállalkozás szükségleteihez igazítva kell megállapítani, ami
viszont az idõszaktól, a személyi változásoktól és a külsõ té-
nyezõktõl függõen változhat. Bárhogyan is döntünk, a meg-
oldás kulcsa az, ha az idõbeosztást tudatosan alakítjuk ki,
úgy, hogy összhangban álljon a vállalkozás céljaival és a ve-
zetõi jövõképpel. Figyelembe véve a cégvezetéssel járó fe-
szültséget, nagyon könnyû szem elõl téveszteni a követendõ
irányt, ezért fontos, hogy ezt a kérdést minden vezetõ – rend-
szeres idõközönként – feltegye magának. Ahogyan visszate-
kintve értékelünk egy nagyobb befektetési döntést, pontosan

ugyanolyan objektíven kell felülvizsgálnunk az idõnk befek-
tetésének módját és eredményét is.

A visszajelzés
Amikor vezetõként azon gondolkodunk, hogyan juthatnánk
visszajelzésekhez, elsõként a következõ kérdést kell felten-
nünk magunknak: Megkapják-e tõlem az embereim a megfelelõ
pillanatban a közvetlen és építõ jellegû visszajelzéseket? A követ-
kezõ kérdés pedig ez: Vannak-e olyan beosztottjaim, akik hajlan-
dók lesznek elmondani nekem olyan dolgokat is, amelyeket ugyan
nem szívesen hallok, de mindenképpen meg kéne tudnom?

Ha a beosztottak ambiciózusak, akkor hiteles és közvetlen
coachingra és fejlesztésre vágynak. Olyan visszajelzéseket
várnak, amelyek alapján még van lehetõségük cselekedni –
ha ezzel az év végi teljesítményértékelésig vártunk, akkor ál-
talában már elkéstünk. Tapasztalataim szerint azonban a jó
szándékú menedzserek általában nem tudnak kendõzetlen,
közvetlen és az adott pillanatban releváns visszajelzéseket
adni a beosztottjaiknak. 

E mulasztás egyik oka, hogy a menedzserek sokszor attól
tartanak, az építõ jellegû visszajelzés és a kritika demoralizál-
ja a beosztottakat. Ráadásul egy szakember õszinte és kellõ
idõben történõ kritizálása provokatív, támadó lépésként is
felfogható. Nem utolsósorban pedig sok menedzser attól fél,
hogy az ilyen típusú visszajelzések a beosztottak haragját, an-
tipátiáját eredményezik. Ezért a vezetõk gyakran várnak ez-
zel az év végi teljesítményértékelésig. Az év végi felülvizsgá-
lat egy hivatalos értékelõ állásfoglalás (ami azt jelenti, hogy
az eredménye az adott évrõl alkotott ítélet), így már nem te-
szi lehetõvé az építõ jellegû coachingot. Az alkalmazott jel-
lemzõ módon védekezni kényszerül, és nem annyira nyitott
a kritikára. Ez a hozzáállás gyakran kellemetlen meglepeté-
seket eredményez, ami tönkreteszi a bizalmi viszonyt, és
nagymértékben csökkenti a beosztottak menedzsmentbe ve-
tett hitét.

Gyakran elõfordul, hogy azok a menedzserek, akik nem
adnak azonnali és közvetlen visszajelzéseket, „rokonszenve-
sek és kedveltek” – egészen az év végéig, amikor aztán meg-
lehetõsen ellenszenvessé válnak. Ha az alkalmazottak telje-
sítménye a tervektõl és a várakozásoktól negatív irányban el-
tér, az elmaradás általában a prémiumok, a fizetésemelések
és az elõléptetések hiányában tükrözõdik. Az igazságtalan-
ság, méltánytalanság érzése rendkívüli mértékû lehet. De en-
nél is rosszabb, hogy ha a munkatárs az év folyamán meg-
kapja a visszajelzéseket, valószínûleg jelentõs erõfeszítéseket
tett volna a problémák leküzdéséért.

Bár az emberek vágynak a pozitív visszajelzésekre, ezzel
együtt az igazságot is szeretnék megtudni, és ritkán láttam
valakit felmondani az igazság hallatán (vagy amikor arra hív-
ják fel a figyelmét, hogy végezze jobban a munkáját) – kivé-
ve, ha akkor már túl késõ. Véleményem szerint épp az ellen-
kezõ jellemzi az embereket. Nagyobb valószínûséggel ma-
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radnak és szívesebben végzik a feladataikat, ha sikerül meg-
érteniük, milyen problémákat kell leküzdeniük. Fontos szá-
mukra, hogy biztosak lehessenek a vezetõjükben: õszintén és
haladéktalanul felhívja figyelmüket bármilyen gondra. Lét-
fontosságú teljes bizonyosságot nyerniük arról, hogy veze-
tõik együtt dolgoznak velük a szakmai képességeik fejleszté-
sén, és az év végén biztosan nem kerülnek majd vakvágány-
ra. Azok a munkatársak, akik nem kapják meg a remélt elõ-
léptetést, sokkal könnyebben megbocsátanak a vezetõjük-
nek, ha kezdettõl fogva támogatást nyújtott nekik abban,
mit kell jobban csinálniuk, még ha nem is sikerült eljutni a
kívánt pozícióig. Sõt, valószínûleg erõfeszítéseiket megdup-
lázva próbálják majd bizonyítani, hogy õk már túljutottak
ezeken a nehézségeken.

A Goldman Sachsnál töltött évek folyamán azt tapasztal-
tam, hogy a szakmai fejlõdés jóval eredményesebb volt, ami-
kor a beosztottak év közben, folyamatosan támogatást és
visszajelzéseket kaptak – jóval megelõzve az éves teljesít-
ményértékelési eljárást. A cég ügyvezetõ igazgatói körében
végzett közvélemény-kutatások kimutatták, hogy amikor a
visszajelzések az év végi értékelésre korlátozódtak, a karrier-
rel és a fejlõdéssel kapcsolatos elégedettség sokkal csekélyebb
volt, mint amikor a visszajelzéseket egész évben, folyamato-
san kapták. 

Meglehetõsen nehéz feladatnak tûnik az eredményes,
megfelelõ pillanatban adott visszacsatolás, sok vezetõ eseté-
ben azonban sokkal nagyobb kihívást jelent visszajelzéseket
szerezni beosztottaiktól. Karrierünk elõrehaladtával azt ta-
pasztalhatjuk, hogy beosztott munkatársaink jobb pozíció-
ból értékelhetik a munkavégzésünket, sokkal relevánsabb in-
formációkhoz jutnak, mint például közvetlen felettesünk.
Ennek magyarázata, hogy õk látják a mindennapos tevé-
kenységünket, és döntéseinket is õk tapasztalják meg közvet-
lenül. A fõnökünk ezen a szinten már jobban eltávolodik tõ-
lünk, így teljesítményünk év végi értékeléséhez általában
szüksége van a beosztottjainkkal folytatott beszélgetésre. Ah-
hoz, hogy ne érjenek meglepetések az év végén, fontos, hogy

a hozzánk beosztott szakembergárdából olyan hálózatot
szervezzünk, amelynek tagjai hajlandók építõ jellegû vissza-
jelzéseket adni nekünk. Csakhogy, bár ezek az emberek tud-
ják, mit teszünk rosszul, a többségük egyáltalán nem igyek-
szik ezt el is árulni nekünk. Erre jó okuk van, hiszen ebbõl a
„vallomásból” igen kevés pozitívum, viszont annál több ne-
gatívum származhat. Minél magasabb és fontosabb pozíció-
ba kerülünk, beosztottjaink annál kevésbé hajlandók elmon-
dani a „kellemetlen igazságot”, vagyis azokat a dolgokat,
amelyek rosszul esnek ugyan, de fontos, hogy tudjunk róluk.

Közös erõfeszítést igényel, hogy az alkalmazottaink meg-
nyíljanak nekünk, és tanácsaikkal segítsenek. Ez persze nagy
türelmet és nagyfokú határozottságot is igényel. Amikor a
beosztottjaimtól építõ jellegû visszajelzést kérek, õk jellem-

zõ és elõre kiszámítható módon arról biztosítanak, hogy „na-
gyon jól” végzem a feladataimat. Amikor másodszor is rákér-
dezek: „Mit kellene másképpen csinálnom?”, õk azt válaszol-
ják: „Semmit, minden jó így.” Ha azzal késztetem õket állás-
foglalásra, hogy „Valaminek csak lennie kell!”, még mindig
az a válasz, hogy „Semmi sem jut most eszembe”. Aztán ar-
ra kérem õket, hogy üljenek csak vissza és gondolkodjanak
egy kicsit – rengeteg idõnk van. Ekkor már meglátom hom-
lokukon az elsõ izzadságcseppeket, majd a kínos csend után
végül is elõhozakodnak valamivel – amit aztán gyakran igen
megrendítõ élmény hallani. Megrendítõ, mert a kritika egy-
részt átkozottul elmarasztaló, másrészt az ember tisztában
van vele, hogy minden szavuk igaz.

Rendkívül fontos, hogy vezetõként mit kezdünk ezzel a
visszajelzéssel. Ha beépítjük tevékenységünkbe, a teljesítmé-
nyünk nagy valószínûséggel javul. És legalább ugyanennyire
fontos, hogy ezzel nagy lépést tehetünk a bizalomépítés és az
õszinte visszajelzést nyújtó kapcsolatrendszer megteremtése
felé. Ha a beosztottak azt látják, hogy pozitívan reagálunk a
felvetéseikre, egyre inkább úgy érzik majd, õk is felelõsséggel
tartoznak a vállalatért és részesei a mi sikereinknek. Egy idõ
után megtanulják, hogy önállóan is tehetnek kritikai észre-
vételeket, hiszen mi ezt nagyra értékeljük, és a tõlük kapott

Miközben az embereink tisztában vannak vele, 
hogy mit teszünk rosszul, 

a többségük egyáltalán nem igyekszik ezt elárulni nekünk.
Közös erõfeszítést igényel, hogy alkalmazottaink 

megnyíljanak, és segítsenek a tanácsaikkal.
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információkat biztosan felhasználjuk. Egy támogató hálózat
kialakítása tehát két fontos célt is szolgál: egyrészt felismer-
hetõvé válnak a vezetõi feladatok ellátásának problémái,
másrészt jelentõs mértékben hozzájárul a teljesítmény növe-
kedéséhez.

Utánpótlás-tervezés
Egy másik kérdés, amelyrõl a menedzserek tudják ugyan,
hogy lényeges, mégis nagyon nehezen tudnak pozitív választ
adni rá, a következõ: Kiválasztottam-e már – ha csak fejben is –
egy vagy több lehetséges utódot magamnak? Ez a kérdés igen
fontos, hiszen ha vezetõként nem jelöljük ki a potenciális

utódainkat, akkor
nagy valószínûséggel
nem is delegáljuk a
feladatokat és a hatás-
köröket olyan mér-
tékben, amennyire
kellene, így könnyen
lehetünk akadállyá,
ha fontos döntésekrõl
van szó. Ez pedig azt
jelenti, hogy nem for-
dítunk elegendõ idõt
a legfontosabb veze-
tõi célokra és prioritá-
sokra, illetve elmu-
lasztjuk a kulcsfontos-
ságú munkatársaink
fejlesztését. Szomorú,
ha a vezetõ annyira
tehetségesnek, min-
denkinél jobbnak hi-
szi magát, hogy min-
den feladat elvégzésé-
hez ragaszkodik. Ez-
zel jellemzõ módon a
vállalkozás vártnál
gyengébb teljesítmé-
nyét idézi elõ, ami-
nek végsõ soron a sa-
ját karrierje is kárát
látja.

Az utódlási kérdés-
nek számos olyan je-
lentõs következmé-

nye ismeretes, amelyek a teljes szervezetet áthatják. Ha nem
nevelünk ki utódokat, akkor egy idõ után nem lesz elegendõ
számú vezetõ a vállalkozás sikeres mûködtetéséhez és fejlesz-
téséhez. Ami még rosszabb, ha nem gondoskodunk a fiatal
munkatársak fejlõdésérõl, ez az elvándorlásukat eredmé-
nyezheti. Mindezek miatt a jó menedzselt vállalatok tartóz-

kodnak az olyan vezetõk elõléptetésétõl, akik elmulasztották
az utódok kinevelését. 

Elegendõ csupán kijelölnünk a lehetséges utódokat anél-
kül, hogy ezt velük is tudatnánk, ha ez arra késztet, hogy
megkülönböztetett figyelemmel foglalkozzunk velük. Pél-
dául a legfontosabb feladataink és felelõsségeink közül egyre
többet adjunk át ezeknek a szakembereknek. Ezzel felgyor-
síthatjuk a fejlõdésüket, és felkészíthetjük õket a következõ
lépésre. Ha kihívásokkal teli, színvonalas feladatokat adunk
beosztott munkatársainknak, ezzel jelezzük feléjük, hogy
igenis fontos nekünk a fejlõdésük és a karrierjük – s ez arra
bátorítja õket, hogy visszautasítsák a versenytársaktól érkezõ
ajánlatokat. Azok a vezetõk, akik így tesznek, sokkal jobban
össze tudják tartani a csapatukat, és elkerülik az ígéretes sztá-
rok elvesztését a versenytársakkal vívott csatában.

A tehetségek elveszítése nagy károkat okozhat egy vállalat
számára. Különösen fájdalmas, ha a kulcsfontosságú embe-
reket veszítjük el, holott egyszerûen csak több kihívás elé ál-
lítva meg lehetett volna tartani õket. Egy nagyvállalat egyik
divízióvezetõjének az egységében eluralkodó tehetséghiány
volt a legnagyobb problémája. Úgy érezte, azért nem tudja
beosztani és kihasználni a rendelkezésre álló idõt, mert a
közvetlen beosztottjai alkalmatlanok arra, hogy a fontosabb
feladatai közül akár néhányat rájuk bízhasson. Úgy vélte, ez
a tehetséghiány akadályozza õt több új termék bevezetésé-
ben, illetve más piacok meghódításában. S eközben hat hó-
nap alatt két nélkülözhetetlen beosztottját is elvesztette –
mindketten a nagyobb felelõsséggel járó beosztás miatt tá-
voztak a legfõbb versenytársakhoz. Megpróbálta õket ráven-
ni a maradásra, azt hangsúlyozva, hogy komolyan számítás-
ba vette és fontos új, vezetõi posztokra szánta õket. De mivel
elõzõleg ennek semmi jelét nem mutatta, az emberei nem
hittek neki és elmentek a cégtõl. Megkérdeztem tõle, hogy e
sajnálatos incidens elõtt kijelölte-e õket (vagy bárki mást) le-
hetséges utódjaként, bízott-e rájuk nagyobb felelõsséggel já-
ró feladatokat, vagy kiemelt szerepet szánt-e a két szakember
felkészítésének. Azt válaszolta, hogy a mindennapok káoszá-
ban és a vállalat mûködtetéséért tett erõfeszítései közepette
ezekre már nem tudott idõt és energiát fordítani. Azt is beis-
merte, hogy nem értékelte kellõen ebben a két emberben
rejlõ lehetõséget, és rádöbbent, hogy több más munkatárs
képességeit is alábecsüli. Azonnal nekifogott, hogy összeállít-
son egy listát a tehetségekrõl, ahol a nevek mellett egyéni
karrierfejlesztési és felelõsségi terveket is feltüntetett. Bár
igyekezett minél gyorsabban kidolgozni az utódlási tervet,
érezte, hogy valószínûleg már elkésett vele. 

Állítsuk kihívások és próbatételek elé az alkalmazottain-
kat! Egyre gyakrabban bízzunk rájuk feladatokat és felelõssé-
geket, ez valamelyest minket is felszabadít, és lehetõséget ad
arra, hogy a vállalat szempontjából kritikus, stratégiai szintû
kérdésekre összpontosíthassunk! Ez a hozzáállás végsõ soron
minket is sikeresebbé – és a jövõbeli elõléptetésünk szem-
pontjából vonzóbb jelöltté – tesz.
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Helyzetelemzés és alkalmazkodás
A világ folyamatosan változik. Vásárlóink szükségletei is
változnak, a vállalat is fejlõdik (például a növekedés fázisá-
ból az érettség stádiumába kerül), új termékek és elosztási
módszerek veszélyeztetik a vállalkozásunkat. Ha a változá-
sokkal párhuzamosan nem tesszük meg a szükséges lépése-
ket, komolyan irányt téveszthetünk. Az alkalmazottak,
szervezésük módja, a felkínált anyagi és nem anyagi ösztön-
zõk, vagy a delegált feladatok már nem tudják kialakítani
azt a kultúrát és azokat az eredményeket, amelyek a válla-
lat sikerességének szempontjából rendkívül fontosak. A ve-
zetõ feladata meggyõzõdni arról, hogy az általa irányított
szervezet felépítése megfelelõen igazodik-e a vállalkozás
kulcsfontosságú sikertényezõihez. Fel kell tennünk ma-
gunknak a kérdést: Ismerem-e a vállalati környezet olyan vál-
tozásait, amelyek a saját cégem szervezésének és irányításának
megváltoztatására késztetnének?

Természetesen nem mindig könnyû tisztán látni. Vezetõ-
ként talán túlságosan közel állunk a vállalathoz, hogy észre-
vegyük azokat az apróbb változásokat, amelyek folytonosan
hatással vannak a szervezetre. És mivel legtöbbször közpon-
ti szerepet játszottunk a vállalat megtervezésében és felépíté-
sében, érzelmi szempontból is meglehetõsen nehéz a jelen-
tõsebb változtatások végrehajtása. Lehet, hogy olyan munka-
társakat kell elbocsátanunk, akiket éppen mi toboroztunk és
szerzõdtettünk. Esetleg be kell ismernünk a hibáinkat, és vál-
toztatnunk kell a stílusunkon, ami kezdetben kellemetlensé-
geket is okozhat. 

Ahhoz, hogy ezekkel a problémákkal eredményesen fel
tudjuk venni a harcot, érdemes az ígéretes jövõ elõtt álló
munkatársak segítségét igénybe venni, akik egy másfajta
szemüvegen keresztül nézik a vállalatot. Ez a megoldás sok-
szor jóval eredményesebb lehet, mivel a fiatalabb, a válla-
latnál még nem régóta dolgozó munkatársak gyakran nem
annyira kötõdnek érzelmileg, mint a vezetõk, és sokkal tár-
gyilagosabban tudják vizsgálni a teendõket. Ez a megköze-
lítés kiváló módszer lehet arra is, hogy a jövõbeli vezetõket
próbára tegye, és a fejlõdés útján értékes tapasztalatokkal
gazdagítsa õket. Így esélyt adhatunk nekik, hogy stratégiai
készségeiket a gyakorlatban is kipróbálják. Felfedezhetjük a
bennük rejlõ lehetõségeket (ami szoros összefüggésben van
a korábban tárgyalt utánpótlás-tervezéssel), és esetleg né-
hány vadonatúj ötletet is kaphatunk a vállalat irányítá-
sához.

Ezt a módszert alkalmazta Észak-Kaliforniában egy csúcs-
technológiai cég vezérigazgatója is. Bár vállalata egyike volt
az adott termék elsõ innovátorainak, az utóbbi években
azonban egyre gyengébben szerepelt, és folyamatosan veszí-
tett piaci részesedésébõl. Kezdetben a cég elsõdleges sikerté-
nyezõit a termékinnováció és a vásárlók igényeinek maxi-
mális kiszolgálása jelentette. Agresszív toborzási politikájá-
val rövid idõ alatt komoly szakemberbázisra tett szert: inno-
vatív mérnököket és tehetséges marketingeseket szerzõdte-

tett. A versenytársak megjelenésével azután a vásárlók egy-
re inkább a költségeket és a szolgáltatások minõségét (spe-
ciális alkalmazások fejlesztése) tartották szem elõtt. A vezér-
igazgató alaposan végiggondolta a helyzetet, és arra a követ-
keztetésre jutott, hogy ha változtatni akar az eredménye-
ken, más összetételû személyi állománnyal, új szervezeti
struktúrával és módosított motivációs rendszerrel mûködõ
szervezetté kell alakítania a vállalatot. Azonban nem saját
maga építette ki az új modellt, hanem felkérte a fiatalabb
igazgatók egy csoportját az új vállalati koncepció kidolgozá-
sára – de feltételként szabta, hogy „tiszta lappal” induljanak.
Ez a munka több hetet vett igénybe, ám mindenképp ered-
ményesnek bizonyult: olyan ajánlásokat tartalmazott, hogy
a vezérigazgató azon-
nal hozzákezdett a
megvalósításukhoz.
Például javasolták a
mûszaki és az értéke-
sítési osztály össze-
költöztetését, továb-
bá közös elszámolású
teamek létrehozását.
Javaslataik közé tar-
tozott az is, hogy a
vállalatnak jobban
kell hangsúlyoznia a
mérnökök szerepét a
vásárlókkal folytatott
interakciókban, és er-
re a készségre a mér-
nökök toborzása so-
rán is erõteljesebben
kell koncentrálni. A
vezérigazgató ekkor
már bánta, hogy nem
tette fel ugyanezt a
kérdést – és nem
kezdte el ezt a változ-
tatást – egy évvel ko-
rábban.

Még a legsikere-
sebb vállalatok is ér-
zékenyek a változó vi-
lág által támasztott új
kihívásokkal szem-
ben. Az eredményes
vállalatvezetõk ilyen-
kor elõveszik azt a bizonyos „tiszta lapot”, és rendszeresen fe-
lülvizsgálják cégüket – s eközben olyan munkatársaktól kér-
nek tanácsot és véleményt, akik érzelmileg kevésbé kötõd-
nek a vállalathoz. Teszik mindezt azért, hogy meg tudják ál-
lapítani, vajon az általuk alkalmazott szervezetirányítási
szempontok még mindig helyesek-e az adott környezetben. 
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Vezetés feszült helyzetben
A feszültség része az üzleti életnek. Az üzleti körülmények-
ben bekövetkezett változások sürgetõ problémákat hoznak a
felszínre. A piacra újonnan belépõk pedig versenyképes vála-
szokat követelnek meg. Értékes munkatársak távoznak –
gyakran a legrosszabb pillanatban. Bármilyen ügyesek a ve-
zetõk és teamjeik, mégis követnek el hibákat. 

Az ilyen stresszes események mindenkire másként hatnak
– vagyis ami az egyik embert nyugtalanítja, az lehet, hogy
másvalakit egyáltalán nem zavar. Vannak olyanok, akiknél a
rendkívüli szorongást az elõléptetés lehetõsége váltja ki, má-
soknál az aggodalom oka egy súlyos ballépés a munkája so-
rán; megint másoknál egy üzlet elvesztése egy versenytárssal
folytatott harcban. Tekintet nélkül a stressz forrására, ezt az
élményt minden vezetõ megtapasztalja, így fontos, hogy fel-
tegyük magunknak a kérdést: Hogyan viselkedem feszült helyze-
tekben, és közben milyen jelzéseket küldök a munkatársaim felé?

Vezetõként az ember rivaldafénybe kerül. Válságos hely-
zetben a körülöttünk lévõk szinte mikroszkóppal vizsgálnak

minket, árgus szemmel figyelve minden egyes lépésünket.
Ilyenkor a beosztottjaink nagyon sok mindent tudnak meg
rólunk, és arról is számos bizonyítékot szerezhetnek, hogy
valóban azt mondjuk-e, amit gondolunk. Vállaljuk-e a fele-
lõsséget a hibáinkért, vagy inkább bûnbakokat keresünk?
Támogatjuk-e a munkatársainkat, vagy nekik támadunk?
Tudunk-e józanok és nyugodtak maradni, vagy könnyen el-
veszítjük a fejünket? Kiállunk-e a véleményünk mellett,
vagy mindig az éppen könnyebbnek tûnõ utat választjuk, és
azt hangoztatjuk, amit feletteseink hallani akarnak? Kellõen
öntudatosnak kell lennünk ahhoz, hogy felismerjük az olyan
helyzeteket, amelyek komoly aggodalomra adhatnak okot,
és úgy kell irányítanunk a viselkedésünket, hogy elkerüljük
a haszontalan üzenetek küldését.

Munkám során számos olyan vezetõvel találkoztam,
akik sokszor képesek higgadtan és körültekintõen viselked-
ni. De amikor nagyobb nyomás nehezedik rájuk, sajnos a
viselkedésükkel meglehetõsen negatív hangulatot keltenek.
Ami még nagyobb probléma, hogy a beosztottjaikat is arra
ösztönzik, kövessék ezt a fajta magatartást, és hasonlóan 
reagáljanak az ilyen helyzetekben. Ha egy vezetõ ösztönös
reakciója a felelõsség elhárítása vagy a dicsõség kisajátítása,

ezzel szinte utat mutat a beosztottjainak, hogy ugyanígy vi-
selkedjenek. 

Egy vagyonkezelõ cég vezérigazgatójának komoly kudarc-
élményt okozott az, hogy fejlõdõ vállalatánál képtelen volt
meghonosítani a felelõsség és a teamunka kultúráját. Kérésé-
re megkerestem a team néhány tagját. Különösen arról az
idõszakról faggattam õket, amikor az általuk javasolt befek-
tetések értéke visszaesését tapasztalták: hogyan vélekedtek
vezérigazgatójuk akkori viselkedésérõl és intézkedéseirõl. 
A munkatársak gyakori hisztérikus dühkitörésekrõl és vádas-
kodó kirohanásokról számoltak be, amelyek az egymásra
mutogatás nyomasztó légkörének kialakulását eredményez-
ték. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a befektetési
döntéseket a portfóliómenedzserek, az iparági elemzõk és a
vezérigazgató részvételével, gondosan felépített eljárás kere-
tében, közösen hozták meg. Az események hatására a beosz-
tottak azt a tanulságot vonták le, hogy amikor a befektetések
kudarcba fulladnak, keresni kell valakit, akire át lehet hárí-
tani a felelõsséget. Hallva ezeket a történeteket, a vezérigaz-

gató rádöbbent, hogy a stresszes helyzetekben mutatott vi-
selkedése sokkal nagyobb hatással volt a munkatársaira,
mint a teamunkáról és kultúráról tartott szónoklatai. Megér-
tette, hogy a nehezebb helyzetekben is meg kell tanulni mo-
derálnia magát, és még a kedvezõtlen eredmények hallatán
sem reagálhat indulatosan. 

Sikerült megértenie azt is, hogy a beosztottjai normál kö-
rülmények között is bánatosak és csüggedtek, ha befekteté-
seik értéke visszaesik, s ilyenkor inkább bátorításra és támo-
gatásra van szükségük, mint szemrehányásra.

Rendkívül nehéz azt várni a beosztottjainktól, hogy fi-
gyelmeztessenek a tornyosuló gondokra, ha rettegnek a re-
akcióinktól – de még nehezebb akkor, ha úgy gondolják,
jobb távol tartani magukat a potenciális problémáktól. Ezek
eredményeként olyan légkör alakulhat ki, ahol sokkal na-
gyobb valószínûséggel következhetnek be váratlan esemé-
nyek. Köszönhetõ mindez annak, hogy a vállalat ilyenkor a
természetes riasztórendszerét teszi üzemképtelenné. Ha ve-
zetõként ezt a fajta kultúrát honosítjuk meg, teljességgel va-
lószínûtlen, hogy munkatársaink spontán módon tájékoz-
tatnának a problémákról, kivéve, ha véget akarnak vetni a
karrierjüknek. 

Ha nem jelöljük ki a lehetséges utódainkat, 
akkor valószínûleg nem is delegáljuk a feladatokat 

és hatásköröket a megfelelõ mértékben.
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Ahhoz, hogy érett vezetõ váljon belõlünk, tudnunk kell
visszatekinteni és elgondolkozni arról, mi az, ami bennünk
feszültséget kelthet, mennyire vagyunk ilyenkor öntudato-
sak, és hogyan fegyelmezzük magunkat, viselkedésünket. Ez
ugyanis nélkülözhetetlen ahhoz, hogy alapvetõ értékeinkkel
összhangban tudjunk cselekedni.

Légy hû önmagadhoz
A legtöbb vállalatvezetõ felteszi a kérdést önmagának, vajon
a vállalat igényeinek megfelelõ vezetési stílust képvisel-e?
Azt már kevesebb menedzser vizsgálja, hogy ez a stílus
megfelel-e a saját meggyõzõdésének és személyi-
ségének. A kérdés tehát a következõ: Az igazi
énem jelenik-e meg a vezetési stílusomban?

A vállalati karrier maratoni táv végig-
küzdését jelenti, nem rövidtávfutást, 
s ha vezetõként nem vagyunk hûek
önmagunkhoz, végül biztosan kifá-
radunk. Ahogy karrierünk során
elõbbre és elõbbre jutunk, érdemes
megfigyelni az általunk alkalmazott
vezetési stílusokat, és ezekbõl a szá-
munkra leginkább megfelelõ része-
ket összeválogatni. Azonban arról
sem szabad megfeledkezni, hogy más
stílusok megfigyelése és bizonyos for-
mák átvétele során nem kell valaki más
bõrébe bújni. Abban a szerencsében volt
részem, hogy több nagyszerû fõnököm és kol-
légám volt, jellegzetes és a maguk nemében egye-
dülálló vezetõi képességekkel. Miközben megpróbáltam
néhány technikájukat átvenni és alkalmazni, azt is megta-
nultam, hogy olyan átfogó, saját stílust kell kialakítanom,
amely illeszkedik az egyéni képességeimhez és személyisé-
gemhez. A stílusnak összhangban kell lennie velünk; még
egy szokatlan stílus is lehet rendkívül eredményes, ha hûen
tükrözi a képességeinket, értékeinket és személyiségünket.

Ahogy egyre magasabb pozíciókba kerülünk, a stílusunkra
vonatkozóan egy sor kérdést kell feltennünk magunknak: 
Érvényre juttatom-e az álláspontomat, vagy már túlzottan óvatos-
sá, próbálkozóvá váltam? Nem figyelek-e túlságosan a vállalati po-
litikára? Szerepet játszik-e a következõ elõléptetésem vagy az év vé-
gi prémiumom abban, hogy nem fejtem ki világosan a nézeteimet?
Számos vállalatnál jellemzõ, hogy az ambiciózus igazgatók
megpróbálják elkerülni a kényes kérdések miatti konfrontá-
ciót, a nagyjeleneteket. Ami még ennél is rosszabb, hihetet-
len energiákat fordítanak arra, hogy megpróbálják kideríteni,
mit gondol a fõnökük, s aztán annak megfelelõen igyekeznek
cselekedni. Ha ebben már nagyon profik, arra vetemedhet-
nek, hogy még azelõtt hozzászólnak a témához, hogy a fõ-
nöknek alkalma nyílna kifejezésre juttatni a véleményét 
– s elönti õket a büszkeség, hogy a fõnök egyetért velük.

A probléma ezzel csak annyi, hogy a konfrontáció és a vé-
leménykülönbség rendkívül fontos kellékek az eredményes
döntéshozatalhoz. Néhány nagyon rossznak bizonyult dön-
tés – amelynek én is részese voltam – azt követõen született
meg, hogy intelligens emberek csoportja egybehangzóan
megszavazta az intézkedési tervet. Egyes résztvevõk aztán ké-
sõbb beismerték, hogy voltak aggályaik, de nem volt elég bá-
torságuk szembeszállni a csoport szemmel láthatóan
egységes véleményével. Ugyanakkor nem nagyon emlék-
szem olyan rossz döntésre, ami alapos vita eredményeként
született volna meg, olyan helyzetben, ahol az ellentétes né-

zeteket erõteljesen ütköztették (még ha nem is értettem
egyet a végsõ döntéssel). A vállalatoknak arra van

szükségük, hogy a vezetõik határozottan állja-
nak ki a véleményük mellett, és ne azt utá-

nozzák, amit mintának vagy követendõ
iránynak gondolnak. Vezetõként fel kell
tennünk magunknak a kérdést, hogy a
saját nézeteinket ajánlatos hangoztat-
ni, vagy ettõl inkább tartózkodjunk, és
viselkedjünk jó politikusként. Ugyan-
akkor arra kell bátorítanunk a beosz-
tottjainkat is, hogy kendõzetlenül
mondják el véleményüket, a helyzet-

nek megfelelõen bonyolódjanak vitá-
ba, és ne kerülgessék a fontos kérdése-

ket, mint macska a forró kását.

* * * 

Idõnként még a sikeres vezetõk is ösz-
szezavarodnak egy-egy nehéz helyzet-

ben. Ahhoz, hogy újból megtalálják a helyes utat, olyan
technikákat kell kifejleszteniük, amelyek segítik õket a visz-
szatekintésben, az átfogó kép megalkotásában és az új straté-
gia kialakításában. Ekkor szinte lényegtelen, hogy mindenre
megvannak-e a válaszaik – sokkal fontosabb, hogy mindig
szakítsanak idõt a kérdésekre és az önvizsgálatra. E cikkben
felvetett kérdéseket gondolatébresztõnek szántam a vezetõk
számára. Lehet, hogy ezeknek csak egy része alkalmazható,
és talán hasznosabb egy saját lista összeállítása. De a rendsze-
res önvizsgálat nagyban segít túljutni az olyan vezetõi kihí-
vásokon és problémákon, amilyenekkel nap mint nap szem-
besülünk a karrierünk során.
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