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Japonia słynie z wielkiego przywiązania do tradycji i kultury głęboko zakorze-
nionej w historii oraz ich olbrzymiego wpływu na tamtejszy świat pracy. Obecnie 
globalizacja i rosnąca konkurencyjność odcisnęły swe piętno także na japońskich 
rozwiązaniach dotyczących pracy i zarządzania ludźmi. Celem niniejszego artykułu 
jest ogólna ilustracja zakresu i kierunków zmian w obszarze wynagradzania przed-
stawionego na tle problemów ZZL. W analizie wykorzystane zostały tzw. dane 
zastane, a więc dane statystyczne i raporty z badań opublikowanych przez różnych 
badaczy.

Słowa kluczowe: wynagrodzenia (wages, remunerations), strategia wynagrodzeń (compensation 
strategy), wynagradzanie za efekty (rewarding performance), zarządzanie zasobami ludzkimi (human 
resources management)

Wprowadzenie

Japońska kultura organizacji jest zupełnie odmienna od reszty świata biznesowego. Na 
taki ogólny wniosek wpływa wiele czynników, a przede wszystkim: izolacja w związku 
z położeniem geograficznym, sprzyjająca wykształceniu specyficznych sposobów działa-
nia, uwarunkowania historyczne oraz mentalność i normy współżycia społecznego głę-
boko zakorzenione w  tradycji, podporządkowujące interes jednostki interesom grupy, 
organizacji i całego narodu. Jednocześnie, jak twierdzi znawca mentalności Japończyków 
[Saykiewicz, 2007, s. 90], jest to społeczeństwo bardzo homogeniczne i  dość śmiało 
można uogólniać wszelkie obserwacje.

Metody zarządzania stosowane w  japońskich przedsiębiorstwach, mocno zhierar-
chizowane struktury organizacyjne, feudalne stosunki pracy, ale połączone z wyraźnym 
docenieniem roli każdego pracownika, oraz bardzo duży nacisk na zaangażowanie pra-
cowników i ich pełną identyfikację z celami firmy tworzą środowisko wspierające szybki 
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rozwój [Saykiewicz, 2007, s. 102]. Paternalistyczna opieka pracodawcy stwarza korzyst-
ną sytuację dla pracowników i sprzyja tworzeniu się szczególnych więzi.

Charakterystyczna cecha japońskich organizacji to zespołowość w  działaniu. Jest 
ona tu szczególnie wyraźna i odgrywa znaczącą rolę zarówno w środowisku pracy, jak i 
w całym społeczeństwie. Decyzje zapadają kolegialnie i są inicjowane oddolnie. Dzięki 
temu członkowie grupy nie tylko unikają wielu błędów, ale także uczą się na błędach bez 
ponoszenia konsekwencji. Jest to zgodne z  japońskim poczuciem wartości, a zarazem 
wzmacnia więzi grupowe, harmonizuje zespół i buduje lojalność załogi. Ocenia się, że 
decyzje oraz wnioski podejmowane i  zgłaszane zespołowo są śmielsze i mają większe 
szanse realizacji. W japońskich przedsiębiorstwach przypisuje się szczególną rolę mene-
dżerom, którzy odgrywają bardzo ważną rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi – mają 
budować zaangażowanie podwładnych, wpływać na ich lojalność wobec firmy i zespołu 
oraz kształtować przekonanie o zbieżności celów osobistych z celami przedsiębiorstwa 
[Saykiewicz, 2007, s. 95-97].

Generalnie w Japonii o sile całego społeczeństwa stanowią „przeciętniacy” i to jest 
charakterystyczne dla tego kraju, a tak odmienne od innych [Saykiewicz, 2007, s. 90]. 
Ta niepisana zasada przenosi się na przedsiębiorstwo. Przeciętni pracownicy mają wręcz 
pierwszeństwo przy awansach, co gwarantuje ich dobrą identyfikację jako członków gru-
py i  nie stwarza zagrożenia, że wypromowana wybitna jednostka będzie się izolować 
i działać na swój rachunek. Firmy w tym kraju nie są nastawione na rozwój dzięki wybit-
nym pracownikom, a zdecydowanie bardziej na kolektywne działanie, gdzie każdy pra-
cownik ma wyznaczone w organizacji miejsce i rolę oraz jest równie potrzebny i docenia-
ny, jako członek precyzyjnego mechanizmu. Takie podejście było dotąd prawdopodobnie 
przyczyną małej popularności programów rozwoju talentów. Ponadto charakterystyczny 
jest najniższy wśród krajów OECD udział zatrudnionych obcokrajowców, głównie z po-
wodu chęci dawania pracy własnym obywatelom1. Potwierdza się wielka hermetyczność 
tego społeczeństwa.

Obraz Japonii, bardzo ogólnie naszkicowany powyżej, wciąż nas interesuje i ciągle 
stanowi ciekawostkę dla „gajdżinów”, czyli obcych tej kulturze. Do takiej wizji przywy-
kliśmy, ale pora dostrzec zmiany następujące w japońskim świecie pracy.

Recesja gospodarcza zawitała i  tutaj, jak obecnie do wielu innych krajów świata. 
Świadczą o  tym liczby – według danych OECD [OECD, 2012, s. 6] dwadzieścia lat 
temu poziom PKB na osobę był tu na poziomie przeciętnym dla 50% najlepszych pod 
tym względem krajów OECD, zaś w  2010 – 15% poniżej poziomu tej samej grupy, 

1 57% takich odpowiedzi w badaniu przeprowadzonym przez The Japan Institute for Labour 
Policy and Training.
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co wyznaczyło jej pozycję przeciętną wśród 34 krajów OECD. Globalizacja i  rosnąca 
konkurencyjność, ogólnoświatowy kryzys finansowy, a  także ostatnia tragedia, wielkie 
trzęsienie ziemi i  tsunami, wymuszają podejmowanie kroków zaradczych. Wiążą się 
one z większą integracją z gospodarką światową, reformami polityki rynku pracy i two-
rzeniem zachęt do zrównoważonego rozwoju poprzez Green Economy. Za niezmiernie 
istotne uważa się zwiększenie wydajności pracy, która obecnie jest na poziomie o 30% 
niższym niż przeciętny dla szybciej rozwijającej się połowy krajów OECD. Oficjalnie 
uznano kluczową rolę kapitału ludzkiego zarówno dla zwiększenia produktywności, jak 
i innowacyjności. Zarówno OECD, jak i rząd Japonii widzą w tym siłę tego kraju. Bardzo 
dobrze wykształcone społeczeństwo (43% z wykształceniem wyższym) i wiodąca (obok 
USA) rola w innowacjach, badaniach i rozwoju są szansą na pokonanie trudności.

Wydaje się, że szczególnie globalizacja i  rosnąca konkurencyjność odcisnęły swe 
piętno także na japońskich zwyczajach dotyczących pracy i rozpoczęły się, naturalne dla 
Zachodu już od wielu lat, procesy migracyjne, poszukiwanie lepszej płacy i pracodawcy 
finansowo wynagradzającego efekty pracy, a przedsiębiorczość stała się cechą pożądaną.

W związku z  tym ulegają zmianie, dotąd stabilne, praktyki zarządzania zasobami 
ludzkimi w firmach, a w tym strategie wynagradzania. Celem niniejszego artykułu jest 
ogólna ilustracja zakresu i kierunków tych zmian, przy wykorzystaniu tzw. danych zasta-
nych, a więc danych statystycznych i raportów z badań opublikowanych przez różnych 
badaczy.

Nowe tendencje w japońskim ZZL

W latach 2000 zmienia się obraz japońskiego świata pracy. Widać to w najbardziej pod-
stawowych statystykach, a także w ZZL. Ekonomiści twierdzą, że tradycyjne japońskie 
praktyki, korzystne zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorstw, w okresie szybkiego 
wzrostu gospodarczego, przestają być odpowiednie w obecnej, zmieniającej się sytuacji 
spowolnienia ekonomicznego i szybkiego starzenia się społeczeństwa [Jones, Urasawa, 
2011, s. 3-25]. Do roku 2050 przewiduje się zmniejszenie populacji w wieku produkcyj-
nym o 40%. Konieczne są działania w kierunku zwiększenia elastyczności rynku pracy 
i kapitału ludzkiego, między innymi wyrównujące rosnące dysproporcje w podejściu do 
pracowników zatrudnionych w regularnych i nieregularnych formach pracy, zwiększenie 
udziału w zatrudnieniu kobiet, młodych i osób starszych, poprzez rezygnację z obowiąz-
ku przechodzenia na emeryturę w wieku 60 lat. Wiąże się to z koniecznością rozszerze-
nia szkolenia zawodowego młodzieży, a także pracowników zatrudnionych w formach 
nieregularnych, przy znacząco zwiększonym udziale w dość niewielkim stopniu zaanga-
żowanego w nie dotąd państwa. Obecnie bardzo charakterystyczne dla Japonii jest cał-
kowite ograniczenie szkolenia zawodowego do wewnętrznych działań przedsiębiorstw, 
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przy wskaźniku działań państwa w  tym zakresie na poziomie 1/3 średniej dla krajów 
OECD [Jones, Urasawa, 2011, s. 24].

Zarządzanie zasobami ludzkimi zmienia się stopniowo, począwszy od lat 90. 
[Szczerbak, 2008]. Specjaliści wymieniają kilka aspektów tych zmian [Labor…, 2009, 
s. 104-105].

1. Zmiana w dotychczasowej praktyce długoterminowego zatrudniania, zgodnie z któ-
rą pracownicy przez całe swoje życie pracowali w jednej firmie, zmieniając co najwyżej 
jednostkę organizacyjną. Było to rozwiązanie tak charakterystyczne dla Japonii, że nazy-
wano je „japońską praktyką zatrudnienia”. Była ona stosowana przede wszystkim w wiel-
kich przedsiębiorstwach, bardzo chętnie zatrudniających absolwentów, których potem 
dla własnych potrzeb szkolono na stanowisku pracy. Firmy były zainteresowane zatrzy-
maniem ludzi dobrze przeszkolonych dokładnie dla swoich potrzeb. Obecnie stopniowo 
wycofują się z tego. Średni okres pracy w tej samej organizacji w 2011 r. wynosił 11,9 
roku, a jeszcze w 2003 r. – 12,3 roku [Labor…, 2011, s. 69]. Jest to wynik świadomej 
polityki zatrudnienia, gdyż wraz ze stażem rosła płaca pracownika, a to zwiększało ryzy-
ko „przepłacania” w relacji do malejącej produktywności. System, doskonale działający 
w okresie wzrostu gospodarczego (lata 50. i 60.), stał się zagrożeniem z powodu nieren-
towności. Badania przeprowadzone w 2007 r. wskazywały na wciąż częste przekonanie 
do systemu zatrudniania długoterminowego. Prawie 70% ankietowanych pracodawców 
uznało, że powinien być on utrzymany dla tak wielu pracowników, jak to jest możliwe 
[Labor…, 2009, s. 107]2.

Wiąże się to także z wystąpieniem problemu bezrobocia, które chociaż ma wymiar 
nieporównywalnie mniejszy niż w Europie, stało się zauważalne. Ze stałego poziomu 
2-3%, począwszy od 1970 r., w wyniku światowego kryzysu finansowego 2008 r. wzrosło 
i utrzymuje się powyżej 5%. Najtrudniejsza, jak na całym świecie, staje się sytuacja mło-
dzieży w wieku 15-24 lata ze wskaźnikiem powyżej 9% [Labor…, 2012, s. 24].

2. Zmianie ulegają formy zatrudnienia pracowników; coraz częściej firmy ograniczają 
zatrudnianie na warunkach regularnych umów o pracę, a rośnie udział form nieregular-
nych.

Zaobserwować można niewielki, ale konsekwentny spadek udziału pracujących 
w  regularnych formach zatrudnienia w  ogólnej liczbie zatrudnionych. Między 1990 
a 2008 r. podwoiła się liczba osób w nieregularnych formach pracy, a w 2008 r. było ich 
34%. Można zauważyć coraz wyraźniejszy trend do zatrudniania pracowników z agen-

2 Japanese Companies and Employment: Prospects for Long-term Employment and Seikashu-
gi, 2007.
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cji pracy (dispatched workers) oraz pracowników kontraktowych i pracujących w niepeł-
nym czasie pracy oraz w innych nieregularnych formach zatrudnienia [Labor…., 2011, 
s. 2-4]. Liczba agencji pracy wzrosła z 12 tys. w 1993 r. do około 83 tys. obecnie. Przyczy-
ny tych zmian to według pracodawców: redukcja kosztów oraz lepsze rozłożenie pracy 
na wszystkie dni tygodnia (fluctuation of workload) (dla niepełnego czasu pracy), lep-
sze spełnienie oczekiwań specjalistów (dla pracowników kontraktowych) oraz potrzeba 
zabezpieczenia dostępności aktualnie potrzebnych kompetencji i  brak odpowiednich 
pracowników, których można by zatrudnić w formach regularnych (w przypadku pra-
cowników z  agencji). Dynamiczne ujęcie powyższych przyczyn wskazuje na malejące 
znaczenie ograniczania kosztów, a zdecydowaną obecnie przewagę określonych potrzeb 
kompetencyjnych [Labor…., 2011, s. 5]. Sami pracownicy coraz rzadziej czują się nie-
komfortowo w nietypowych formach zatrudnienia. Stają się one coraz powszechniejsze 
i łatwiej akceptowalne, chociaż wielu dąży do zatrudnienia na stałe. Oczywiście musi to 
wywoływać skutki w sposobach zarządzania ludźmi.

3. Zarządzanie talentami
Japońskie przedsiębiorstwa, jak i inne stanęły przed problemem pozyskania, doce-

nienia i utrzymania talentów, co do niedawna nie miało miejsca ze względu na:
 � kulturę wieloletniej pracy w tej samej organizacji,
 � brak tradycji mobilności zawodowej,
 � brak możliwości otrzymywania wynagradzania przez twórców innowacji.

Obecnie globalizacja i konkurencyjność odcisnęły swe piętno także na japońskich 
zwyczajach dotyczących pracy i rozpoczęły się, naturalne dla Zachodu już od wielu lat, 
procesy migracyjne, poszukiwanie lepszego wynagrodzenia i pracodawcy finansowo wy-
nagradzającego efekty pracy, a przedsiębiorczość stała się cechą pożądaną. Wciąż jednak 
programy zarządzania talentami są stosunkowo mało popularne. Tylko 56% przedsię-
biorców japońskich wyraża pogląd, że pozyskanie talentów jest niezbędne dla innowacyj-
ności (wobec 75% w skali globalnej) (Talent…, 2010, s.7), pozostali wciąż konsekwent-
nie, jak od lat, delegują odpowiedzialność za innowacje na pracowników na niższych 
szczeblach organizacji. Przewidują jednak zmiany i włączanie w te procesy szczebla me-
nedżerów, a więc podążają w kierunku zgodnym z trendami światowymi.

4. Zmiana oczekiwań i metod rekrutacji
Aktualnie także w Japonii buduje się taką kulturę organizacji, która bardzo akty-

wizuje kreatywność pracowników oraz zatrudnia ludzi, którzy są zaangażowani w spra-
wy firmy. Korporacje japońskie zmieniają swą dotychczasową taktykę zatrudniania ro-
dzinnego na rekrutację wyłaniającą najbardziej zaangażowanych kandydatów, z  dużą 
kreatywnością. Jednak w  większości firm wciąż przedkłada się ponad to umiejętność 
szybkiego uczenia się i wiedzę techniczną. Okazuje się jednak, że zarysowała się wyraź-
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na tendencja do poszukiwania talentów w ramach rekrutacji wewnętrznej. Intensywne 
szkolenie pracowników, mających zajmować kluczowe stanowiska, jest podstawą w pra-
wie 80% strategii zarządzania talentami (podczas gdy na świecie w 60% firm podstawą 
doboru do programów zarządzania talentami jest rekrutacja wewnętrzna). Charaktery-
styczne jest, że w Japonii reprezentowane jest podejście do realizacji celów innowacyj-
nych na zasadzie dostosowywania ich do posiadanych zasobów kadrowych, podczas gdy 
na świecie, a szczególnie w krajach zachodnich, to do określonych już celów zatrudnia 
się pracowników (Talent…, 2010).

5. Zmiana w ocenie pracowników i systemach ich wynagradzania.

Charakterystyka strategii wynagradzania i kierunków ich zmian

Zasada senioralności w wynagradzaniu pracowników czyni Japonię bardzo charaktery-
styczną. System ten, wprowadzony w latach 20. XX w., różni się od rozwiązań stosowa-
nych w  innych krajach także promujących długi staż pracy, ze względu na wyjątkowo 
mocną progresję i staż jako podstawowy czynnik różnicujący wynagrodzenia. Pracownik 
po 30 latach pracy może tu zarabiać prawie dwukrotnie więcej niż rozpoczynający ka-
rierę zawodową, podczas gdy np. w Wlk. Brytanii tylko o 30% więcej [Labor…, 2012, 
s. 85]. Szczególnie szybko rosną płace mężczyzn pracujących w pełnym wymiarze cza-
su. Intencją pracodawców było zatrzymanie pracowników na jak najdłuższy czas. Poza 
ewidentną korzyścią dla firmy w postaci redukcji kosztów szkoleń (ponoszonych prawie 
wyłącznie przez przedsiębiorstwo) firma przez długi czas zatrzymuje ludzi, którzy znają 
jej specyfikę i tworzą zgrany zespół. Poza tym zwyczajowo wynagrodzenie ma zapewnić 
utrzymanie zatrudnionym i pokryć ich standardowe dla wieku koszty utrzymania, któ-
re rosną wraz z upływem życia. Stopniowo każdy pracownik staje przed koniecznością 
ponoszenia kosztów posiadania mieszkania, utrzymania dzieci i ich edukacji itd. System 
jest jednolity, wspólny dla pracowników umysłowych i robotników.

Ostatnio związki między poziomem płac a stażem pracy znacznie się osłabiły, a szcze-
gólnie dużą różnicę odnotowano między rokiem 2000 a 2010 [Labor…, 2012, s. 86].

Jest to przejaw następujących zmian w systemach wynagradzania. Dane wskazują, że 
w 2007 r.3 ponad 46% firm zmodyfikowało swoje systemy wynagrodzeń w ciągu ostatnich 
trzech lat, przy czym przeważały w  tych działaniach (ponad 56%) firmy duże. W ko-
lejnym badaniu, prowadzonym w 2010 r., tych zmian było mniej, ale było to następne 
34% wszystkich firm, a 37% dużych. Ujawniła się tendencja do łączenia wynagrodzeń 

3 Prowadzono wtedy badanie „The General Survey of Working Conditions”. 
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z efektami pracy, treściami pracy, a także umiejętnościami zawodowymi. Jednak mimo 
że dynamika zmian w kolejnym badaniu okazała się słabsza, to jednak główne trendy się 
utrzymują.

Obecnie w Japonii można więc wyodrębnić kilka systemów wynagradzania:
 � senioralny,
 � wynagradzanie za efekty pracy,
 � system oparty na zakresie odpowiedzialności lub funkcjonalny,
 � rozwiązania mieszane.

Te ostatnie rodzaje systemów mają nieco inny charakter niż europejskie czy amery-
kańskie, a wynika to z innych relacji w firmie japońskiej i takiej organizacji pracy, w której 
pracownicy nie mają wyznaczonych stanowisk. Są to raczej określone funkcje [Labor..., 
2012, s. 86].

W coraz liczniejszej grupie przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych, ostateczne odejście 
od senioralności jest postrzegane jako nieuniknione. Szczególnie ważnym powodem 
jest nastawienie na wyniki, a  musi ono umożliwić docenienie młodych pracowników 
z bardzo dobrymi rezultatami. Utrzymanie starych zasad pozbawiłoby ich motywacji do 
efektywnej pracy. Wprowadzanie zmian w dość stabilnym dotąd świecie pracy nie prze-
biega bez zakłóceń. Oceny pracownicze (efektów pracy) do 2010 r. wprowadziło 45% 
firm4, ale tylko 23% uznało, że funkcjonują one dobrze. Pracodawcy doświadczyli wielu 
problemów związanych z brakiem akceptacji wyników ocen przez pracowników, w tym 
głównie zarzutów braku obiektywizmu oceny, a także z obniżeniem poziomu motywacji. 
Trudności są tym większe, im mniej klarowne są wprowadzane reguły. Najtrudniejsze są 
sytuacje związane z wdrażaniem systemu płac opartego na zakresie odpowiedzialności 
lub związanego z pełnionymi funkcjami. Dają one zwykle efekt tylko częściowo korygu-
jący dotychczasowe reguły wynagradzania za staż pracy. Specjaliści oceniają, że decyzje 
dotyczące ostatecznego kształtu systemów wynagradzania i sposobów zarządzania nimi 
będą jednymi z ważniejszych wyzwań dla japońskich przedsiębiorstw w najbliższej przy-
szłości [Labor…, 2012. s. 87].

Początki obecnie widocznych zmian miały miejsce już w latach 70. Kończył się wtedy 
okres dobrej koniunktury i naturalną konsekwencją było poszukiwanie rozwiązań bar-
dziej uzasadnionych ekonomicznie. Coraz częściej do głosu dochodziły oceny pracow-
ników, jako podstawa kształtowania płac indywidualnych, a systemy płac zasadniczych 
oparte na zdolnościach lub umiejętnościach zaczęły powoli wypierać system senioralny. 
Kolejny przełom nastąpił w  latach 90. ubiegłego stulecia, kiedy wielką popularnością 
zaczął się cieszyć system oceny i wynagradzania pracowników wyraźnie zorientowany na 

4 Na podstawie badania „The General Survey of Working Conditions”.
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efekty pracy, znany pod nazwą Seikashugi. Polega on, w ogólnym zarysie, na określaniu 
wynagrodzenia pracownika na podstawie oceny krótkoterminowych wyników bizneso-
wych jego komórki organizacyjnej i indywidualnych efektów pracy. Ocena indywidual-
nych wyników krótkoterminowych po pewnym czasie wpływa także na decyzje o pod-
wyżkach płacy zasadniczej.

Wynagrodzenie jest określane w  wymiarze rocznym i  składa się z  dwóch części. 
Pierwsza to podstawowa miesięczna pensja, a druga to wynagrodzenie zależne od efek-
tów osiąganych w krótkim czasie (np. miesiąca lub dłuższych, zależnie od charakteru 
pracy), według specjalnego klucza specyficznego dla firmy, wiążącego efekty z wynagro-
dzeniem. Tylko wyjątkowo w systemie Seikashugi całość wynagrodzenia jest zmienna (dla 
wybranych zawodów). Cały fundusz płac jest natomiast powiązany z wynikami organiza-
cji. Część podstawowa wynagrodzenia może być różnicowana na podstawie klucza przy-
jętego w firmie, np. według kompetencji (przykład firmy Fijitsu) [Labor…, 2009, s. 119].

Oczywiście, zastosowanie stałej części bazowej płacy powoduje ostateczne spłasz-
czenie różnic w wynagrodzeniach całkowitych. Udział części zmiennej, uzależnionej od 
efektów, w  łącznym wynagrodzeniu wykazuje zróżnicowanie, zależnie od szczebla za-
rządzania. Największy jest w grupie dyrektorów (40%), wśród menedżerów wynosi po-
nad 36%, a na poziomie szeregowych pracowników stanowi prawie 30%. W tym samym 
badaniu oceniono możliwą, zgodną z zasadami, rozpiętość wynagrodzeń zależnych od 
wyników – mogła ona wynosić 41%, ale faktyczna osiągnięta rozpiętość to 31% i szacuje 
się, że zwykle jest to wartość stała od 2000 r. lub lekko rosnąca [Labor…, 2011, s. 72]. 
To zestawienie sugeruje, że wciąż silne są tendencje do małego różnicowania płac.

Wprowadzanie wynagradzania za efekty budzi szczególne zainteresowanie japoń-
skich badaczy. Badanie prawie 1000 przedsiębiorstw5 dotyczące aktualnego statusu no-
wej zasady wynagradzania wykazało rosnącą popularność, ale też różnorodność sposo-
bów stosowania tego rozwiązania. Wszystkie jednak mają trzy wspólne cechy: osłabienie 
wpływu stażu pracy na poziom płacy, a  wzmocnienie wpływu umiejętności, powiąza-
nie wynagrodzenia z wynikami pracy, precyzyjna ocena efektów. Oceniono, że obecnie 
ponad 57% firm japońskich wynagradza za efekty pracy, przy czym tylko kilkanaście 
procent badanych przedsiębiorstw wdrożyło je w  latach 90.6 [Labor…, 2011, s. 69]. 
Poważniejszy rozwój takich systemów nastąpił dopiero po roku 2000. Oceniono, że 75% 
wdrożeń miało miejsce w tym okresie. Mimo że wynagradzanie za efekty staje się coraz 

5 Badanie przeprowadzone przez The Japan Institute for Labour Policy and Training 
w 2008 r.
6 Informacja na podstawie wyników badania przeprowadzonego w 2008 r.
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powszechniejsze, daleko mu do powszechności w amerykańskich systemach wynagro-
dzeń. Stwarza jednak coraz większe pole do działań związanych z ZZL.

Japońscy badacze analizowali wpływ zastosowania Seikashugi na wyniki organizacji. 
Metodami ekonometrycznymi wykazano istnienie oddziaływania pozytywnego. Wpływa 
ono także na poziom motywacji do pracy [Labor…, 2009, s. 109-110].

Jednym z aspektów wynagradzania za efekty jest wynagradzanie innowatorów za wy-
niki ich pracy, mających postać patentów lub innowacji, które zawsze wiążą się z wdro-
żeniem nowego rozwiązania i zwykle przynoszą firmie duże, wymierne korzyści. Japoń-
skie podejście do nagradzania innowacyjności ma silne korzenie w kulturze narodowej. 
Wiąże się z japońskimi tradycjami pracy oraz z typową dla tego społeczeństwa filozofią 
pracy – kaizen, polegającą na wspólnym rozwiązywaniu problemów na drodze współpra-
cy i  współdziałania, przy systematycznej pracy prowadzącej do ciągłego doskonalenia 
procesów, metod pracy, produktów. W myśl tej idei Japończycy od lat byli skupieni na 
wspólnej pracy dla swej firmy, a paternalistyczna opieka pracodawcy wzmagała ich za-
angażowanie w realizację celów organizacji. Za nowe pomysły i  ich wdrażanie nie byli 
dodatkowo wynagradzani, a korzyści z innowacji czerpała wyłącznie firma. Jednak po-
stępująca globalizacja i zmiany w japońskim świecie pracy, przy coraz silniejszym nacisku 
pracodawców na rezultaty pracy, spowodowały zmiany w oczekiwaniach pracowników. 
Po dużej batalii wprowadzono ostatecznie w 2003 r. regulacje prawne, nakazujące po-
dział korzyści z wdrożenia innowacji między przedsiębiorstwo i wnioskodawców [Re-
warding…, 2004, Innovation…, 2004]. Skala problemu była ogromna ze względu na 
czołową pozycję Japonii (obok USA) w światowych rankingach innowacyjności [Innova-
tion…, 2011]. Wciąż jednak duże korporacje wyrażają niezadowolenie z rozwoju sytuacji 
i próbują doprowadzić do powrotu starych zasad; te jednak są już przeszłością.

Osobliwością Japonii jest bardzo wysoki wymiar wypłat bonusowych. Firmy dwa 
razy w roku wypłacają je w wysokich kwotach [Labor…, 2006, s. 45]. Wyjątkowe jest 
uwzględnianie w  wynagrodzeniach składników pokrywających koszty utrzymania, za-
leżne od wieku pracownika, stażu pracy w  firmie, składu rodziny, odległości miejsca 
zamieszkania od miejsca pracy. Świadczenia oferowane przez przedsiębiorstwa są dwo-
jakiego rodzaju: część z  nich jest obowiązkowa, część ma charakter dodatkowy, nie-
obowiązkowy. Do grupy obowiązkowych benefitów należą: ubezpieczenia emerytalne, 
zdrowotne i opiekuńcze (razem to 91% kosztu wszystkich benefitów obligatoryjnych, 
a zarazem 67% kosztu wszystkich benefitów łącznie i 12% łącznych wynagrodzeń pie-
niężnych). Benefity fakultatywne to: świadczenia mieszkaniowe (prawie 50% w tej gru-
pie wydatków i 13% w całości), dodatki na pokrycie kosztów utrzymania, świadczenia 
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związane ze śmiercią członka rodziny, dodatki na kulturę, sport i rekreację i inne. Bada-
nia wykazały7, że w 2009 r. łącznie wydatki na benefity wynosiły 18,3% całkowitych płac 
i ich udział w wydatkach na wynagrodzenia systematycznie nieznacznie rósł od 1990 r. 
[Labor…, 2012, s. 93-94]. Obecnie obserwuje się jednak spadek kwot przeznaczanych 
na ten cel. Systemy świadczeń są projektowane przez firmy i dlatego mogą się bardzo 
różnić.

Dotychczasowy kształt systemu benefitów sięga czasów wysokiego wzrostu gospo-
darczego. Miały one silne oddziaływanie motywacyjne. Obecnie ulega on znaczącym 
przeobrażeniom, których przyczyn upatruje się w  globalizacji gospodarki i  zmianach 
w prawie, będącym odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa. Dla zapewnienia eko-
nomiki rozwiązań i utrzymania poziomu świadczeń powszechnie wprowadza się plany 
kafeteryjne i outsourcing usług socjalnych. Nadal zwiększają one motywację pracowni-
ków i wpływają na ich zaangażowanie, co potwierdzają badania [Nishikubo, 2010].

Widoczny jest wpływ światowego kryzysu finansowego. W wielu przedsiębiorstwach 
zrezygnowano z wypłat świadczeń urlopowych, a w pozostałych je ograniczono. Szcze-
gólnie miało to miejsce w małych firmach [Japanese Working…, 2011, s. 51-52]. W fir-
mach dużych w 2009 r. także widoczny był prawie 15% spadek w wypłatach różnych 
bonusów.

Podsumowanie

Bardzo dobre stosunki w pracy, dobre układy między pracownikami a pracodawcą oraz 
jego paternalistyczna opieka nad zatrudnionymi i  rozbudowany system świadczeń od 
lat stwarzały firmach japońskich dobry klimat pracy i poczucie bezpieczeństwa, które, 
jak się wydaje, można traktować jako japoński odpowiednik ostatnio propagowanego 
sposobu wynagradzania na Zachodzie – kompleksowych korzyści z pracy, czy też wyna-
grodzenia kompleksowego (total rewards).

Kierunki zmian w strategiach wynagradzania w kraju, w którym tradycja doskonale 
współgra z nowoczesnością, zmierzają w stronę rozwiązań uniwersalnych, wprowadza-
nych w wielu krajach świata. Wciąż jednak, jak opisano, są one dalece odmienne i mimo 
zgodności co do głównych zasad mają głębokie korzenie w tradycji i wspaniałej japoń-
skiej kulturze. Wydaje się, że śmiało można wnioskować o tym, iż pełne upodobnienie 
do systemów zachodnich nigdy nie będzie ani możliwe, ani potrzebne.

Badania czynników budujących motywację i zaangażowanie pracowników w 18 kra-
jach wskazują na odmienność oczekiwań Japończyków, chociaż w wielu aspektach też 

7 Na podstawie „Survey of Company Benefit Costs”.
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się spotykają [Towers…, 2008]. Dla budowania motywacji ważne są u nich dobre relacje 
z przełożonym, działania firmy w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, moż-
liwości zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym, efektywne szkolenie 
zapewniane przez firmę i partycypacja w podejmowaniu decyzji.

Czynniki najsilniej budujące zaangażowanie to stworzenie możliwości rozwoju ka-
riery zawodowej, zaangażowanie firmy w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, wysokie 
standardy pracy, wpływ na decyzje, poczucie dobrego porozumienia z menedżerem.

Przy poszukiwaniu pracy natomiast Japończycy szukają wyzwań w pracy, konkuren-
cyjnej płacy, płatnego urlopu, akceptowalnego obciążenia pracą i wygodnego położenia 
miejsca pracy.

Z pewnością pracodawcy, projektując systemy ZZL, a w tym przede wszystkim syste-
my wynagradzania, będą musieli takie oczekiwania uwzględniać i będą mieli przed sobą 
spore wyzwanie.

Ale gdyby spojrzeć na zmiany w Japonii trochę sentymentalnie: czy nie żal rozpły-
wającego się w uniwersalnej nowoczesności tradycyjnego obrazu Kraju Kwitnącej Wiśni.
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New Compensation Strategies in Relation to Changes in Japanese HRM

Summary
Japan is famous for its great devotion to tradition, culture that is deeply rooted in history, 
and its significant impact on the world of work. Currently, globalization and increas-
ing competition have had an impact on Japanese labor practices and human resources 
management. The objective of this paper is to provide an overall illustration of the scope 
and direction of changes in the field of remuneration, shown against a backdrop of the 
problems facing HRM. This analysis is based on what may be termed existing data—sta-
tistical data and research reports published by researchers.
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