
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

A frusztrált munkatársak milliárdokba kerülnek 
az iparnak 

Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre, gyorsan csökken Németor-
szágban a munkavállalók motivációja is. A növekvő kedvetlenség 
milliárdos károkat fog okozni, ha a vezetők nem cselekszenek most. 
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elégedettség; válságkezelés. 

A motivációs kultúra fontossága 

A középvállalati vezetők szervezete szerint a német munkavállalók-
nak csak 47%-a motivált, 53%-uk már belsőleg feladta. A Gallup 2004-re 
vonatkozó számai is ijesztőek: a munkavállalók 87%-a semmiféle elköte-
lezettséget nem érez munkája iránt, 69%-uk előírások szerint végzi mun-
káját, 18%-uk belsőleg feladta, még akkor is, ha a vállalkozók elkötelezett 
munkatársakat szeretnének. A Gallup vizsgálatai szerint sajnos az elmúlt 
években csökkent a dolgozók többségének érzelmi kötődése (1. ábra). 
Míg az USA-ban a foglalkoztatottak 29%-a érzelmileg erősen kötődik 
munkaadójához, Németországban ez az arány csak 13%. A kedvetlenség 
által okozott összgazdasági károkat a Gallup 234–245 Mrd euróra becsüli. 
Ezzel szemben az érzelmi kötődés készpénzt hoz a vállalatnak: A Gallup 
szerint az elégedett munkatársak termelékenysége 6500 euróval maga-
sabb mint a kisebb kötődéssel rendelkezőké, és 11 500 euróval maga-
sabb mint azoké, akik érzelmileg nem kötődnek a vállalathoz.  

A vezetők felismerik saját felelősségüket, és egy tanulmányban sa-
ját szerepüket (95%), a kollegákkal való korrekt bánást (61%), az új kihí-
vásokat (57%) és a munkahely-garanciát (36%) jelölik meg mint a leg-
fontosabb eszközöket. Egyes vélemények szerint sokkal pozitívabb len-
ne a tanulmány eredménye, ha ezeket az intézkedéseket minden közép-
vállalati vezető megszívlelné. A vezetőnek éppen válság esetén kellene 
a munkatárs sikereit fokozottabban elismerni. Jó válságkezelés az is, ha 
teammunkát vagy közös cselekvést alkalmaznak a vállalathoz kötődés 
eszközeként.  



Egy tanácsadó cég szerint a vezetőket éppen válság idején blokkol-
ja le az aggodalom: tíz vezetőből kilenc küszködik félelmekkel, és ezáltal 
blokkolja kreativitását. A munkatársak elkötelezettségének javításához 
rendkívül fontos egy következetes program, ennek hiányában elvész a 
lehetőség. A magas és alacsony részvényhozam közötti eltérés 30%-
ban a munkatársak nagyobb elkötelezettségével magyarázható. A veze-
tőket mentesíteni kell a stratégiai személyzetfejlesztés alól, hiszen attól 
függetlenül is túlterheltek. Ezt a feladatot a személyzeti osztály jobban el 
tudja látni. 
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1. ábra Gyenge kötődés a vállalathoz 

 
 
Kisebb intézkedések is elegendőek lennének ahhoz, hogy a foglal-

koztatottakat „magukkal húzzák”. A vezető gyakran nagyon kevés időt 
fordít arra, hogy tényleg a helyszínen legyen. A munkatársakat motivál-
hatják az olyan egyszerű dolgok, hogy a vezetők megfigyelik, mi történik 
vagy hogy csak egyszerűen üdvözlik őket. Megfelelő szervezéssel és a 
vezetők következetes előéletével létrejöhet egy motivációs kultúra. Az 
ilyen vállalatoknál nagy a munkatársak elégedettsége és termelékenysé-
ge. Ez nem képzelhető el anélkül, hogy befektetnének a motiváló intéz-

 



kedésekbe. A munkatársi ötletek közvetlen anyagi jutalmazásának csak 
másodlagos jelentősége van. 
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