Aktuálne príležitosti a hrozby v oblasti riadenia
ľudského kapitálu
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Úvod
When written in Chinese, the word „crisis“ is
composed of two characters
– one represents danger,
and the other represents opportunity.
John F. Kennedy
To, čo sa v posledných mesiacoch deje na globálnych trhoch, ovplyvňuje životy jednotlivcov aj organizácií. Je
prirodzené, že organizácie najmä očami ich majiteľov a manažmentu dôsledne a kriticky sledujú všetky
turbulencie a výkyvy. A väčšinou sa nezostávajú len nečinne prizerať.
Krátkym prieskumom, ktorého výstupy vám predkladáme, sme sa pokúsili získať obraz o tom, čo sa v týchto
dňoch deje v organizáciách z hľadiska ľudského kapitálu.
Predpokladajú vôbec, že dôsledky hospodárskej recesie budú mať na ne a ich ľudí nejaký vplyv? Ak áno,
revidujú plány na najbližšie obdobie, alebo volia vyčkávaciu taktiku? Aké opatrenia (ne)prijímajú?
Aká klíma vládne v organizáciách? Optimizmus a presvedčenie o platnosti hesla, že „všetko zlé je na niečo
dobré“, alebo vládne „depresívna nálada“, chystajú sa prípravy na najhoršie scenáre a útechou sú spomienky na
lepšie časy? Je súčasnosť výzvou alebo hrozbou? Vnímajú organizácie a ich ľudia krízu ako príležitosť na očistu
alebo nevyhnutnosť obmedzenia?
A aká je rola manažérov ľudských zdrojov pri zvládaní rizík a nachádzaní príležitostí?
Spýtali sme sa manažérov ľudských zdrojov vo vybraných organizáciách pôsobiacich na Slovensku.
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Metóda, cieľová skupina a vzorka
Ako metódu zberu údajov sme zvolili on-line dotazník, teda formulár, ktorý bol dostupný priamo na internete s jedinečným
prístupom pre každého respondenta.
On-line dotazník tvorilo päť otázok. Prieskum sme realizovali v novembri 2008.
Cieľovou skupinou prieskumu boli personálni manažéri aktuálne pôsobiaci na najvyššej, príp. relevantnej manažérskej
pozícii v oblasti riadenia ľudského kapitálu z vybraných organizácií pôsobiacich na Slovensku.
Oslovili sme manažérov dvesto z hľadiska obratu najväčších spoločností pôsobiacich vo výrobnej sfére, finančnej sfére a
v sfére služieb. Z nich sa do prieskumu zapojilo a dotazník vyplnilo 40 respondentov.
Rozloženie vzorky podľa vybraných kritérií približujú tieto tabuľky:
Sektor, v ktorom organizácia
pôsobí

Podiel na
vzorke

Kraj, v ktorom
organizácia pôsobí

Podiel na
vzorke

Automobilový priemysel a
výroba

22,5 %

Bratislavský

72,5 %

Spotrebný tovar a maloobchod

20,0 %

Trnavský

30,0 %

Finančné služby

12,5 %

Nitriansky

35,0 %

Telekomunikácie a IT

12,5 %

Trenčiansky

37,5 %

Doprava a logistika

7,5 %

Žilinský

42,5 %

Stavebný priemysel

7,5 %

Banskobystrický

42,5 %

Energetika, utility a infraštruktúra

5,0 %

30,0 %

Reklama a médiá

2,5 %

Prešovský
Košický

37,5 %

Farmaceutický sektor
Iný

2,5 %

Počet zamestnancov

Podiel na
vzorke

51 – 100
zamestnancov

10,0 %

101 – 200
zamestnancov

15,0 %

201 – 300
zamestnancov

15,0 %

301 – 500
zamestnancov

10,0 %

501 a viac
zamestnancov

50,0 %

7,5 %
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Príležitosti a hrozby
v oblasti riadenia
ľudského kapitálu
Časy turbulencií a zvratov prichádzajúcich
zvonka sú pre organizácie a ich lídrov zvláštnou
výzvou.
Do popredia vystupujú očakávania spojené so
zvládaním hroziacich rizík a objavovaním
príležitostí.
Aj v oblasti riadenia ľudského kapitálu možno
súčasnú situáciu v ekonomike vnímať dvojako:
ako príležitosť i ako hrozbu.
V prvej časti prieskumu sme preto zisťovali, aká
„nálada“ vládne medzi personálnymi manažérmi
na Slovensku pôsobiacich organizácií.

The pessimist sees difficulty in every opportunity.
The optimist sees opportunity in every difficulty.
Winston Churchill
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Predpokladaný vplyv súčasnej situácie vo svetovej
ekonomike na organizáciu z hľadiska ľudského kapitálu
nejaký vplyv
70,0 %

zásadný vplyv
7,5 %
nijaký vplyv
2,5 %
takmer nijaký
vplyv, 20,0 %

Vo viac ako troch štvrtinách organizácií personálni manažéri predpokladajú, že súčasná
situácia vo svetovej ekonomike ich do istej miery ovplyvní.
Takmer nijaký vplyv očakávajú v 20 % organizácií a vôbec nijaký vplyv v menej ako 3 %
organizácií.
Pri porovnaní očakávania z hľadiska sektorov, v ktorých organizácie pôsobia, sa najmenej
očakáva vplyv ekonomickej krízy na ľudský kapitál vo farmaceutických a v energetických
organizáciách. Naopak, najviac skeptickí sú personálni manažéri v automobilovom priemysle.
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Aké príležitosti prináša pre organizácie súčasná situácia
vo svetovej ekonomike z hľadiska ľudského kapitálu?
Väčšina manažérov vidí v súčasnej situácii pre oblasť ľudského kapitálu najmä príležitosti.
Spájajú sa s predpokladom, že ich organizácia bude ťažiť z nepriaznivej situácie iných organizácií: využije uvoľnenú
pracovnú silu z domáceho prostredia alebo zo zahraničia, zvýši sa dopyt po práci, poklesnú nároky na odmeňovanie.
V organizáciách, kde plánujú prijať opatrenia, ich personálni manažéri vidia ako príležitosť na optimalizáciu a ozdravenie
tímov.
Respondenti tiež vnímajú, že ťažké časy dávajú vyniknúť talentom a zamestnancom s potenciálom.

56 %

Viac voľnej pracovnej sily na trhu práce

26 %

Ozdravenie tímov

21 %

Pokles fluktuácie zamestnancov

18 %

Viac odborníkov na trhu práce

13 %

Optimalizácia organizácie z hľadiska ľudského kapitálu

10 %

Pokles konkurencie a nárokov zamestnancov na odmeňovanie

8%

Možnosť vyniknúť talentovaným a zamestnancom s potenciálom

5%

Návrat potenciálnej pracovnej sily zo zahraničia
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Aké hrozby prináša pre organizácie súčasná situácia vo
svetovej ekonomike z hľadiska ľudského kapitálu?
Z hrozieb, ktoré vyplývajú zo súčasnej situácie, si personálni manažéri uvedomujú najmä hrozbu znižovania počtu
zamestnancov.
Štvrtina opýtaných sa obáva poklesu výdavkov na rozvoj zamestnancov a ľudský kapitál a 8 % stagnácie či poklesu miezd.
Citlivo sa vníma aj vplyv pesimistických predpovedí a opatrení na náladu a pocity zamestnancov.
Prevládajúci optimizmus odráža vysoký podiel respondentov, ktorí na otázku, aké hrozby vnímajú, spontánne uviedli, že
nevidia nijaké hrozby. Naopak, na predchádzajúcu otázku, aké vnímajú príležitosti, ani jeden opýtaný neuviedol, že nevidí
nijaké príležitosti.

46 %

Prepúšťanie zamestnancov

27 %

Pokles výdavkov na rozvoj zamestnancov a ľudský kapitál

22 %

Nepriaznivá klíma v organizácii, strata pocitu bezpečia

8%

Pokles alebo stagnácia miezd

19 %

Nijaké hrozby
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Opatrenia a ich
dôsledky
v súvislosti so súčasným
vývojom vo svetovej ekonomike
Opatrenia v oblasti ľudského kapitálu ako odpoveď
na nepriaznivé ekonomické prognózy patria
k najdôležitejším v správe organizácií.
Tieto opatrenia sú zrkadlom aktuálneho nastavenia
a smerovania organizácie. Ukazujú totiž nielen to,
ako sa organizácii darí, ale aj to, aké má plány
v blízkej i vo vzdialenejšej budúcnosti.
Aké opatrenia prijali, prijmú alebo plánujú prijať
organizácie na Slovensku v oblasti ľudského
kapitálu, sme zisťovali tam, kde ich personálni
manažéri pripustili, že nastávajúce turbulentné
obdobie v ekonomike bude mať nejaký dosah na
pôsobenie ich organizácie.
Opatrenia sa zavádzajú pre efekty, ktoré prinesú.
V ďalšej časti sme sa preto pýtali, aké očakávania
sprevádzajú zavádzané opatrenia.
Na záver sme personálnym manažérom položili
otázku, v čom pre nich spočívajú výzvy a aké je
poslanie personalistu v období zmien a zavádzania
opatrení.
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Plánované a prijaté opatrenia v oblasti ľudského
kapitálu (1)
Zníženie rozpočtu na vzdelávanie zamestnancov
Zníženie rozpočtu na sociálny program pre zamestnancov
Zníženie počtu zamestnancov
Redukcia manažérskych nefinančných benefitov
Prepúšťanie zamestnancov na nemanažérskych poziciách
Prepúšťanie zamestnancov na manažérskych pozíciách
Zvýšenie komunikácie so zamestnancami o odmeňovaní
Zvýšenie komunikácie so zamestnancami o nefinančných benefitoch
Výraznejšia komunikácia
Rozšírenie motivačných a retenčných programov pre lídrov a manažérov
Rast podielu variabilných zložiek platov v závislosti od výkonnosti zamestnancov
Prijímanie nových zamestnancov
Prijímanie nových lídrov a manažérov
Reštrukturalizácia organizácie
Rekvalifikácia zamestnancov
Celková racionalizácia personálnych nákladov

0%
prijaté opatrenie
opatrenie naplánované a bude prijaté budúci rok
opatrenie sa zatiaľ neplánuje
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opatrenia naplánované a bude prijaté tento rok
opatrenie sa plánuje
opatrenie sa neplánuje, ani sa nebude prijímať
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Plánované a prijaté opatrenia v oblasti ľudského
kapitálu (2)
Výraznejšia komunikácia je opatrenie „číslo jeden“, ktoré zaviedli alebo mienia zaviesť v takmer všetkých
organizáciách. Komunikuje sa najmä o odmeňovaní, ale aj o nefinančných benefitoch.
Viac ako tretina organizácií už pristúpila k celkovej racionalizácii personálnych nákladov, pričom toto opatrenie čaká
v blízkej budúcnosti viac ako 80 % skúmaných organizácií.
Úsporné opatrenia zaviedli v približne pätine organizácií. Najviac sa pravdepodobne bude šetriť na vzdelávaní
zamestnancov, menej na sociálnych programoch či nefinančných benefitoch pre manažérov. V stave plánovania
alebo prijímania rozpočtových škrtov je takmer polovica organizácií v prípade vzdelávania a tretina organizácií
v prípade sociálnych programov a manažérskych nefinančných benefitov.
K redukcii počtu zamestnancov už došlo v štvrtine skúmaných organizácií, pričom šlo prevažne o nemanažérske
pozície. Organizácií, ktoré znižujú počet zamestnancov, je však menej ako tých, ktoré plánujú prijímanie nových
zamestnancov. Viac ako polovica personálnych manažérov uviedla, že v tomto, resp. budúcom roku prijmú nových
zamestnancov.
Organizácie permanentne vyhľadávajú aj manažérov a lídrov. V tomto, resp. budúcom roku mienia prijať nových
lídrov či manažérov v štvrtine organizácií.
Cestou reštrukturalizácie sa vydali alebo plánujú vydať v takmer polovici organizácií.
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Dôsledky prijatých opatrení
S optimizmom nazerajú personálni manažéri i na budúce dôsledky zavádzaných alebo plánovaných opatrení.
Ani jeden z účastníkov prieskumu nepredpokladá, že príde k oslabeniu či zániku organizácie.
Naopak, prevláda presvedčenie, že opatrenia prijaté v ťažkých časoch budú viesť k optimalizácii personálnych výdavkov a
ozdraveniu tímov.
Pre približne tretinu organizácií bude znamenať sústredenie na hlavný predmet činnosti a skvalitnenie správy.
Pre štvrtinu organizácií je toto obdobie príležitosťou na naštartovanie rastu a rozvoja.
Zefektívnenie/Optimalizácia personálnych výdavkov

77 %

Ozdravenie tímov

65 %

Sústredenie na hlavný predmet činnosti organizácie

39 %

Skvalitnenie správy organizácie

32 %

Naštartovanie dynamického rozvoja a rastu

29 %
23 %

Zavedenie už dlhšie potrebných personálnych zmien
Odbyrokratizovanie organizácie

7%

Zánik organizácie
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Rola manažérov ľudských zdrojov
Rola manažéra ľudských zdrojov v období zmien spočíva podľa viac než polovice opýtaných v komunikácii. Personálni
manažéri považujú za výzvu správne a efektívne komunikovanie zavádzaných opatrení či neustále zdôrazňovanie
existujúcich benefitov, ktoré organizácia ponúka.
Personálni manažéri sa v tomto období sústreďujú viac ako inokedy na motiváciu zamestnancov, stabilizáciu tímov a
podporu pozitívnej atmosféry.
Nevyhnutná je tiež podpora manažmentu pri zavádzaní zmien a opatrení, či ich manažovanie a výkon.
57 %

Komunikácia zmien a opatrení
Motivovanie zamestnancov

33 %

Podpora manažmentu pri zavádzaní zmien

30 %

Manažovanie zmien

30 %

Optimalizácia/Znižovanie počtu zamestancov

27 %

Stabilizácia tímov

20 %

Podpora pozitívnej atmosféry v organizácii

17 %

Racionalizácia nákladov na ľudský kapitál

13 %

Zvýšená komunikácia existujúcich benefitov

13 %
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

12

Zhrnutie
V súčasnosti viac ako tri štvrtiny organizácií predpokladajú, že finančná kríza bude mať na ľudský kapitál a jeho
riadenie nejaký vplyv. Avšak personalisti neočakávajú dramatické zmeny. V organizáciách zavádzajú síce aj reštriktívne
opatrenia (v štvrtine organizácií plánujú redukciu počtu zamestnancov, znižujú rozpočty na vzdelávanie a rozvoj), avšak
prevažujú opatrenia na stimuláciu a optimalizáciu existujúceho ľudského kapitálu.
Personalisti indikujú optimistické naladenie organizácií. V nastávajúcom období vnímajú viac príležitostí ako hrozieb.
Kríza podľa nich prinesie viac voľných pracovných síl na trhu práce, a s tým súvisiaci pokles nárokov zamestnancov na
odmeňovanie a rast miezd.
Naopak, najvážnejším rizikom je hrozba prepúšťania zamestnancov a pokles investovania do ľudského kapitálu
z dôvodu redukcie nákladov, ale tiež negatívne nálady a obavy zamestnancov z neistej situácie.
V tejto situácii sa od personálnych manažérov očakáva predovšetkým intenzívna komunikácia. Nevyhnutná je tiež
podpora manažmentu pri zavádzaní zmien a opatrení, či ich manažovanie a výkon.

O nás
AMROP HEVER Slovakia je poradenská spoločnosť zaoberajúca sa poradenstvom v oblasti ľudského kapitálu. Na
Slovensku pôsobí od roku 1990, pričom poradenské riešenia prináša v troch hlavných oblastiach:
Executive Search,
Board Advisory Services,
Management Audit & Human Capital Consulting.
AMROP HEVER Slovakia je súčasťou The Amrop Hever Group (TAHG), geograficky najrozšírenejšej siete svojho
druhu pôsobiacej v 80 kanceláriách vo vyše 50 krajinách. Vďaka jedinečnej kombinácii dôsledného poznania
lokálneho trhu a globálneho dosahu má The Amrop Hever Group vo svete pevné miesto ako jedna z najlepších
Executive Search organizácií.
AMROP HEVER Slovakia je súčasťou portfólia strategickej holdingovej spoločnosti JENEWEIN GROUP.

amrop analytics je výskumná a analytická jednotka pôsobiaca v rámci AMROP HEVER Slovakia. Zameriava sa

na monitorovanie, skúmanie a analýzu aktuálnych otázok a najnovších trendov v oblasti ľudského kapitálu na
Slovensku.

amrop analytics realizuje výskum a publikuje zistenia prostredníctvom analytických štúdií prioritne v oblastiach
Executive Search, hodnotenie líderských schopností a rozvoj individuálneho líderstva. Okrem toho skúma špecifické
otázky súvisiace so stavom ľudského kapitálu v rôznych sektoroch a publikuje jedinečné sektorové analýzy. Na
originalite výskumu a jedinečných zisteniach stavia celá poradenská spoločnosť AMROP HEVER Slovakia a využíva
ich ako ďalší inovatívny nástroj pri poskytovaní poradenských riešení.
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