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w latach 90. i towarzysz¹ce im modyfikacje w obrêbie organizacji biznesowych stworzy³y koniecznoæ wprowadzenia nowych programów i rozwi¹zañ z zakresu zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Od tamtej
pory funkcja personalna uleg³a w znacznym stopniu poprawie, ale wci¹¿ wiele jest
w tej kwestii do zrobienia. Niniejszy artyku³ stanowi podsumowanie literatury dotycz¹cej funkcji HR jako czynnika konkurencyjnoci w organizacjach biznesowych.
Opisuje on 10-letnie obserwacje zmian w obszarze HR i prezentuje ogólne wnioski
dotycz¹ce stanu zarz¹dzania zasobami ludzkimi na Wêgrzech w po³owie pierwszej
dekady nowego wieku.

Wprowadzenie
Funkcja personalna nie mo¿e, i nie powinna, ograniczaæ siê do zadañ jednego dzia³u w organizacji (np. dzia³u Personalnego). Kwestia w³aciwego zarz¹dzania zasobami ludzkimi
i wykorzystania kapita³u ludzkiego zale¿y równie¿ od kadry zarz¹dzaj¹cej, czyli dyrektorów i kierowników wszystkich pionów. Osi¹gniêcie jak najwy¿szej efektywnoci pracowników jest ich g³ównym zadaniem.
Efektywne zarz¹dzanie ludmi w z³o¿onych organizacjach wymaga wysokiego stopnia koordynacji oraz spójnoci podejmowanych dzia³añ. Dlatego infrastruktura HR musi
sk³adaæ siê z odpowiednich systemów, narzêdzi i procedur. Organizacje z dobrze rozwiniêt¹ funkcj¹ HR posiadaj¹ przemylan¹ i dobrze zdefiniowan¹ strategiê personaln¹, która cile zwi¹zana jest z ogóln¹ strategi¹ organizacji. Rozwój i monitorowanie strategii
HR, i wchodz¹cych w jej sk³ad podsystemów, jest zadaniem specjalistów z dziedziny HR.
Niemniej jednak, bardzo istotn¹ rolê pe³ni tak¿e pozosta³a kadra zarz¹dzaj¹ca. Ogólna
odpowiedzialnoæ za zarz¹dzanie ludmi w organizacji spoczywa zatem i na specjalistach
HR, i na kierownictwie liniowym. Mathis i Jackson (2000) nazywaj¹ to zjawisko HR inter-
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face. Ka¿de badanie efektywnoci HR by³oby niepe³ne bez analizy istniej¹cych systemów,
jak równie¿ stopnia, w jakim kadra zarz¹dzaj¹ca wspiera i partycypuje w realizacji funkcji
HR.
Zamys³em tego artyku³u jest: przedstawienie pokrótce kontekstu HR na Wêgrzech,
prezentacja spostrze¿eñ wynikaj¹cych z badañ z zakresu HR oraz prezentacja ogólnych
wniosków dotycz¹cych stanu zarz¹dzania kapita³em ludzkim na Wêgrzech w pierwszej
dekadzie nowego tysi¹clecia.
Ewolucja funkcji personalnej na Wêgrzech
Seria reform rozpoczêta w 1968 (Lauter 1971) stworzy³a system nazwany socjalizmem
rynkowym (Kornai 1992). Nastêpnie, w okresie komunizmu w latach 80. tempo badañ
i zmian zarówno politycznych, spo³ecznych, jak i ekonomicznych znacznie wzros³o. Do
roku 1990 sektor prywatny osi¹gn¹³ znaczne rozmiary. Wêgrzy w wiêkszym stopniu ni¿
ich komunistyczni s¹siedzi dowiadczyli zmian ekonomicznych i politycznych. Zmiany te
by³y raczej ewolucyjne ni¿ rewolucyjne.
Transakcje ekonomiczne dyktowane by³y przez urzêdników pañstwowych i ministerstwa, a rynek zbytu nie by³ czynnikiem decyduj¹cym. Wobec bardzo ograniczonej konkurencji na rynku, struktury organizacyjne przybiera³y coraz bardziej patologiczny charakter. Zarówno kadra kierownicza, jak i ni¿si rang¹ pracownicy, nagradzani byli za
konformizm, a nie osi¹gniêcia. Kierownicy d¹¿yli do przypodobania siê prze³o¿onym,
a nie koncentrowali siê na celach biznesowych, czy jakoci wiadczonych us³ug.
Tradycyjnie, dzia³ Personalny sk³ada³ siê z dwóch odrêbnych czêci. Pracownicy
umys³owi podlegali pod dzia³ Kadr, a pracownicy fizyczni podlegali dyrektorowi administracyjnemu (Bangert, Poor 1995). Jakkolwiek dziwne mo¿e siê to wydawaæ, dyrektorzy
naczelni w przedsiêbiorstwach pañstwowych nie mieli kontroli nad wynagrodzeniem i innymi wiadczeniami wiêkszoci pracowników (rys. 1).
Tradycyjnie, wêgierska filozofia zarz¹dzania personelem odzwierciedla³a ogólne cele
gospodarki produkcyjnej (Kovari 1995). Produkowano trwa³e dobra przemys³owe i konsumenckie stosuj¹c biurokratyczny proces coraz wê¿szej specjalizacji si³y roboczej.
W konsekwencji, dla pracowników podejmuj¹cych zatrudnienie w spó³kach joint venture
nowoci¹ by³y szersze opisy zakresu obowi¹zków i wiêksza odpowiedzialnoæ.
Rzadko spotykano wówczas wysoki poziom efektywnoci. Oczekiwano raczej wyników przeciêtnych. Nie istnia³o pojêcie wynagrodzenia za wyniki, a dodatkowo, dominowa³ egalitarny system p³ac. Pracownicy wykazuj¹cy siê przeciêtn¹ efektywnoci¹ zachowywali swoje stanowiska, a w przypadku, gdy ich prze³o¿eni oczekiwali od nich
wykonania jakich powa¿niejszych zadañ, musieli zap³aciæ im dodatkowo premiê. Tego
typu premie osi¹ga³y czasem nawet 200% wynagrodzenia podstawowego pracownika.
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Rysunek 1: Typowy uk³ad HR w przedsiêbiorstwach pañstwowych przed 1990 r.
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i Kadr

ród³o: Karoliny M., Farkas F., László G., & Poór J. (Eds.) (2003), Human Resource Management
th
(In Hungarian) , 4 edition Budapest: KJK-KERSZOV Publishing Co.

Fakt, ¿e premie ustalane by³y indywidualnie stwarza³ atmosferê podejrzeñ i nieufnoci
opartej na obawie, ¿e inni dostaj¹ wiêcej.
Gdzie tylko by³o to mo¿liwe, unikano odpowiedzialnoci indywidualnej (Pearce
1991). Niewielu mened¿erów podejmowa³o ryzyko nawet w sytuacjach, które tego wymaga³y. Pracownicy, kierownicy i dyrektorzy rzadko dysponowali wystarczaj¹cymi informacjami do podjêcia uzasadnionych decyzji, a komunikacja na poszczególnych szczeblach dzia³a³a tylko w jedn¹ stronê  z góry na dó³.
Zwi¹zki zawodowe, choæ istnia³y w czasach komunizmu, znajdowa³y siê pod cis³¹
kontrol¹ rz¹du. Nale¿a³o do nich wówczas ponad 90% pracowników. Liczba ta spad³a
o po³owê od 1989 roku (KSH 2003).
W latach 90. zaobserwowano cztery g³ówne tendencje panuj¹ce zarówno na Wêgrzech, jak i w innych pañstwach Europy Wschodniej. Po pierwsze, przeprowadzono nowelizacjê prawa pracy. Pracownikom na Wêgrzech, w Czechach i Polsce przyznano prawa, których nie mieli za poprzednich rz¹dów. 79% pracowników na Wêgrzech, g³ównie
sektora prywatnego, zatrudniano na zasadach prawa pracy. Urzêdnicy s³u¿b cywilnych
i administracji publicznej (21,22%) zatrudniani s¹ zgodnie z ustaw¹ o s³u¿bie cywilnej
i administracji publicznej (tab. 1).
Po drugie, skoñczy³ siê okres, kiedy ka¿dy mia³ zagwarantowane zatrudnienie. Wraz
z prawem do zmiany miejsca pracy pojawi³o siê dwucyfrowe bezrobocie, typowe dla wiêkszoci pañstw Europy rodkowej w tym czasie. Po trzecie, skoñczy³ siê egalitarny system
p³ac (Thurow 1996). Wczeniej, ró¿nice w wysokoci wynagrodzenia miêdzy pracownikami fizycznymi i intelektualnymi, a ich zwierzchnikami by³y trzy- lub czterokrotne.
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Tabela 1: Ró¿ne kategorie zatrudnienia na Wêgrzech (2004)
Zatrudnienie

Sektory
Prywatny

ród³a
prawne

Rok
uchwalenia

Typ
organizacji

liczba
zatrud.

Du¿a organizacja
(pow. 250 pracowników)

900 000

23,30 Kodeks pracy

1992

MP
(do 250 pracowników)

2 143 000

55,48 Kodeks pracy

1992

%

Publiczny Administracja rz¹dowa i samorz¹dowa

100 000

2,59 Ustawa
1992
o s³u¿bie cywilnej

Specjalne grupy zawodowe
(policja, wojsko itd)

100 000

2,59 8 ró¿nych ustaw Ró¿ne lata
o s³u¿bie cywilnej

Instytucje zdrowia publicznego i placówki edukacyjne

620 000

£¹cznie

16,05 Ustawa o admin.
pañstwowej

1992

3 863 000 100,00

ród³o: KSH (2002). Major labor movement, (In Hungarian) Hungarian Statistical Office (KSH),
Budapest. and KSH (2002): Hungarian Statistical Yearbook, (In Hungarian) Hungarian Statistical
Office, (KSH) Budapest

Obecnie, te ró¿nice mog¹ byæ dziesiêcio- a nawet dwudziestokrotne. Wprawdzie daleko
jeszcze do ró¿nic wystêpuj¹cych w Stanach Zjednoczonych, gdzie siêgaj¹ one piêædziesiêciu- lub nawet stukrotnoci. Niemniej jednak, ró¿nice od dziesiêciokrotnych do dwudziestokrotnych s¹ charakterystyczne dla systemów wynagrodzeñ w Niemczech i krajach Europy Pó³nocnej (Poór & Engel 2005) (tab. 2).
Tabela 2: Wskanik ró¿nic w wysokoci wynagrodzenia miêdzy pracownikami
z niskim i wysokim wynagrodzeniem

Ró¿nice w wysokoci wynagrodzenia

USA

Niemcy

Wêgry

Japonia

50-100×

20-25×

10-20×

8-10×

ród³o: Karoliny, M., Farkas, F., László, G., & Poór, J. (Eds.) (2003). Human Resource
Management. (In Hungarian) 4th edition, KJK-KERSZOV Publishing Co., Budapest

Pierwsz¹ spó³k¹ joint venture na Wêgrzech by³a niemiecka spó³ka Siemens zarejestrowana w 1973. Natomiast wzrost liczby wielkich firm miêdzynarodowych w tym kraju rozpocz¹³ siê w 1988. Kapita³ zagraniczny pozyska³ istotn¹ pozycjê w ka¿dym niemal sektorze gospodarki (tab. 3).
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Tabela 3. Proporcje firm zagranicznych do pañstwowych na Wêgrzech (%)
W³asnoæ
Krajowe
Rozmiar
przedsiêbiorstwa

Zagraniczne W sumie

MP

99,97%

0,03%

100,00%

Du¿e przedsiêbiorstwa

18,24%

81,76%

100,00%

ród³o: KSH (2002): Hungarian Statistical Handbook 2003. (in Hyngarian) Hungarian Central
Statistical Office (KSH), Budapest.

Wprawdzie tradycyjni inwestorzy poszukuj¹cy taniej si³y roboczej zaczêli obecnie wycofywaæ siê z obszaru Wêgier, ale na ich miejsce wchodz¹ przedsiêbiorstwa bazuj¹ce na
zaawansowanych technologiach oraz te, dzia³aj¹ce w sferze us³ug. Z przeprowadzonych
przez nas badañ wynika, ¿e wielu inwestorów wybiera ten obszar nie tylko z powodu stosunkowo taniej si³y roboczej, ale równie¿ ze wzglêdu na wykwalifikowany personel intelektualny, in¿ynierów, techników, a tak¿e wy¿sz¹ elastycznoæ.
Proces zwi¹zany z transferem wiedzy w miêdzynarodowych firmach na Wêgrzech
przedstawiono na rys. 3. Nasze dowiadczenie wskazuje, ¿e w pocz¹tkowej fazie tego
procesu du¿¹ rolê odegrali expaci. Byli oni g³ównymi nonikami wiedzy, a ich prace
Rys 2: Przyczyny przenoszenia inwestycji na obszar Wêgier (1988-2005)
Wy¿sza
elastycznoæ

Tanie
zasoby

Wysoce efektywne organizacje
Tani
specjalici
Tani
personel
produkcyjny

Centra us³ugowe
Bran¿e oparte na wiedzy

Tradycyjne bran¿e produkcyjne

1988
ród³o: opracowanie w³asne
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Rys. 3: Zmiany w procesie transferu wiedzy w spó³kach wêgierskich
HQ
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Pracownicy miejscowi
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1990
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today

wspierali zagraniczni i wêgierscy konsultanci. W miarê wzrostu wiedzy i uznania pracowników lokalnych wzrasta³y ich szanse zaanga¿owania w prace miêdzynarodowe zespo³ów
projektowych (rys. 3).
Poza inwestowaniem w rodki produkcyjne i transferem technologii istotn¹ zas³ug¹
spó³ek zagranicznych jest przeprowadzenie restrukturyzacji w systemie premiowania.
Firmy zagraniczne oferuj¹ wy¿sze wynagrodzenie ni¿ firmy krajowe na podobnych stanowiskach. Wysokoæ wynagrodzenia dla dyrektorów najwy¿szego i redniego szczebla oraz
niektórych stanowisk specjalistycznych jest wyranie wy¿sza ni¿ dla ich podw³adnych.
Nawet dwu- lub trzykrotne ró¿nice nie s¹ czym niezwyk³ym. Warto przy tym wspomnieæ, ¿e wynagrodzenia oferowane przez banki s¹ o oko³o 20%-30% (lub wiêcej) wy¿sze
ni¿ te, proponowane przez firmy produkcyjne i us³ugowe z kapita³em zagranicznym.
Restrukturyzacja systemu ubezpieczeñ spo³ecznych na³o¿y³a na pracodawców i pracowników dodatkowe obci¹¿enia. Relatywnie tania si³a robocza sta³a siê dro¿sza przez
wzrost obci¹¿eñ dla pracodawcy z tytu³u wiadczenia pracy, które by³o wczeniej pokrywane przez pañstwo. Obowi¹zkowe obci¹¿enia wynagrodzeñ mog¹ siêgaæ 40% a nawet
55% wynagrodzenia (Cooper & Sharin, 1995).
Fala radykalnych zmian politycznych, prawnych, spo³ecznych i gospodarczych, jakie
mia³y miejsce na Wêgrzech, stworzy³a wiele mo¿liwoci biznesowych, ale równie¿ na³o¿y³a wiele nowych wymogów. Aby sprostaæ tym wymogom, firmy wêgierskie musia³y
przyj¹æ nowe metody, narzêdzia, procedury oraz zdobyæ odpowiednie umiejêtnoci.
W najwiêkszym stopniu zmiany te dotyczy³y zarz¹dzania personelem w organizacjach.
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Rysunek 4: Ewolucja w systemie wynagrodzeñ
Tradycyjny model
wynagradzania

Sk³ad. 1

Sk³ad. 2

Sk³ad. 3

Obecny model
wynagradzania

Przysz³y model
wynagradzania

Sk³ad. 1 Sk³ad. 2 Sk³ad. 3 Sk³ad. 4 Sk³ad. 5

Sk³ad. 1 Sk³ad. 2 Sk³ad. 3 Sk³ad. 4 Sk³ad. 5 Sk³ad. 6

Sk³ad. 1: Wynagrodzenie sta³e
Sk³ad. 2: Sk³ad. 1 + wyn. gwarantowane
Sk³ad. 3: Sk³ad. 2 + p³aca zmienna

Sk³ad. 4: Sk³ad. 3 + dodatki d³ugoterminowe
Sk³ad. 5: Sk³ad. 4 + wiadczenia dodatkowe
Sk³ad. 6: Sk³ad. 5 + finansowanie rozwoju kariery

Rysunek 5: Model elastycznych pakietów wynagrodzeñ

Stary

wiadczenia

Wynagrodzenie

Nowy
Dodatki
zmienne
Dodatki
sta³e

Wynagrodzenie

Zindywidualizowany
Dodatki
zmienne

Dodatki zm.
Dodatki
sta³e

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Opieka zdrowotna,
Ubezpieczenia,
Szkolenia,
Doradztwo
inwestycyjne,
Gotówka

ród³o: opracowanie w³asne

W zwi¹zku z tymi zmianami, jednym z najbardziej zaawansowanych narzêdzi w sektorze zarz¹dzania personelem sta³o siê wynagrodzenie ca³kowite oraz wiadczenia dodatkowe. Tradycyjnie, pojêcie wynagrodzenie ca³kowite odnosi³o siê do finansowych
sk³adników wynagrodzenia. Obecnie jednak, coraz wiêcej firm jest zdania, ¿e potrzebny
jest termin okrelaj¹cy sumê finansowych sk³adników wynagrodzenia oraz wiadczeñ dodatkowych. Czêsto w sk³ad wynagrodzenia ca³kowitego wchodz¹ równie¿ koszty zwi¹zane z rozwojem pracowników (Milkovich-Newman 2002) (rys. 4).
Po raz pierwszy zaczêto stosowaæ elastyczne pakiety wynagrodzeñ w latach 1970-80
w Stanach Zjednoczonych, kiedy pracodawcy próbowali obni¿aæ koszty ubezpieczeñ
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zdrowotnych wprowadzaj¹c nowe formy wiadczeñ dodatkowych. W Europie pomys³ takiego typu wynagrodzeñ pojawi³ siê w latach 90., czego rezultatem by³o lepsze planowanie i podzielenie kosztów zatrudnienia miêdzy pracodawcê i pracownika. Elastyczne pakiety wynagrodzeñ sta³y siê popularne na Wêgrzech w po³owie lat 90. (Poór 2007).
Obecnie ponad 1000 firm wykorzystuje tê metodê (rys. 5).
Badanie Efektywnoci HR na Wêgrzech: 1995-2005
Wielu specjalistów na Wêgrzech wierzy, ¿e tradycyjne ród³a konkurencyjnoci, takie jak:
ochrona rynku, technologie, rodki finansowe, oraz skala dzia³ania nie s¹ ju¿ wystarczaj¹ce do utrzymania konkurencyjnoci. Reprezentanci ró¿nych szkó³ zarz¹dzania zasobami ludzkimi (Kõvári 1995; Bakacsi et al. 2000; Klein 2001; Poór et al. 1999; Makó et
al. 2003; Karoliny et al. 2003a) wierz¹, ¿e kapita³ ludzki (wiedza, zdolnoci i postawy)
oraz zarz¹dzanie nim s¹ kluczowymi czynnikiami konkurencyjnoci d³ugoterminowej.
Obecnie ZZL na Wêgrzech zaczyna odchodziæ od instrumentalnego, taylorowskiego, naukowego podejcia do zarz¹dzania, które by³o wczeniej powszechnie stosowane.
Specjalici z zakresu zarz¹dzania zasobami ludzkimi oraz nauk pokrewnych coraz czêciej odnosz¹ siê do teorii potrzeb Maslowa, Herzberga i McClellanda oraz koncepcji
trendów poznawczych (oczekiwania, cele, postawy, osi¹gniêcia) (Pléh et al. 2003).
Pod¹¿aj¹c za koncepcj¹ Golemana (1998), Kindler (2002) twierdzi, ¿e emocje musz¹ byæ
w stanie równowagi, a praca musi przynosiæ satysfakcjê. ZZL na Wêgrzech musi uznaæ
potrzebê, która jednoczenie stwarza mo¿liwoci wypracowania praktycznych rozwi¹zañ.
Tabela 4: Ewolucja ZZL w wiod¹cych firmach wêgierskich
Przed 1990

1990-2000

Obecnie

Produkcja przemys³owa (stosunki przemys³owe)

Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi

Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi i miêdzynarodowe
zarz¹dzanie zasobami ludzkimi

Definiowanie zadañ

Okrelanie odpowiedzialnoci Definiowanie kompetencji
i zakresu obowi¹zków

Selekcja bazuj¹ca na ilorazie
inteligencji

Selekcja bazuj¹ca na inteligen- Selekcja bazuj¹ca na inteligencji emocjonalnej i kompeten- cji kulturowej i kompetencjach
cjach

Wynagradzanie za zadania
(system Taylora)

Wynagradzanie za cele (ZPC)
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Przed 1990

1990-2000

Obecnie

Scentralizowane, odgórnie
ustalane kategorie zaszeregowania

Punktowe metody ustalania
kategorii zaszeregowania

Wielowymiarowe metody ustalania kategorii zaszeregowania

Scentralizowany system wyna- System wynagrodzeñ bazuj¹cy System wynagradzania bagradzania
na sk³adnikach finansowych
zuj¹cy na sk³adnikach finansowych i pozafinansowych

Badania empiryczne, zmierzaj¹ce do przeanalizowania i okrelenia funkcjonowania
oraz zarz¹dzania organizacjami na Wêgrzech przeprowadza siê od lat 60. (Máriás et al
1981; Schleicher 1989). Na szerok¹ skalê badano do tej pory miêdzy innymi aspekty
zwi¹zane z socjologi¹ pracy (Héthy, Makó 1972), kultur¹ organizacyjn¹ (Varga, 1983;
Bakacsi et al. 2002; Jarjabka 2003), komunikacj¹ wewnêtrzn¹ (Borgulya 2004) oraz HR
(Karoliny et al. 2003b; Bokor et al. 2005; HR-Portál 2005).
Nasze badania z zakresu praktyk zwi¹zanych z HR przeprowadzane s¹ od 15 lat
przez organizacje badawcze, a dane oraz wyniki badañ s¹ podstaw¹ niniejszego artyku³u.
Pierwsze badania przeprowadzono na pocz¹tku lat 90., a ich wyniki, opracowane przez
wêgierskich i zagranicznych wspó³autorów, publikowano na ³amach krajowych, jak i obcojêzycznych czasopism i zeszytów naukowych.
Od 1997 stosujemy do naszych badañ ankietê w niezmienionej formie, co pozwala
na bezporednie porównanie wyników z ró¿nych lat. Przed 1997 u¿ywano innych zestawów pytañ. W 2004 zastosowano jednorazowo jeszcze inny kwestionariusz (Cranfield
European Human Resource Management Research Network). Ka¿da z tych ankiet adresowana by³a zwykle do dyrektora HR lub konsultanta wewnêtrznego przez niego desygnowanego. Raz zasiêgalimy równie¿ opinii drugiej strony, to znaczy kierownictwa liniowego.
W naszej analizie, gdy tylko by³o to mo¿liwe, staralimy siê porównywaæ poziom rozwoju HR na Wêgrzech z poziomem miêdzynarodowym. W pocz¹tkowej fazie badañ, firmy poddaj¹ce siê tym badaniom zupe³nie nie by³y zainteresowane tego typu informacjami. Obecnie, du¿e firmy wêgierskie ciekawe s¹ nie tylko praktyk HR w organizacjach
zagranicznych, ale równie¿ w innych firmach funkcjonuj¹cych na rynku krajowym. Planuj¹c restrukturyzacjê swojego systemu, du¿e organizacje wêgierskie coraz czêciej wykorzystuj¹ outsourcing pomimo panuj¹cej polityki ciêcia kosztów. Podstaw¹ tego dzia³ania jest baza benchmarkingowa przedstawiaj¹ca zarówno praktyki HR w firmach
krajowych, jak i miêdzynarodowych. W latach 1997-2004 kilkakrotnie przeprowadzilimy badania w du¿ych organizacjach wêgierskich, u¿ywaj¹c ankiety.
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Poni¿ej opisana jest metodologia tych badañ:
Kwestionariusz u¿ywany w latach 1997-2004 przetestowano po raz pierwszy w 1995.
W kolejnych latach zmienne zale¿ne oraz zmienne opisuj¹ce, czyli przychody firmy, zatrudnienie, forma w³asnoci, oraz bran¿a nie uleg³y zmianie. Modyfikowano natomiast
sposób pozyskiwania opinii dotycz¹cych praktyk HR. W jednym roku poproszono o wype³nienie ankiety nie tylko dyrektorów HR, ale równie¿ dyrektorów innych dzia³ów w organizacjach poddaj¹cych siê badaniom. Innym razem, w roku 2002, badania przeprowadzano w obecnoci ankieterów, podczas gdy wczeniej respondenci wype³niali ankietê samodzielnie.
g
Podstaw¹ badañ w 2004 by³a ankieta programu CRANET (Cranfield European Human Resource Management Research Network).
g
Organizacje poddaj¹ce siê badaniom wybierane by³y przypadkowo sporód 100 najlepszych firm z danego roku wed³ug Business Week (Figyelo) oraz firm, w których autorzy badañ przeprowadzali ju¿ wczeniej inny typ badañ lub programy doradcze.
Dane dotycz¹ce firm bior¹cych udzia³ w badaniach przedstawiono w tabeli 5:
g
w sumie, w 7 seriach badañ wziê³o udzia³ 409 firm, z czego 13 partycypowa³o ka¿dego roku,
g
liczba uczestników wynosi³a od 27 do 112,
g
wiêkszoæ badanych firm stanowi³y rednie i du¿e przedsiêbiorstwa,
g
sporód badanych firm wiêkszoæ stanowi³y organizacje z kapita³em zagranicznym,
g
w wiêkszoci badanych organizacji koszt wynagrodzeñ stanowi³ mniej ni¿ 30% przychodu ca³kowitego,
g
przedsiêbiorstwa przemys³owe stanowi³y oko³o 47% wszystkich badanych przedsiêbiorstw; obecnie w zwi¹zku z restrukturyzacj¹ gospodarki wêgierskiej procent ten wyranie maleje.
g

Opis sytuacji HR na Wêgrzech
Wyniki z dziesiêcioletnich badañ pozwoli³y na dokonanie pewnych obserwacji w kwestii
zarz¹dzania kapita³em ludzkim na Wêgrzech w rodku pierwszej dekady nowego tysi¹clecia.
W³asnoæ prywatna. Po zmianie ustroju politycznego rozpocz¹³ siê proces prywatyzacji, a wraz z nim znacznie rozwin¹³ siê HR. W przeci¹gu ostatniej dekady firmy komercyjne poddane zosta³y szeregowi zmian. Modyfikacji uleg³y postawy, najistotniejsze procesy,
ustalono kluczowe kompetencje w takich dziedzinach, jak zakupy, finanse, sprzeda¿,
marketing, oraz samo zarz¹dzanie personelem. Obecne praktyki HR zarówno w firmach
prywatnych, jak i pañstwowych ró¿ni¹ siê znacznie od sytuacji z poprzedniej dekady
(Dara, Szetei 2000; Bakacsi et al. 2000).
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Wzrost konkurencyjnoci. W ci¹gu ostatniej dekady nast¹pi³ wzrost konkurencyjnoci.
Wraz ze wzrostem inwestycji zagranicznych w gospodarkê Wêgier pojawi³y siê nowe obszary konkurowania. Nast¹pi³ równie¿ wzrost rywalizacji miêdzy pracownikami i ci, których efektywnoæ pracy by³a du¿a, zaczêli domagaæ siê dodatkowego wynagrodzenia za
wyniki pracy.
Coraz lepsza sytuacja gospodarcza. Pomimo ostatniego spadku gospodarczego, ogólna
tendencja w gospodarce ostatniej dekady jest dodatnia.
Integracja z gospodark¹ globaln¹. Poniewa¿ panuj¹ca gospodarka wiatowa oddzia³uje
na firmy niemal wszystkich pañstw, interesy wêgierskie nie stanowi¹ tu ¿adnego wyj¹tku.
Obszar wzajemnego oddzia³ywania organizacji wêgierskich i rynku wiatowego zosta³ w
du¿ym stopniu rozszerzony przez znaczne inwestycje zagraniczne, czy to w formie firm
zagranicznych, czy organizacji typu joint venture.
Dominacja w³asnoci zagranicznej. Jak wynika z punktu poprzedniego, inwestycje zagraniczne osi¹gnê³y znaczne rozmiary.
Cz³onkostwo w Unii Europejskiej. Wêgry sta³y siê cz³onkiem Unii Europejskiej 1 maja
2004. Fakt ten mia³ ogromny wp³yw na dzia³ania polityczne i gospodarcze kraju.
G³ówne czynniki wp³ywaj¹ce na HR na Wêgrzech
Istniej¹ 4 czynniki, które odegra³y istotna rolê w kszta³towaniu praktyk HR w wêgierskich
firmach. Ka¿dy z nich omówiony zosta³ poni¿ej.
W³asnoæ. Inwestycje zagraniczne, o czym by³a mowa wczeniej, osi¹gnê³y znaczne
rozmiary. W³asnoæ zagraniczna przybiera³a ró¿ne formy  firmy zagraniczne, wêgierskie
filie firm zagranicznych, przedsiêbiorstwa joint venture. Jednak nawet w przypadku joint
venture partner zagraniczny by³ najczêciej dominuj¹cy. Wp³yw w³acicieli zagranicznych
by³ ogromny, co po czêci t³umaczy tak gwa³towny rozwój funkcji HR na Wêgrzech
w ci¹gu ubieg³ej dekady.
Wielkoæ firm. Poziom rozwoju funkcji HR w organizacji uzale¿niony jest w du¿ej
mierze od wielkoci organizacji. Zgodnie z tym, firmy zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 100 pracowników rzadko maj¹ specjalistê HR zatrudnionego na pe³ny etat, a ich dzia³ania z zakresu HR czêsto wskazuj¹ na brak koordynacji i rozwoju w tym aspekcie. rednie i du¿e
przedsiêbiorstwa czêciej zatrudniaj¹ specjalistów HR oraz maj¹ rozwiniête systemy i narzêdzia, które tworz¹ funkcjê personaln¹.
Kultura pracy. W przeci¹gu ostatnich kilku lat spraw¹ wielkiej wagi dla dyrektorów
i menad¿erów wszystkich typów organizacji jest wprowadzenie odpowiedniej kultury
pracy, która sprzyjaæ bêdzie powodzeniu firmy. Termin kultura rozumiany jest jako
dzia³ania i zachowania popierane, wspierane i nagradzane.
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Zmiany roli, jak¹ pe³ni HR na Wêgrzech
W zwi¹zku z faktem uznania zasobów ludzkich za czynnik du¿ej wagi w organizacjach zachodnich, coraz wiêcej firm podejmuje starania, maj¹ce na celu podniesienie efektywnoci zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e tradycyjne ród³a konkurencyjnoci, takie jak: ochrona rynku, technologie, dostêp do rodków finansowych, oraz
skala dzia³ania nie s¹ ju¿ wystarczaj¹ce do utrzymania konkurencyjnoci na obecnym
rynku. W zwi¹zku z tym, wielu autorów uwa¿a, ¿e kapita³ ludzki (wiedza, umiejêtnoci
i postawy) jest kluczem do utrzymania konkurencyjnoci d³ugoterminowej. Po dekadzie
prywatyzacji i zmian w³asnoci, nowi w³aciciele i menad¿erowie wci¹¿ zadaj¹ sobie nastêpuj¹ce pytania: Jak najefektywniej zarz¹dzaæ personelem i organizacj¹? Jak przy pomocy dostêpnego kapita³u ludzkiego budowaæ trwa³e organizacje XXI wieku?
Na Wêgrzech liczba organizacji z czêciowo lub ca³kowicie zagranicznym kapita³em
wci¹¿ ronie. Korzystaj¹ one z zachodnich zasad, systemów i procedur zarz¹dzania. Dla
tych wielonarodowociowych korporacji wdro¿enie odpowiedniego stylu zarz¹dzania,
w tym zarz¹dzania zasobami ludzkimi, jest bardzo wa¿ne. Warto zauwa¿yæ jednak, ¿e gospodarka wêgierska niejednokrotnie cierpi jeszcze z powodu wartoci, zwyczajów i praktyk biznesowych poprzedniego systemu. Ci¹gle wystêpuj¹ egalitaryzm, niski poziom poszanowania dla prze³o¿onych, niska etyka pracy, utrzymuj¹ce siê wp³ywy partii z³o¿onych
z cz³onków rz¹dów poprzedniego ustroju. Potrzeba bêdzie jeszcze du¿o czasu i wysi³ku,
aby to wszystko wyeliminowaæ. W konsekwencji, wiele miêdzynarodowych firm próbuje
unikn¹æ tego typu problemów zatrudniaj¹c ludzi m³odych, których opisane wy¿ej problemy nie dotycz¹.
Wiêkszoæ firm z konkurencyjnej sfery gospodarki wêgierskiej zakoñczy³a swoje
zmiany strukturalne po okresie prywatyzacji i restrukturyzacjê ró¿nych funkcji organizacyjnych maj¹ ju¿ za sob¹. Wraz z intensyfikacj¹ konkurencyjnoci coraz wiêkszy nacisk
k³adzie siê jednak na procesie ci¹g³ej odnowy i ulepszania tych funkcji. W tej sytuacji rola
zasobów ludzkich staje siê szczególnie wa¿na. Wraz z pojawieniem siê nowej gospodarki
si³¹ napêdow¹ tej gospodarki staje siê wiedza.
Na pocz¹tku lat 90. wiele firm wêgierskich skupia³o siê g³ównie na przejciu przez
proces prywatyzacji. Rzecz¹ normaln¹ by³a wówczas restrukturyzacja tych organizacji
oraz ustalanie nowych procedur i dzia³añ HR. W ostatnich latach w centrum zainteresowania znalaz³o siê d¹¿enie do ci¹g³ego doskonalenia ukierunkowanego na podnoszenie
efektywnoci organizacji poprzez indywidualne programy rozwoju adresowane do indywidualnych pracowników (np. poprzez coaching).
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Aktualny stan HR na Wêgrzech
Dzia³ HR. Analiza wyników naszych badañ wskazuje, i¿ niemal 2/3 uczestnicz¹cych
w nich firm uznaje HR za najwa¿niejsz¹ funkcjê w sferze zarz¹dzania. Ewolucjê tê ilustruje rysunek 6. Wyniki podobnych badañ przeprowadzonych w Ameryce (IBM-Towers-Perrin 1991; Saratoga 2002) i Europie Zachodniej (Wiley 2002; Brewster et al. 2004) s¹
o 10%-15% wy¿sze.
Rysunek 6: Wydatki na szkolenia i rozwój w firmach wêgierskich i amerykañskich
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Strategia HR. Wyniki badañ wskazuj¹, i¿ znaczna liczba przebadanych firm posiada
zarówno plany strategiczne dotycz¹ce organizacji, jak i strategiczne plany dzia³u personalnego. Chocia¿ wyniki te nie pozwalaj¹ udzieliæ odpowiedzi na pytanie o efektywnoæ
powy¿szych planów, niemniej jednak godnym uwagi pozostaje fakt, i¿ tak wiele organizacji uznaje potrzebê strategicznego mylenia i planowania. Przedstawiona w tabeli 5 dostêpnoæ informacji o strategii HR w formie dokumentu w firmach poddanych badaniom
kszta³tuje siê na poziomie 72%. Indeks Benchmarków HR opracowany przez Saratogê
(2002), a tak¿e inne badania przeprowadzone na Wêgrzech (Karoliny et al. 2003) wskazuj¹ na obecnoæ strategii HR w formie dokumentu odpowiednio na poziomach 79%
oraz 47,1%-81,8%.
Systemy HR. Przegl¹d wyników badañ przeprowadzonych w firmach pokazuje, i¿
wiele z nich dokona³o ogromnego postêpu w zakresie rozwoju kluczowych systemów HR.
Wiêkszoæ firm wskazywa³o, i¿ znajduje siê ju¿ w posiadaniu owych systemów, lub te¿
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planuje je opracowaæ, czy te¿ ulepszyæ w najbli¿szej przysz³oci. Po raz kolejny stajemy tutaj w obliczu faktu, i¿ wyniki badañ nie pozwalaj¹ na obiektywn¹ analizê tego, jak efektywne i kompletne s¹ owe systemy. Mo¿liwe to jednak bêdzie w niedalekiej przysz³oci
poprzez porównanie praktyk obecnie stosowanych w HR na Wêgrzech z praktykami firm
wzorcowych w innych krajach.
Szkolenia i rozwój. Jeden z istniej¹cych systemów HR wydaje siê byæ szczególnie godny uwagi, a mianowicie system szkoleñ i rozwoju, stanowi¹cy w firmach swoisty rodzaj
miary zobowi¹zañ organizacji wobec pracowników, jak i stopnia maksymalnego wykorzystania zdolnoci zatrudnionych ludzi. Inwestowanie rodków w system szkoleñ i rozwoju
na Wêgrzech oraz w Stanach Zjednoczonych ilustruje rysunek 6.
Wyniki badañ wskazuj¹, i¿ typowa wêgierska firma wydaje na szkolenie i rozwój pojedynczego pracownika mniej ani¿eli przeciêtna firma w Stanach Zjednoczonych (dok³adnie rzecz bior¹c, mniej ni¿ po³owê rednich wydatków na ten cel w USA). Dane te s¹
znacz¹ce, jako ¿e badania przeprowadzone przez Bassi i Van Burena (1998) oraz BNAC
Communicator (1999) sugeruj¹, i¿ firmy amerykañskie wydaj¹ce na szkolenia i rozwój
znacznie powy¿ej redniej statystycznej, przewy¿szaj¹ konkurencjê w wielu wskanikach
wydajnoci.
Mo¿na siê spodziewaæ, i¿ dodatkowe wydatki na podnoszenie umiejêtnoci pracowników w ramach efektywnych szkoleñ przynios³yby poprawê wyników wielu wêgierskich
firm. Ostatnie badania rysuj¹ przed nami pozytywny obraz sytuacji. Badane przedsiêbiorstwa wydaj¹ 3,5% swoich rocznych funduszy na szkolenia i rozwój. Liczby te s¹ nieco wy¿sze od najnowszych danych opracowanych przez CRANET (Brewster et al. 2004).
Zaanga¿owanie konsultantów. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e znacz¹ca liczba firm korzysta z us³ug zewnêtrznych konsultantów. Wyniki nie s¹ zaskakuj¹ce, gdy¿ 2/3 uczestnicz¹cych w badaniu firm jest du¿ymi przedsiêbiorstwami zagranicznymi. Makó, Ellingstad i Kuci (1997) zanotowali w swoich badaniach podobne rezultaty. Odkryli znaczne
ró¿nice w sferze korzystania z us³ug zewnêtrznych konsultantów HR pomiêdzy zagranicznymi i krajowymi firmami.
Po obaleniu ¿elaznej kurtyny i Muru Berliñskiego pod koniec lat 80. XX wieku,
w regionie Europy rodkowo-Wschodniej szybko rozwin¹³ siê przemys³ us³ug doradczych w zakresie zarz¹dzania. Lokalne filie miêdzynarodowych korporacji okaza³y siê dla
konsultantów ds. zarz¹dzania doskona³¹ okazj¹ do rozwoju na rynku (Gross et al. 2004).
Z us³ug konsultantów korzysta na Wêgrzech 17,9%-24% przebadanych firm, du¿o wiêcej
ni¿ rednio w Ameryce czy Europie Zachodniej. Ró¿nica ta wynikaæ mo¿e z faktu, i¿ kraj
nie posiada tradycji szkoleñ w zakresie zarz¹dzania. Jak wczeniej wspomniano, niezmienna sytuacja polityczna stanowi³a kiedy, czyli za czasów re¿imu socjalistycznego,
substytut umiejêtnego zarz¹dzania; dzisiaj natomiast profesja konsultanta poszukuje dodatkowego wsparcia (FEACO 2003).
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Wszyscy badani respondenci przyznali, i¿ korzystali z us³ug firm doradczych w zakresie zarz¹dzania, odpowiednio do swych indywidualnych potrzeb, a dochody z konsultingu w zakresie wiadczenia profesjonalnych us³ug zwi¹zanych z HRM osi¹gnê³y w ostatnich kilku latach poziom 5,4-10,8%. (tab. 6)
Tabela 6: Proporcje konsultingu w dziedzinie HRM w Europie i na Wêgrzech (%)
Region  kraj

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Europa  inne obszary konsultingu
(zarz¹dzanie strategiczne, usprawnianie
procesów, IT i outsourcing)

94

94,6

95,5

89,3

89,8

89,2

Wêgry  inne obszary konsultingu

82

79

82,1

76

80

79

Europa  konsulting w zakresie HR

6

Wêgry  konsulting w zakresie HR

18

21

5,4

Europa  ogó³em

100

100

Wêgry  ogó³em

100

100

4,5

10,7

10,2

10,8

24

20

21

100

100

100

100

100

100

100

100

17,9

ród³o: FEACO (1999, 2000, 2001, 2002, 2003 and 2004). Survey of the European
Management Consultancy Market: Federation European Associations Consulting Organizations,
Brussels.

Najwa¿niejsze wnioski wyp³ywaj¹ce z badañ w tym zakresie s¹ nastêpuj¹ce:
konsultanci s¹ coraz czêciej zatrudniani w celu wspomagania procesu rekrutacji,
g
drugim obszarem czêstego zatrudniania konsultantów jest rozwój i szkolenia pracowników,
g
na trzecim miejscu znalaz³y siê planowanie systemów motywacyjnych, systemy wiadczeñ i badania p³ac (rysunek 9, tabela 7).
g

Tabela 7: Zmiany w obszarach tematycznych w zakresie korzystania z us³ug
konsultingowych

Faza
badania

Etap przemian i zdobywania dowiadczeñ
(19972000)

Zastój gospodarczy
(20012002)

Stan obecny
(2004)

1.

Zatrudnianie

Zatrudnianie

Zatrudnianie

2.
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ród³o: Poór, J. (2004) Trends and Tendencies in Management Consulting. (In Hungarian)
Academy Publishing House, Budapest.

Zwi¹zki zawodowe. Zwi¹zki zawodowe w wiêkszoci firm eksportowych, stanowi¹cych podstawê przemys³u na Wêgrzech, pe³ni¹ albo coraz mniejsz¹, albo te¿ zupe³nie
nieznacz¹c¹ rolê wród przebadanych przedsiêbiorstw. Wiêksza liczba pracowników nale¿¹cych do zwi¹zków zawodowych znajduje siê jedynie w du¿ych korporacjach stanowi¹cych w³asnoæ wêgiersk¹, konkretnych bran¿ach sektora przemys³owego (np. przemys³ paliwowy, farmaceutyczny itp.) i w sektorze publicznym.
Komunikacja wewn¹trz firmy. Znaczenie komunikacji wewn¹trz firmy wzrasta w porównaniu z wynikami badañ wiatowych zarówno na Wêgrzech, jak i w krajach Europy
Zachodniej (Brewster 2004). Wed³ug uczestnicz¹cych w badaniach firm, ich pracownicy
posiadaj¹ dostêp do wiedzy zwi¹zanej z prac¹, lecz informacje dotycz¹ce strategii biznesowej oraz finansów s¹ zastrze¿one jedynie dla kadry mened¿erskiej. W dziedzinie tej coraz wiêkszego znaczenia nabiera równie¿ intranet i inne systemy elektroniczne.
Wnioski
Zmiany na Wêgrzech s¹ znacz¹ce i postêpuj¹ w gwa³townym tempie. W relatywnie krótkim czasie  niewiele ponad 10 lat  kraj ten by³ wiadkiem wielkich przemian systemów:
politycznego, prawnego, spo³ecznego i gospodarczego. Zmianom tym towarzyszy³ zaskakuj¹co szybki rozwój infrastruktury dzia³ów kadr w wêgierskich firmach bior¹cych udzia³
w badaniach. Rozwiniêto i/lub uaktualniono tam odpowiednie systemy i politykê postêpowania, a dodatkowo, w wielu firmach obowi¹zki pracownika HR w zadziwiaj¹co krótkim czasie ewoluowa³y z pozycji kilku s³abo rozwiniêtych czynnoci do poziomu rangi
strategicznego gracza.
Coraz wiêksze znaczenie systemów i strategii HR rokuje dla sfery zarz¹dzania zasobami ludzkimi wietlan¹ przysz³oæ. Zarówno dotychczasowe dzia³ania firm, jak i ich plany na przysz³oæ id¹ w parze z rozs¹dnymi praktykami HR, a wiele firm nie tylko odzwierciedla praktyki stosowane w licznych firmach zachodnich, ale równie¿ przewy¿sza je
poziomem. Ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ stwierdziæ mo¿emy, i¿ zorientowanie na strategiê
HRM trafi³o na Wêgrzech na podatny grunt.
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To, czego nie jestemy w stanie stwierdziæ na podstawie istniej¹cych danych, to stopieñ spójnoci wystêpuj¹cych praktyk w obszarze HR na Wêgrzech. Wiêkszoæ systemów
HR w tym kraju (ocena wyników, premie, itp.) wprowadzonych zosta³o przez firmy prowadz¹ce dzia³alnoæ w³anie na Wêgrzech. Wêgierski system motywacyjny upodobni³ siê
do amerykañskiego, co oznacza, i¿ dopuszcza on wiêksze ró¿nice w sferze konkurencji.
Dane w szczególnoci wskazuj¹ na obecnoæ wielu ró¿norodnych systemów i kompetencji HR, lecz nie ujawniaj¹ szczegó³ów. Przysz³e badania skupiæ siê powinny na lepszym
opisaniu i zrozumieniu szczegó³ów owych systemów, jak równie¿ na wskazaniu obszarów
ci¹g³ego rozwoju i udoskonaleñ.
Dzia³y personalne nie straci³y równie¿ na Wêgrzech na znaczeniu, a kadra kierownicza nie przejê³a obowi¹zków zwi¹zanych z zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi. Sytuacja
wygl¹da wrêcz odwrotnie; to raczej coraz wiêksze dzia³y HR centralnie podejmuj¹ decyzje personalne i modyfikuj¹ funkcjonuj¹ce systemy.
Obserwacje poczynione na przyk³adzie dwóch obszarów HR mog¹ zilustrowaæ wczeniejsze spostrze¿enia. Szkolenia i rozwój w firmach wêgierskich wydaj¹ siê byæ niewystarczaj¹ce w stosunku do wymagañ konkurencyjnego, globalnego rynku. Konieczne s¹
dodatkowe inwestycje w poszerzanie wiedzy i umiejêtnoci pracowników, które najprawdopodobniej skutkowa³yby lepszymi wynikami w dzia³alnoci firm (Poór, et al 2006).
Innym obszarem wymagaj¹cym innowacji jest zarz¹dzanie wynikami pracowników.
Mimo, i¿ wiele firm zg³asza fakt posiadania systemów zarz¹dzania wynikami, ma³e
nak³ady pieniê¿ne inwestowane w szkolenia i rozwój sugeruj¹, i¿ systemy owe mog¹ byæ
niekompletne. Efektywny system zarz¹dzania wynikami w du¿ym stopniu zale¿y od poziomu dopasowania do specyfiki organizacji i dobrego zrozumienia tematu przez wszystkich mened¿erów i kierowników w firmie. Dodatkowo, przystosowanie ludzi do w³aciwego pe³nienia swej roli wymaga znacznych nak³adów czasu i rodków pieniê¿nych.
¯aden zbiór regu³ postêpowania, nawet najlepiej sformu³owany, nie zniweluje zapotrzebowania na dobrze wyszkolonych, wykwalifikowanych mened¿erów potrafi¹cych zarz¹dzaæ wynikami swych pracowników.
W kwestii p³ac i wiadczeñ Wêgry nadal pozostaj¹ daleko w tyle za krajami zachodnimi. Taki d³ugotrwa³y stan prowadziæ mo¿e do efektu drena¿u mózgów. P³aca musi byæ
konkurencyjna szczególnie w przypadku strategicznie wa¿nych dla firmy pracowników.
Ich pensje powinny byæ równie¿ konkurencyjne w stosunku do stawek oferowanych
przez firmy z innych krajów europejskich; inaczej nie unikniemy odp³ywu pracowników
za granicê.
Tu w³anie przychodzi z pomoc¹ konsulting. Przyczyn¹ tego zjawiska jest fakt, i¿
przez kilka dziesiêcioleci sfera ta pozostawa³a w cieniu, natomiast dzisiejsze zapotrzebowanie na us³ugi doradcze jest nadal wiêksze ni¿ dostêpna liczba firm konsultingowych
(Gross et al. 2003). Stopieñ u¿ycia sprzêtu komputerowego i integracja HRM na Wêgrzech pozostaje daleko w tyle za krajami Europy Zachodniej.
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Outsourcing nadal pozostaje na Wêgrzech sfer¹ nierozwiniêt¹, aczkolwiek zdobywaj¹c¹ coraz wiêksz¹ popularnoæ.
Kwesti¹ szczególnie interesuj¹c¹ w przysz³oci bêdzie analiza danych porównawczych iloci i jakoci funkcji HR na Wêgrzech z europejsk¹ sieci¹ CRANET, USA i innymi krajami. ¯yj¹c w wiecie gospodarki globalnej, ¿aden naród, czy grupa narodów, nie
jest w stanie znaleæ odpowiedzi na wszystkie zadawane sobie pytania. Dlatego te¿
w znacznym stopniu musimy uczyæ siê od siebie nawzajem, mimo naszych ró¿nic kulturowych i historycznych, a organizacje czyni¹ce najwiêkszy postêp w owej nauce i przystosowaniu siê odnios¹ najwiêkszy sukces w konkurencyjnym rodowisku.
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J o z s e f P o o r  dr, profesor zarz¹dzania na Uniwersytecie Pécs na Wêgrzech. Dodatkowo pe³ni funkcjê konsultanta w dziedzinie zarz¹dzania oraz kierownika wy¿szego
szczebla w trzech znanych miêdzynarodowych firmach us³ugowych (Hay-McBeer, Mercer and Diebold).Wspó³tworzy i przeprowadza szkolenia otwarte i wewnêtrzne szkolenia
dla ró¿nych firm miêdzynarodowych. Zdoby³ tytu³ magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie, a nastêpnie tytu³ doktora w dziedzinie ekonomii przemys³owej
na Wêgierskiej Akademii Nauk. Jest ponadto profesorem wizytuj¹cym w piêciu amerykañskich, jednej francuskiej, holenderskiej, oraz trzech rumuñskich uniwersytetach. Posiada równie¿ tytu³ ceryfikowanego konsultanta w dziedzinie zarz¹dzania (Certified Management Consultant), certyfikat asesora ISO, certyfikat trenera oraz uprawnienia do
oceny projektów Unii Europejskiej. By³ cz³onkiem zarz¹du Europejskiej Federacji Stowarzyszeñ Konsultantów Zarz¹dzania (FEACO) w Brukseli w latach 1998-2002.
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