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ELŐSZÓ

Az üzleti élet legtöbb szereplője eddig még soha nem
szembesült olyan sok gazdasági változással, annyi bizony-
talansággal és olyan mélyrepüléssel, mint az utóbbi egy
évben. A Wall Streeten ugyan még nem függesztették fel
a kereskedést, de ezenkívül már minden rossz megtörtént,
ami megtörténhetett. Érthető módon mindannyian aggó-
dunk, nehogy saját vállalkozásunkat is elsodorja a gazda-
sági válság. 

Ugyanakkor sokan éppen tőlünk, vezetőktől várják, hogy
erőt adjunk és utat mutassunk. Akár maroknyi csapat élén
állunk, akár egy részleget vagy egy egész vállalatot irányí-
tunk, az elkövetkezendő hetek, hónapok eseményei min-
denképpen próbára teszik majd vezetői képességeinket.
Aggodalmaskodás helyett lépnünk kell: időben fel kell
ismernünk és meg kell előznünk a bajt. Legyünk azok
között, akik elsőként veszik észre a veszélyt, akik rögtön
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meghozzák a szükséges döntéseket és gondoskodnak vég-
rehajtásukról, akik felismerik a káoszban rejlő lehetősége-
ket, és olyan magabiztossággal használják ki őket, hogy
másokat is elindítanak a túléléshez vezető úton!

E kiváló könyv szerzője, Ram Charan harminc éve dol-
gozik topmenedzserek stratégiai tanácsadójaként, és a világ
legsikeresebb vállalatainál oktat. Charan már sok recessziót
megélt, és megfigyelhette, hogyan tudják egyes vezetők gaz-
dasági bizonytalanság idején is felszínen tartani cégüket, és
hogyan buknak el mások.

Az előttünk álló feladat nem gyenge idegzetűeknek való,
és egyáltalán nem csak a vezérigazgatókat és a pénzügyi
vezetőket érinti. A gyengélkedő gazdaság színpadán való-
ban ők játszák a főszerepeket, de ez a könyv arról próbál
meggyőzni, hogy a válságkezelés időszakában a vállalatok-
nál minden egyes dolgozóra komoly felelősség hárul. 
Charan részletesen kifejti, milyen feladatok hárulnak a veze-
tőkre és munkatársaikra, sőt a cég külsős dolgozóira; hogyan
lehet a különböző vállalati funkciókat összehangolni, hogy
mindenki a megfelelő ritmusban és irányba evezhessen a
közös csónakban. Arra is rámutat, hogy bizonytalan vizeken
a legjobb mentőöv az őszinte és folyamatos kommunikáció.
Azok a vezetők lesznek sikeresek, akik reálisan felmérik a
beszűkült lehetőségeket, de bármit látnak is, képesek erőt és
biztatást sugározni munkatársaik felé.

VEZETÉS EGY BIZONYTALAN KORBAN
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Ebben a történelmi időszakban a Vezetés egy bizonytalan
korban felbecsülhetetlen segítséget nyújthat ahhoz, hogy
a gazdaság háborgó tengerén cégünk ne váljon a hullámok
martalékává.

Ram Charan a leghitelesebb szerző, akinek könyvét gaz-
dasági visszaesés és bizonytalanság esetén érdemes leven-
nünk a polcról. 

Olvassuk hát figyelemmel, tanuljunk belőle, hogy túléljük
ezt a bizonytalan gazdasági korszakot és sikeresek legyünk!

Larry Bossidy,
a Honeywell International Inc. 

egykori elnöke és vezérigazgatója

ELŐSZÓ
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BEVEZETÉS

Chad Holliday, a DuPont vezérigazgatója akkor érezte elő-
ször közvetlen közelről a válság fagyos előszelét, amikor az
egyik legnagyobb vevőjét kereste fel Japánban. A nemzet-
közi szinten is a szegmens nagyjai közé tartozó vállalat
vezérigazgatója elmondta Hollidaynek, hogy komolyan
aggódik cége fizetőképessége miatt, és már utasította is a
felső vezetőket, hogy tartalékoljanak készpénzt arra az
esetre, ha a pénzügyi válság továbbterjedne.

A japán cégvezető megkongatta a vészharangokat.
Amint Holliday gépe hétfő éjjel földet ért az Egyesült

Államokban, azonnal értesítette a DuPont hat felső vezető-
jét, hogy másnap reggel 7-kor megbeszélést tartanak. A talál-
kozón azt kérte tőlük, mielőbb adjanak választ a következő
kérdésekre: Mennyire kilátástalan a helyzet?; Mennyivel
válhat még kilátástalanabbá?

13
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A következő napokban érkező válaszok elkeserítőek vol-
tak. A pénzügyi szektort érintő problémák a DuPont hazai és
külföldi üzleti szempontjait egyaránt érintették. Ami koráb-
ban csupán a Wall Streetre korlátozódó bizalmi válságnak
tűnt, egyre inkább magában hordozta a globális válság lehe-
tőségét, főleg miután Nyugat-Európa, Oroszország és Ázsia
nagy részén is végigsöpört a pánikhangulat. A hitellehető-
ségek hirtelen radikálisan beszűkültek, ami a vállalatok
működésének finanszírozását lehetetlenítette el.

Egyre több helyen kezdtek felbukkanni arra utaló jelek,
hogy a válság valóban komoly. Wilmingtonban például
– ahol a DuPont főhadiszállása is található – korábban foly-
ton nyüzsögtek a jogászok, mivel a rengeteg Delaware
államba bejegyzett cég összes peres ügyét az ottani bírósá-
gon kell lebonyolítani. A wilmingtoni hotelszoba-foglalások
száma tíz nap leforgása alatt több mint 30%-kal esett, mivel
sok pereskedő cég úgy döntött, hogy inkább a tárgyalóter-
men kívül rendezi konfliktusait, hogy spórolhasson az
ügyvédi díjakon és a perköltségen. A jogászok tehát sorra
visszamondták szobafoglalásaikat. A válság még beszéde-
sebb bizonyítéka volt, hogy több nagy cégnél erősen visz-
szaesett a termelés üteme. A DuPont gyártja az amerikai
autófestékek 30%-át. Termékei mindössze 48 órával a fel-
használás előtt kerülnek le a gyártósorról, ezért az autó-
gyártó cégek rendszeresen egyeztették a DuPonttal terme-
lési terveiket, hogy a rövid átfutási időt tartani tudják.

VEZETÉS EGY BIZONYTALAN KORBAN
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Atermelési tervek egyik pillanatról a másikra eltűntek. Az
összeomlás szélén álló autó gyártók egész egyszerűen nem
tudták megmondani, mit fognak másnap gyártani.

Elérkezett hát a válságkezelés ideje.
A DuPont mindig is éllovasa volt a hosszú távú válságke-

zelésnek. Nehéz helyzetekben előveszik a vállalati krízis -
tervet, amelynek első intézkedése a felső vezetés össze hí-
vása. A vezetők ilyenkor igyekeznek feltárni a válsághelyzet
okát, majd életbe léptetik a szükséges katasztrófavédelmi
eljárásokat. A krízistervet a DuPont történetében nem kellett
sokszor alkalmazni: csupán a szeptember 11-ei terror -
támadáskor és néhány pusztító hurrikán után vetették be.
Hollidaynek mérlegelnie kellett, hogy az egyre gyülekező
pénzügyi viharfelhők miatt szükség van-e válságkezelésre,
vagy a válság bejelentésével csak feleslegesen rémisztgetné
a cég 60 000 alkalmazottját. Az egyre súlyosbodó visszaesés
láttán Holliday a krízisterv életbeléptetése mellett döntött.

A terv alapján azonnal összeült az a 17 csapat, amely vál-
sághelyzet bejelentésekor automatikusan megalakul. A tanács-
kozás első négy napja alatt megállapították, hogy a válság csu-
pán pénzügyi jellegű. 8 csapatot feloszlattak, a maradék 9
pedig a negyedik nap végére eldöntötte, milyen intézkedések -
kel lehetne felszínen tartani a céget. A tennivalókról világ-
szerte értesíteni kellett a DuPont alkalmazottait.

A rossz híreket több különböző csatornán továbbították az
emberek felé. Holliday felkérte a vállalat két nagy népszerű-

BEVEZETÉS
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ségnek örvendő vezetőjét – a gazdasági vezetőt és a nyugdíj-
alap igazgatóját –, hogy közérthető nyelven magyarázzák el
a dolgozóknak a válság okait és a vállalatra gyakorolt hatásait.
A nyugdíjalap igazgatója még arra is külön időt fordított, hogy
útmutatókat készítsen a dolgozók számára a 18 milliárd dol-
láros nyugdíjalap befektetési lehetőségeiről. A válságkezelési
döntések meghozatalától számított tíz napon belül minden
DuPont alkalmazottal személyesen beszélt valamelyik vezető,
és pontosan elmagyarázta, mit kell tennie a cégnek a túlélé-
sért. Minden dolgozót megkértek, hogy mondjon három olyan
javaslatot, amivel ő maga is hozzájárulhatna a költségcsök-
kentéshez és a pénzkészletek megőrzéséhez. Néhány nappal
a kommunikációs kampány elindítása után felmérés készült
arról, hogy az alkalmazottak megértették-e a válság lényegét,
és milyen pszichológiai reakciót váltott ki belőlük a hír: meg-
ijedtek-e vagy felkészültek-e a küzdelemre. A kérdőívekkel
azt is ellenőrizték, hogy mindenki a válságintézkedéseknek
megfelelően végzi-e a dolgát.

A felmérésből az derült ki, hogy mindenki megértette
a helyzet súlyosságát. Ebben az is közrejátszhatott, hogy
már a média is a kibontakozó pénzügyi válság hírétől har-
sogott. A pénzkészlet megőrzésére irányuló intézkedések 
nagyon hamar hatásosnak bizonyultak. A céges utazások
számát korlátozták, a belső megbeszéléseket levették a napi-
 rendről és a szerződéses munkatársaknak, illetve a külső
tanácsadóknak nem adtak több munkát.

VEZETÉS EGY BIZONYTALAN KORBAN
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Holliday azonban még ezek után is úgy érezte, hogy az
emberek nem fogták fel, mennyire kevés idejük van a cse-
lekvésre. 

„Utólag visszagondolva talán nem lett volna szabad ilyen
nagy hévvel megnyugtatnunk őket afelől, hogy minden
rendben lesz. Hagytuk, hogy elbízzák magukat és ezért nem
reagáltak elég gyorsan a visszaesésre” – meséli Holliday.

A kommunikációs kampány után Holliday, a DuPont 
vezérigazgatójával és a pénzügyi igazgatójával együtt más-
fél órás megbeszélést tartott a cég 14 felső vezetőjével, aki-
ket sorra kikérdeztek az általuk foganatosított válságkeze-
lési intézkedésekről. A vezetők hosszú listákkal érkeztek a
megbeszélésre és meg voltak győződve róla, hogy minden
tőlük telhetőt megtettek. A gond nem is az intézkedések
száma, hanem végrehajtásuk sebessége volt.

„Minden vezető arról beszélt, hogy januárban vagy feb-
ruárban mennyi mindent tesz majd, pedig már októberben
lépnünk kellett volna” – meséli Holliday. 

A rövid távú válságkezelő intézkedések foganatosítása
közben a DuPont felállított egy háromfős stábot, ami a hosz-
szú távú válságkezelő stratégia kidolgozásával foglalkozott.
Mivel nehéz lett volna a válság kezdetén eldönteni, mely
létesítményeket kellene végleg vagy átmeneti időre bezárni,
a válságstáb a költségvisszafogás leggyorsabb módja mellett
tette le a voksát: a 20 000 külsős munkatárs szerződéseit
vizsgálták felül. Jogi akadálya nem volt annak, hogy köny-

BEVEZETÉS
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nyedén megváljanak tőlük, a legtöbb esetben egyhetes fel-
mondási idővel, végkielégítés nélkül elbocsáthatták őket.
A szerződésesek helyére pedig olyan belsős munkatársakat
ültettek, akiknek a válság miatt kevesebb lett vagy teljesen
megszűnt a munkája.

A DuPontnak az éppen csak terjedő félben levő gazdasági
válságra tett első válaszlépései kevesebb, mint hat hét alatt
megvalósultak. A következő egy vagy két évben a világ-
gazdaság alakulásának függvényében persze még sok min-
den történhet. Holliday úgy becsüli, hogy még akkor is meg-
gyűlhet a bajuk az inflációs trendekkel – amelyek a válság
előtt is jelentkeztek –, ha a visszaesés véget ér, és a dolgok
visszatérnek eredeti kerékvágásukba. A DuPont azonban fel-
készül erre az eshetőségre is.

Chad Holliday megállta a helyét vezetőként: szembe mert
nézni a bizonytalannal és elfogadta a közelgő változásokat.
Nem hagyta, hogy a félelem vagy a bizonytalanság cselek-
vőképtelenné tegye – felelősséget vállalt, csatasorba állította
az embereit és határozott lépéseket tett. Minden vezetőnek
így kell cselekednie.   

VEZETÉS EGY BIZONYTALAN KORBAN
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ELSŐ FEJEZET

VEZETŐI FELADATOK VÁLSÁG IDEJÉN

Ennél a recessziónál nagyobb próbatételt keresve sem
találhatnánk magunknak vezetőként. Ez a válság ugyanis
nem csak a minket érintő szektorokat, iparágakat érinti,
hanem az egész globális gazdasági rendszert. A 2008 szep-
temberében kitört likviditási válság, ami néhány amerikai
befektetési bank összeomlásával kezdődött, mára szerte a
világon vállalkozások és fogyasztók tömegeit érintő krízissé
nőtte ki magát – ráadásul olyan hirtelen történt minden, akár
egy autóbaleset. Novemberre gyakorlatilag az összes fejlett
ország gazdasága recesszióba került, vagy legalábbis meg-
torpant a növekedésben. A fejlődő országok is gyorsan meg-
érezték a válság hatásait. Még a most is irigylésre méltó
indiai 7%-os GDP növekedési ütem is alacsonyabb az eddig
mutatott 9%-osnál, ami újabb megcáfolhatatlan bizonyítéka
annak a sokszor ismételt tézisnek, miszerint a világ külön-
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böző részei soha nem látott mértékben függnek egymástól,
gyakran egészen kiszámíthatatlan módon. 

Ilyen körülmények között az előrejelzések és becslések
pusztán találgatások lehetnek. Ki gondolta volna 2008
augusztusában, hogy a Wall Street 50 éve működő rendszere
összeomolhat? Ki hitte volna, amíg dúskáltunk a hitellehető-
ségekben, hogy globálisan kiszáradhatnak a hitelpiacok?
Vajon most meg tudná-e bárki is jósolni, hogy a közeljövőben
mekkora lesz a növekedésre fordítható tőke mértéke? Melyek
lesznek azok az országok és azok a piacok, amelyek teljesí-
tőképessége visszaesik és vajon milyen mértékben? Mennyi
ideig fog tartani a visszaesés? Lehet, hogy depresszióvá válik?
Előfordulhat, hogy a dezinflációt defláció követi, utána pedig
infláció fogja felütni a fejét? Soha nem fogjuk megtudni, 
pontosan mikor billent át ebbe az irányba a gazdaság, és
elképzelésünk sincs az új világról. Egyvalamiben azonban
biztosak lehetünk: viharos változások korát éljük, ami lehe-
tőségeket ugyanúgy rejthet magában, mint veszélyeket.

A pénzügyi cunami régóta érlelődött a világban és követ-
kezményei is csak hosszú távon fognak lecsengeni. Az, hogy
mennyi ideig fog továbbgyűrűzni a hatása, attól függ, hogy
a kormányokban, a pénzügyi szektorban és az üzleti világ-
ban dolgozó vezetők mennyire kezelik ügyesen a helyzetet.
A gazdaság motorja a hitel, ami pedig a bizalomra épül. 
Csakis stagnálásra számíthatunk, amíg a gazdaság szereplői
nem tudják felmérni egymás szándékait és erejét.

VEZETÉS EGY BIZONYTALAN KORBAN
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A gazdasági világbékének vége. Most mindannyian a túl-
élésért küzdünk, félve, bizonytalanul, kétségek közepette.
Mint a csatatereken általában, a gazdasági háborúkban is
más jellegű vezetésre van szükség, mint békeidőben. A had-
vezéreknek – gyakran drasztikus – stratégiai, strukturális,
pénzügyi és működési változtatásokat kell levezényelniük,
gyorsan és kevés információ birtokában.

2008 decemberében – amikor ezeket a sorokat írtam –
a legtöbb cégvezető ismerősöm komolyan aggódott vagy
kifejezetten pánikba esett a sokkoló hírek hallatán. Az össze-
zavarodott vezérigazgatók és vezetők ilyesmiket mondo-
gattak, hogy: „Bármikor visszájára fordulhat a helyzet!”;
„Soha senki nem látott még ilyen örvényt!”. A legpesszi-
mistábbak az 1929–33-as nagy világgazdasági válsághoz
mérhető katasztrófát jósoltak. Néhányan úgy vélték, egy év
alatt állhat vissza a normális kerékvágásba a világgazdaság,
mások három évet prognosztizáltak. Olyan vezetőkkel is
találkoztam, akik kétségbeesés és siránkozás helyett már a
kezdet kezdetén átalakították cégüket, hogy akármilyen
nehéz időben túléljenek. Ezek a rátermett emberek mosta-
nában már azzal foglalkozhatnak, hogy vállalatuk a lehető
legjobb formájában lovagolhassa meg a mélyrepülés után
törvényszerűen bekövetkező fellendülést. Néhány vállalat
már most felismerte a gyors lépésekben rejlő lehetőségeket
és vásárlóit új termékekkel és szolgáltatásokkal lepi meg.

VEZETŐI FELADATOK VÁLSÁG IDEJÉN
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Ezek a vállalatok fogják meghatározni az új játékszabályo-
kat az eljövendő gazdasági expanzió korában.

A KULCSSZÓ LEGYEN A KÉSZPÉNZ!

Ilyen, korábban soha nem tapasztalt mélységű, kiterjedésű
és elhúzódó visszaesés arra ösztönöz, hogy újragondoljuk
vállalkozásunk célját és működéséről alkotott legalapvetőbb
elképzeléseinket. A legelső feladat, hogy gyorsan és határo-
zottan felkészüljünk a legrosszabb eshetőségre. Ha nem áll
rendelkezésünkre olyan vészforgatókönyv, mint a DuPont-
nál, akkor nehezebb dolgunk lesz, mint hinnénk. Az
emberek gyakran túlértékelik vállalatuk teljesítőképességét,
mert szeretnének hinni benne. A túlzott optimizmus azon-
ban döntésképtelenséghez, cselekvésképtelenséghez vezet,
ami súlyos következményeket von maga után. Ha lelkiis-
meretesen felkészülünk a legrosszabbra, akkor nagy megle-
petés nem érhet minket és jó eséllyel keveredünk ki győz-
tesként a viszontagságos időkből. Ha felkészületlenül
sodródunk az eseményekkel, vállalatunkat és saját karrie-
rünket is kockára tesszük.

Az eredménykimutatás helyett ezek után a mérlegre kell
koncentrálnunk. Ma szinte minden vállalatnak a pénzáram-
lás fenntartása a legfontosabb feladata, akár tudatában van-
nak ennek, akár nem. A válság kitörése előtt egy vállalat
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sikerességét az EPS ráta (earnings per share: az egy rész-
vényre jutó nyereség), illetve a piaci terjeszkedés révén elért
árbevétel növekedés mutatta. Ma a legfontosabb mérce a
pénzkészlet. Az árbevétel növelés helyett azt kell szem előtt
tartanunk, hogy vállalatunk minden mozdulata hatással van
a pénzkészletre. Legfőbb célként azt kell kitűznünk, hogy
ha esik, ha fúj, cégünknek legyen elegendő készpénze vagy
megbízható pénzforrása. Élve az információtechnológia adta
lehetőségekkel, minden nap pontosan tisztában kell lennünk
vállalatunk pénzkészletével.

A készpénz három belső forrásból származik: a műkö-
désből származó bevételekből, a működő tőkéből (készle-
tek, kinnlevőségek stb.), valamint meglevő eszközök érté-
kesítéséből. Mind a hármat figyelemmel kell kísérnünk. Ma
minden üzletet új szempont szerint kell megközelíteni: a
vonzó árrés önmagában kevés, ha túl sok készpénzt kötünk
le készletek vagy kinnlevőségek formájában. A projekteket,
amelyeket eddig a befektetési megtérülésük alapján értékel-
tünk, ma annak alapján kell megítélnünk, mekkora a kész-
pénzigényük, mennyi készpénzt hoznak és milyen gyorsan.

Könnyen megérthetjük a készpénz fontosságát, ha vetünk
egy pillantást az amerikai autóipar 2008 őszi elszámított
üzleti terveire. A vásárlók hirtelen az üzemanyag-takarékos
autókat kezdték keresni a nagy árréssel eladható városi
terepjárók helyett, sok potenciális vevőt pedig elsodort a
hitelpiaci összeomlás. Az autó és tehergépkocsi-eladások
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zuhanását még az sem tudta megakadályozni, hogy a gyár-
tók teljes erőbedobással dolgoztak a vásárlók megváltozott
preferenciáit kiszolgáló új modelleken. A piaci fordulat oly
hirtelen következett be, hogy a General Motors november-
ben bejelentette: ha nem részesül kormányzati segítségben,
egy éven belül kifogy pénzkészletéből. A három nagy ame-
rikai autógyártó vállalat közül ekkor egyik sem rendelkezett
elegendő készpénzzel. A csökkenő eladások miatt nem ter-
meltek sok bevételt, a pénzkészlet jelentős része pedig kész-
letekben volt lekötve. A rossz hitelkockázati besorolásuk
miatt jelentős összegű hitelt sem tudtak felvenni, nélkülöz-
hető eszközeiken pedig már régen túladtak. 

Az autóiparban régóta gyülekeztek a vészjósló jelek, de a
likviditás hiánya két hét leforgása alatt képes két vállra fek-
tetni még a leghatalmasabbakat is. Nézzük meg a General
Electric esetét! A sziklaszilárdnak hitt, AAA hitelbesorolású
vállalatot 2008 márciusában térdre kényszerítette a két hétig
tartó rendkívüli árfolyam-ingadozás, és miután szeptember-
ben újra ugyanezzel a problémával kellett szembenézniük, a
vezérigazgatónak gigantikus tőkeinjekciót kellett szereznie
a cégnek. A General Electric vezetőségének az üzletvezetés
helyett folyamatosan a likviditási gondok leküzdésére kellett
összpontosítania. 

A likviditáshiány állandóan fennálló veszélye miatt a kon-
zervatív vezetési módszereket kell alkalmaznunk, és a kész-
pénzfedezeti pontot a lehető leggyorsabban a legrosszabb
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eshetőségre kell beállítanunk. A készpénzalapon kiszámított
fedezeti pontok iránytűként szolgálnak, akár egy gyártósor
felszámolásáról, egy gyár bezárásáról vagy egy elosztási
csatorna megszüntetéséről kell döntést hoznunk a túlélés
érdekében.

Soha ne becsüljük alá a veszélyt! Próbáljuk meg végig-
gondolni, hogy az általunk elképzelhetőnek tartott leg nagyobb
visszaesés hogyan fogja befolyásolni hitel tör lesz té sein ket?
Kénytelenek leszünk-e megszegni a hitels zerződésben lefek-
tetett ígéreteinket? Sok üzletember nyugodtan alszik, mert
úgy véli, először legfeljebb 2010 közepén kell majd refinan-
szírozáshoz folyamodnia. Mi lesz, ha addigra elapadnak a
hitelforrások? Nem elhanyagolható tény az sem, hogy
a zuhanó részvényárfolyamok rengeteg nyugdíjalapot lenul-
láztak, a korábbi többletből tartozás lett, amit valamiből ki
kell pótolni. Pénzkészlet-számításainkkor figyelembe kell
vennünk a fenti tényezők mindegyikét.

Arról az eshetőségről se feledkezzünk meg, hogy a szűk
esztendők esetleg tovább tarthatnak, mint gondolnánk! 2008
szeptemberében az Egyesült Államok kiskereskedelmi rend-
szere összeomlott, ami jól jelezte a fogyasztók viselkedésé-
ben megfigyelhető eltolódást. A jelenség az egész világon
végigsöpört és valószínűleg hosszú ideig számolhatunk vele:
a kereslet csökken vagy stagnál, mivel az emberek maguk is
készpénzhiánnyal küzdenek és egyre csökkentik vagy
halasztják vásárlásaikat. Fontos tehát, hogy ne veszítsük
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szem elől a likviditás szempontját a fedezeti pont kiszámo-
lásánál, az egy-, két- vagy hároméves tervünkben. Egyik
üzletfelem jelenleg 10%-os termeléscsökkentéssel és 12%-
os bevételcsökkenéssel tervez 2009-re és 2010-re egyaránt.
A vezérigazgató és a pénzügyi igazgató most azt latolgatják,
mire számíthatnak, ha ezekkel a számokkal, és változatlanul
rossz piaci és hitellehetőségekkel kell kalkulálniuk 2010-ben,
amikor a vállalatnál esedékessé válik a refinanszírozás.

ÉRTÉKELJÜK ÁT A PIACI TERJESZKEDÉST!

Miután az üzletemberek egész eddigi karrierjük során a növe-
kedés elérésére koncentráltak, most alapjaiban kell gondol-
kodásmódjukat megváltoztatniuk. Néhány vezérigazgató
most arra biztatja embereit, hogy csapjanak le a bajba került
versenytársak piaci részesedésére. Ezt a stratégiát csak akkor
alkalmazzuk, ha meg vagyunk győződve arról, hogy a manő-
ver profitábilis és a pénzkészlet növelése szempontjából is
hatékony lehet! Készpénzhatékony műveletnek azt nevezzük,
mikor a terjeszkedés nem jár aránytalanul nagy készpénz -
igénnyel, több készlet vagy hosszú távú bonyolult követelé-
sek formájában. Az új piaci részesedések készpénzhatékony-
ságát nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Intő például szolgálhat a detroiti autóipari triumvirátus
esete. A három nagy autógyártó vezetői még akkor is a piaci
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részesedés visszaszerzéséről szóló terveiket szövögették, ami-
kor szűkös forrásaik is elapadó félben voltak, és már csak a
kormányzati segítségben reménykedhettek. Ha megpróbálták
volna tettekre fordítani megalapozatlan képzelgéseiket, az lett
volna az igazi kegyelemdöfés. Ebben a helyzetben éppen
hogy csökkenteniük kellett volna piaci részesedésüket, meg
kellett volna nyirbálniuk termékcsoportjaikat, le kellett volna
szűkíteniük a célcsoportokat, és készpénzhatékony, profitábi-
lis területekre kellett volna koncentrálniuk.

Egy hirtelen bekövetkező likviditási válság ellen olyan
eszközökkel kell védekezni, amiket korábban halálos bűn-
ként kezeltünk: direkt vissza kell fognunk a bevételnövelésre
való törekvéseket és a piaci terjeszkedést. Ahogyan a Hanes -
brands Inc. vezérigazgatója, Rich Noll megfogalmazta:
„Képesnek kell lennünk egy kis jóról lemondani annak érde-
kében, hogy elkerüljük a rosszat!”

Az egyik vezérigazgató ismerősöm 8% bevételről mon-
dott le, mikor árat emelt, de mivel az új árat tudta tartani, a
pénzáramlást biztonságos szintre tudta feltornázni. Ez egy
kockázatos lépés volt, éppen ezért a jelen gazdasági viszo-
nyok között csak a legkevésbé profitábilis ügyfeleinkkel
kísérletezgessünk! Ha pedig ezek a vevők elpártolnak
tőlünk, most semmiképpen se fordítsunk időt és energiát
visszaszerzésükre! Vegyünk példát a hitelkártyát kibocsátó
cégekről: folyamatosan emelik a vásárlók hitelkeretét ter-
helő kamatokat.
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Ma azzal kell számolnunk – hacsak nem hajtunk végre
akvizícós ügyleteket –, hogy vállalatunk két év múlva kisebb
lesz, mint ma. Még a pénzkészlettel jócskán ellátott kocká-
zatitőke-befektető cégek között is előfordult, hogy egy-egy
birtokukban levő vállalattól egyetlen dollárért váltak meg.
Olyan gazdasági környezetben, amit csökkenő kereslet és
erős likviditási kockázat jellemez, a legtöbb vállalatnak
nincs más választása, mint egy kicsit visszahúzódni. A fede-
zeti pont alapján rá fogunk jönni, hogy minden valószínűség
szerint nekünk is csökkentenünk kell a munkaerőt és a kapa-
citást. Akármilyen keserű és fájdalmas hír is ez, tudomásul
kell vennünk, hogy a túlélésre csak azoknak van esélyük,
akik csökkentik költségeiket és növelik pénzkészletüket. Ha
jól megválasztjuk, hogy mely területeken vezetünk be meg-
szorításokat, a szükséges rosszból akár előnyt is kovácsol-
hatunk magunknak. Itt az ideje, hogy szűkítsük látókörün-
ket, és az üzletvezetés lényegére koncentráljunk: mérjük fel,
melyek azok az eszközök, amelyek elvesztését nem enged-
hetjük meg magunknak! Válasszuk ki azt a piaci szegmenst,
amelyet továbbra is ki akarunk szolgálni, azokat a terméke-
ket, amelyeket továbbra is értékesíteni szeretnénk, illetve
azokat a beszállítókat, akiktől továbbra is rendelni kívánunk,
az összes többit pedig felejtsük el! Ha leszűkítjük tevé-
kenységi körünket, leegyszerűsíthetjük a munkafolyamato-
kat és a vállalati hierarchia szintjeit is lecsökkenthetjük.
A végén kevesebb vevőnk, kevesebb termékünk, kevesebb
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létesítményünk, kevesebb emberünk, kevesebb beszállítónk
lesz – és egy erősebb vállalatunk.

Ha kihasználjuk az elkerülhetetlen költségcsökkentést és
likviditásfokozást cégünk átalakítására – válság ide vagy
oda –, mi fogunk diktálni. Tekintsük a gazdaság összeomlá-
sát új lehetőségnek, és építsünk olyan vállalatot, ami erő-
sebb, jobb, rugalmasabb és esélyesebb versenyzőként indul-
hat majd a bő esztendők eljövetelekor!

ALKALMAZZUNK INTENZÍV VEZETÉST!

Vezetőként óriási változtatásokra van szükségünk a napi
munkánk során is. Bizonytalan gazdasági környezetben csak
úgy lehet sikereket elérni, ha az üzlet működését gyakran
kiigazítjuk, és olykor még fájdalmas döntéseket is hajlandóak
vagyunk meghozni. Mindehhez, ahogy én nevezem, intenzív
vezetésre (management intensity) van szükség: bele kell
merülnünk cégünk napi munkájának részleteibe, ugyanakkor
szemmel kell tartanunk a piaci folyamatokat, és rajta kell tar-
tanunk az ujjunkat az üzleti folyamatok ütőerén. Nem elég, ha
az irodánkban ülve elolvassuk a jelentéseket és rendelkezé-
seket adunk ki. Mélyreható ismeretekkel kell rendelkeznünk
arra nézve, mi történik a cégen kívül, milyen a vevőink hely-
zete és hogy áll saját részlegünk. A cég különböző egységei -
nek szorosra kell zárniuk soraikat, és azonnal reagálniuk kell
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