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Az előadás vázlata

•A generációváltás, szereplői, a téma
indokoltsága
•Elméleti megközelítés, módszerek
•Megállapítások, javaslatok

1. Családtag, aki nincs
bevonva a vállalkozásba és
nem tulajdonos

6. Családtag, aki
a vállalkozásban
alkalmazott

4. Családtag tulajdonos,
de nem dolgozik a
vállalkozásban
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Vállalkozás

3. Nem családtag
alkalmazott

Forrás: Tagiuri, R. and Davis, J. A. (1982)
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5. Nem családtag
tulajdonos, aki
a vállalkozásban dolgozik

7. Családtag, aki
tulajdonos és a
a vállalkozásban
dolgozik

2. Nem családtag,
a vállalkozás
tulajdonosa

Család
Érzelmi alapú
Hűség
Összetartás
Folytonosság
Generációk
Összhang

Vállalkozás

Nyereségalapú
Pénzügyi biztonság
Tőke

Forrás: Saját szerkesztés MATSUHASHI (2013) alapján

Tulajdon
Feladatalapú
Kompetencia
Változás
Növekedés
Elkötelezettség

25 országból 1401 kérdőív feldolgozása alapján

Családi vállalkozásában mit tart legfontosabbnak?
82% A vezetés átadása előtt az utód kiválasztása és felkészítése.
80% A családi kontroll fenntartása a vállalkozás felett.
Forrás: European Family Business Barometer (2015)

„Ha

a következő 12 hónapban stratégiai
változtatásokat kellene hozni, melyek lennének
azok a családi vállalkozásában?”
- 26% : a cég teljes menedzsmentjének átadása
a következő generációnak (KG),
- 21%: vállalkozás eladása,
- 20% : a tulajdonjog átadása a KG-nak,
- 15% a végső döntés jogának átadása a KGnak,
Több mint 60% generációváltás
- 14% átadná az mindennapi irányítást nem
családtagnak, de megtartva a tulajdonosi és az
ellenőrzési jogokat,
- 4% nyilvánosan meghirdetné eladásra a
céget.

Mi van a kiemelt érdeklődés hátterében?

A legtöbb családi vállalkozás
világviszonylatban nem éli túl az
első generációt, s ezért az utódlás a
legjelentősebb gonddá nőtte ki
magát!

Első generációváltás

Sikeres
33%
Sikertelen
67%

Harmadik generáció 12%, negyedik generáció 3%!
Forrás: Steve Beddor (2009) Family Business: Unique Challanges

Vállalkozási dimenzió

Érettség

Mikor és miért történik a váltás?
Kiteljesedés
Fiatal
család

Kezdés

Egy tulajdonos
Testvérek vállalkozása

Unokatestvérek
konzorciuma

Vállalkozás
elkezdése

Együtt
dolgozás

Stafétabot
átadása

Családi dimenzió
A családi vállalkozás életciklusai

Tulajdonosi dimenzió
Forrás: Kelin F. Gersick Marion M. Hampton Ivan Lansberg John A. Davis: (1996) Generation to Generation

A téma elméleti megközelítése

A téma megközelítése során felhasználtuk Joshua J. et al. (2016) „Családi vállalkozások utódlása a társadalmi
csereelmélet szempontjából”, R. Gasson - A. Errington (1999) Családi farmgazdaság „Az utódlás és öröklés módozatai”
c. fejezetét, valamint Málovics É. - Vajda B. (2012) „A családi vállalkozások főbb problémái” c. könyvfejezetét.

A téma irodalmi feldolgozása során
alkalmazott módszerek, modellek
1. Társadalmi csereelmélet
• Általános vagy generalizált csererendszer
• Korlátozott csererendszer
• Háromfázisú modell Le Breton-Miller és mtsai. (2004)

2. A négy ideális modell
• Gasson-Errington (1999)
Ezen túlmenően is vannak módszerek, modellek,
de ezek az idő szűkössége miatt nem férnek bele az előadásba.

Cserekapcsolatban érdekeltek

Háromfázisú modell

1. Csere a vezető és
az utódja között

2. Csere családon
belül

3. Csere családon
kívül

1. Fázis: Jogutód
kiválasztása

2. Fázis: Jogutód
kinevelése

3. Fázis: A hatalom
átadása

Jogutód jellemzői

Cégvezető-jogutód
kapcsolatok

A cégvezető
alkalmazkodóképessége

Jogutódlási terv
készítése

Jogutód-család
kapcsolatok

Családi légkör

A nem családtag
vezető előnyei és
hátrányai

A nem családtag érdekelt
személy tudása

Nem-családtag érdekelt
partner kapcsolatok

I. Fázis kiválasztás, csere a vezető és a jogutód között
• A szakirodalom két vonulatot jelenít meg a vezető és jogutódja cseréjével
kapcsolatosan a tervezés fázisában: a még vezető pozícióban levő
vezetőcentrikus és az utódcentrikus kutatásokat.
• A hatalomban levő vezetőcentrikus perspektíva azt jelzi, hogy a vezető
irányítja és tervezi meg a kiválasztás folyamatát, melybe kevés beleszólása
van a többieknek (korlátozott cserekapcsolat).
• Az utódcentrikus tanulmányok azt említik, hogy a potenciális utód
hajlandósága a vállalat átvételét tekintve kulcsfontosságúnak mondható
(Venter et al., 2005), a becsületesség és elkötelezettség a cég iránt a
legfontosabb jellemző vonásuk (Chrisman et al., 1998), s mindezek jelzik a
kötődésen alapuló, kötelező jellegű általános cserekapcsolatot

I. Fázis kiválasztás, csere családon belül
• Bár az utódlás korai tervezésének jelentőségét széles körben elismerik (Eddleston
et al., 2013; Koropp et al., 2013; Neubauer, 2003), kevés vállalkozás rendelkezik
utódlási tervvel (Nam & Herbert, 1999; Westhead, 2003).
• A családtagok inkább motiváltak lehetnek az utódlás tervezésére, ha sikerül
hiteles jelöltet megnevezni már a folyamat korai szakaszában (Sharma et al.,
2003).
• Schröder et al. (2011) azt jelzik, hogy az olyan tényezők, mint a személyiség, a
családtag neme, azonosulás a családi céggel és a szülők utódlásának
preferenciája befolyásolják a karrierdöntéseket a potenciális utódok között.
• A gyerekek azonban nem mindig érdeklődnek a családi vállalkozás átvétele
iránt (Stavrou, 1999). Érdemes hagyni, hogy ők válasszák meg szülői nyomás
nélkül, milyen mértékben szeretnének bevonódni a cégbe (Birley, 1986, 2002;
Birley et al., 1999).

I. Fázis kiválasztás, csere családon kívül
• Chua et al. (2003) szerint a családon kívüli menedzserek bevonása a
tervezési folyamatba a családi cég növekedése során nagy jelentőségű,
mivel lehetővé teszi számukra az elvárások megismerését, s arról is
világosabb képet kapnak, hogyan kötődik jövőjük a családi vállalkozáshoz.
• Szükség lehet a világos, nem-családtag vezető szerepére vonatkozó
elvárásokat megfogalmazó szerződéses eljárásokra a vállalkozások
kisajátításának elkerülése végett (Lee, Lim, & Lim, 2003).
• Mehrotra et al. (2011, 2013) azt közölték, hogy családi vállalkozások
formálisan nem-családtag örököst adoptáltak. A szerzők szerint ez az eljárás
lehetővé teszi a családi cégeknek azt, hogy kikerüljék a kiválasztással
együtt járó emocionális és a képesség közti kompromisszum megkötésének
kényszerét.

II. Fázis jogutód kinevelése, csere a vezető és a jogutód között
• Az utódlást megkönnyíti a pozitív, közös jövőkép (Dumas, 1998), mely
ösztönzi az egyetértést és az emocionális befektetést a cég jövőjébe.
• A cégvezető és utódja közti indirekt kölcsönösségen alapuló cserekapcsolat létfontosságú az utód fejlődésében, mivel támogatja a tudás
hallgatólagos átadását (Cabrera-Suárez et al., 2001; Hatak & Roessl, 2015).
• Ahogy a pozíciót betöltő személy öregszik, több figyelmet kell szentelni az
utódlás megtervezésének és az új vezető kinevelésének (Davis & Tagiuri,
1989). Fiegener et al. (1996) szerint a nem-családi vállalkozások
vezérigazgatóival összehasonlítva, a családi cégek vezetői nagy hangsúlyt
fektetnek az utódokkal kialakított kapcsolatukra.

II. Fázis jogutód kinevelése, csere családon belül
• A családi vállalkozás utódlása akkor tűnik sikeresebbnek, amikor az
örökösök jobban felkészültek (Morris et al., 1997), és bizalom nyilvánul
meg irántuk (Chrisman et al., 2009).
• Azok az utódok, akik általános cserekapcsolatot ápolnak mentorukkal és
felső szintű vezetői pozícióban levő családtagjukkal, sokkal nagyobb
valószínűséggel mutatnak vállalkozói magatartást (Sardeshmukh &
Corbett, 2011).
• A családon belüli társadalmi tőke kifejlesztése fontos az utód számára, a
készségek és a jellem fejlesztése is döntő szempont (Salvato et al., 2012).
Ha egyszerűen csak dolgozik a családi vállalkozásban, az szükséges, de
nem elég; kellenek a menedzserekkel és a mentorral kialakított
kapcsolatok, melyek az utódot a fejlődéshez szükséges tapasztalatokkal
gazdagítják (Sardeshmukh & Corbett, 2011).

II. Fázis jogutód kinevelése, csere családon kívül
• Salvato és Corbetta (2013) azt találta, hogy családon kívüli tanácsadók
tradicionális vezető szerepet tölthetnek be a családi vállalkozásban,
miközben szerepmodellként szolgálnak az esetleg további képzésre szoruló
potenciális utód számára.
Milyen eszközökkel tenné vonzóvá
a nem családtag vezetővé válását?
1. A hatalom és autonómia
átadásával
2. Vonzó fizetéssel
3. Tiszta karrier-életpályával, a
teljesítmény ellenőrzése mellett
4. Igazgatósági pozícióval
5. Tulajdonrész felajánlásával

III. Fázis a hatalom átadása, csere a vezető és a jogutód között
• A vezető és potenciális utódja megosztják a hatalmat, de mivel a
pozícióban levő vezető általában domináns szerepet játszik az efféle
csapatjátékban, az utód esetleg nem jut szóhoz (Brun de Pontet et al.,
2007)
• Bizalom nélkül a vezető nem szívesen adja át hatalmát (Gagné et al.,
2011), vagy akár kifogásokat is keres és szabotálja az utód
erőfeszítéseit, hogy valódi vezetővé váljon (Chrisman et al., 2009).
• A vállalkozásban részt nem vevő családtagokkal létrehozott
kapcsolatok (beleértve a házastársat), befolyásolják azt, hogy a vezető
részben vagy teljes egészében nyugdíjba vonul-e (Kim & DeVaney,
2003).

III. Fázis a hatalom átadása, csere családon belül
• Pozícióban levő családtag vezetőt kevesebb valószínűséggel
cserélik le olyan időszakokban, melyben gyenge teljesítményt
nyújtanak, mint azokat, akik nem tagjai a vezetést irányító
családnak (Allen & Panian, 1982; Gómez-Mejía et al., 2001).
• A családi kapcsolat alkalmas arra, hogy tolerálja a gyenge
teljesítményt, s ez magyarázatul szolgálhat arra, miért hanyatlik
az első és a második generáció alatt a teljesítmény a
hatalomváltás következtében nagyobb mértékben, mint a későbbi
generációk során (Molly et al., 2010).

III. Fázis a hatalom átadása, csere családon kívül
• Royer et al., 2008., Cabrera-Suárez, 2005, azt állapította meg,
hogy a nem-családtag hatalommal történő felruházása és
bevonása az utódlási folyamat során értékesnek bizonyul.
• Másfelől azt is megemlítik, hogy a nem-családtag vezetők
időnként hátráltatják az átmenetet.

Melyek a legnagyobb kockázatok, hogy nem családtag kerül be
a családi vállalkozás vezetői közé?

A négy ideális modell

Az „otthoni gazdaság” döntéseiért vállalt felelősség

Magas

Alacsony

Társas
vállalkozás

Különálló
vállalkozás

Apa-fia
együtt

Tartalékgazdaság

Nem
Független vállalkozás irányítása
Forrás: Gasson-Errington (1999) alapján saját szerkesztés

Igen

A négy ideális modell
• A tartalékgazdaság. A potenciális utódot az apa egy különálló gazdaságba
helyezi, ahol sok éven keresztül dolgozik, fejleszti saját gazdálkodási és
irányítási képességeit (Blanc-Perrier-Cornet, 1992). Az utód pénzügyileg
független, az apa nyugdíjba vonulása után a két gazdaság egyesülhet.
• Különálló vállalkozás. Az otthoni gazdaságból egy részt kiszakítva az utód
önállóan gazdálkodik.

A négy ideális modell
• Az apa és fia együtt. Az utód éveket tölt el apjával a családi gazdaságban,
kismértékben vonják be az irányító tevékenységbe. Az irányítást az apa
halálával vagy nyugdíjba vonulásával szerzi meg.
• Társas vállalkozás. Az apa kisebb jelentőségű döntésekbe bevonva utódját
(pl. gépbeszerzési tárgyalások), egy idő után a döntéseket az utódra hagyja.
Így az utód olyan társas vállalkozásban dolgozik, amely végül is formális
társas vállalkozásban ölthet formát. A négy ideális eset, mint ahogy azt
Gasson-Errington (1999) leírja, többféle, akár kevert formákban is
megjelenhet.
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Zárógondolatok
• Tekintélyes irodalmi forrásbázis, kevés a magyar
tapasztalat
• Több elméleti modell áll
rendelkezésre, indokolt
lenne ezeket hazai
viszonyokra adaptálni,
vizsgálni.
• A generációváltás
kulcsfontosságú tényező

