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Egyáltalán miért kell(ene) a „nagytárgyaló”-ban (is)
foglalkozni a társadalmi felelısséggel?!
MERT:
 A társadalmi felelısség
– egyéni,
– céges és
– társadalmi ügy
 A cégek „alaptevékenysége”egyre inkább az alkotás, „kreálás”
 Aki létrehoz, alkot, kreál, az felelıs az ilyen irányú tettei következményeiért is
 EGYEDÜL a menedzserek érintettek teljes körően, nemcsak mint egyének és mint
a társadalom tagjai, hanem mint cégeik képviselıi
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 Korunkban a cégek – és vele MENEDZSEREIK – HATÁSA A VILÁGRA A
LEGNAGYOBB, nagyobb mint bármilyen civil kezdeményezésé, vagy az
egyházaké, vagy akár a politikusoké
AAmenedzser,
menedzser,mint
mint„ember”
„ember”szerepe
szerepeéséssúlya
súlyaegyre
egyrenı!
nı!
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A történelem során a fajlagosan legátütıbb értéknövelı
tényezı jelentısen változott – és ennek trendje van!
A humán erıforráson
alapuló szolgáltatás

Absztrakció foka
Pénzügyi erıforrások (tıke)
az iparbeli felhasználásban

Személyiség
Információ
managmt

Innováció

Technológia

Természetes erıforrások
naturáliában

Gépek
Gyár

Olaj
Szén
Föld

Történelmi idıtengely
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Érdemes
Érdemesaz
azutolsót
utolsótmég
mégközelebbrıl
közelebbrılmegvizsgálni!
megvizsgálni!
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A hangsúly egyre jobban a személyen van, sıt a személyiségen!
Ez tükrözıdik a vezetıi kiválasztásnál is.
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A vezetıi kiválasztási szempontok kiteljesedése az elmúlt
20 évben (nem a korábbi helyett, hanem azon felül!)
Vízió és helytállás Eddigiek, de nem
az állandóan
önállóan, hanem
változó
rendszerszintő
környezetben
következményekkel
Stratégiai szemlélet,
Holisztikus,
Motiváló képesség,
Összefüggések
komplex
csapatban dolgozás,
felismerése
rendszerszemlélet
csapatszellem
(“Big picture”)
Értékelvő, kiforrott
Érzelmi
Állhatatossági
világnézet ÉS
intelligencia (EQ), képesség (AQ),
empátia,
elkötelezettség, megélése a mindennapokban (SQ)
inkultúráció
adaptációs készség

Értékteremtési
célok, módok

Márkanév,
szabadalom,
know-how

Ehhez szükséges
képességek

Intellektuális
kifinomultság

Ezek felmérése
a vezetıjelölésnél

IQ,
végzettség,
nyelvtudás

Az ideális
vezetı

Egyénileg
eredményes
“work-aholic”

Vezetı = edzı

“Utánam!”

“Egymásért –
Egymással!”

80-as évek

90-es évek

Jelenleg

A (közeli) jövı

Leadership,
cégkultúra,
csapat-szinergiák
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A tudás és a képességek mellé felsorakozik a kreativitás is,
olyannyira, hogy elérkeztünk a „creativity economy” fázisba.
„The game is changing. It isn't just about math and science anymore. It's about
creativity, imagination, and, above all, innovation.”
Get Creative! By Business Week, August 1, 2005.

„The study (by Weber Shandwick and KRC Research) – involving the participation of
104 U.S.-based corporate executives – revealed that business success will likely be
increasingly reliant on creative business processes, the development of new and
innovative products and services, and product delivery through alternative
marketing and communications channels.”
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Burst of creativity By Budapest Business Journal, February 5, 2007.

Egyre
Egyretöbbet
többetvárunk
várunkeleltehát
tehátaamenedzserektıl
menedzserektıl––csak
csakfelelısséget
felelısségetnem?!
nem?!
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Nem mindegy azonban, hogy mire használják a menedzserek
a kifinomult képességeiket!
 A felelısséget és átláthatóságot szolgálni hivatott könyvelés helyett felelıtlen (ill.
önzı) „kreatív könyvelés” okozta a sokmilliárdos veszteségeket hátrahagyó
csıdöket…
 A „fair-trade” mozgalommal szemben továbbra is a rabszolga-jellegő
(gyerek)munkára alapozódnak továbbra is teljes iparágak…
 Újabb és újabb „piramis-játékok” során győjtenek be felelıtlen vállalkozók
összekuporgatott tartalék-pénzecskéket, vagy éppen nagy bankok busásan
megfizetett vezetıi úgymond „trükköznek” tızsdei manipulációkkal…
 A kollektíven felelıtlen vállalati környezetszennyezés okozta globális
felmelegedési problémákról mostmár naponta hallunk…
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 Mindenki „aranybányára” vágyik, de Verespatak óta tudjuk, hogy felelıtlen
menedzsment esetén a vízek, állatvilág és a lakosság „fizeti a révészt”…

Mi
Miaamotiváció
motivációaatársadalmi
társadalmifelelısségre?
felelısségre?
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Végülis minden attól függ, hogy milyen „ember” fogalomban
gondolkodunk, és melyik szint szint vezérel bennünket?!
„Felelıs leader”
„Homo sapiens”
Lelki élet
„Felelıtlen looser”
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Fizikai szintő élet

Intellektuális
élet

Intellektuális
élet

Fizikai szintő élet

Fizikai szintő élet

Menedzserek
Menedzserekesetében
esetébensokan
sokanszenvedik
szenvedikmeg
megvagy
vagyéppen
éppenélvezik
élvezikaahatását
hatását
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A vezetés is lehet háromféle. A szintek egyúttal az „egyénibıl”
a „közösségi” felé vezetı irányt is jeleznek!

“Közösségcentrikus”

A vezetés
lelki szintje

A vezetés
intellektuális
szintje
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“Egocentrikus”

A vezetés fizikai szintje

Belsı
indíttatás

Intézményesített
ösztönzık

Önérdekre
alapozott

“MI/MI”
megközelítés:
egymást szolgáljuk közös céljaink
elérése érdekében

“MI/ÉN” megközelítés:
Együttmőködünk
másokkal saját egyéni
érdekeinktıl vezérelve

“ÉN/ÉN” megközelítés:
A saját érdekemben
csinálom
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A neoliberális „shareholder-focused”(részvényes) helyett a minden
érintettre (stakeholder) vonatkozó megközelítés az igazi „közjó”!
Ez a szemlélet kiegyensúlyozott felelısséget jelent elsısorban a:
• tulajdonosnak (shareholdernek, mint alapítónak, mint fenntartónak,
mint legmagasabb szintő döntéshozónak)
• vezetı(k)nek (üzletpolitikai kérdésektıl a motivációig)
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és ebbıl fakadó viszonyulást az összes további érintett (stakeholder) felé,
akik az alábbiak:
• dolgozók
• vevık
• beszállítók
• hitelezık
• adósok
• környezet (ökológiailag és gazdaságilag)
• A humán környezet (falu, város, ország)
• jövendı nemzedék (pl. környezetvédelem)
• társadalom (állam) képviselıi

…
…vannak
vannakakik
akikezt
eztaalistát
listátaaközösség
közösségtámogatandó
támogatandószegényeivel
szegényeivelisiskiegészítik
kiegészítik
––aamenedzserek
menedzserekfelelısségérzetén
felelısségérzeténmúlik,
múlik,hogy
hogyhol
holhúzzák
húzzákmeg
megaahatárt
határt
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Ha összekapcsoljuk a három-szintet az átfogó érintetti listával,
akkor egy holisztikus értékmátrix körvonalazódik
Érintettek

Tulajdonos Dolgozók

Vevık

Szállítók

Társadalom

Jövı
Rászorulók
generációk

Szintek

Lelki

Intellektuális
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Anyagi
(Pénzügyi)
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A különbözı beállítottságú szervezetek mátrixa különbözı mérető,
illetve teljességő – irány a „felelıs cégek”!
Tulajdonos Dolgozók

Vevık

Szállítók

Társadalom

Jövı
Rászorulók
generációk

Lelki
Intell.
Anyagi
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Neo-liberális cég

“Jó cég”

“Felelıs cég”

Az
Az oktatást/nevelést/tréningeket/tudatalakítást
oktatást/nevelést/tréningeket/tudatalakítást követıen
követıen aa „nagytárgyalók”-ban
„nagytárgyalók”-ban
dıl
dıl el,
el, hogy
hogy lesznek-e
lesznek-e –– minél
minél nagyobb
nagyobb számban
számban –– „felelıs
„felelıs cégek”?!
cégek”?!
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A felelıs cégek ráadásul kezdenek felértékelıdni!
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Ervin Szőcs, Regional Director of Weber Shandwick, BBJ, February 2007
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