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Wpływ dekoniunktury na zarządzanie talentami*5

Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy o możliwym pozytywnym wpływie 
okresu dekoniunktury gospodarczej na procesy zarządzania talentami realizowane  
w przedsiębiorstwach. Teza opiera się na założeniu, że w sytuacjach kryzyso-
wych, organizacje, mimo dokonywanych oszczędności w obszarze HR, starają 
się zatrzymać dla siebie najlepszych pracowników, high potentials. W celu weryfi-
kacji hipotezy przeprowadzono badania literaturowe, a także badania własne.

Słowa kluczowe: kryzys (crisis), dekoniunktura (recession), talent (talent), zarządzanie talentami 
(talent management), nastawienie na talent (talent mindset)

Następujące po sobie okresy recesji i ożywienia gospodarczego na stałe wpisane są  
w cykl koniunkturalny i oddziałują na działalność przedsiębiorstw. Podatność na ich 
skutki jest różna w zależności m.in. od branży, w której działa firma, i jej kondycji eko-
nomicznej, jednak z reguły dekoniunktura gospodarcza znajduje swoje odzwierciedlenie 
w narastającym zagrożeniu pojawienia się sytuacji kryzysowej w organizacjach.

W literaturze odnaleźć można wiele definicji kryzysu przedsiębiorstwa. Według  
A. Zelek [2003, s. 34], jest to punkt zwrotny w istnieniu organizacji, powstały w konse-
kwencji zewnętrznych lub wewnętrznych „zakłóceń w istnieniu lub w realizacji jednego 
lub kilku czynników determinujących egzystencję i rozwój przedsiębiorstwa”. Autorka 
stwierdza, że ma on charakter strategiczny i że brak reakcji przedsiębiorstwa na powstałe 
zagrożenia może doprowadzić do strat finansowych, a w rezultacie także do upadłości 
firmy. Z. Dworzecki [1995, s. 5] zauważa, że sytuacje kryzysowe cechują pewne ele-
menty wspólne, takie jak: „duża niepewność i ryzyko, istotne zagrożenie podstawowych 
celów i funkcji przedsiębiorstwa, ograniczenie czasu reakcji, zaskoczenie, przełom mię-
dzy dwiema fazami jakościowo różnego procesu o skutkach negatywnych i/lub pozytyw-
nych”.

Organizacje najczęściej postrzegają kryzys jako sytuację negatywną. Warto jednak za-
uważyć, że może on być również szansą na dokonanie gruntownych zmian, przebudowy  
i przeorganizowania przedsiębiorstwa. Wśród pozytywnych skutków kryzysu wymienia 
się m.in. wzrost gotowości do większej wydajności, efektywności i innowacyjności; kon-

*  Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, projektu własnego wojewódz-
twa mazowieckiego Mazowieckie Stypendium Doktoranckie.
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centrację na najistotniejszych czynnikach sukcesu; zmniejszenie oporu wobec zmian, 
a także wzrost spójności grup i ich aktywności [Dworzecki, 1995, s. 12-13].

Strategie kryzysowe dla talentów

Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna firmy ma bezpośredni wpływ na prowadzoną po-
litykę personalną. Według H.-W. Franza [1996, s. 43], istotną w tym okresie rolę do 
odegrania ma dział kadr, który odpowiedzialny jest za przeprowadzenie działań, często 
dotkliwych dla wielu pracowników, i którego „doświadczenie i wrażliwość społeczna” 
mają duży wpływ na sposób ich prowadzenia. Przykłady działań antykryzysowych w tym 
obszarze to [Dworzecki, 1995, s. 42]: wstrzymanie zatrudnienia, redukcje, ogranicze-
nie dodatków, szybsze kierowanie na emeryturę. Obserwuje się jednak także działania 
zmierzające do doskonalenia i przekwalifikowania pracowników oraz podniesienia ich 
motywacji.

Czy działanie te są realizowane w tym samym stopniu wobec wszystkich pracowni-
ków? W organizacjach coraz częściej wyróżnia się osoby o najwyższym potencjale, zwa-
ne talentami. Wyodrębnienie ich z grona pracowników umożliwia rozpoznanie i rozwój 
jednostek, które odgrywają kluczową rolę w organizacji i nie mogą być łatwo zastąpione. 
Jednocześnie jednak powinno ono zostać przeprowadzone w taki sposób, by nie pogłę-
biać podziałów, a więc by pozostali pracownicy mieli otwartą drogę do dołączenia do 
grona najlepszych [Morawski, Mikuła, 2009, s. 47]. W opinii autorki, działania podej-
mowane przez organizacje w stosunku do talentów w okresie dekoniunktury nie muszą 
być zbieżne z tymi, które adresowane są do pozostałych pracowników. Strategie kryzy-
sowe dla talentów uzależnione są od czynników wewnętrznych firmy i stopnia wdroże-
nia talent mindset (nastawienia na talenty), a więc traktowania talentów jako kluczowy 
czynnik decydujący o sukcesie przedsiębiorstwa [Michaels, Handfield-Jones, Axelrod, 
2001, s. 21]. Ogólnie rzecz ujmując, mogą one zakładać zmniejszenie zaangażowania or-
ganizacji w obszarze działań adresowanych do talentów, zwiększenie tych działań lub też 
stanowić jakąś wypadkową tych dwóch przeciwieństw (np. przedsiębiorstwa decydują, 
że w jednym obszarze zmniejszają, a w innym zwiększają swoje zaangażowanie).

Pierwsza grupa strategii (zmniejszenie zakresu działań) przejawiać się może m.in.  
w rezygnacji z prowadzenia wewnętrznych programów dla talentów, okresowym 
wstrzymaniu ich realizacji czy też zmniejszeniu zakresu tych programów (liczby osób 
kwalifikowanych do programów, liczby bądź zakresu szkoleń, seminariów, stażów  
i projektów zagranicznych itp.). Równoległym działaniem może być również rezygnacja  
z poszukiwania talentów na rynku pracy. Podstawą tego podejścia wydaje się być po-
strzeganie talentów jako kosztownych zasobów, a programów zarządzania talentami jako 
wzmocnienia wizerunku organizacji w celu przyciągania najlepszych kandydatów.
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Przeciwną do niej jest strategia zakładająca zintensyfikowanie działań adresowanych 
do najlepszych pracowników. Bazuje ona na założeniu, że w sytuacji kryzysowej, w jesz-
cze większym stopniu niż w trakcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, talenty są dla 
organizacji cennym zasobem i należy podejmować działania zmierzające do ich zatrzyma-
nia w przedsiębiorstwie. Przykłady takich działań to: budowanie zaangażowania i relacji  
z talentami, wprowadzenie dodatkowych pakietów motywacyjnych, oddelegowanie do 
realizacji zadań strategicznych, mających na celu wyjście z sytuacji kryzysowej. Pochodną 
tej strategii są również działania zmierzające do wykorzystania okresu dekoniunktury do 
przejęcia osób o wysokim potencjale od konkurencji, która również boryka się z proble-
mami ekonomicznymi.

Kryzys subprime a talenty

Rzeczywiste zachowania firm w dekoniunkturze zanalizowano na podstawie ich aktyw-
ności w czasie trwającego od 2007 r. kryzysu subprime, zapoczątkowanego przez zała-
manie na amerykańskim rynku pożyczek hipotecznych. Skutki kryzysu, poprzez efekt 
zarażania, w ciągu kilku miesięcy odczuły gospodarki innych krajów, co doprowadziło do 
wprowadzenia szeregu działań antykryzysowych. W obszarze HR organizacje decydowa-
ły przede wszystkim o redukcji procesów rekrutacyjnych (69%), wydatków na wydarze-
nia firmowe (54%), a także bonusów uzależnionych od wyników firmy (45%) – wynika  
z badań Boston Consulting Group i European Association for People Management 
[Strack, Caye, Thurner, Haen].

Z kolei analiza wyników dotychczasowych edycji badania European HR Barometer, 
przeprowadzonego przez Hewitt Associates we współpracy z European Club for Human 
Resources na grupie dyrektorów personalnych i członków zarządów w latach 2005-2009, 
wykazuje stałą wysoką pozycję zatrzymywania talentów wśród priorytetów HR (tab. 1).

Tabela 1. Trzy główne priorytety HR według badań European HR Barometer

1. edycja 
(2005-2006)*

2. edycja 
(2006-2007)

3. edycja 
(2008-2010)

4. edycja 
(2009-2011)

5. edycja 
(2010-2012)

1. przyciąganie  
i zatrzymywanie 
talentów

1. zmiana sposo-
bu dostarczania 
usług przez HR

1. zarządzanie 
ryzykiem w HR

1. rozwój przy-
wództwa

1. rozwój przy-
wództwa 

2. efektywność 
organizacji

2. zatrzymywanie 
talentów

2. zintegrowany 
system HR IT 

2. zatrzymywanie 
talentów 

2. zaangażowanie 
pracowników 

3. zarządzanie 
kompetencjami

3. obsadzanie 
stanowisk

3. zaangażowanie 
pracowników

3. zaangażowanie 
pracowników 

3. zatrzymywanie 
talentów 
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* W 1. edycji wzięto pod uwagę główne cele HR, gdyż badanie to nie określało priorytetów HR. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników European HR Barometer

Jedynie w trzeciej edycji badania, realizowanej w listopadzie 2007 r., zatrzymywanie 
talentów pojawiło się na 5. pozycji. Nie należy jednak wiązać tego spadku z kryzysem sub-
prime, gdyż pozostałe wyniki wskazują, że organizacje nie odczuwały jeszcze wówczas ne-
gatywnych skutków dekoniunktury1. W kolejnych edycjach, realizowanych w latach 2008  

1  Np. pojawiły się odpowiedzi sugerujące wzrosty zatrudnienia, co oznacza, że respondenci 
nie odczuwali jeszcze skutków kryzysu.

Tabela 2. Priorytety działów HR w 2009 roku

Europa USA/Ka-
nada

Azja Australia/ 
Nowa Zelandia

Priorytety HR 2009  2009  2009  2009 

redukcja i restrukturyzacja 36% 27 30% 23 24% 17 28% 28
budowanie zaangażowania we-
wnętrznych talentów 23% 7 18% 3 23% 7 28% 10

rozwój organizacyjny 18% 12 15% 8 18% 7 15% 15
rozwój pracowników 17% 10 13% 6 21% 7 11% 7
identyfikacja wewnętrznych talen-
tów 15% 9 15% 13 15% 9 3% –3

relacje 11% 4 7% 5 7% 7 6% 6
przyciąganie talentów 11% –12 10% –15 11% –12 13% –10
procesy zarządzania talentami 9% 4 19% 12 14% 7 3% 3
strategiczne wparcie 9% 7 16% 13 25% 18 3% 3
administracja i płace 7% 3 12% 9 7% 3 3% 3
employer branding 7% –1 7% 0 7% 7 11% 11
systemy HR 6% 1 7% 0 11% 11 7% 7
CSR i governance 5% –1 10% 3 17% 10 6% 3
zarządzanie czasem 5% 3 2% 0 7% 3 6% 6
wynagrodzenia, ekspertyzy prawne 
i fiskalne 4% 5 3% 1 14% 0 3% 3

Procent respondentów wskazujących najwyższy priorytet 
Suma > 100 proc., gdyż respondenci mogli wskazać kilka 
opcji. Trójkąt reprezentuje zmianę od 2008 do 2009 roku

Od najwyższej do najniższej 
istotności

+ –

Źródło: Tackling the Economic Crisis. Has HR Learned From the Past?; Hudson, http://pl.hudson.
com/documents/cee-articles-global-hr-survey-2009.pdf, [04.01.2010]
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i 2009, zatrzymywanie talentów znalazło się wśród trzech głównych priorytetów HR 
(32% w 5. edycji, 34% w 4. edycji). Tak wysoka pozycja może być tłumaczona faktem, 
że stanowi ono dla organizacji szczególne wyzwanie, gdyż utrata kluczowych osób może 
się wiązać z wieloma negatywnymi skutkami, poczynając od pogorszenia wyników finan-
sowych, przez utratę klientów i współpracowników, aż do pogorszenia morale pracowni-
ków i wizerunku firmy [Borkowska, 2007, s. 72]. W ostatniej edycji badania respondenci 
uznali również zarządzanie talentami za obszar, który w największym stopniu wpłynie 
na wyniki przedsiębiorstw. Pomimo faktu, że wciąż wiele organizacji planuje redukcje 
zatrudnienia, 52% wskazało na działania zmierzające do zatrudniania talentów, jako śro-
dek zwiększania efektywności [Sforza, Perret].

Podobne wyniki przynoszą badania firmy Hudson, przeprowadzone w marcu  
i kwietniu 2009 r. na ponad 500 organizacjach z 30 krajów (tab. 2). Jednym z głównych 
priorytetów wskazywanych przez respondentów na 2009 rok było budowanie zaanga-
żowania wewnętrznych talentów. W Europie stanowiło ono drugi najważniejszy prio-
rytet (23% wskazań), w USA, Kanadzie oraz Azji trzeci (odpowiednio 18% oraz 23% 
odpowiedzi), a w Australii i Nowej Zelandii znalazło się na pierwszej pozycji ex equo  
z redukcją i restrukturyzacją (por. tab. 2). Warto odnotować również wysoki wynik pro-
cesów zarządzania talentami w USA/Kanadzie (19%, drugie miejsce), a także identyfi-
kowania talentów wewnętrznych (wyjątek to Australia – zaledwie 3%). W stosunku do 
roku poprzedniego, wyraźne spadki notuje jedynie przyciąganie talentów do organizacji, 
co wydaje się zrozumiałe, biorąc pod uwagę oszczędności i cięcia, wymuszone przez 
kryzys.

Podsumowując, zarówno badania europejskie, jak i światowe wskazują, że przed-
siębiorstwa nie rezygnują w dekoniunkturze z inwestowania w utalentowanych pra-
cowników. Podejmują działania mające na celu zatrzymanie w organizacji i związanie  
z nią najbardziej efektywnych osób, a rezygnują z przyciągania nowych talentów.

Talenty w Polsce

Również w Polsce zagadnienie zarządzania talentami pojawia się coraz częściej  
w badaniach dotyczących polityki personalnej. Wyniki badań „Trendy HRM w Polsce” 
prowadzonych z listopadzie i grudniu 2008 r. na 242 polskich organizacjach wykazały, że 
mimo spowolnienia gospodarczego największym wyzwaniem dla polskich firm było m.in. 
przyciągnięcie kluczowych grup pracowników [Kaźmierczak, Kocur]. 40% badanych or-
ganizacji deklarowało również problemy z utrzymaniem kluczowych pracowników, co 
jest zbieżne z zaprezentowanymi wcześniej badaniami europejskimi, w których często 
wskazywanym priorytetem było zatrzymywanie talentów.
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W roku 2008 wpływ kryzysu na politykę personalną nie był, w opinii respondentów, 
znaczący, choć przewidywania co do roku 2009 nie były już aż tak optymistyczne. Podob-
ne wyniki uzyskała autorka w badaniu własnym przeprowadzonym wśród pracowników 
działów HR – 42% uznało, że ostatni kryzys miał wpływ na programy zarządzania talen-
tami prowadzone w organizacji, a 46%, że nie zaobserwowano takiego wpływu2. Mimo 
tego, zdecydowana większość respondentów (71%) uznała, że koniunktura ma wpływ na 
procesy zarządzania talentami. Na pytanie dodatkowe, o rodzaj wpływu, aż 89% osób 
stwierdziło, że programy ZT realizowane są w koniunkturze, a w kryzysie wprowadzane 
są oszczędności w tym obszarze. Wyniki te odbiegają od omawianych powyżej, które 
wskazywały, że mimo sytuacji kryzysowej organizacje inwestują w talenty. Może to ozna-
czać, że w badanych firmach prowadzi się strategię, w której programy zarządzania talen-
tami traktowane są jako rodzaj nagrody, dodatku dla najlepszych pracowników.

Interesujące poznawczo jest również przeanalizowanie wpływu kryzysu na poszcze-
gólne obszary procesu zarządzania talentami: pozyskiwanie talentów, ich motywowanie, 
działania rozwojowe i zatrzymywanie w organizacji.

Z badań europejskich wynikało, że organizacje raczej obniżają zaangażowanie  
w zakresie pozyskiwania nowych talentów. W badaniach własnych nie uzyskano 
jednoznacznych wyników. Niemal tyle samo respondentów (46 i 48%) uznało, że  
w kryzysie ogranicza się pozyskiwanie talentów do organizacji, jak i że kryzys jest szansą na 
podkupienie ich od konkurencji. Widać więc wyraźną polaryzację w tym obszarze. Część 
osób wskazujących we wcześniejszym pytaniu na konieczność oszczędzania na talentach  
w kryzysie, tym razem zgodziła się ze stwierdzeniem, że sytuacja dekoniunktury może 
stwarzać dla pozyskiwania talentów szansę. Innymi słowy, dekoniunktura powoduje, że 
łatwiej jest pozyskać pracowników, którzy przez niepewność związaną z pogarszającą się 
sytuacją pracodawcy poszukują innych możliwości zatrudnienia.

Kolejny badany obszar obejmował motywowanie talentów (wykres 1). Oszczędno-
ści, omawiane już wcześniej, zmuszają organizacje do rezygnowania z niektórych czynni-
ków motywacyjnych, szczególnie tych najkosztowniejszych.

2  Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2010 r. na 48 uczestnikach Podyplomowych 
Studiów Zarządzania Zasobami Pracy SGH.
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Wykres 1. Ocena wpływu kryzysu na działania w zakresie motywowania talentów

Źródło: badania własne

W opinii osób ankietowanych w czasie kryzysu rezygnuje się przede wszystkim  
z wyjazdów rekreacyjnych i pakietów dodatkowych, a także szkoleń i programów rozwo-
jowych. Według ankietowanych kryzys nie ma wpływu na posiadanie samochodu służ-
bowego i telefonu (utrzymanie), a także nagan i kar. Zwiększenie natomiast zanotowały 
pochwały ustne i wyróżnienia, zapewne z powodu braku kosztów z nimi związanych. Co 
ciekawe, w przypadku nagród i premii odpowiedzi nie były już tak jednoznaczne (45% 
za utrzymaniem, 49% za rezygnacją). Wynik ten odpowiada poglądowi, iż talenty powin-
ny być w dużym stopniu motywowane materialnie, a także że szczególnie pożądane są 
w ich przypadku wynagrodzenia pakietowe, powiązane w części z uzyskanymi wynikami 
[Listwan, 2010, s. 193].

W przypadku talentów, zaliczanych do grona pracowników wiedzy, niezwykle istot-
nym elementem motywacyjnym są procesy rozwojowe [Tabor, 2008]. Warto wspomnieć, 
że według badań jedną z głównych przyczyn, dla których talenty odchodzą z organizacji, 
jest poczucie, że ich rozwój został zahamowany [Rodriguez, 2008, s. 53]. Tymczasem wy-
niki badań „Kryzys a szkolenia”, przeprowadzonych przez Delta Training jesienią 2008 
roku na pracownikach branży HR wskazują, że 38% respondentów prognozowało duży 
wpływ kryzysu na polski rynek szkoleniowy w latach 2009-2010. 60% ankietowanych 
uznało, że w wyniku kryzysu budżety szkoleniowe zostaną zmniejszone o ok. 10-30%, 
natomiast 13% respondentów uznało, że będą one zmniejszone znacząco (aż do 50%). 
Podsumowując, ponad 70% przedsiębiorstw miało w planach rezygnację z działań szko-
leniowych oraz rozwojowych kierowanych do swoich pracowników.
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Podobne wyniki można zaobserwować w badanej grupie (wykres 2). 51% ankie-
towanych wskazało na negatywny wpływ kryzysu na realizowanie dla talentów szkoleń  
i studiów podyplomowych. Pozostałe obszary programów rozwojowych, takie jak zarzą-
dzanie wiedzą czy udział w projektach strategicznych, a także budowanie indywidual-
nych ścieżek karier, nie odnotują, w opinii większości respondentów, wpływu kryzysu. 
Natomiast ponad 40% uznało, że kryzys będzie miał pozytywny wpływ na uczenie się 
w praktyce, a 35% że wpłynie on pozytywnie na coaching i mentoring. Te ostatnie aspekty, 
wraz z budowaniem zaangażowania pracowników, komunikacją, docenianiem, uznawa-
ne są za niezwykle istotne w „kryzysowym” zarządzaniu talentami [Lewandowska, 2009, 
s. 53].

Wykres 2. Ocena wpływu kryzysu na programy rozwojowe dla talentów

Źródło: badania własne

Ostatni z badanych obszarów – zatrzymywanie talentów, był wskazywany jako jeden  
z największych priorytetów HR w badaniu „European HR Barometer”. W ankietowanej 
grupie wyniki nie były tak jednoznaczne. Jedynie 35% uznało, że w kryzysie zwiększa 
się zakres działań w tym obszarze, aby nie utracić najlepszych pracowników. Pozostali 
respondenci stwierdzili, że zmniejsza się zakres działań, gdyż talenty nie są w kryzysie 
priorytetem dla organizacji (63%). Być może warto powiązać te wyniki z odpowiedziami 
uzyskanymi od ankietowanych na pytanie o obecny stan zarządzania talentami w Polsce. 
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Według połowy badanej grupy, nie odczuwa się jeszcze w naszym kraju „walki o talen-
ty”3, a więc zatrzymywanie talentów w organizacji faktycznie nie musi być priorytetem.

Jak będzie wyglądała przyszłość zarządzania talentami? Przedsiębiorstwa powoli re-
zygnują z restrykcji i oszczędności, co może się przełożyć na większe zainteresowanie np. 
szkoleniami. Według badania „Talent Management Survey” zrealizowanego przez firmę 
Talent Q na 225 pracownikach działów personalnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii, 55% 
badanych organizacji przewiduje wzrost inwestycji w talenty [MacKinnon, Christopher, 
2010]. Zarządzanie talentami uznane zostało za najważniejszy trend w obszarze HR tak-
że w Polsce (68,8% wskazań) – wynika z badań przeprowadzonych przez Mercuri Urval 
Polska na próbie 465 menedżerów i profesjonalistów. Podobne spostrzeżenia przynoszą 
badania autorki4 – respondenci z trzech ankietowanych grup zdecydowanie uznali, że 
zainteresowanie zarządzaniem talentami w Polsce będzie rosło (wykres 3).

Wykres 3. Przyszłość zarządzania talentami w Polsce

Źródło: badania własne

3  Druga połowa badanych odpowiedziała, że odczuwa się „walkę o talenty”, w tym 8% uzna-
ło, że zdecydowanie odczuwa się tę „walkę”.
4  Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2009 roku na dwóch grupach respondentów, 
a także w marcu 2010 na trzeciej grupie. Pierwszą i trzecią z nich stanowili uczestnicy dwóch 
edycji Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Pracy SGH (grupa A, 47 osób, grupa C, 
48 osób), natomiast drugą grupę – uczestnicy studiów MBA prowadzonych przez jedną z uczelni 
prywatnych (grupa B, 18 osób).
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Podsumowanie

Analiza badań wykazała, że dekoniunktura i związane z nią redukcje w budżetach HR 
nie muszą oznaczać spadku zainteresowania programami realizowanymi dla najlepszych 
pracowników. Coraz więcej przedsiębiorstw, mimo pogarszającej się sytuacji ekono-
micznej, inwestuje w zatrzymywanie najlepszych pracowników, a zagadnienie zarządza-
nia talentami jest wciąż aktualne i wartościowe dla organizacji zarówno w Europie, jak 
i w Polsce.
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