
Marzena Stor
Kontynentalne ramy efektywności  
i skuteczności ZZL w przedsiębiorstwach 
międzynarodowych – perspektywa europejska, 
amerykańska, azjatycka i afrykańska

A
R
T
Y
K
U
ŁY

Głównym celem artykułu jest przedstawienie ogólnego zarysu podstawowych uwa-
runkowań, jakie należy brać pod uwagę w pomiarze skuteczności i efektywności 
zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w przedsiębiorstwach międzynarodowych 
(KMN). Uwarunkowania te omówione są z ekonomicznego punktu widzenia 
i w ramach czterech kontynentalnych modeli ZZL: europejskiego, amerykańskie-
go, azjatyckiego i afrykańskiego. W artykule zwraca się uwagę na różnice, jakie 
pojawiają się w zakresie zarówno definiowania skuteczności i efektywności, jak 
też wykorzystywanych mierników (dyscyplinaryzacja i kontekstualizacja). Arty-
kuł podzielony jest na sześć części. Po krótkim wprowadzeniu, autorka omawia 
teoretyczne koncepcje skuteczności, efektywności i skuteczności ZZL w ramach 
ekonomii jako dyscypliny naukowej. Następnie opisuje wybrane cechy kontynen-
talnych modeli ZZL determinujących pomiar skuteczności i efektywności. Kolejna 
część artykułu poświęcona jest przykładowym dylematom komparystycznym, jakim 
przedsiębiorstwa międzynarodowe muszą stawiać czoło w swojej działalności. 
Ostatnia część artykułu to podsumowanie i wnioski.

Słowa kluczowe: skuteczność ZZL (HRM efficiency), efektywność ZZL (HRM efficiency), 
kontynentalne modele ZZL (continental models of HRM), przedsiębiorstwo międzynarodowe 
(multinational company)

Wprowadzenie

W ostatnim dziesięcioleciu można zaobserwować coraz większe zainteresowanie pomia-
rami zasobów ludzkich i działań z nimi związanych. Mówi się, że ma to na celu uzasad-
nienie nakładów ponoszonych na funkcję zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) i  jej 
istnienie. Są jednak dwa inne bardzo ważne powody. Po pierwsze, pomiar odzwierciedla 
strategiczne i konkurencyjne znaczenie zasobów ludzkich dla firm, a po drugie – zaso-
by ludzkie muszą być wyrażone w kategoriach finansowych, aby zyskać wiarygodność. 
Dlatego właśnie zarówno w teorii, jak i w praktyce zarządzania, rozwinęła się rachunko-
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wość zasobów ludzkich (RZL). W jej ramach traktuje się kierownictwo i pracowników 
przedsiębiorstwa jako kapitał, który przynosi przyszłe zyski. W podejściu RZL nakłady 
ponoszone na cele ZZL są wykazywane jako aktywa w bilansie, inaczej niż w wypadku 
tradycyjnego ujęcia księgowego, kiedy to koszty związane z zasobami ludzkimi przedsię-
biorstwa traktowane są jak koszty obniżające zyski w rachunku zysków i strat. Wszystko 
to prowadzi do poszukiwania jak najlepszych mierników skuteczności i efektywności za-
rządzania zasobami ludzkimi, ponieważ zarządzanie tymi zasobami ma w zamierzeniu 
pomóc menedżerom w zarządzaniu firmami i osiąganiu wyznaczonych celów organiza-
cyjnych.

Pomiar efektywności i  skuteczności ZZL w  przedsiębiorstwie międzynarodowym 
(KMN1) jest o wiele bardziej skomplikowany niż w przedsiębiorstwie krajowym, dzia-
łającym na jednym rynku, z którego pochodzi dana firma. Jednym z powodów takiego 
stanu rzeczy jest to, że w firmie domowej obliczamy skuteczność i  efektywność ZZL 
w  tym samym, ogólnie rzecz biorąc, środowisku. W wypadku KMN środowisk może 
być tyle, ile jest zagranicznych jednostek zależnych. W związku z tym ocena i porówna-
nie wyników osiąganych przez poszczególne jednostki mogą nie być możliwe. Głównym 
celem artykułu jest zatem przedstawienie fundamentalnych determinantów, jakie należy 
brać pod uwagę w pomiarze skuteczności i efektywności zarządzania zasobami ludzki-
mi w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Wspomniane determinanty omówione są 
w artykule z ekonomicznego punktu widzenia i w ramach czterech kontynentalnych mo-
deli ZZL: europejskiego, amerykańskiego, azjatyckiego i afrykańskiego. Modele te zło-
żone są z porównywalnych elementów (cech), wybranych na podstawie zakładanej wagi, 
jaką mogą mieć w ocenie efektywności i skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi. 
Dokonano też egzemplifikacji dylematów, jakie napotykają w  swojej praktyce gospo-
darczej KMN, i w tym celu posłużono się metodą analizy miniprzypadków. Na wstępie 
należy jednak zdefiniować efektywność i  skuteczność zarządzania zasobami ludzkimi. 
Zostanie to uczynione w zakresie dwóch zjawisk, mianowicie dyscyplinaryzacji i kontek-
stualizacji koncepcji skuteczności i efektywności.

Skuteczność i efektywność ZZL w perspektywie ekonomicznej

W języku potocznym terminy skuteczność i efektywność często bywają stosowane za-
miennie. Gdy jednak mowa o firmie i zarządzaniu nią, trzeba zastosować terminologię 

1 W niniejszym artykule przedsiębiorstwo międzynarodowe, nazywane też synonimicznie 
korporacją międzynarodową (KMN), definiuje się jako jednostkę gospodarczą, której określone 
części składowe (elementy struktury organizacyjnej) zlokalizowane są w więcej niż jednym kraju 
[Stor, 2010, s. 701].
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naukową. Pozornie jest to proste: wystarczy podać powszechnie stosowane definicje na-
ukowe, a następnie, odwołując się do podanych definicji, kontynuować dyskusję. Dwa 
zasadnicze problemy mogą jednak pozostać nierozwiązane, mianowicie:

 � czy rzeczywiście naukowcy lub kadra zarządzająca w taki sam sposób rozumieją sku-
teczność i efektywność,

 � jakie mierniki skuteczności i efektywności powinny być stosowane.
Na ostateczny wybór w tym zakresie wpływa wiele czynników. W kontekście wybo-

ru, stosowania oraz interpretowania definicji i mierników skuteczności i  efektywności 
zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych należy szcze-
gólnie wziąć pod uwagę dwa z tych czynników, mianowicie:

 � dyscyplinaryzację (np. ekonomia a inne nauki i dyscypliny naukowe),
 � kontekstualizację (np. region geograficzny i kultura).

Poszczególne dyscypliny naukowe mogą różnie oceniać skuteczność i efektywność2, 
A niektóre nawet wprowadzać wydolność zasobową (nazywaną też skutecznością zdol-
nościową) jako dodatkowy termin wspierający ocenę poprzednich dwóch (dyscyplinary-
zacja koncepcji). Ze względu na to, że zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi zarówno 
interdyscyplinarną, jak i multidyscyplinarną gałąź wiedzy, preferowane mogą być różne 
koncepcje dyscyplinarne, w zależności od problemów, które są analizowane3. Ponadto, 
nawet jeśli wydaje się, że osiągnięto porozumienie w obrębie danej dyscypliny co do de-
finicji, ich kulturowa interpretacja w danym kraju i pogląd na to, co i jak mierzyć, mogą 
wykazywać znaczące różnice (kontekstualizacja koncepcji).

W niniejszym artykule skuteczność i efektywność ZZL rozważane są z ekonomicz-
nego punktu widzenia, stąd nie należy oczekiwać pojawienia się tu dyskusji na temat 
koncepcji pochodzących z innych dyscyplin naukowych.

W ramach nauk ekonomicznych przyjmujemy, że4:
 � efektywność  (efficiency) – to stosunek wyników do nakładów,
 � skuteczność (effectiveness) – to zakres lub stopień, w  jakim osiągane są założone 

cele,

2 Prowadzi to do wniosku, że skuteczność i efektywność są wielowymiarowe, więcej na ten 
temat: [Winkler, 2008, s. 147-192].
3 Obejmuje to takie dyscypliny i subdyscypliny naukowe, zarządzanie, psychologia, socjolo-
gia, fizjologia, zachowanie organizacyjne, antropologia kulturowa, stosunki międzynarodowe, 
ekonomia, prawo, komunikacja, nauki polityczne, rachunkowość, finanse, podatki, informatyka, 
lingwistyka stosowana i wiele innych. 
4 Patrz również: [Stor, 2009, s. 37].
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 � wydolność zasobowa (inaczej: skuteczność zdolnościowa, zasobowa) (efficacy) – 
to zdolność czegoś lub kogoś do wytworzenia oczekiwanego rezultatu5.

Stąd mówimy zazwyczaj, że bycie skutecznym polega na robieniu właściwych rze-
czy, podczas gdy bycie efektywnym polega na działaniu we właściwy sposób. Oceniając 
skuteczność działań w zakresie ZZL, zazwyczaj zajmujemy się tym, czy funkcja ta „robi 
właściwe rzeczy”. Niestety podczas oceny skuteczności problemem jest określenie, kto 
dokonuje oceny i  jakie konkretne kryteria są lub powinny być stosowane. Jak można 
przypuszczać, charakterystyczne cechy poszczególnych osób lub grup odgrywają dużą 
rolę w określaniu, czym są „właściwe rzeczy”. W wyniku tego określone ukierunkowanie 
grup szczególnych interesów, rywalizujących o wpływy i władzę, może sprawić, że rzetel-
ność i wiarygodność wyników będą w najlepszym wypadku wątpliwe. Z kolei efektyw-
ność ZZL wiąże się zazwyczaj z wewnętrzną oceną funkcji, wolną od wartościowania. 
Efektywność można postrzegać jako maksymalizację wyników w stosunku do nakładów 
i w przeciwieństwie do skuteczności chodzi tu o działanie we właściwy sposób [Wright 
i in., 1990, s. 4]. W związku z tym funkcję ZZL można oceniać jako:

 � efektywną, ale nieskuteczną – gdy koszty utrzymywane są na niskim poziomie, 
ale nie są dostarczane usługi oczekiwane przez klientów wewnętrznych (interesariuszy);

 � nieefektywną, ale skuteczną – gdy dostarczane są pierwszorzędne usługi, jednak 
w tak wysokich cenach, że firma nie jest w stanie za nie zapłacić;

 � efektywną i skuteczną – gdy koszty utrzymywane są na niskim poziomie, a świad-
czone usługi na wysokim;

 � nieefektywną i nieskuteczną – gdy dostarczane usługi dla klientów wewnętrznych 
są kosztowne i niskiej jakości.

W praktyce gospodarczej skuteczność funkcji ZZL ocenia się często w powiązaniu 
z kryteriami efektywnościowymi. Może to obejmować następujące zagadnienia: czy nie-
zwłocznie zrealizowano zapotrzebowanie kadrowe, czy ostatnio prowadzone programy 
zarządzania wiedzą zwiększyły wartość kapitału ludzkiego, czy układ zbiorowy zawarto 
w taki sposób, aby poziom nowych i kosztownych świadczeń był minimalny, czy utrzy-
mano bądź zmniejszono poziom absencji i  rotację pracowników, czy zaangażowanie 
pracowników wzrosło po wdrożeniu programu usamodzielnienia oraz wiele innych6. 
Długoterminowa skuteczność funkcji ZZL, w odniesieniu zarówno do organizacji, jak 
i jej otoczenia,  często zależy od jej swoistej nieefektywności krótkoterminowej. Do za-

5 Nie należy wobec tego mylić tego pojęcia z wydajnością odnoszącą się do ilości dóbr i usług 
wytworzonych w określonej jednostce czasu.
6 Więcej na ten temat: [Łańcucki, 2004, s. 4-12; Huselid i in., 1997; Łukasiewicz, 2009; 
Baron, Armstrong, 2008, Cascio, 2001; Ramlall, 2003; US Human Capital Effectiveness…, 2010; 
Borkowska, 2007].

HRM(ZZL)_6pl-2012pl_Stor_M_9-36



Tabela 1. Efektywność i skuteczność w działalności firmy i ZZL z ekonomicznego 
punktu widzenia

Źródło: opracowanie własne
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sadniczo nieefektywnych działań, ale mających krytyczne znaczenie dla długotermino-
wej skuteczności, należą na przykład: opracowywanie opisów stanowisk, prowadzenie 
spotkań związanych z wprowadzaniem pracowników do pracy, świadczenie doradztwa 
w zakresie kariery, przejścia na emeryturę i outplacementu, a także rozpatrywanie rekla-
macji, skarg i propozycji. Większość organizacji stale dąży do osiągnięcia kompromisu 
pomiędzy skutecznością i efektywnością. Z punktu widzenia kontroli ZZL jedno i drugie 
ma fundamentalne znaczenie, ale ciągłym problemem jest oczywiście ustalenie optymal-
nych relacji między nimi [Wright i in., 1990, s. 4-16]. Wszystko to uzależnione jest od 
skuteczności zdolnościowej ZZL – w tym wypadku jest to zdolność ludzi i organizacji do 
uzyskania pożądanych rezultatów. Idealna sytuacja, jakiej oczekujemy w ramach funkcji 
ZZL, to taka, gdy właściwi ludzie robią właściwe rzeczy we właściwy sposób. W każdym 
pomiar efektywności, skuteczności i wydolności zasobowej może przyjmować różne for-
my i wykorzystywać różne narzędzia (zob. tab. 1).

Jak pokazują badania naukowe, jest wiele sposobów zwiększania skuteczności ZZL 
rozpatrywanego w  kategoriach wkładu do sukcesu organizacji. Jak już wspomniano 
wcześniej, skuteczność ZZL często jest oceniana w powiązaniu z kryteriami efektyw-
nościowymi. S. Gibb uważa, że badania nad efektywnością ZZL można strukturyzować 
i organizować według dwóch zasadniczych wymiarów, tj. [Gibb, 2000, s. 58]:
1) zakresu orientacji wewnętrznej lub zewnętrznej – czyli ukierunkowania na organiza-

cję lub jej otoczenie zewnętrzne;
2) zakresu wykorzystywania czynników obiektywnych lub subiektywnych – czyli odnie-

sienia się do tych czynników, które determinują pewne ramy operacjonalizowania 
działań ZZL;
W konsekwencji uzyskujemy cztery zasadnicze kombinacje, które zaprezentowano 

graficznie na rys. 2. Są to:
1) orientacja wewnętrzna i  czynniki obiektywne – obejmuje wewnętrzne dopaso-

wanie poziome i pionowe działań z obszaru ZZL z celami, strategiami i potrzebami 
biznesowymi organizacji, tutaj zwykle wykorzystywane są koncepcje odnoszące się 
do strategicznego ZZL;

2) orientacja zewnętrzna i czynniki obiektywne – podejmująca zwykle zagadnienia 
związane z  tworzeniem standardowego zbioru najlepszych praktyk, mieści się tu-
taj pomiar realizacji jasno zdefiniowanych celów, a w konsekwencji zarówno audyt 
ZZL, jak i rachunkowość zasobów ludzkich;

3) orientacja zewnętrzna i czynniki subiektywne – obejmująca benchmarking, czyli 
porównanie z praktykami stosowanymi przez organizacje uznane za liderów i kopio-
wanie tych praktyk jako stwarzających możliwość odniesienia podobnego sukcesu;
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4) orientacja wewnętrzna i  czynniki subiektywne7 – gromadzenie i  analizowanie 
opinii kadry menedżerskiej i pracowników danej organizacji jako klientów lub też 
końcowych użytkowników ZZL [Gibb, 2000, s. 58-60].

Rysunek 1. Macierz perspektyw oceny efektywności ZZL

Źródło: [Gibb, 2000, s. 59]

Dotychczas omówiliśmy skuteczność i  efektywność ZZL z  punktu widzenia eko-
nomii i można by zakładać, że osiągnięto ostatecznie porozumienie co do definicji tych 
terminów i powiązanych z nimi mierników. Jednak to, że uznaje się takie same definicje, 
niekoniecznie musi oznaczać, że są one tak samo rozumiane. Istotną rolę może bowiem 
odgrywać tzw. kontekstualizacja.

Znamienne cechy kontynentalnych modeli ZZL

Kontekstualizacja może przyjąć różne formy: od bardzo ogólnych do bardzo szczegóło-
wych. Może obejmować analizę takich kontekstowych czynników, jak np. globalizacja 
[patrz np.: Colakoglu i in., 2006, s. 210; Friedman, 2007, s. 166-167], religia, kultura 
narodowa [patrz np.: Dicke i in., 2004, s. 6; Hofstede, Hofstede, 2005], polityka, histo-
ria, rozwój gospodarczy lub technologiczny [patrz np.: World...], koncepcje i praktyki 
zarządzania, stosunki społeczne i pracownicze, stosunki międzyludzkie w zespołach lub 
pomiędzy przełożonymi i podwładnymi, formalne i nieformalne sieci wzajemnych zależ-
ności [patrz: Trompenaars, Hampden-Turner, 1997] i wiele innych. W praktyce oznacza 
to, że takie same ekonomiczne definicje skuteczności i  efektywności ZZL mogą być 

7 Zob. np.: [Managing HR on a global scale…, 2009].
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interpretowane odmiennie w  różnych krajach, a  także – co jest bardziej zaskakujące 
– mogą prowadzić do stosowania odmiennych mierników do pomiaru tych samych zja-
wisk8. Dla KMN działających na całym świecie stanowi to swoistego rodzaju problem, 
w jaki sposób porównywać wyniki uzyskiwane w poszczególnych jednostkach lokalnych, 
jeżeli stosowane są w nich inne mierniki skutecznosci i efektywności ZZL.

W niniejszym artykule kontekstualizacja skuteczności i  efektywności ZZL została 
umiejscowiona w ramach czterech kontynentalnych modeli ZZL: europejskiego, amery-
kańskiego, azjatyckiego i afrykańskiego. Stworzenie ram odniesienia dla każdego konty-
nentalnego modelu wymaga oczywiście zachowania dosyć wysokiego poziomu ogólno-
ści. Wynika to z faktu, iż poszczególne kraje leżące na danym kontynencie mają własne 
modele ZZL, które mogą się między sobą znacząco różnić9, zatem aby wyprowadzić 
ostateczne wnioski o  kontynentalnych modelach, musimy pominąć pewne szczegóły. 
Chociaż istnieją książki,  w  których autorzy starali się  przeprowadzić komparatyw-
ną analizę kulturową pomiędzy wspomnianymi powyżej kontynentami [patrz: Bloom 
i in.1996, s.  268; Waters, 1995, s. 279], to zbyt często w zbyt wielu aspektach traktują 
oni kontynenty jako wysoce homogeniczne pod względem kulturowym [Montezemolo, 
Kearney, 2000; Stor, 2004; Stor, 2011]. W naszych rozważaniach spróbujemy skupić się 
wyłącznie na tych zjawiskach, które są porównywalne w zakresie ZZL na poziomie kon-
tynentalnym. Zostaną zatem omówione najbardziej znamienne charakterystyki modeli 
w odniesieniu do subiektywnie przypisanej tym charakterystykom wagi w oddziaływania 
na skuteczność i  efektywność ZZL. Ma to służyć rozstrzygnięciu następującego pro-
blemu, jakie czynniki o charakterze fundamentalnym determinują pomiar efektywności 
i skuteczności ZZL w obrębie kontynentalnych modeli ZZL z punktu widzenia KMN.

8 Patrz: przykłady pokazujące relacje pomiędzy efektywnością ZZL a wynagradzaniem 
i awansowaniem pracowników, oceną wyników zespołów, lojalnością wobec firmy itp. w Japonii 
[Mazur, 2004] oraz przykłady z Francji wyjaśniające, w jaki sposób relacje pracownicze wpływają 
na ogólną sytuację firmy, a w szczególności na jej efektywność [Doucouliagos, Laroche, 2002].
9 Do takich wniosków prowadzą wyniki licznych badań empirycznych, w których przed-
miotem zainteresowania były kultury narodowe oraz modele ZZL typowe dla tych kultur. Do 
najlepiej znanych modeli należą: model 6-D F. Kluckhohna i F.L. Strodtbecka [zob. Kluckhohn, 
Strodtbeck, 1961], model 2-D E. Halla [zob. Hall, 1976], model 5-D G. Hofstede [zob. 
Hofstede, Hofstede, 2005], model 7-D F. Trompenaarsa i C. Hampdena-Turnera [zob. Trompe-
naars, Hampde-Turner, 1997], model 7-D J.J. Distefano i M.L. Maznevskiego [zob. Distefano, 
Maznevski, 2000], model 6-D S.H. Schwartza [zob. Sagiv, Schwartz, 2000], model 4-D R. Ingle-
harta i C. Welzela [zob.World...], gdzie D jest pierwszą literą od angielskiego wyrazu dimension, 
oznaczającego wymiar.
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europejski model ZZL

Charakteryzując podejścia do ZZL w Europie i USA, zwykle wskazuje się, że ewolu-
owały one z  innych dyscyplinach naukowych, A co za tym idzie, opierają się na nieco 
odmiennych założeniach dotyczących relacji międzyludzkich oraz relacji między ludź-
mi a organizacjami. W Europie ZZL wywodzi się z perspektywy socjologicznej, która 
większą uwagę skupia na systemie społecznym, kontekście gospodarczym i politycznym, 
a także charakterze relacji pomiędzy głównymi podmiotami, takimi jak: władze, związki 
zawodowe i pracodawcy. Tutaj w centrum zainteresowania znajduje się ustalenie, kto ma 
władzę decyzyjną, prowadzącą do wzmacniania demokracji gospodarczej (decyzje strony 
pracowniczej) oraz formułowania stosownej polityki gospodarczej (decyzje na poziomie 
rządu).  Prowadzi to np. do uchwalania ustaw dotyczących reprezentowania pracowni-
ków w zarządzie. W związku z tym różny charakter przyjmuje umowa o pracę określająca 
stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikiem pod względem prawnym i psychologicz-
nym. Kontrakt psychologiczny pomiędzy daną osobą a firmą ustala, w sposób wyraźny 
lub nie, wzajemne oczekiwania. Umowa prawna określa, co jest uregulowane i w jakim 
stopniu [Schneider, Barsoux, 2003, s. 149].

Organizacje europejskie działają w warunkach specyficznie ograniczonej swobody 
działalności gospodarczej: są one ograniczone przepisami na szczeblu międzynarodo-
wym (Unii Europejskiej), na szczeblu krajowym – przez kulturę i ustawodawstwo, na 
szczeblu organizacyjnym – przez stosunki własnościowe, a także na szczeblu zarządzania 
zasobami ludzkimi – przez zaangażowanie związków zawodowych oraz ustalenia doty-
czące konsultacji. Co ciekawe, takie ograniczenia traktowane są często jako wspierajace, 
co oznacza, że system, w jakim działają europejskie organizacje, z jednej strony je ogra-
nicza, a z drugiej – wspiera. Z tego też względu w europejskim modelu ZZL wspomniane 
ograniczenia są spostrzegane nie tyle jako determinanty o charakterze zewnętrznym, ile 
jako czynniki, które od wewnątrz wpływają na kształt ZZL i jako takie muszą być włą-
czone zarówno w model koncepcyjny, jak i praktykę gospodarczą.

W porównaniu z modelem amerykańskim, firmy mają tu mniejszy wybór rozwiązań 
w obszarze ZZL: więcj regulacji prawnych związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem 
pracowników, większa formalizacja certyfikacji w obszarze edukacji oraz quasi-prawne 
właściwości struktury stosunków przemysłowych. Poza tym istnieją też wymogi ustawo-
we dotyczące płac, bhp, środowiska pracy i godzin pracy. Pracownicy mają ponadto pra-
wo do zakładania związków zawodowych, organizacje są zobowiązane do podejmowania 
ustaleń w sprawie konsultacji lub współdecydowania, obowiązuje też szereg innych wy-
mogów prawnych. Skutkiem tego jest stosunkowo duże ograniczenie kadry zarządzają-
cej w podejmowaniu decyzji dotyczących pracowników.
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Zaangażowanie władz państwowych w  ZZL wykracza zdecydowanie poza czystą 
funkcję ustawodawczą. Państwo w Europie odgrywa znaczącą rolę w zapewnianiu bez-
pieczeństwa socjalnego, jego działania mają charakter bardziej interwencyjny i bezpo-
średni w  porównaniu z  Ameryką, świadczy dużo więcej usług w  zakresie stosunków 
przemysłowych i personalnych, a także jest znaczącym pracodawcą ze względu na ist-
nienie sporego sektora państwowych przedsiębiorstw [Brewster, 1995]. Społeczeństwa 
w Europie cechuje też przekonanie o tym, że za bezpieczeństwo socjalne obywateli od-
powiada państwo lub rząd.

W krajach europejskich występuje również większy stopień uzwiązkowienia niż 
w Ameryce Północnej. Odsetek pracowników będących członkami związków zawodo-
wych oraz wpływ tych ostatnich różnią się znacznie w zależności od kraju, ale zawsze 
są istotne. Związki zawodowe cieszą się ogólnie w Europie dużym uznaniem. Jest tak 
dlatego, że uznanie związków zawodowych w zakresie układów zbiorowych pracy jest 
wymagane w przepisach prawa. Układy zbiorowe pracy mogą być zawierane na różnych 
poziomach, w zależności od praktyki stosowanej w danym kraju i jego prawa, mianowicie 
na szczeblu europejskim, krajowym, przemysłowym, sektora, branży i organizacji (danej 
firmy).

Inną cechą europejskiego modelu ZZL, którą warto podkreślić, jest jego filozofia. 
Model ten związany jest ze zrównoważoną filozofią dotyczącą interesariuszy, obejmującą 
interesariuszy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, a także z koncepcją Partne-
rów Społecznych: władz rządowych, przedstawicieli pracodawców oraz przedstawicieli 
pracowników.

W europejskim modelu ZZL kwestie ekonomiczne, techniczne, społeczno-politycz-
ne, edukacyjne itp. są postrzegane bardziej jako wewnętrzne aspekty koncepcji ZZL 
niż jako zewnętrzne czynniki pochodzące spoza organizacji i wpływające na zarządzanie 
zasobami ludzkimi. Stąd europejskie podejście do ZZL ma w dużym stopniu charakter 
kontekstowy i społeczny [Nikandrou, Apospori, 2003, s. 1].

Wreszcie istnieje przekonanie, iż strategię ZZL należy postrzegać jako uzupełniającą 
w stosunku do strategii firmy, a nie jako od niej uzależnioną lub opracowywaną zgodnie 
z  jej założeniami i  wymaganiami. W  relacji pomiędzy strategią firmy a  strategią ZZL 
zakłada się, że tej ostatniej nie można uznawać za zmienną zależną.

Amerykański model ZZL

Amerykański model ZZL zakorzeniony jest w psychologii i skupia się głównie na popra-
wie motywacji pracowników. Wynikają z tego: skupienie uwagi na danej osobie, anali-
zowanie potrzeb pracowników, systemy nagradzania i wzbogacanie pracy. Podejście to 
jest wyraźnie widoczne w obecnym zainteresowaniu zarządzaniem systemami wysoko 
efektywnościowymi.
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Stosunki pomiędzy pracodawcą i pracownikiem mają charakter kontraktowy, oparte 
są na koncepcjach uczciwej wymiany, tak aby obydwie strony strzegły na przykład swoich 
praw, zachowały samodzielność i niezależność (samodecydowanie). Wiele praktyk w za-
kresie ZZL, takich jak: ocenianie pracowników, rekrutacja i awansowanie, opiera się na 
równych szansach. Programy szkoleniowe, mające na uwadze kwestie etyczne i różno-
rodność społeczną, opracowane są tak naprawdę w celu uniknięcia pozwów sądowych 
[Schneider, Barsoux, 2003, s. 149].

Kultura amerykańska jest bardziej indywidualistyczna i dużo bardziej zorientowana na 
osiągnięcia niż kultura europejska. Do charakterystycznych cech kultury narodowej należą: 
tolerowanie nierówności zarobków, szacunek dla tych, którzy gromadzą bogactwo dzięki 
przedsiębiorczości, a także niepiętnowanie tych, których przedsiębiorcze inicjatywy zawio-
dą [Reynolds, 1999, s. 20]. W amerykańskim modelu ZZL stawia się na ludzi sukcesu, 
współzawodnictwo pomiędzy pracownikami oraz indywidualizację stosunków pracy. Do-
brze wyszkolone i opłacane kierownictwo jest siłą napędową sukcesu. Model ten cechuje 
dostosowanie wewnętrznych zasad do zmieniającego się środowiska zewnętrznego. W tym 
sensie model ten jest w stanie sprostać wyzwaniom globalnej konkurencji.

Pomimo tego, że Ameryka Północna jest tyglem religii i wartości, największy wpływ 
na tę kulturę ma etos purytański: „jeśli pracujesz ciężko i  osiągniesz sukces, zyskasz 
przychylność w oczach Boga”. Zakłada się tam zazwyczaj, że komfort materialny świad-
czy o byciu lepszym, że bogaci są nieco lepsi od biednych i że ludzie pracujący ciężko są 
lepsi od tych, którzy tego nie robią. Panuje przekonanie, że pieniądze rozwiązują wiele 
problemów i że można je uzyskać, ciężko pracując. Często prowadzi to do stereotypowe-
go poglądu, że biedni są biedni, ponieważ nie starają się odpowiednio. Bieda jest zatem 
skutkiem ich własnego wyboru.

Amerykańscy przedsiębiorcy są silnie zorientowani na lokalną społeczność, w któ-
rych działają ich przedsiębiorstwa. Pomimo tego, że w Ameryce nie ma tak prospołecznej 
polityki, jak w Europie, to właśnie w USA działa najwięcej organizacji charytatywnych 
i założono największą liczbę różnych organizacji wsparcia.

Amerykański model ZZL opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwa są niezależne 
i samodzielne, a zatem mogą swobodnie opracowywać własne strategie10. Wiąże się to 
z postrzeganiem przez Amerykanów swojej ojczyzny jako kraju szans, w którym każdy 
może osiągnąć sukces dzięki ciężkiej pracy lub doskonaleniu siebie, przy czym ideałem 

10 Wyjaśnia to w każdym razie, dlaczego amerykańskie firmy napotykały problemy międzykul-
turowe, gdy próbowały przenieść niektóre spośród swoich dobrych praktyk do innych krajów. 
Literatura obfituje w przykłady, w tym: zarządzanie przez cele we Francji, indywidualne plany moty-
wowania w Danii, techniki zarządzania partycypacyjnego w Rosji, systemy oceniania pracowników 
na Węgrzech oraz styl otwartych drzwi w zarządzaniu we Włoszech [Bonache, 2000, s. 26].
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jest „twardy indywidualista” lub samodzielny przedsiębiorca i obowiązuje wizja „mental-
ności pogranicza”. Takie idee można dostrzec w stosunkowo niskim poziomie wsparcia, 
dotowania i kontroli, jakiego dostarcza państwo, lub jaki przynajmniej jest powszechnie 
rozumiany jako dopuszczalny ze strony państwa [Brewster, 1992]. Można to podsu-
mować stwierdzeniem, że amerykańscy menedżerowie wychowywani są w duchu teorii 
mówiącej, iż „kierownictwo ma prawo zarządzać”. W związku z tym amerykańskie po-
dejście do zarządzania zasobami ludzkimi cechuje indywidualizm i  tendencja do po-
szukiwania najlepszych rozwiązań, jakie można z powodzeniem zastosować w różnych 
okolicznościach [Nikandrou, Apospori, 2003, s. 1].

W Ameryce Północnej rozpowszechnione jest przekonanie, że w relacji strategii or-
ganizacyjnej i strategii ZZL to ZZL i związane z nim strategie personalne są zmiennymi 
zależnymi, a  strategia organizacyjna jest zmienną niezależną. Strategie ZZL powinny 
ponadto być ustalane przez specjalistów ściśle przestrzegających strategii biznesowej 
[patrz: Fombrun i in., 1984, s. 37, Brewster, 1992, s. 72]. Strategie ZZL opracowywane 
są zatem zgodnie ze strategiami biznesowymi, ponieważ ich rola polega na wspieraniu 
przedsiębiorstwa w dążeniu do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Ciekawe jest rów-
nież postrzeganie kwestii instytucjonalnych lub kulturowych, takich jak związki zawodo-
we, ustawodawstwo krajowe lub rynki pracy, jako czynników zewnętrznych w stosunku 
do ZZL, a zatem wpływających na ZZL z zewnątrz, inaczej niż w europejskim modelu 
ZZL, który uwzględnia nierozerwalnie z nim związane czynniki zewnętrzne.

Azjatycki model ZZL

W modelu azjatyckim podejście do ZZL cechuje spójność, czyli harmonia, unikanie 
konfliktów, dzielenie się informacjami, szacunek dla władzy, pokora, powściągliwość, 
praktyczne szkolenia i praca zespołowa. Są to elementy wyraźnie widoczne w strategiach 
i politykach ZZL w firmach japońskich. I tak na przykład, podczas gdy strategia japoń-
ska zawiera zazwyczaj mocny element współpracy (np. pracowników z kierownictwem, 
sektora prywatnego z  rządem, a nawet pomiędzy rywalami w biznesie), amerykańską 
strategię biznesową cechuje niezależność. Prawo antymonopolowe w USA uniemożliwia 
w rzeczy samej wiele strategii współpracy, które w Japonii są typowe [Palich, Gomez, 
Meja, 1999, s. 596].

W azjatyckim modelu ZZL to harmonia jest jednym z najważniejszych elementów 
środowiska pracy, stosunków międzyludzkich pomiędzy pracownikami oraz stosunków 
społecznych pomiędzy przełożonymi i podwładnymi. Ponadto zasadniczą rolę w zapew-
nianiu harmonii przypisuje się umiejętnościom w zakresie pracy zespołowej oraz podej-
mowaniu działań korzystnych dla zespołu, w którym się pracuje. To poczucie przynależ-
ności może rozciągać się na całe przedsiębiorstwo. Ludzie mogą zatem traktować jako 
rodzinę nie tylko własny zespół, ale całe przedsiębiorstwo. Ocena pracowników opiera 
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się zazwyczaj na wynikach grupy, a  ocena zachowania pracowników przeprowadzana 
jest z uwzględnieniem dobrych relacji interpersonalnych z innymi pracownikami. Moty-
wowanie pracowników oznacza motywowanie grupy pracowników, zatem to, co napo-
tykamy w azjatyckim modelu ZZL, to tzw. motywowanie grupowe. Takie motywowanie 
opiera się  na wynagradzaniu za wyniki zespołowe.

Nie powinniśmy jednak zakładać, że wszystkich Azjatów motywują wyłącznie nagro-
dy grupowe. Dobrym przykładem są Chiny, stereotypowo postrzegane jako kraj, którego 
mieszkańcy zorientowani są na grupowe wyniki i nagrody. Zmiany są widoczne. Zanim 
chiński rząd otworzył rynek, był on zdominowany przez państwowe przedsiębiorstwa. 
W państwowych firmach pracownicy byli przekonani, że zawsze należą im się posiłki 
z  dużego woka (Da Gun Fian), niezależnie od tego, czy pracują ciężko, czy też nie. 
Nie chcieli też być wybitni, a wystarczyło im bycie przeciętnymi. Gdy na rynek weszły 
nowe firmy, w tym korporacje międzynarodowe z reputacją dobrych pracodawców, me-
nedżerowie stwierdzili, że nagrody pieniężne, także dla pojedynczych osób, są bardzo 
skutecznym sposobem motywowania pracowników do osiągania wyznaczanych standar-
dów wykonania. W wyniku tego dobry pracownik mógł niekiedy podwoić swoje zarobki 
dzięki bardzo dobrym wynikom [Jaw, Liu, 2004].

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech azjatyckiego modelu ZZL jest pater-
nalistyczne podejście. Z  jednej strony od menedżerów oczekuje się, że będą dobrymi 
ojcami, a ich decyzje mogą wykraczać daleko poza to, co jest związane z pracą. Z dru-
giej strony od pracowników oczekuje się znacznego zaangażowania oraz zgadzania się 
z kierownikami i pracodawcami. Inną ważną cechą jest wspieranie oraz rozwijanie sieci 
wzajemnego zaufania i zobowiązań.

Ogólnie rzecz biorąc, rola państwa i rządu w ustalaniu warunków, na których opie-
rają się stosunki pracy, jest stosunkowo silna. Jednocześnie rola związków zawodowych 
jest raczej słaba i zazwyczaj nie mogą one wiele robić ani o wielu rzeczach decydować. 
Dlaczego tak jest? Po pierwsze, model azjatycki cechują nieantagonistyczne relacje. Po 
drugie, istnieje tylko kilka związków zawodowych (lub tylko jeden, jak w Chinach), kon-
trolowanych przez państwo. Po trzecie, wskaźnik konfliktów przemysłowych jest stosun-
kowo niski.

Nacisk kładzie się na harmonię, szacunek dla starszych, zgodę na hierarchię i zo-
rientowane grupowo interesy, które mają pierwszeństwo przed interesami indywidu-
alnymi – te elementy mają od dawna duży wpływ na filozofię i  praktyki ZZL. Wiele 
organizacji przyjęło paternalistyczne systemy ZZL, które włączają powyższe elementy. 
Starszeństwo nadal jest istotne przy nagradzaniu i awansach, a pracodawcy często waha-
ją się, gdy mają zwolnić pracownika, mając na uwadze konieczność zachowania harmonii 
w miejscu pracy i w lokalnej społeczności. Rekrutacja i selekcja bardzo często opierają 
się na znajomościach.
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Azjatycki model ZZL jest powszechnie postrzegany jako zasadniczo nieantagoni-
styczny. Otwartym konfliktom prowadzącym np. do strajków zapobiegają uwarunkowa-
nia kulturowe, ideologiczne lub prawne. Zarządzanie konfliktami odbywa się na szereg 
różnych sposobów w kontekście danego kraju, jednak ogólnie przebiega ono zgodnie 
z wartościami wspólnymi dla azjatyckich społeczeństw, niezależnie od systemu politycz-
nego. Jak już wcześniej wspomniano, szacunek dla władzy, poszukiwanie społecznej har-
monii, ważna rola, jaką odgrywają relacje osobiste, a także więzi społeczne wydają się 
stanowić najbardziej wyraźne cechy azjatyckiego modelu ZZL.

Afrykański model ZZL

W afrykańskim podejściu do ZZL widać wyraźny dychotomiczny podział na światopo-
gląd zakorzeniony w krajach rozwiniętych i ten mający swoje źródła w krajach rozwija-
jących się: pierwszy jest typowy dla świata zachodniego, głównie Europy i Ameryki Płn., 
a drugi – dla Afryki. Przenikanie zachodniego postrzegania świata do Afryki wiąże się 
zarówno z kolonialną przeszłością kontynentu, jak i z rosnącą liczbą bezpośrednich in-
westycji zagranicznych, które przynoszą z sobą koncepcje dotyczące zarządzania.

Społeczeństwa, jak również zarządzanie w Afryce postrzegane są ogólnie jako fatalistycz-
ne, oporne na zmiany, reaktywne, patrzące z perspektywy krótkoterminowej, despotyczne, 
dążące do ograniczenia ryzyka, kolektywistyczne, uzależnione od kontekstu i opierające de-
cyzje na kryteriach osobistych, a nie na bezstronności (lub kryteriach uniwersalnych). Powo-
duje to, że afrykańskie zarządzanie nie spełnia oczekiwań zachodnich menedżerów, których 
cechuje podejście normatywne, proaktywne, włączające pracowników do procesu decyzyjne-
go i promujące elastyczne działania [Azolukwam, Perkins, 2007, s. 2-3].

Swoistym paradygmatem ZZL w Afryce jest koncepcja ubuntu, którą wyrażają dwa 
kluczowe stwierdzenia: „Istnieję dzięki innym” lub też „Jestem tym kim jestem poprzez 
innych”. Jest to tubylcza filozofia zarządzania, która osadzona jest na złożonej sieci re-
lacji pomiędzy ludźmi oraz ciągłej trosce o innych w taki sposób, jakby byli członkami 
rodziny [Mbigi, Maree za: Kamoche i in., 2004a, s. 8, 46].

Ze względu na charakter afrykańskiego społeczeństwa, które cechują wielopoko-
leniowe rodziny, patriarchat i  często wspólne podejmowanie decyzji, ZZL nie można 
postrzegać po prostu jako zestawu praktyk mających w zamierzeniu przyczynić się do 
osiągnięcia celów określonych w  organizacji. Menedżerowie często muszą zadowolić 
licznych interesariuszy, których część reprezentuje instytucjonalne interesy związane 
w niewielkim tylko stopniu ze strategicznymi celami organizacji, jednak mające poważny 
wpływ na samo istnienie tej ostatniej. Może tak się stać, gdy „z góry” przychodzą polece-
nia zatrudnienia lub awansowania konkretnych osób, lub gdy działania szkoleniowe po-
dejmowane są bardziej z przyczyn politycznych, niż dlatego, że jest to zalecane; wreszcie, 
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co ważne, nie zawsze należy spodziewać się, że zastosowanie standardowych narzędzi 
zarządzania zda egzamin [Kamoche i in., 2004a, s. 5].

Ważnym czynnikiem warunkującym ZZL w Afryce jest jej kolonialna i postkolonial-
na przeszłość [Kamoche i  in., 2004a, s. 5]. Dziedzictwo ery kolonialnej nadal utrud-
nia starania podejmowane, aby uzyskać elastyczność, reagowanie i  odpowiedzialność. 
W wyniku tego afrykańskie systemy zarządzania wydają się w przeważającej mierze zo-
rientowane na kontrolę – jest to dziedzictwo ery kolonialnej, które prowadzi do standa-
ryzacji funkcji pracowniczych w organizacjach, hamuje elastyczność, a także powoduje, 
że umiejętności nie są przekazywane [Azolukwam, Perkins, 2007, s. 4].

Głównym celem indywidualnej pracy, pracy zespołowej lub dowolnej innej pracy 
wykonywanej wspólnie z innymi członkami społeczności jest przyczynienie się do zinte-
growania ze sobą ludzi ją tworzących oraz do ich rozwoju. Dla afrykańskiego pracow-
nika społeczność – jednak niekoniecznie praca kolektywna – ma pierwszeństwo przed 
jednostką. Większość czasu i energii poświęca się tam na rozwinięcie i utrzymanie więzi 
społecznych. Niezależnie od tego, czy mieszka się na wsi czy w mieście, osobisty rozwój 
zależy tam nie od wykonywanej pracy czy otrzymywanego wynagrodzenia, ale od człon-
ków społeczności i ich sieci relacji.

W środowisku pracy społeczne relacje i  zaufanie mają duże znaczenie. Czasami 
w  przedsiębiorstwach międzynarodowych zespoły zakładają, że najprostszym sposo-
bem zmotywowania ludzi, aby zwiększyli produkcję, jest zaproponowanie im podwyżki. 
Może to jednak nie przynieść oczekiwanego rezultatu, gdy pracownicy nie będą odczu-
wać żadnej społecznej lub interpersonalnej więzi z kierownictwem i gdy nie dostrzegą 
żadnych korzyści dla lokalnej społeczności ani honoru jej członków [Mutabazi, Derr, 
2007, s. 264-248]. Zarówno pracownicy, jak i menedżerowie cenią sobie interpersonalną 
harmonię. Dla przeciętnego afrykańskiego pracownika relacje w pracy są bardzo istot-
ne, ponieważ tworzą one znaczącą część jego świata. W Afryce pracownicy oczekują od 
przełożonych zainteresowania nie tylko karierą i środowiskiem pracy, ale także ludzkie-
go podejścia charakteryzującego się troską o sprawy niezwiązane z pracą, które jednak 
mogą wpłynąć na wyniki pracownika (więcej na ten temat: Gbadamosi, 2003). 

Różnorodność, a przede wszystkim zróżnicowanie etniczne, odgrywa w Afryce bar-
dzo szczególną rolę11. Wdrażanie programów typu zachodniego, które mają promować 
różnorodność, może przynieść wymierne korzyści. Członkowie grup etnicznych bardziej 
angażują się w pracę, gdy czują się włączeni w główny nurt działań społecznych i organi-
zacyjnych. Czasami takie programy mogą jednak powodować problemy. Zróżnicowanie 

11 Poszczególne kraje afrykańskie cechuje dużo większe zróżnicowanie etniczne niż Europę: 
w dużo większej liczbie krajów jest tu dużo większa liczba różnych grup etnicznych.
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etniczne często przyczynia się do wyłączenia utalentowanych i zdolnych pracowników, 
ponieważ grupy faworyzują własne rodziny i przyjaciół [Azolukwam, Perkins, 2007, s. 5]. 
Panuje jednak przekonanie, że wyżej wymienione programy mogą stanowić panaceum 
na różne rodzaje nepotyzmu, z jakimi można się spotkać w Afryce, mianowicie fawory-
zowanie członków rodziny, przyjaciół, sprzymierzeńców politycznych, osób z tej samej 
grupy etnicznej, plemiennej, narodowej itp. [por. Debrah i in., 2004, s. 251].

Zestawienie porównawcze czterech kontynentalnych modeli ZZL

Z punktu widzenia KMN możemy zadać na koniec pytanie, czy istnieją jakieś cechy 
kontynentalnych modeli ZZL, które można bezpośrednio porównać. Uwzględnienie ta-
kich cech w zarządzaniu KMN może doprowadzić do określenia bardziej odpowiednich 
mierników skuteczności i efektywności ZZL oraz stosownego opracowania adekwatnych 
rozwiązań kadrowych. Należy jednak  jeszcze raz przypomnieć, że podejmowana na ten 
temat dyskusja może się odbywać jedynie na dosyć dużym poziomie ogólności. W tabeli 2 
zamieszczono wybrane porównywalne charakterystyki czterech modeli ZZL: europejskie-
go, amerykańskiego (rozumianego jako północnoamerykański), azjatyckiego (w znaczeniu 
wschodnioazjatycki) i afrykańskiego. Charakterystyki zostały wybrane na podstawie zakła-
danej wagi, jaką mogą one mieć w ocenie skuteczności i efektywności ZZL.

Tabela 2. Wybrane cechy różnicujące kontynentalne modele ZZL

Element  
charakterystyki

Europa Ameryka  
Północna

Azja  
Wschodnia

Afryka

Cel biznesu Maksymalizacja 
zysków nie jest 
podstawowym 
celem biznesu.

Maksymalizacja 
zysków jest pod-
stawowym celem 
biznesu.

Przynosić wy-
mierne korzyści 
pracodawcy.

Przynosić wy-
mierne korzyści 
pracodawcy.

Postrzeganie 
czynników 
otoczenia 
zewnętrznego 
(ekonomicznych, 
technologicz-
nych, prawnych, 
politycznych, 
społecznych, 
kulturowych, 
ideologicznych 
itp.)

Przekonanie, że 
nie powinny być 
postrzegane jako 
siły wywierające 
wpływ zewnętrz-
ny, ale jako specy-
ficzne aspekty 
podmiotowe 
zarządzania zaso-
bami ludzkimi.

Znajdują się poza 
organizacją, ale 
należy je brać 
pod uwagę, gdyż 
wywierają na nią 
znaczący wpływ, 
jak i na działania 
podejmowane 
w zakresie ZZL.

Lokalne uwarun-
kowania kultu-
rowe, społeczne 
i polityczne są sil-
nymi czynnikami 
oddziałującymi 
tak, jak czynniki 
wewnątrzorgani-
zacyjne. W nie-
których wypad-
kach istotną rolę 
odgrywa religia.

Ważne czynniki 
to: relacyjny, 
rozumiany 
jako pewna 
zażyłość relacji 
interpersonal-
nych z lokalnymi 
decydentami i ich 
rodzinami, oraz 
czynnik politycz-
ny i nierzadko 
religijny stano-
wiące najważ-
niejsze deter-
minanty działań 
wewnątrzorgani-
zacyjnych.
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Element  
charakterystyki

Europa Ameryka  
Północna

Azja  
Wschodnia

Afryka

Autonomia ZZL 
i organizacji 
względem praw-
no-instytucjonal-
nego otoczenia

mała duża średnia średnia

Strategie ZZL Wnoszą wkład do 
strategii ogólno-
organizacyjnych, 
albo nawet stano-
wią ich część.

Wynikają ze 
strategii ogólno-
organizacyjnych, 
mają wspomagać 
ich realizację 
(są zmienną 
zależną).

Często uwzględ-
nione są elemen-
ty silnej współ-
pracy pomiędzy 
pracownikami 
a kierownictwem.

Często opierają 
się na nepoty-
zmie rodzinnym, 
koleżeńskim, 
plemiennym, na-
rodowościowym, 
politycznym itp.

Umiejscowienie 
zasadniczych ram 
dla stosunków 
pracy (zatrudnie-
nie, zwolnienie, 
wynagrodzenia)

Na poziomie 
państwa.

Na poziomie 
państwa i organi-
zacji.

W znacznie 
większym stopniu 
organizacji niż 
państwa.

Na poziomie 
państwa, lokal-
nych decydentów 
(formalnych i nie-
formalnych) oraz 
organizacji.

Zaangażowanie 
związków zawo-
dowych w kon-
sultacje i uzgod-
nienia w sferze 
pracowniczej 
i zarządczej

Silne i na różnych 
poziomach: 
krajowym, 
branżowym, 
organizacyjnym. 
Trójstronne roko-
wania zbiorowe: 
związki zawodo-
we, organizacje 
pracodawców, 
przedstawiciele 
rządu.

Średnie na 
poziomie branży 
i sektora, niewiel-
kie na poziomie 
organizacji roko-
wania trójstronne 
w organizacjach 
rządowych. W in-
nych typach orga-
nizacji ustalenia 
podejmowane 
są na poziomie 
pracodawcy 
i związku zawo-
dowego.

Z wyjątkiem 
Chin, gdzie ist-
nieje ogólnopań-
stwowy związek 
zawodowy, 
negocjacje zbio-
rowe odbywają 
się na poziomie 
organizacji.

Średnie na róż-
nych poziomach: 
krajowym, sek-
tora gospodarki, 
branży, organiza-
cji. Niekiedy wy-
stępują trójstron-
ne rokowania 
zbiorowe.

Relacje między 
związkami zawo-
dowymi a praco-
dawcą

Relacje między 
pracodawcami 
a pracownikami 
mają charakter 
adwersarski i an-
tagonistyczny.

Relacje między 
pracodawcami 
a pracownikami 
mają charakter 
kontraktowy, 
oparty na zasa-
dzie sprawie-
dliwej wymiany 
i wzajemności.

Generalną zasadą 
jest wspieranie 
przez związki 
pracodawcy i ka-
dry zarządzającej, 
A dopiero w dal-
szej kolejności 
podejmowanie 
działań na rzecz 
zatrudnionych.

Relacje między 
pracodawcami 
a pracownikami 
mają charakter 
antagonistyczny.
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Element  
charakterystyki

Europa Ameryka  
Północna

Azja  
Wschodnia

Afryka

Zabezpieczenia 
społeczne

Znacząco deter-
minowane przez 
państwo.
Przekonanie, że 
zabezpieczenie 
socjalne obywa-
teli należy do 
państwa.

Ogólnie de-
terminowane 
przez państwo. 
Przekonanie, że 
zabezpieczenie 
społeczne należy 
nie tylko do pań-
stwa, ale przede 
wszystkim do 
indywidualnych 
obywateli.

Ogólnie słabo 
rozwinięte 
zabezpieczenia 
społeczne przez 
państwo albo też 
w ogóle ich nie 
ma. Na pozio-
mie organizacji 
dotyczą spraw 
bytowych 
o podstawowym 
znaczeniu.

Ogólnie słabo 
rozwinięte 
zabezpieczenia 
społeczne przez 
państwo albo też 
w ogóle ich nie 
ma. Na pozio-
mie organizacji 
dotyczą spraw 
bytowych 
o podstawowym 
znaczeniu.

Interwencjonizm 
państwowy

Stosunkowo silny Stosunkowo 
słaby

Z wyjątkiem 
Chin, stosunko-
wo słaby

Średni

Charakter mode-
lu ZZL

Sytuacyjny, kon-
tekstowy

Uniwersalistyczny Bliski kontyngen-
cyjnemu

Kontekstowo-
-relacyjny

Zatrudnianie 
pracownika

Rozpatrywane 
w kategoriach 
ryzyka – skom-
plikowane 
i czasochłonne 
procedury ewen-
tualnych zwol-
nień, a nierzadko 
nadszarpnięty 
wizerunek etycz-
nego pracodawcy.

Rozpatrywane 
w kategoriach 
inwestycyjnych 
– co organizacja 
zyska, dokonując 
zatrudnienia, 
jakie będą 
korzyści, co dana 
osoba wniesie do 
organizacji.

Rozpatrywane 
w kategoriach 
kosztów – czy 
obecne moce 
przerobowe 
wymagają zatrud-
nienia pracowni-
ka, jaka będzie 
produktywność. 
Ważny jest też 
wkład w relacje 
społeczne.

Rozpatrywane 
w kategoriach 
ekonomiczno-
-kosztowych oraz 
promowania grup 
własnych, do 
których jednostka 
należy, lub długu, 
który zatrudniony 
bądź jego rodzina 
będą musieli 
spłacić.

Ogólny charakter 
kultury

Indywiduali-
styczna, ale 
ukierunkowana 
na osiągnięcia 
zespołowe i spo-
łeczną współ-
pracę.

Indywiduali-
styczna i ukie-
runkowana na 
indywidualne 
osiągnięcia oraz 
indywidualną 
rywalizację.

Kolektywna 
i ukierunkowana 
na osiągnię-
cia zespołu, 
organizacji, kadry 
zarządzającej, 
a przede wszyst-
kim harmonijne 
relacje.

Fatalistyczna, 
autorytarna 
i reaktywna, 
ukierunkowana 
na kolektywizm 
i uzależnienie od 
społeczności. 

Ukierunkowanie 
pracy na stanowi-
sku i zarządzanie 
pracą 

Realizowanie 
zdań.
Istotne: sposób 
dochodzenia do 
rezultatu koń-
cowego a podej-
mowanie działań 
reaktywnych 
i proaktywnych 
względem skut-
ków ubocznych.

Realizowanie 
celów.
Istotne: sposób 
dochodzenia do 
rezultatu końco-
wego a wnioski 
sprawnościowe 
i efektywnościo-
we na przyszłość.

Osiąganie wyni-
ków.
Istotne: sposób 
dochodzenia do 
rezultatu końco-
wego a utrzymy-
wanie harmonii 
i lojalności 
pracowniczej.

Spełnianie wyma-
gań.
Istotne: sposób 
dochodzenia do 
rezultatu końco-
wego a wzmac-
nianie pater-
nalistycznych 
relacji rodzinnych 
przełożonych 
z pracownikami.
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Element  
charakterystyki

Europa Ameryka  
Północna

Azja  
Wschodnia

Afryka

Tolerowanie zna-
czących różnic 
w dochodach

Niskie tolero-
wanie różnic 
w dochodach 
jako efektu nie-
sprawiedliwości 
społecznej.

Tolerowanie 
znacznych różnic 
w dochodach 
jako siły napę-
dowej przedsię-
biorczości oraz 
wyrazu indywidu-
alnego wysiłku.

Tolerowanie 
znacznych różnic 
w dochodach 
jako wyniku po-
siadania odmien-
nych statusów 
w organizacji 
i społeczeństwie.

Tolerowanie 
znacznych różnic 
w dochodach 
jako wyniku po-
siadania odmien-
nych statusów 
w organizacji 
i społeczeństwie.

Udzielanie 
wsparcia ze 
względu na po-
ziom indywidual-
nych osiągnięć

Brak sukcesu 
może wynikać 
ze splotu wielu 
nieprzychylnych 
okoliczności. 
Zatem należy 
wspierać tych, 
którzy napotykają 
na różne proble-
my oraz zajmują 
niższe pozycje 
organizacyjne 
i społeczne.

Brak sukcesu 
jest wynikiem 
niepodejmowania 
należytych starań. 
Zatem niższa po-
zycja organizacyj-
na czy społeczna 
jest wynikiem 
własnego wyboru. 
W konsekwencji 
należy wspierać 
tych, którzy 
odnoszą jakieś 
sukcesy, bo się 
starają.

Jeżeli jest udzie-
lane wsparcie 
indywidualnym 
osobom, to ma 
na celu zwięk-
szenie powo-
dzenia zespołu. 
Oczekuje się, że 
to jednostki będą 
wspierać zespół.

Wspieranie jed-
nostek w ramach 
grup własnych, 
do których 
jednostka należy: 
grupy pracowni-
czej, etnicznej, 
plemienia, wioski 
itp. Ma to na celu 
promowanie tzw. 
swoich.

Źródło: opracowanie własne na podst., s.  Mayrhofer, Brewster, 2005, s. 39-40, Schneider, Bar-
soux, 2003, s. 150, Brewster, 2006, Pocztowski, 2003, s. 16-22, Mayrhofer i in., 2000, Jackson, 
Schuler, 1995, Porter i in., 2006, s. 422-436, Borkowska, 2006, s. 555, Brewster, 1995, s. 2-3, 
Bloom i in., 1996, s. 44,89], Reynolds i in., 2000, s. 20, Nikandrou, Apospori, 2003, s. 1, Rowley, 
Benson, 2002, s.  99-103, Rowley i in., 2004, s. 919-930, Jaw, Liu, 2004, Zhu i in., 2007, Azolu-
kwam, Perkins, 2007, s. 2-4, Kamoche i in., 2004, Anakwe, 2002, s. 1042-1059, Woźniakowski, 
2007, s. 19.

Dla międzynarodowych przedsiębiorców i zespołów zarządzających zamierzających 
udać się za granicę lub zarządzających przedsiębiorstwami za granicą takie porównanie, 
jak zawarte w powyższej tabeli, wydaje się bardzo przydatne. Pomaga im ono ustalić, 
jakie podejście w ramach ZZL byłoby najbardziej obiecujące oraz jakich ludzi z jakimi 
kwalifikacjami powinni zatrudniać w  jednostkach lokalnych, aby wspierać swoją dzia-
łalność, jak również stworzyć oraz utrzymywać dobre relacje z lokalnymi pracownikami 
i  otoczeniem. Byłoby ono wreszcie pomocne w określeniu oraz wybraniu najlepszych 
mierników skuteczności i efektywności ZZL.
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Przykładowe dylematy porównawcze

W tej części skupimy się na wybranych przykładach problemów międzykulturowych, któ-
re muszą rozwiązać KMN, jeżeli chcą ustalić kryteria skuteczności i efektywności w swo-
ich lokalnych jednostkach zależnych, z zamiarem jednak porównania lokalnych wyników 
w skali całego świata – czyli w odniesieniu do wszystkich jednostek zależnych przedsię-
biorstwa. Infografiki umieszczone dalej (rys. 2-6) służą zilustrowaniu omawianych kwestii. 
Dwie ikony na każdym rysunku oznaczają kulturę zachodnią i wschodnią.

Przykład 1. Wydatki na stosunki społeczne

W kulturze zachodniej stosunki społeczne budowane są w  małych grupach, podczas 
gdy w kulturze wschodniej relacje te tworzą złożoną i pełną wzajemnych powiązań sieć 
interakcji międzyludzkich (patrz rys. 2). Skutki są w tych dwóch przypadkach też od-
mienne. Gdy zada się pytanie: „Czym się zajmujesz?”, typowy człowiek Zachodu odpo-
wie: „Jestem inżynierem” czy „Jestem budowlańcem”, określając się za pomocą zawodu, 
natomiast typowy Japończyk utożsami się z firmą, odpowiadając np.: „Pracuję w firmie 
Toyota”. Człowiek Zachodu rozszerzy czasami opis o dział, mówiąc: „Pracuję w dziale 
produkcji” lub „Jestem zatrudniony w dziale marketingu”, ale nadal nie poda nazwy fir-
my, podczas gdy człowiek Wschodu powie: „Pracuję w dziale produkcji w firmie Toyota”. 
W związku z  tym nikt raczej nie dziwi się w zachodniej firmie, że podobne do siebie 
działy współzawodniczą z sobą, natomiast we wschodniej firmie – że ludzie zazwyczaj 
unikają konfliktu. Z punktu widzenia KMN prowadzi to do wielu dylematów. Jak budo-
wać lojalność wśród pracowników i wobec firmy? Jakie programy i metody zarządzania 
zasobami ludzkimi są najbardziej efektywne na poziomie lokalnym? Jak obliczyć ich 
efektywność? Jak porównać wyniki poszczególnych jednostek zależnych, jeśli zastoso-
wano odmienne programy i metody ZZL?

Rysunek 2. Stosunki społeczne na Zachodzie i na Wschodzie

Projekt: Liu Young

Kultura Zachodu Kultura Wschodu
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Przykład 2. Wydatki na integrację pracowników

Zjawisko opisane wcześniej widać również w  zachowaniach pracowników na różnych 
imprezach integracyjnych: ludzie zachodni pozostają we własnych grupach podzielonych 
na grupy własne i grupy obce, natomiast ludzie wschodni dążą do szerzej zakrojonej in-
tegracji (patrz: rys. 3). Ponownie, KMN musi zadecydować, jakiego typu działania inte-
gracyjne mogą okazać się najbardziej skuteczne na szczeblu lokalnym i czy efektywność 
tych działań jest porównywalna na szczeblu korporacyjnym. Z jednej strony to, co może 
być skuteczne w  jednej kulturze (lokalna jednostka zależna), może być nieskuteczne 
w innej. Z drugiej strony, nawet jeśli te same działania w zakresie ZZL podejmują dwie 
zagraniczne jednostki zależne, ich efektywność może być różna. W jednej jednostce za-
leżnej zintegrowanie pracowników może trwać dużo dłużej i wymagać dużo większej 
liczby programów i nakładów dotyczących ZZL. W innej, z kolei, mogą być konieczne 
minimalne działania zarządcze i nakłady finansowe. Dla KMN dylematy pozostają te 
same. Jakie porównywalne mierniki skuteczności i efektywności ZZL należy zastosować 
na każdym szczeblu organizacyjnym w firmie?

Rysunek 3. Integracja pracowników na imprezach firmowych na Zachodzie i na 
Wschodzie

Projekt: Liu Young

Przykład 3. Wydatki na szkolenia i rozwój

Na Zachodzie, gdy ludzie chcą rozwiązać problem lub wydać opinię, przechodzą zazwy-
czaj od razu do rzeczy, podczas gdy na Wschodzie robią to okrężną drogą (patrz rys. 4 
i 5). Oczywiście bywają sytuacje wyjątkowe (np. bardzo szczególne relacje interpersonal-
ne, obawa przed utratą czegoś, jeśli zadziała się otwarcie i natychmiast), jednak przecięt-
nie społeczeństwa oczekują zazwyczaj od swoich obywateli takich zachowań, jak opisano 
powyżej. Gdy człowiek Zachodu ma sobie poradzić z problemem i wybiera drogę okręż-
ną, zwykle opisujemy takie zachowanie jako wynik pewnego psychologicznego niedopa-
sowania, braku umiejętności organizacyjnych lub kierowniczych, małej wiedzy specjali-

Kultura Zachodu Kultura Wschodu
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stycznej lub wyjątkowych czynników sytuacyjnych. Gdyby człowiek Wschodu zachował 
się jak typowy człowiek zachodni, prawdopodobnie środowisko oceniłoby go w ten sam 
sposób: jako niedopasowanego psychologicznie i posiadającego małe umiejętności lub 
niedostateczną wiedzę. Aby nauczyć pracowników skutecznego rozwiązywania proble-
mów oraz wyrażania opinii, firmy wdrażają różne programy szkoleniowe i  rozwojowe. 
Jednak program szkoleniowy, który okazał się bardzo skuteczny i efektywny w jednym 
przedsiębiorstwie zależnym, może okazać się zupełnie nieskuteczny i nieefektywny w in-
nym. Może zatem wymagać lokalnej adaptacji lub nawet całkowitego przebudowania. 
Oto zatem kolejny przykład dylematów, przed jakimi staje KMN, jak mierzyć skutecz-
ność i efektywność programów szkoleniowych i rozwojowych. Jak porównywać wyniki 
pomiędzy lokalnymi jednostkami zależnymi, gdy oczekują one różnych wyników i ponosi 
się na nie inne wydatki?

Rysunek 4. Rozwiązywanie problemów na Zachodzie i na Wschodzie

Projekt: Liu Young

Rysunek 5. Wyrażanie opinii na Zachodzie i na Wschodzie

Projekt: Liu Young

Kultura Zachodu Kultura Wschodu

Kultura Zachodu Kultura Wschodu
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Przykład 4. Wydatki na dobór kadr

Biorąc pod uwagę łącznie wszystkie poprzednie przykłady, KMN może wahać się co 
do sposobu przeprowadzania procedur doboru kadr w lokalnych jednostkach zależnych 
i co do tego, czy w całej firmie na całym świecie powinna być taka sama polityka doboru 
kadr, czy też zasady tej polityki powinny być odmienne w różnych jednostkach zależ-
nych. Transferowanie praktyk w zakresie ZZL z kraju do kraju jest raczej niemożliwe, 
a już szczególnie w wypadku praktyk dotyczących doboru kadr. Preferowany profil kwa-
lifikacji menedżera w kulturze zachodniej wymaga zazwyczaj nieco innych cech, umie-
jętności, zdolności i innej wiedzy niż w kulturze wschodniej (patrz rys. 6). Nawet jeżeli 
wyszczególnione cechy są takie same, ich rozumienie i  pożądana intensywność mogą 
być odmienne. Dobrym przykładem jest tu dystans władzy według Hofstede’a, nie tyl-
ko pod względem jego różnych interpretacji kulturowych i preferowanej intensywności, 
ale także odmiennych implikacji społecznych i kierowniczych. W kulturze zachodniej 
hierarchia w organizacjach oznacza nierówność ról ustalonych dla wygody, a przywileje 
i symbole statusu władzy nie są raczej akceptowane. Natomiast w kulturze wschodniej 
hierarchia odzwierciedla egzystencjalną nierówność pomiędzy osobami na wyższym 
i niższym szczeblu, a przywileje i symbole statusu menedżerów są czymś oczekiwanym 
i popularnym [patrz: Hofstede, Hofstede, 2005]. Prowadzi to do zróżnicowania cech 
menedżerskich w tych dwóch kulturach, jak również do odmiennych metod, technik, 
narzędzi i mierników stosowanych w procesie doboru kadr. Przedsiębiorstwo między-
narodowe musi zatem zróżnicować swoje praktyki w ośrodkach oceny (AC – assessment 
center) i dostosować je do lokalnych warunków. Powstają w związku z tym nowe dyle-
maty komparatystyczne. W jaki sposób mierzyć i porównać skuteczność i efektywność 
różnych działań związanych z doborem kadr w lokalnych jednostkach zależnych? W jaki 
sposób obliczyć ich wkład w wyniki na poziomie całej firmy?

Rysunek 6. Szef na Zachodzie i na Wschodzie

Projekt: Liu Young

Kultura Zachodu Kultura Wschodu
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Przykłady przedstawione w tej części odnosiły się do konkretnych subfunkcji ZZL; 
omówiono dylematy dotyczące skuteczności i efektywności w ich obrębie, w niektórych 
przypadkach wskazując na logiczne powiązania przyczynowo-skutkowe pomiędzy tymi 
subfunkcjami. Są to jednak przykłady problemów mniejszej wagi, z  jakimi przedsię-
biorstwa międzynarodowe muszą sobie radzić w swojej działalności. Z ekonomicznego 
punktu widzenia poważniejszy problem stanowi pomiar skuteczności i efektywności ca-
łej funkcji ZZL złożonej z wielu różnych subfunkcji.

Wnioski końcowe

Jednym z zasadniczych problemów, jakim musi stawić czoło KMN, jest radzenie sobie 
z  różnicami napotkanymi pomiędzy własnym krajem a krajem goszczącym, w którym 
prowadzi się działalność. Powodzenie uwarunkowane jest często jakością stosunków 
społecznych nawiązanych z  lokalnymi pracownikami, partnerami biznesowymi, stowa-
rzyszeniami zawodowymi, miejscowymi urzędnikami, a  nawet władzami rządowymi 
w  kraju docelowym. Stosunki te budowane są w  różnych sytuacjach międzyludzkich, 
zarówno o charakterze formalnym, jak i nieformalnym. Jak można się było spodziewać, 
badania wykazują jasno, iż kultura, która jest jednym z czynników odpowiadających za 
wymienione różnice, wpływa na praktyki w zakresie zarządzania. Wiele koncepcji, tech-
nik i systemów zarządzania opracowanych i nauczanych w szkołach biznesu opiera się na 
kulturowych przekonaniach, wartościach i założeniach dotyczących tego, jak menedże-
rowie mają się zachowywać, i działają one dobrze w krajach, gdzie zostały opracowane. 
Takie koncepcje, techniki i systemy mogą jednak nie działać w zamierzony sposób w in-
nych kulturach. W razie przeniesienia ich do innego kraju i niewłaściwego stosowania 
mogą spotęgować jeszcze problemy menedżerów. Różnice kulturowe, jeśli nie zostaną 
zrozumiane, mogą również stawiać poważne przeszkody dla realizacji i  powodzenia 
przedsięwzięć biznesowych. W tym kontekście przedsiębiorstwa międzynarodowe mu-
szą starać się znaleźć najlepsze mierniki skuteczności i  efektywności ZZL, ponieważ 
ma ono w zamierzeniu pomóc menedżerom w zarządzaniu firmami i osiąganiu celów 
organizacyjnych, jakie zostały postawione. Porównanie podstawowych uwarunkowań 
skuteczności i efektywności ZZL, jak to, które przeprowadzono w niniejszym artykule, 
może pomóc KMN w ustaleniu pewnych ogólnych ram odniesienia dla oceny skuteczno-
ści i efektywności ZZL na różnych poziomach organizacyjnych, tj. wyników osiąganych 
na szczeblu lokalnym lub regionalnym w stosunku do tych osiąganych, które obliczane 
są na poziomie korporacyjnym. Wszystko to może doprowadzić do uzyskania lepszej 
jakości strategii zarządzania zasobami ludzkimi, wynikających z wyższej jakości procesu 
formułowania i realizacji takiej strategii.

HRM(ZZL)_6pl-2012pl_Stor_M_9-36



Kontynentalne ramy efektywności  i skuteczności ZZL... 33

Literatura

Anakwe A.P. (2002), Human Resource Management Practices in Nigeria: Challenges and Insights, 
„International Journal of Human Resource Management”, vol. 13 (7).
Azolukwam V.A., Perkins S. (2007), Convergence, Divergence or Cross-Vergence Trends: Managerial 
Perspectives on HRM Practices in Nigeria, [w:] P.G. Benson, A. Mahajan, R. Alas, R.L. Oliver. 
(red.), Changes in Society, Changes in Organizations, and the Changing Role of HRM: Managing 
International Human Resources in A Complex World. Conference Proceedings, Tallinn, Estonia.
Baron A., Armstrong M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej 
dzięki ludziom, Oficyna A Wolters Kluwer Business, Kraków.
Bloom H., Calori C., Woot P. (1996), Zarządzanie europejskie, Poltex, Warszawa.
Bonache J. (2000), The International Transfer of an Idea Suggestion System. Against Radical Rela-
tivism in International Human Resource Management, „International Studies of Management & 
Organization”, vol. 29 (4).
Borkowska S. (2006), Partnerstwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji, [w:] H. Król, 
A. Ludwiczyński. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Borkowska S. (2007), Dwie koncepcje proefektywnościowego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] 
Borkowska, S. (red.), Systemy wysoce efektywnej pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Brewster C. (1992), European Human Resource Management: Reflection of, Challenge to, the Ame-
rican Concept? SWP 38/92, Cranfield School of Management, Cranfield.
Brewster C. (2006), HRM in the UK: Issues and Trends, „Human Resource Management”, Insti-
tute of Labor and Social Studies, vol. 6 (52).
Brewster C. (1995), Towards A ‘European’ Model of Human Resource Management, „Journal of 
International Business Studies”, London, First Quarter.
Cascio W.F. (2001), Kalkulacja zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, 
Kraków.
Colakoglu S., Lepak D.P., Hong Y. (2006), Measuring HRM effectiveness: Considering multiple 
stakeholders in a global context, „Human Resource Management Review”, nr 16.
Debrah Y.A. (2004),  HRM in Tanzania, [w:] K.N. Kamoche, Y.A. Debrah, F.M. Horwitz, 
G. Nkombo Muuka (red.), Managing Human Resources in Africa, Routledge. Taylor & Francis 
Group. London, New York.
Dicke C., Holwerda J., Kontakos A.M. (2004), Global HR best practices: Maximizing innovation, 
Effectiveness and Efficiency in HR, Center for Advanced Human Resource Studies, New York.
Distefano J.J., Maznevski M.L. (2000), Creating Value with Diverse Teams in Global Management, 
„Organizational Dynamics”, vol. 32, nr 6.
Doucouliagos C., Laroch P. (2002), Efficiency, productivity and employee relations in French 
equipment manufacturing, [w:] European Association of Labour Economics 14 th Annual Conference. 
EALE, Sorbonne.
Fombrun C.J., Tichy N.M., Devanna M.A. (1984), Strategic Human Resource Managemen, John 
Wiley & Sons, New York.
Friedman B.A. (2007), Globalization Implications for Human Resource Management Roles, „Em-
ployee Responses Rights Journal”,  vol. 19.
Gbadamosi G. (2003), HRM and the Commitment Rhetoric: Challenges for Africa, „Management 
Decisions”, vol. 41 (3).
Gibb S. (2000), Evaluating HRM effectiveness: the stereotype connection, „Employee Relations”, 
vol. 22 (1).

HRM(ZZL)_6pl-2012pl_Stor_M_9-36



34 Marzena Stor

Gundling E. (2002), Going Global: What, How and with Whom?, „Velocity. Strategic Account 
Management Association”, vol. 4 (4).
Hall E.T. (1976), Beyond Cultures. Anchor Press/Doubleday, Garden City, New York.
Hofstede G., Hofstede G.J. (2005), Cultures and Organizations. Software of the Mind, McGraw-
-Hill, New York.
Huselid M.A., Jackson S.E., Schuler R.S. (1997), Technical and strategic human resource manage-
ment effectiveness as determinants of firm performance, „Academy of Management Journal”, vol. 40 
(1).
Jackson S.E., Schuler R. (1995), Understanding Human Resorce Management in the Context of 
Organizations and Their Environments, „Annual Review of Psychology”, vol. 46.
Jaw B., Liu W. (2004), Towards an Integrative Framework of Strategic International Human Resource 
Control: the Case of Taiwanese Subsidiaries in the People’s Republic of China, „The International 
Journal of Human Resource Management”, vol. 15 (4) lipiec / vol. 15 (5) sierpień.
Kamoche K.N., Nkombo Muuka G., Horowitz F.M., Debrah Y.A. (2004) Preface, [w:] K.N. 
Kamoche, Y.A. Debrah, F.M. Horwitz,  G. Nkombo Muuka (red.), Managing Human Resources 
in Africa, Routledge. Taylor & Francis Group. London, New York.
Kluckhohn F.R., Strodtbech F.R. (1961), Variations in Value Orientations, Row, Peters & Compa-
ny, Evaston, Illinois.
Łańcucki J. (2004), Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością, [w:] J. Łańcucki (red.), 
Efektywność systemów zarządzania, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Od-
dział Wielkopolski, Poznań.
Łukasiewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa.
Managing HR on A global scale. Survey highlights.  Hewitt’s 2009 Global HR Study. (2009), Hewitt 
Associates, LLC.
Mayrhofer W., Brewster C., Morley M. (2000),  The Concept of Strategic European Human Resour-
ce Management, [w:] W. Mayrhofer, C. Brewster, M. Morley (red.), New Challenges for European 
Human Resource Management, Palgrave Macmillan. Basingstoke.
Mayrhofer W., Brewster C. (2005), European Human Resources Management: Researching Develop-
ments over Time, „Management Revue”, vol. 16 (1).
Mazur B. (2004), Profile kultury A skuteczność systemów zarządzania jakością, [w:] J. Łańcucki 
(red.), Efektywność systemów zarządzania, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 
Oddział Wielkopolski, Poznań.
Montezemolo G., Kearney A.T. (2000), Europe Incorporate, John Wiley&Sons, Ltd., Chichester.
Mutabazi E., Derr C.B. (2003), The Management of Multicultural Teams: The Experience of Afro-
-Occidental Teams, „European Entrepreneurial Learning”, vol. 13.
Nikandrou I., Apospori E. (2003), Changes in HRM in Europe: A longitudinal Comparative Stidy 
among Eighteen European Countries, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipli-
ne. Full Papers of the 7th Conference on International Human Resource Management. Intereso-
urce Group Ltd. Publishing. Limerick, Ireland.
Palich L.E., Gomez-Meja L.R. (1999), The Theory of Global Strategy and Firm Efficiencies: Consi-
dering the Effects of Cultural Diversity, „Journal of Management”, vol. 25, nr 4.
Pocztowski A. (2003), Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] A. Pocztow-
ski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej,  Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Porter K., Smith P., Fagg R. (2006), Leadership and Management for HR Professionals. Elsevier, 
Butterworth-Heinemann. Amsterdam, Boston.
Ramlall S.J. (2003), Measuring human resource management’s effectiveness in improving performance, 
„Human Resource Planning”, vol. 26 (1).

HRM(ZZL)_6pl-2012pl_Stor_M_9-36



Kontynentalne ramy efektywności  i skuteczności ZZL... 35

Reynolds P.D., Hay M., Bygrave W.D., Camp S.M., Autio E. (2000), Global Entrepreneurship 
Monitor. 2000 Executive Report. Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership at the Ewing 
Marion Kauffman Foundation, London.
Rowley C., Benson J., Warner M. (2004), Towards an Asian Model of Human Resource Manage-
ment? A Comparative Analysis of China, Japan and South Korea, „International Journal of Human 
Resource Management”, vol. 15 (4) lipiec i vol. 15 (5) sierpień.
Rowley C., Benson J. (2002), Convergence and Divergence in Asian Human Resource Management, 
„California Management Review”, vol. 44 (2), zima.
Sagiv L., Schwartz S.H., (2000), A New Look at National Culture: Illustrative Applications to Role 
Stress and Managerial Behavior.[w:] N.M. Ashkanasy,  C.P.M. Wilderom, M.F. Peterson (red.), 
Handbook of Organizational Culture & Climate,  Thousand Oaks, Sage, CA.
Schneider S.C., Barsoux J.L. (2003),  Managing Across Cultures. Prentice Hall. Pearson Educa-
tion. Harlow, England.
Stor M. (2010), Kwalifikacje i kompetencje kadry menedżerskiej korporacji międzynarodowych w go-
spodarce opartej na wiedzy, [w:] T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej 
na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Stor M. (2004), Strategiczne międzynarodowe zarządzanie kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Sukces 
w zarządzaniu. Perspektywa globalna i lokalna, Prace naukowe nr 1032. Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Stor M. (2011), Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Stor M. (2009), Wyzwania wobec międzynarodowej kadry menedżerskiej w gospodarce opartej na 
wiedzy, [w:] T. Kupczyk (red.), Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej 
na wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Survey of Global HR Challenges: Yesterday, Today and Tomorrow, (2005), PricewaterhouseCo-
opers.
Trompenaars F., Hampden-Turner C. (1997), Riding the Ways of Culture. Understanding Diversity 
in Business, Nicholas Brealey Publishing, London.
US Human Capital Effectiveness Report, (2010), PwC Saratoga 2010/2011, PricewaterhouseCo-
opers.
Waters D. (1995), Zarządzanie w XXI wieku. Jak wyprzedzić Japończyków i Chińczyków, Wydaw-
nictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Winkler R. (2008), Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna 
A Wolters Kluwer Business. Kraków.
World Value Survey na: http:// www.worldvaluesurvey.com (dostęp:19.12.2007).
Woźniakowski A. (2007),  Koncepcja high performance work system. Źródła i rozwój, [w:] S. Bor-
kowska (red.), Systemy wysoce efektywnej pracy. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Wright P.M., Rowland K.M., Ferris G.R. (1990), Perspectives on human resources management, [w:] 
G.R. Ferris, K.M. Rowland, M.R. Buckley (red.), Human Resources Management: Perspectives and 
Issue, Allyn and Bacon, Boston,.
Zhu Y., Warner M., Rowley C. (2007), Human Resource Management with ‘Asian’ Characteristics: 
A Hybrid People-Management System in East Asia, „Working Paper Series”, nr 2, Cambridge Judge 
Business School, University of Cambridge.

HRM(ZZL)_6pl-2012pl_Stor_M_9-36



36 Marzena Stor

Continental Frameworks for HRM Effectiveness and Efficiency in 
MNCs: European, American, Asian, and African Perspectives

Summary
The main goal of the paper is to provide a general outline for the fundamental determi-
nants that should be taken into account when measuring human resource management 
(HRM) effectiveness and efficiency in multinational companies (MNC). These deter-
minants are discussed from an economic perspective and within the framework of four 
continental HRM models: European, American, Asian, and African. As to effectiveness 
and efficiency, differences relating to both their understanding and measures as applied 
are considered (disciplinarization and contextualization). The paper is divided into six 
sections. Firstly, after a  short introduction, the author discusses theoretical concepts 
of efficiency, effectiveness, and efficacy of HRM within the scientific discipline of eco-
nomics. Then, the author describes several selected characteristics of the continental 
models of HRM determining the measurement of efficiency and effectiveness. The next 
part of the article is devoted to some exemplary comparistic dilemmas that MNCs have 
to face in their business practice. Final conclusions make up the last part of the paper.
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