
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

Hatalom helyett felelősség 

A vezetők típusa országonként eltérő: a brit cégvezetők teljesít-
ményorientáltak, a franciák egyeduralomra törekvők (autokraták), a 
németek pedig demokratikusak. 201 európai vállalatvezető megkér-
dezése alapján ezt a következtetést lehetett levonni. 
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vállalatirányítás; vezetői magatartás. 

Eltérő vezetői típusok 
Sokan hisznek a nemzetiségek szerinti típusokban, mások viszont 

ezt meghaladott előítéletnek tartják. A kérdés tisztázására a németor-
szági Meerbuschban működő amerikai Development Dimensions 
International (DDI) személyzeti tanácsadó cég rövid felmérést végzett a 
vezetői magatartásról. A körkérdés azt a meglepő eredményt hozta, 
hogy a német, az angol és a francia felső vezetők vezetési stílusa való-
ban lényegesen különbözik egymástól. Mindegyik országra bizonyos tí-
pus jellemző: a britek teljesítményorientáltak, a franciák autokraták, a 
németek pedig demokratikusak.  

Egyetlen pontban azonban megegyezik a megkérdezett 201 európai 
felső vezető véleménye: egyikük sem tartja magát nagy hatalmú egyed-
uralkodónak vállalatában, hanem sokkal inkább a felelősség viselőjének, 
aki számára csapatának sikere fontosabb, mint a személyes diadal.  

„Vezetői pozíciómat inkább felelősségnek, mint hatalomnak nevez-
ném” – vallja egy megkérdezett brit vezető.  

A vállalatok irányítói tehát a hivatásukkal járó növekvő kihívásokra a 
csoportmunka erősítésével válaszolnak, és nagyra értékelik, ha jó teljesí-
tőképességű csapatra támaszkodhatnak. Mindazonáltal jelentős különb-
ségek vannak a brit, a francia és a német vállalatirányítók vezetési stílu-
sa között. 

A laza britek 
A brit csúcsvezetők nyugodtak. Élvezik a vállalatukért és beosztotta-

ikért viselt felelősséget, amelyet inkább kiváltságnak, mint tehernek te-



kintenek. Szerepükben különösen nagyra értékelik, hogy munkatársaikat 
vezethetik és támogathatják. A csapatmunka rendkívül fontos – magya-
rázza egy megkérdezett – főleg azt kell megérteni, hogy a jó teljesít-
ményhez sok, különböző képességű munkatársra van szükség.  

Ennek megfelelően a brit ipari vezetők szívesen veszik, ha döntése-
iket illetően kérdéseket tesznek fel nekik. 96%-uknak ez a véleménye, 
Németországban viszont csak a vezetők 52%-a, a franciáknál pedig alig 
29% vallja ezt a nézetet. A brit vezetők fontosnak tartják az őszinte visz-
szajelzést. Örülnek, ha tükröt kapnak teljesítményükről, és azt állítják, 
hogy pályafutásuk során elsajátították beosztottjaik helyesebb megítélé-
sét. 

A brit vezetőknek majdnem 90%-a úgy érzi, hogy biztos ítéletet tud 
mondani kollégáiról, Németországban viszont csak 64%, Franciaország-
ban pedig alig 49%. A britek sokkal kritikusabban ítélik meg csoportjuk 
munkáját. A megkérdezetteknek közel a fele bevallottan nem bízik ab-
ban, hogy jelenlegi csoportja rendelkezik a munkájához szükséges ké-
pességekkel. A németek és a franciák 70, illetve 80%-os elégedettsége 
sokkal nagyobb bizakodásról tanúskodik. 

Az egyeduralomra törekvő franciák 
A francia csúcsvezetők élvezik hatalmukat, és az azzal járó lehető-

ségeket.  
„Annak, hogy a felső vezetésben dolgozom, az az előnye, hogy sza-

badon cselekedhetek. Olyan szabadsággal és hatalommal rendelkezem, 
hogy egyedül hozhatok döntéseket” – erősítette meg egy francia meg-
kérdezett.  

Dacára ezeknek az előnyöknek és magas társadalmi rangjuknak, a 
franciák nem érzik magukat olyan jól szerepükben, mint a britek. Ennek 
nemcsak az az oka, hogy a francia vállalatirányítóknak 1,4%-os gazda-
sági növekedés és majdnem 10%-os munkanélküliség mellett, nehezebb 
körülmények között kell dolgozniuk, mint a csatornán túli kollégáiknak. 

Sokkal inkább arról van szó, hogy a francia csúcsvezetők titokban 
állandó konkurenciaharcot folytatnak kollégáikkal és beosztottjaikkal, és 
minél magasabbra jutnak fel a ranglétrán, annál inkább belekerülnek az 
egymással rivalizáló személyiségek harcába.  

„Ne legyünk naivak, a vállalat nem család, más a munka és más a 
magánélet” – írja le a francia vállalati struktúrát egy megkérdezett.  

A viszonylag szigorú vállalati hierarchia, valamint az a törekvés, 
hogy csak azonos rangban lévő kollégákkal tartsák a kapcsolatot, a fo-
lyamatos káderutánpótlás-fejlesztést sem teszi lehetővé. 

 



A vállalatok legtöbbször „kész” felső vezetőket vesznek fel, akik már 
rendelkeznek a szükséges képességekkel ahelyett, hogy maguk nevel-
nék ki vezetőiket. Elgondolkodtató néhány megkérdezett vezető észrevé-
tele:  

– „A jelenlegi vezetési stílus egyáltalán nem segítőkész és oda ve-
zet, hogy az emberek egymás ellen, nem pedig egymással dol-
goznak.”  

– „Nem tetszik, hogy soha sincs idő arra, hogy egymással emberi 
szót váltsunk. Szívesen beszélgetnék egyszer olyan témákról is, 
amelyek nem a munkára vonatkoznak.” 

A demokratikus németek 

A német vezetők – elképzeléseiket és vezetési stílusukat tekintve – 
a britek és a franciák között állnak. Konszenzusban szeretnek vezetni és 
a súlyos döntések előtt megpróbálnak egyetértést kialakítani.  

„Úgy érzem, hogy szolgálatban vagyok egy demokratikusan működő 
vállalatnál, ahol mindenki együttműködik a közösen kidolgozott stratégia 
megvalósítása érdekében” – jelentette ki az egyik megkérdezett. 

Ellentétben a legtöbb franciával, a németek nem azért dolgoznak, 
hogy saját ambíciójukat megvalósítsák, hanem azért, hogy a nagy egé-
szet szolgálják.  

„Fontos, hogy elősegítsük a gazdaság fejlődését és a munkahelyek 
megőrzését” – vallott az egyik vezető motivációjáról.  

A német vállalatvezetők célratörően és gyakorlatiasan látnak hozzá 
feladataikhoz. Számukra nem a beosztásukkal járó hatalom a legfonto-
sabb, hanem azt inkább kötelezettségnek érzik munkatársaikkal szem-
ben. A hatáskör nagy felelősséggel jár, ezért döntéseiket gondosan mér-
legelik, mert azok másokat érintenek. Nem csoda, hogy a megkérdezett 
három nemzetiség közül a németek hoznak a legnehezebben kemény 
döntéseket. 

Tehetséggondozás 

A megkérdezett 201 vezető közül sokan munkakörük nagy előnyé-
nek tartják, hogy segíthetik vállalatuk tehetséges munkatársait. Ez külö-
nösen a brit iparvállalatok vezetőire érvényes, akiknek 70%-a ezt a né- 
zetet vallotta. Németországban is a tehetséggondozás áll az első he- 
lyen a felső vezetők szakmai tevékenységi körében. Ezt a szempontot  



a megkérdezett német vezetők 50%-a említette, míg a franciák közül 
csak 14%. 

A német vezetőknél pozíciójuk előnyeként a második és a harmadik 
helyen a „messzemenően önálló döntéshozatali lehetőség” és a „befo-
lyás gyakorlásának lehetősége” áll. Ez a két kategória a briteknél is az 
első három helyen szerepel.  

A franciák 65%-a azt tartja beosztása legelőnyösebb jellemzőjének, 
hogy döntéseibe mások nem szólhatnak bele. Következésképpen külö-
nösen zavarónak találják, ha valaki döntéseiket támadja. A francia veze-
tők különösen kellemesnek tartják, ha sikerül munkatársaikat jól megvá-
logatniuk, és élvezik a beosztásukkal járó közmegbecsülést. A megkér-
dezett francia vezetőknek több mint 30%-a ismerte el, hogy nagyra érté-
keli magas társadalmi rangját, míg ezt a német vezetőknek csak 16%-a, 
a briteknek pedig mindössze 2%-a állította. 

A csúcsvezető életének legkedvezőtlenebb oldalai is nemzetenként 
eltérőek. Azt azonban minden európai vezető egybehangzóan állítja, 
hogy túl kevés ideje jut magánéletére. Amíg a brit felső vezetők 53%-a 
mindenek előtt attól fél, hogy nem tudja betartani a törvényes rendelke-
zéseket, például a Sarbanes-Oxley-Act előírásait, addig a németektől és 
a franciáktól, akiknek 26, illetve 12%-a említette országa rendelkezéseit, 
ez a félelem viszonylag távol áll. 

A németeknél tapasztalható a legnagyobb szociális érzékenység, 
mert a megkérdezetteknek csaknem a fele sorolta a beosztásával járó 
három legkellemetlenebb vonás közé, hogy kénytelen olyan döntéseket 
hozni, amelyek másoknak kárt okoznak. A briteknél 28%, a franciáknál 
20% volt ezen a nézeten. Mind a németeket, mind a franciákat 
aggasztja, hogy nagy bukás lenne, ha jelenlegi állásukban csődöt mon-
danának. Ezt az aggályt a britek közül csak feleannyian osztják, mint a 
németeknél. Valószínűleg Nagy-Britanniában sokkal gyakoribb, hogy va-
laki egy csőd után újra kezd, és a közvéleménytől még egy esélyt kap. 

Bár a vezetők bírálhatók, mégis ritkábban kapnak őszinte visszajel-
zést, mint korábban. Ez különösen Németországra jellemző, ahol a meg-
kérdezettek 60%-a állította, hogy döntéseiket ritkábban kérdőjelezik 
meg, mint régebben.  

„Tudnunk kell, hogy az emberek hízelegni akarnak, és nem monda-
nak őszinte véleményt. Figyelnünk kell, nehogy elveszítsük realitásérzé-
künket” – kommentálta egy német vezető a vállalatirányító magányát.  

Nemzettől függetlenül, a megkérdezetteknek mintegy 90%-a tovább-
ra is igényli kollégái visszajelzését és tanácsait. Úgy vélik, hogy jelenle- 
gi beosztásukban is éppen úgy elviselik a bírálatot, mint korábban. Ta-

 



nulni és fejlődni szeretnének. Egy brit iparvállalat vezetője szerint jobb, 
ha lemond állásáról az, aki nem hajlandó másokat meghallgatni és ta-
nulni.  
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