
Joanna PurgałPopiela
Współczesne formy ekspatriacji w rozwoju 
przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych

W procesie umiędzynarodowienia działalności firmy, począwszy od ulokowania 
za granicą jednostek odpowiedzialnych za sprzedaż, ekspatriacja staje się bardzo 
istotnym narzędziem w rozwoju organizacji na nowych rynkach i jej pracowników, 
dyfuzji wiedzy, sprawowania kontroli, utrzymania wewnętrznej spójności itd. Nie-
mniej jej tradycyjną – długoterminową postać coraz częściej zastępują rozwiązania 
alternatywne. Celem artykułu jest zatem ukazanie klasycznych i niestandardowych 
form ekspatriacji stosowanych współcześnie w przedsiębiorstwach prowadzących 
działalność na rynkach zagranicznych w kontekście zmieniającej się orientacji 
strategicznej, odzwierciedlającej perspektywę organizacji jako całości.

Słowa kluczowe: ekspatriacja (expatriation), misja zagraniczna (international assignment), 
inpatriacja (inpatriation), umiędzynarodowienie (internationalization), orientacja strategiczna 
(strategic orientation)

Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej i  handlowej obser-
wowany w ostatnich kilkudziesięciu latach istotnie wpłynął na zmiany zachodzące tak 
w organizacjach, jak w ich otoczeniu. Ów proces określa się ogólnie jako globalizację. 
W szerokim ujęciu globalizacja odnosi się zatem do postępującej integracji gospodar-
ki światowej dokonującej się poprzez współpracę instytucji i przedsiębiorstw, wymianę 
handlową, międzynarodowy obieg pieniądza, a także wzajemne przenikanie się wzorców 
kulturowych, upodobnianie stylu życia itd. W węższym zakresie pojęcie to stosuje się 
wobec przedsiębiorstwa, tak w ujęciu atrybutowym, jak i czynnościowym. Pierwsze z wy-
mienionych odzwierciedla zbiór cech charakteryzujących firmę globalną, czyli posiada-
jącą własne mechanizmy koordynacji i kontroli pozwalające na zintegrowane zarządza-
nie jej ogólnoświatowymi zasobami, która jest zdolna oferować ten sam produkt/usługę 
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na różnych rynkach i  realizować określoną strategię konkurowania w różnych krajach 
[Koźmiński, 1999]. Z kolei, głównym obszarem zainteresowań ujęcia czynnościowego są 
zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie, w szczególności ich dynamika i różnorodność 
form procesu umiędzynarodowienia (np. międzynarodowy franchising, tworzenie mię-
dzynarodowych joint ventures, fuzje i przejęcia [Rymarczyk, 1996]). Modelową ścieżkę 
rozwoju ku firmie globalnej P.J. Dowling i współpracownicy opisują jako sekwencję eta-
pów, takich jak: podjęcie działalności eksportowej, uruchomienie jednostek sprzedażo-
wych za granicą, utworzenie oddziałów realizujących szereg funkcji (z produkcją włącz-
nie), przekształcenie przedsiębiorstwa w  globalną organizację sieciową, dostrzegając 
przy tym pomocniczą rolę działań polegających na sprzedaży licencji bądź wykorzystaniu 
subkontraktów [Dowling i in., 2008, s. 26-27]. Podkreślić w tym miejscu należy, że nie 
każde z wymienionych stadiów umiędzynarodowienia wiąże się z pojawieniem ważnych 
i zarazem specyficznych problemów personalnych, w tym w szczególności ekspatriacji1.

Rola ekspatriacji staje się bardzo istotna, począwszy od fazy ulokowania jednostek 
organizacyjnych odpowiedzialnych za sprzedaż na rynkach zagranicznych, i  pozostaje 
ważnym wyzwaniem dla menedżerów oraz specjalistów personalnych w tych wszystkich 
formach działalności firmy, które wymagają przepływu pracowników między krajami 
[Pocztowski, 2002, s.12-13]. Dlatego też podjęte w niniejszym artykule rozważania po-
święcone będą ekspatriacji w ramach tych faz/form procesu umiędzynarodowienia, które 
łączy wyżej wskazana cecha.

Głównym zamierzeniem autorki jest ukazanie różnych rozwiązań w zakresie misji 
zagranicznych stosowanych przez współczesne przedsiębiorstwa w  toku umiędzyna-
rodowienia prowadzonej przezeń działalności, w szczególności zaś – w kontekście ich 
orientacji strategicznej, która odzwierciedla tutaj punkt widzenia organizacji jako całości 
(a ściślej mówiąc – jej naczelnego kierownictwa). Podjęte w artykule rozważania opie-
rają się na literaturze z zakresu zarządzania międzynarodowego i zarządzania zasobami 
ludzkimi oraz wynikach badań empirycznych prowadzonych w roku 2011 w Katedrze 
Zarządzania Kapitałem Ludzkim (KZKL)2. W związku z przyjętym celem opracowania 

1 W niniejszym referacie pojęcie „ekspatriacja” rozumiane jest szeroko i odnosi się do 
czasowego oddelegowania pracownika  do innego kraju w celu zrealizowania powierzonej mu 
przez wysyłającą organizację misji (international assignment); obejmuje ono zarówno transfery 
pracowników z centrali do oddziałów zagranicznych, pomiędzy oddziałami w różnych krajach 
oraz z oddziałów  do centrali, uwzględnia zatem pracowników pochodzących z różnych krajów  
(a nie tylko z kraju pochodzenia firmy). Ponadto, oba pojęcia „ekspatriacja” i „misja zagraniczna” 
używane są tutaj zamiennie.
2 Wspomniane badania są kontynuacją projektu zapoczątkowanego w 2010 roku (Zarzą-
dzanie grupą „expatriates” w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych). 
W artykule wykorzystano jedynie tę część wyników, które w 2011 r. pozyskano w drodze badań 
ankietowych od przedstawicieli 100 przedsiębiorstw międzynarodowych, wybranych w drodze 
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omówione zostały następujące zagadnienia: istota i miejsce ekspatriacji w przedsiębior-
stwach międzynarodowych, klasyczne i alternatywne formy ekspatriacji, ewolucja orien-
tacji strategicznej w rozwoju działalności firmy na rynkach zagranicznych i jej wpływ na 
cele, kierunki oraz formy ekspatriacji.

Miejsce ekspatriacji w działalności międzynarodowej 
przedsiębiorstwa

Ekspatrianci stanowią szczególną kategorię pracowników, która służy realizacji takich po-
trzeb organizacji, jak: obsadzanie określonych stanowisk w jednostkach zagranicznych, 
znalezienie i przygotowanie kompetentnych sukcesorów spośród lokalnej kadry, transfer 
wiedzy milczącej, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad implementacją procedur 
i  praktyk organizacyjnych, a  także zapewnianie integracji, koordynacji i  komunikacji 
w skali całej firmy [Dowling i  in., 2008, s. 88-89; Zarządzanie grupą…, 2010, s. 9-10]. 
Cechuje ją coraz większa różnorodność tak pod względem narodowości delegatów, 
jak i formy realizacji misji zagranicznych. Wcześniejsze ujęcia ekspatriacji akcentowały 
wkład wysyłanej osoby w transfer rozwiązań z krajów zamożniejszych, gdzie znajdowały 
się siedziby firm międzynarodowych, do pozostałych. Obecnie do grupy ekspatriantów 
zalicza się pracowników pracujących i rezydujących czasowo w kraju goszczącym, przy 
czym mogą oni wywodzić się zarówno z kraju pochodzenia danej firmy, jak i z kraju trze-
ciego [Dowling i in., 2008, s. 4; Perkins, 1997, s. 71]. Zauważyć tutaj należy, że klasyczna 
(tradycyjna) ekspatriacja odnosi się do pracowników wysyłanych przez jednostkę główną 
do lokalnych placówek (zagranicznych) zwykle na okres od roku do lat pięciu [Dowling 
i in. 2008, s. 90; Perkins 1997, s. 75; Collings, Scullion, 2007, s. 127]. Niemniej, ostatnie 
lata pokazują, że coraz częściej organizacje międzynarodowe szukają alternatywy dla tej 
formy delegowania, co więcej – na znaczeniu zyskują również inne kierunki ekspatriacji, 
tj. przepływy pracowników między jednostkami lokalnymi, oraz inpatriacja, a więc po-
byt w centrali osoby pochodzącej z oddziału zagranicznego. Ta ostatnia służy wymianie 
wiedzy między oddziałem bądź filią a centralą. B.S. Reiche [2006, s. 1580] wyróżnia 
tutaj dwie zasadnicze role inpatriantów: dostarczanie menedżerom w  centrali wiedzy 
kontekstowej, która umożliwi im efektywne działanie na rynkach zagranicznych, oraz 
bezpośrednie (na miejscu) przyswajanie kultury korporacyjnej.

doboru celowego na podstawie „Listy 2000” – dodatku do Rzeczpospolitej z 27 października 
2010 roku.  57 spośród badanych firm to przedsiębiorstwa polskie prowadzące działalność za 
granicą, pozostałe to oddziały firm międzynarodowych (tytuł projektu 2011: Zarządzanie ekspa-
triantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, kierownik: prof. dr 
hab. A. Pocztowski).
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Bogactwo współczesnych (alternatywnych) form ekspatriacji wyraża się również 
w różnych wymiarach czasu trwania pobytu. Oprócz klasycznej długoterminowej misji 
zagranicznej wyróżnić można:

 � wyjazdy służbowe – do 1 miesiąca,
 � kontrakty krótkoterminowe – od 1 do 3 miesięcy,
 � kontrakty średnioterminowe – od 3 do 12 miesięcy.

Ponadto międzynarodowa ruchliwość pracowników może przejawiać się również 
w tak nietypowych formach, jak: regularne krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne zwią-
zane z  wykonywaniem określonych typów zadań, regularne dojeżdżanie do pracy za 
granicą w dniach roboczych, uczestnictwo w projektach międzynarodowych zespołów 
badawczo-rozwojowych, regularne krótkie zagraniczne podróże służbowe.

Równoległe korzystanie z wielu form ekspatriacji staje się popularną praktyką przed-
siębiorstw międzynarodowych. Przykładowo, badania GMAC (Global Relocation Servi-
ces LLC) z 2004 roku wskazują, że blisko 70% wszystkich misji zagranicznych trwało nie 
dłużej niż 12 miesięcy, a dla 65% badanych firm stanowiły one rozwiązanie alternatywne 
dla tradycyjnej ekspatriacji [za: Starr, 2009, s. 286].

Według P.J. Dowlinga i współpracowników [2008, s. 88-89], typowe zastosowania 
misji zagranicznych dotyczą: radzenia sobie z  luką kompetencyjną między pracowni-
kami centrali i  lokalnymi, rozwoju w  obszarze zarządzania oraz rozwoju organizacji. 
W zbliżony do powyższego sposób postrzegają cele ekspatriacji Ch. Bartlett i S. Goshal 
[1992], wyróżniając następujące kategorie: (1) kontrola i koordynacja, (2) transfer wie-
dzy i umiejętności poprzez obsadzanie stanowisk w jednostkach zagranicznych, (3) roz-
wój menedżerski, czyli rozszerzanie doświadczenia międzynarodowego i przygotowanie 
pracowników do przyszłych ról [za: Mayerhofer i in., 2004, s. 1372].

Niemniej w obliczu rosnącego wykorzystania krótkoterminowych i innych nietypo-
wych postaci misji zagranicznych rodzi się wątpliwość odnośnie do ewentualnej odmien-
ności zastosowań form alternatywnych względem klasycznej, długoterminowej ekspatria-
cji. I tak, zdaniem T.L. Starr i G. Currie [2009, s. 1422], te pierwsze przede wszystkim 
wspierają cele rozwojowe młodych pracowników we wczesnych etapach kariery. Ponadto 
G. Currie i M. Kerrin [2003, s. 1027-1045] zauważają, że zarówno inpatriacja, jak i flek-
spatriacja (określenie to dotyczy pracowników często wyjeżdzających na krótki okres za 
granicę w celach służbowych, ale bez przeprowadzki) odgrywają szczególną rolę w trans-
ferze informacji, dzieleniu się wiedzą oraz rozwijaniu globalnej sieci relacji. Według 
R. Meada i T.G. Andrewsa [2011, s. 476], ekspatrianci delegowani na okres krótszy niż 
rok koncentrują się na wykonaniu konkretnych zadań, najczęściej takich jak: tworzenie 
nowego systemu, wyjaśnianie strategii korporacyjnej, realizacja szkolenia, dokonanie in-
spekcji i ocen, przeprowadzenie wewnętrznych konsultacji.
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Jednakże wyniki badań empirycznych prowadzonych w 500 europejskich przedsię-
biorstwach międzynarodowych przez CReME (Centre for Research into the Manage-
ment of Expatriation), a także polskie badania KZKL (w 100 firmach) sugerują, że za-
równo klasyczne, jak i pozostałe typy misji zagranicznych służą podobnym celom. I tak, 
w świetle tych pierwszych, typowe cele ekspatriacji długoterminowej dotyczą transferu 
umiejętności, rozwoju kadry kierowniczej oraz kontroli menedżerskiej, zaś do krótko-
terminowej odnoszą się pierwsze dwie kategorie; natomiast zadania grupy flexpatriates 
mają szeroki zakres, obejmujący m.in. wskazane wyżej trzy kategorie [Mayerhofer i in., 
2004, s. 1375].

W badaniach empirycznych KZKL aż 76% badanych firm korzystało z innych typów 
misji zagranicznych niż kontrakty trwające od 3 do 5 oraz powyżej 5 lat, natomiast naj-
popularniejszymi formami były: zagraniczne podróże służbowe (39,4% ogółu wskazań), 
kontrakty krótkoterminowe, trwające 1-3 miesiące (35,4%), kontrakty na okres od 3 do 
12 miesięcy (26,3%), regularne wyjazdy do 1 miesiąca (20,2%). Generalnie, cele ekspa-
triacji – tak klasycznej, jak i alternatywnej – dotyczyły najczęściej (bo aż w 72,7% bada-
nych firm) rozwoju organizacji na nowym rynku, a w ponad połowie przedsiębiorstw mi-
sje zagraniczne służyły transferowi nowych rozwiązań, procedur, know-how etc. (tab. 1).

Tabela 1. Typowe cele misji zagranicznych w firmach międzynarodowych 
działających w Polsce 
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O
ri

en
ta

cj
a 

et
no

ce
nt

ry
cz

na

O
ri

en
ta

cj
a 

po
lic

en
tr

yc
zn

a

O
ri

en
ta

cj
a 

ge
oc

en
tr

yc
zn

a

O
gó

łe
m

M
is

je
 

ni
ek

la
sy

cz
ne

* 

Li
cz

no
ść

%
 z

 g
ru

py
 

Li
cz

no
ść

%
 z

 g
ru

py
 

Li
cz

no
ść

%
 z

 g
ru

py
 

Li
cz

no
ść

Li
cz

no
ść

%
 z

 g
ru

py

Kontrola działalności filii 19 47,5  4 18,2 13 35,1 36 27 35,5
Poprawa komunikacji centrala 
– filia

18 45,0  7 31,8 14 37,8 39 31 40,8

Rozwój firmy na nowym rynku 24 60,0 20 90,9 28 75,7 72 55 72,4
Rozwój pracowników z filii 20 50,0  4 18,2 18 48,6 42 34 44,7
Rozwój pracowników, którzy 
w przyszłości będą realizować 
zadania poza granicami kraju 
pochodzenia

14 35,0 11 50,0 12 32,4 37 25 32,9

Transfer nowych rozwiązań 21 52,5 12 54,5 21 56,8 54 45 59,2
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Budowa/ transfer kultury orga-
nizacji

 6 15,0  6 27,3 10 27,0 22 16 21,1

Liczba firm w grupie 40 22 37 99 76

*wyniki badań wśród przedsiębiorstw nie korzystających z misji zagr. trwających 3 lata lub więcej

Źródło: oprac. własne na podstawie badań empirycznych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludz-
kim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2011 r.) [Zob. Zarządzanie ekspatriantami, 2011]

Ponadto w  około 40% przypadków cele ekspatriacji wiązały się z  rozwojem pra-
cowników kraju goszczącego oraz tych, którzy w przyszłości będą realizowali zadania 
poza krajem pochodzenia, a także z kontrolowaniem działalności placówek zagranicz-
nych i poprawą komunikacji wewnętrznej w skali całej firmy. Relatywnie mniej popularne 
były zadania dotyczące innych (niż wymienione wyżej) kwestii w zakresie rozwoju firmy, 
a także traktowanie ekspatriacji jako sposobu radzenia sobie z luką kompetencji w kraju 
goszczącym (13% wskazań).

Warto tutaj zauważyć, że nawet jeśli wykluczymy z badanej populacji te organiza-
cje, które nie korzystały z kontraktów 3-letnich i dłuższych, to nie wpłynie to istotnie 
na kolejność wymienionych celów według ich występowania oraz wyniki wyrażone pro-
centowo. Można zatem wysunąć ostrożny wniosek, że alternatywne formy ekspatriacji 
wspierają, a  nawet zastępują misje długoterminowe w  osiąganiu różnorodnych celów 
organizacji działających na rynkach międzynarodowych, w tym – związanych z szeroko 
rozumianym ich rozwojem. Niemniej, wyniki wspomnianych badań ujmują cele ekspa-
triacji w sposób statyczny, tymczasem można przypuszczać, że zestaw „obszarów zasto-
sowań” różnych typów misji zagranicznych, ich priorytety, a także kierunki delegowania 
pracowników mogą się zmieniać wraz z postępującym procesem umiędzynarodowienia 
działalności przedsiębiorstw.

Formy ekspatriacji w rozwoju działalności międzynarodowej firmy

Proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa wyraża się nie tylko w po-
staci wspomnianych w  pierwszej części zmian strukturalnych, ale także w  wymiarze 
geograficzno-kulturowym, czasowym, sposobach tworzenia wartości, zakresie integracji 
[Pocztowski, 2002, s. 13-14]. Innymi słowy, właściwościami różnicującymi organizacje 
prowadzące działalność międzynarodową są:

 � liczba krajów, w  których działają, oraz dystans, tak geograficzny, jak i  kulturowy, 
dzielący rynki zagraniczne od rodzimego;

 � udział zagranicznych jednostek organizacyjnych w tworzeniu wartości;

HRM(ZZL)_6pl-2012pl_Purgal-Popiela_37-51



Współczesne formy ekspatriacji... 43

 � poziom i zakres integracji wewnętrznej, obejmującej m.in. przepływ surowców i ma-
teriałów, środków finansowych, informacji i wiedzy, transfery pracowników, kształtowa-
nie kultury korporacyjnej;

 � czas, w jakim są one aktywne na rynkach zagranicznych.
Wraz z  rosnącym stopniem umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa 

zmieniają się potrzeby firmy w zakresie delegowania pracowników na zagraniczne misje. 
Zachodzące zmiany dotyczyć mogą: miejsca ekspatriacji w rozwoju firmy, jej skali, form, 
kierunków relokacji, udziału poszczególnych grup pracowniczych w zagranicznych mi-
sjach, a także roli pobytów zagranicznych w kształtowaniu karier i rozwoju pracowników.

Ważnym czynnikiem determinującym przebieg, zakres i  kierunki wspomnianych 
zmian jest strategia organizacji, na wybór której z kolei wpływa proces umiędzynaro-
dowienia [Koźmiński, 1999, s.97]. Wiele publikacji poruszających problematykę stra-
tegii przedsiębiorstwa działającego na rynkach zagranicznych odwołuje się do klasyfi-
kacji zaproponowanej przez H.V. Perlmuttera3. Eksponuje ona różnice w założeniach 
przyjmowanych przez kierownictwo firmy międzynarodowej odnośnie do relacji między 
jednostką główną/macierzystą/ centralą i  pozostałymi (oddziałami, filiami, spółkami – 
córkami) w takich wymiarach, jak: podejmowanie decyzji, ocena i kontrola, przepływy 
informacyjne i złożoność organizacji (tab. 2). Na ich podstawie wyodrębnione zostały 
cztery typy orientacji: etnocentryczna, policentryczna, regiocentryczna i geocentryczna 
[Pocztowski, 2002, s. 25-29; Dowling i in. 2008, s. 80-84].

Pierwsza opiera się na przekonaniu o wyższości koncepcji i rozwiązań funkcjonują-
cych w przedsiębiorstwach w kraju pochodzenia firmy. W efekcie, polega ona na prze-
noszeniu rozwiązań z centrali do jednostek organizacyjnych znajdujących się za granicą.

Filozofia policentryczna, z kolei, podkreśla fakt występowania istotnych różnic mię-
dzy warunkami panującymi w kraju pochodzenia i krajach goszczących. Eksponuje po-
trzebę wykorzystania doświadczeń lokalnych pracowników w opracowywaniu koncepcji 
zarządzania dopasowanych do specyfiki poszczególnych rynków zagranicznych.

Założenie o konieczności równoważenia dążeń w zakresie integrowania i różnicowa-
nia rozwiązań poprzez wyodrębnienie względnie jednorodnych grup krajów (regionów) 
i stosowanie w ich obrębie ujednoliconych strategii, standardów i praktyk znamionuje 
orientację regiocentryczną.

Geocentryczny punkt widzenia wyraża się w przedkładaniu potrzeby integracji po-
szczególnych jednostek organizacyjnych nad konieczność uwzględniania lokalnych róż-

3 Pierwotną klasyfikację orientacji strategicznej zawiera opublikowany w 1969 roku  w cza-
sopiśmie „Columbia Journal of World Business” nr 4(1) artykuł H.V. Perlmuttera zatytułowany: 
„The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation”, zaś uaktualnioną  – książka pod 
red. C.A. Bartlett, S. Goshal, J. Birkinshaw [Bartlett i in., red. 2004, s. 63-68].
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nic, zaś jako główne zadanie dla organizacji identyfikuje koordynowanie rozproszonej 
geograficznie działalności.

Scharakteryzowane powyżej orientacje strategiczne mają duży wpływ na realizowa-
ne strategie personalne, w tym – w zakresie wykorzystania ekspatriacji (tab. 2). Ponadto, 
są one, według P.J. Dowlinga i innych [2008, s. 80-85], powiązane z przebiegiem procesu 
umiędzynarodowienia, choć etap rozwoju firmy jest tylko jednym z kilku istotnych deter-
minant wyboru strategii.

Tabela 2. Ekspatriacja i wybrane procesy personalne według orientacji 
strategicznych Perlmuttera 

Etnocentryczna Policentryczna Regiocentryczna Geocentryczna

W
yb

ra
ne

 e
le

m
en

ty
 st

ra
te

gi
i p

er
so

na
ln

yc
h

Obsadzanie klu-
czowych stanowisk 
w jednostkach lokal-
nych pracownikami 
z kraju pochodzenia 
firmy.
Centralizacja działań 
w zakresie rozwoju 
pracowników.
Ocena i kontrola 
wyników osiąga-
nych w jednostkach 
lokalnych oparta na 
standardach centrali.
Przepływ informacji 
sterujących z cen-
trali do jednostki 
lokalnej.

Obsadzanie klu-
czowych stanowisk 
w jednostkach 
lokalnych pracow-
nikami z krajów 
goszczących.
Działania na rzecz 
rozwoju pracowni-
ków są zróżnicowane 
i realizowane auto-
nomicznie w jed-
nostkach lokalnych.
Ewaluacja i kontrola 
determinowane 
warunkami i potrze-
bami lokalnymi.
Wymiana informacji 
między centralą 
i jednostkami lokal-
nymi ograniczona 
do strategicznych 
kwestii.

Obsadzanie klu-
czowych stanowisk 
w jednostkach 
lokalnych najlep-
szymi kandydatami 
z danego regionu.
Działania w zakresie 
rozwoju prowadzone 
są w skali poszcze-
gólnych regionów.
Ocena i kontrola 
przeprowadzane 
zgodnie ze standar-
dem determino-
wanym regionalną 
specyfiką i potrze-
bami.
Intensywna wymiana 
informacji między 
jednostkami w regio-
nie, słaba – pomię-
dzy nimi oraz na linii 
region – centrala

Obsadzanie kluczo-
wych stanowiska 
w całej organizacji 
najlepszymi kandy-
datami bez względu 
na ich pochodzenie. 
Działania w zakresie 
rozwoju pracowni-
ków prowadzone są 
w skali światowej.
Ocena i kontrola 
oparte na standar-
dach uznawanych 
za uniwersalne oraz 
typowo lokalne.
Dominuje komuni-
kacja horyzontalna, 
oparta na relacjach 
sieciowych 

K
ie

ru
nk

i e
ks

pa
tr

ia
cj

i Dominuje ekspa-
triacja z centrali do 
jednostek lokalnych.

Ekspatriacja ma 
marginalne znacze-
nie.

Dominuje przepływ 
pracowników między 
jednostkami lokalny-
mi poszczególnych 
regionów.

Intensywnie 
wykorzystywana 
jest ekspatriacja we 
wszystkich kierun-
kach w skali całej 
firmy.

Źródło: opracowanie na podst.: Pocztowski, 2002, s. 25-29; Dowling i in., 2008, s. 80-84
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Generalnie, etnocentryczny punkt widzenia przypisywany jest głównie firmom we 
wczesnych fazach międzynarodowego rozwoju, gdyż pozwala ograniczyć ryzyko towa-
rzyszące wchodzeniu na nowe rynki, w sytuacji gdy informacje o nich są niewystarczają-
ce bądź menedżerowie spodziewają się trudności w znalezieniu kompetentnej lokalnej 
kadry.

Stąd dominującym kierunkiem ekspatriacji jest delegowanie menedżerów (i niekie-
dy specjalistów) z  jednostki centralnej do lokalnych. Niemniej, nawet w  „dojrzałych” 
przedsiębiorstwach podejście etnocentryczne w połączeniu z ekspatriacją do jednostek 
lokalnych ma zastosowanie w sprawowaniu kontroli [Bonache i in., 2001, s. 3-20]. Z ko-
lei orientacja regiocentryczna postrzegana jest jako koncepcja poprzedzająca właściwą 
dla dojrzałych firm strategię geocentryczną4 [Pocztowski 2002, s. 27]. Ta ostatnia zaś 
sprzyja intensywnym przepływom pracowników ukierunkowanym na rozwój globalnej 
kadry, dzielenie się wiedzą i komunikowane w skali całej firmy, a także wspieranie pro-
cesów integracyjnych. Ogólny, a  zarazem wstępny wniosek dotyczący wpływu wymie-
nionych orientacji na intensywność i kierunki ekspatriacji brzmi następująco: ewolucja 
filozofii zarządzania od etnocentryzmu do geocentryzmu pociąga za sobą zmianę prio-
rytetów misji, wzrost różnorodności ich kierunków, a także wzrost udziału pracowników 
niepochodzących z centrali wśród ogółu delegowanych, przy czym policentryzm na tle 
pozostałych podejść cechuje się relatywnie niewielkim „natężeniem” przepływu zatrud-
nionych.

Zasadność powyższej konkluzji, jak również wcześniejszych spostrzeżeń dotyczą-
cych ewolucji orientacji strategicznej wraz ze stopniem umiędzynarodowienia, częściowo 
potwierdza wyniki badań empirycznych KZKL5. Ich spójność z  teoretycznym ujęciem 
wyraża się w:

 � relatywnie większym znaczeniu orientacji geocentrycznej w  przedsiębiorstwach 
międzynarodowych funkcjonujących 11 lat lub dłużej niż w firmach o krótszej historii 
(tab. 3);

4 Podkreślić  należy, że w literaturze brakuje wyraźnych  wskazań odnośnie do „umiejscowie-
nia” orientacji policentrycznej w procesie umiędzynarodowienia, aczkolwiek można przyjąć, że 
może ona następować po etapie „etnocentrycznym” . Niemniej, może ona również  stanowić 
wstępną i zarazem docelową filozofię zarządzania firmą działającą na zróżnicowanych, specy-
ficznych rynkach (wymagających według kierownictwa: odrębnych, lokalnie dostosowanych 
praktyk), dla której rynek krajowy – tj. kraju pochodzenia – ma porównywalne  lub mniejsze 
znaczenie niż zagraniczne w tworzeniu wartości i budowaniu sukcesu.
5 Zauważyć tutaj należy, że w badaniach KZKL pominięto orientację regiocentryczną. Było 
to spowodowane  jej  podobieństwem do modelu geocentrycznego, którego założenia integracji 
i koordynacji działań ograniczają się tutaj do określonych regionów. Szerzej na ten temat: [Zarzą-
dzanie ekspatriantami… 2010].
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 � częstszym występowaniu orientacji etnocentrycznej lub policentrycznej (niż geocen-
trycznej) w przedsiębiorstwach „młodych”, czyli działających nie dłużej niż 5 lat (tab. 3);

 � przewadze misji zagranicznych (o różnych okresach trwania) z centrali do jednostek 
zagranicznych w przedsiębiorstwach o deklarowanej orientacji etnocentrycznej (tab. 4);

 � wyraźnie częstszym występowaniu krótko- i  długoterminowych transferów pra-
cowników w różnych kierunkach w przedsiębiorstwach zorientowanych geocentrycznie 
(tab. 4);

 � popularności misji klasycznych i  alternatywnych o  charakterze „kontrolnym”, 
usprawniających komunikowanie się z centralą i „transferowych” w organizacjach o et-
nocentrycznej filozofii zarządzania (tab. 1).

Tabela 3. Orientacja strategiczna a wiek firmy – na przykładzie przedsiębiorstw 
międzynarodowych działających w Polsce (KZKL 2011 r.)

Orientacja  
strategiczna

 Do 5 lat 6-10 lat 11 lat i więcej Ogółem
Liczność % Liczność % Liczność % Liczność %

Etnocentryczna  5 33,3 16 55,2 19 33,9 40 40,4
Policentryczna  7 46,7  6 20,7  9 16,1 22 22,2
Geocentryczna  3 20,0  6 20,7 28 50,0 37 37,3
RAZEM 15 28 56 99 100

Źródło: oprac. własne na podstawie badań empirycznych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludz-
kim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2011)

Tabela 4. Orientacja strategiczna a kierunki ekspatriacji – na przykładzie 
przedsiębiorstw międzynarodowych działających w Polsce (KZKL 2011 r.)

Kierunki eksploatacji

Orientacja
etnocentryczna

Orientacja
policentryczna

Orientacja
geocentryczna

Ogółem

Liczność % Liczność % Liczność % Liczność %
z centrali do oddziałów 19 47,5  9 40,9  8 21,6 36 36,4
z oddziałów do centrali 10 25,0 10 45,5  4 10,8 24 24,2
z centrali do oddziałów, 
z oddziałów do centrali

 9 22,5  1 4,5 12 32,4 22 22,2

pomiędzy oddziałami 
i centralą w ramach 
całej firmy

 9 22,5  3 13,6 15 40,5 27 27,2

RAZEM 40 22 37 99

Źródło: oprac. własne na podstawie badań empirycznych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludz-
kim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2011)
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Rozbieżności z modelowym ujęciem doszukiwać się można w stosunkowo częstym 
korzystaniu z  inpatriacji w  firmach zorientowanych policentrycznie (tab. 4), istotnej 
roli misji klasycznych i alternatywnych ukierunkowanych na rozwój pracowników z fi-
lii w przedsiębiorstwach etnocentrycznych (tab. 1), a także w przewadze popularności 
podejścia etnocentrycznego w firmach o dość długiej, tj. 6-10 letniej, historii (tab. 3). 
Być może, w pierwszym wypadku, mimo względnej autonomii oddziałów zagranicznych 
w  zakresie praktyk i  rozwiązań organizacyjnych, delegowanie lokalnych pracowników 
do centrali stanowi swoisty środek prewencji wobec nadmiernej dezintegracji bądź też 
jest symptomem ewolucji filozofii zarządzania w  kierunku geocentryzmu wiążącego 
się z rozwojem globalnej kadry. Z tym ostatnim wyjaśnieniem wiązać można wyraźnie 
częstsze (w porównaniu z  innymi orientacjami) korzystanie z ekspatriacji tak klasycz-
nej, jak i nietradycyjnej, w rozwijaniu pracowników, którzy w przyszłości mają pracować 
„globalnie” (tab. 1). Rozbieżność druga może wynikać z  podobnych przesłanek, tzn. 
nacisk na rozwój pracowników filii może sygnalizować, że dominującą orientację stra-
tegiczną wypiera lub uzupełnia podejście bliższe geocentryzmowi. Niemniej, uzyskanie 
potwierdzenia dla powyższych przypuszczeń wymaga pogłębienia badań. Trzecią z kolei 
wątpliwość znacznie trudniej jest wyjaśnić, gdyż na podstawie wieku firmy nie można 
wnioskować o stadium „dojrzałości” w procesie umiędzynarodowienia. Tym bardziej że 
w związku ze zniesieniem restrykcji w przepływie kapitału i pracy m.in. na terenie UE, 
a także za sprawą galopującego postępu w dziedzinie technologii informatycznych i tele-
komunikacyjnych niektóre nowo powstałe przedsiębiorstwa w krótkim czasie zaczynają 
działać w skali międzynarodowej. Ta ostatnia uwaga wiąże się z istotnym ograniczeniem 
przydatności badań KZKL w podejmowanej tutaj próbie uchwycenia powiązań między 
wspomnianą dojrzałością organizacji międzynarodowej a  strategiczną orientacją. Inną 
problematyczną kwestią jest również sam sposób oceny orientacji strategicznej, który po-
legał wyłącznie na dokonaniu przez respondentów wyboru charakterystyki najlepiej opi-
sującej w ich przekonaniu ogólne podejście kierownictwa do relacji centrala – oddział.

Ostrożność w  interpretacji powyższych wyników w  rozpatrywanym zakresie jest 
niezbędna również dlatego, że tak przyjęta orientacja strategiczna, jak i zakres jej wpły-
wu na zarządzanie ekspatriacją podlegają oddziaływaniom wielu czynników wewnątrz-
organizacyjnych i  zewnętrznych. Do tych pierwszych należą m.in.: sposób utworzenia 
(inwestycja typu greenfield/rownfield, akwizycja, joint venture), poziom dojrzałości i role/ 
funkcje poszczególnych oddziałów bądź filii w przedsiębiorstwie (np. przedstawicielstwo 
handlowe, zakład produkcyjny/ montażowy, centrum offshoringowe, oddział usługowy).

Przykładowo, delegowanie pracowników do zagranicznej spółki joint venture służy 
zazwyczaj sprawowaniu kontroli nad jej działalnością, otwarcie oddziału i  jego rozwój 
zazwyczaj wymagają obsadzenia kluczowych stanowisk ekspatriantami z centrali, z kolei 
zagranicznym zakładom produkcyjnym bądź montażowych misje zagraniczne pozwalają 
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na pozyskanie know-how, wymianę doświadczeń w zakresie wykorzystywanych rozwią-
zań technologicznych, zdobycie odpowiednich umiejętności przez pracowników bądź 
osiągnięcie wymaganego poziomu jakości [Mead, Andrews, 2011, s. 410-415; Rozkwi-
talska, 2011, s. 213]. Spośród czynników zewnętrznych, które mogą niekiedy w silniej-
szym stopniu niż orientacja strategiczna determinować cele i formy misji zagranicznych 
realizowanych na poszczególnych rynkach, należałoby wyróżnić charakter branży/pro-
wadzonej działalności, cechy kraju goszczącego (zwłaszcza postrzeganą jego odmien-
ność/obcość) i aktualną sytuację tamże, a ponadto – uwarunkowania związane z krajem 
pochodzenia organizacji (przy czym, kraj pochodzenia firmy niekoniecznie będzie się 
wiązać z lokalizacją głównej siedziby; chodzi raczej o jej historię, a ściślej mówiąc rynek 
krajowy, na którym rozpoczynała ona działalność).

Zauważyć tutaj należy, że postawy kierownictwa wobec przedstawicieli innych kul-
tur/ krajów w istotnym stopniu mogą kształtować ich wyobrażenia i oczekiwania związa-
ne z relacjami centrala – filia, pozostając jednocześnie w zasięgu oddziaływania macie-
rzystej kultury narodowej. W szczególności takie wymiary tej kultury, jak dystans władzy 
i unikanie niepewności, wpływać mogą na:

 � skłonność kierownictwa (centrali) do obsadzania kluczowych stanowisk w  filiach 
własnymi pracownikami, a także przywiązywanie dużej wagi do funkcji kontrolnej w eks-
patriacji (którym sprzyja wysoki poziom unikania niepewności oraz duży dystans wła-
dzy);

 � tworzenie warunków dla inpatriacji oraz transferów równoległych pracowników po-
chodzących z różnych krajów w ramach struktur międzynarodowych (które korespon-
duje z niskim unikaniem niepewności i niskim dystansem władzy) [Hofstede, Hofstede, 
2007, s. 70, 206].

Obecność „narodowych preferencji” w  praktykach związanych z  ekspatriacją po-
twierdzają wyniki wielu badań empirycznych. Przejawy wpływu kraju pochodzenia kor-
poracji odnotowano m.in. w realizowanej polityce obsadzania stanowisk w filiach i po-
ziomie centralizacji [Lubatkin i  in., 1998, s. 679-680; Employment Practices…, 2007], 
stosowanych mechanizmach kontroli (także przez zatrudnienie) i strategiach umiędzy-
narodowienia firmy [Harzing, Sorge, 2003, s. 96-118], wykorzystaniu inpatriacji i prze-
pływu pracowników między oddziałami w kontekście dyfuzji wiedzy organizacyjnej [Em-
ployment Practices…, 2007].

Nie ulega wątpliwości, że powyższe uwagi nie uwzględniają pełnej konfiguracji 
czynników powiązanych tak z orientacją strategiczną, jak i wyborem typów, kierunków 
i  celów ekspatriacji, co spowodowane jest, po pierwsze, ograniczeniami wynikającymi 
z formy i przyjętego celu artykułu, po drugie – dalece niekompletną i oferującą szereg 
wątpliwości i niespójności literaturą przedmiotu, dostępną w chwili powstawania niniej-
szego opracowania. Niemniej, zachowując w pamięci szereg zastrzeżeń towarzyszących 
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omówieniu wyników badań KZKL, stwierdzić można na ich podstawie, że ekspatriacja 
w klasycznej i niestandardowej formie służy rozmaitym, ważnym celom organizacji, które 
mogą się zmieniać, podobnie jak kierunki misji zagranicznych w toku jej międzynarodo-
wego rozwoju w powiązaniu ze ewoluującą orientacją strategiczną.

Uwagi końcowe

Studia literaturowe, a także wyniki badań empirycznych sugerują, że alternatywne formy 
ekspatriacji w ostatnich latach stają się coraz powszechniejszym narzędziem osiągania 
celów w zakresie rozwoju organizacji i pracowników, wykorzystywanym przez przedsię-
biorstwa międzynarodowe, i w wielu sytuacjach z powodzeniem zastępują rozwiązania 
klasyczne – długoterminowe. Różnorodność typów misji zagranicznych zaobserwować 
można tak na etapie uruchamiania placówek sprzedażowych na nowych rynkach, jak 
i w  globalnych organizacjach o  złożonych, sieciowych strukturach. Niemniej jednak, 
dopatrywać się można tutaj zależności między przyrostem „doświadczenia międzyna-
rodowego” firmy a intensywnością i wielokierunkowością przemieszczeń pracowników 
między jednostkami organizacyjnymi ulokowanymi w różnych krajach.

Nie ulega wątpliwości, że korzystny wpływ ekspatriacji na rozwój przedsiębiorstwa 
międzynarodowego wyraża się nie tylko w osiągnięciu założonych celów pobytu za gra-
nicą, ale także w umiejętnym wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń pracowników po po-
wrocie, a warunkuje go m.in. zdolność zintegrowania polityki i praktyk w zakresie eks-
patriacji z ogólną strategią międzynarodowej ekspansji firmy, kształtowaniem globalnych 
karier, zarządzaniem talentami kierowniczymi. Powyższe spostrzeżenia odnoszą się tak 
do długoterminowych, jak i niestandardowych misji zagranicznych. Jednakże te ostatnie 
stwarzają nieco odmienne problemy, wciąż słabo rozpoznane w literaturze i wymagające 
dalszych badań. Są one potrzebne, a zarazem coraz ważniejsze, gdyż ze względu na ak-
tualne tendencje i zjawiska zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw oczekiwać należy, 
że to właśnie alternatywne formy ekspatriacji staną się nowym standardem. Sprzyjają 
temu m.in. czynniki, takie jak [Mead, Andrews, 2011, s. 475; Dowling i in, 2008, s. 81; 
Mayerhofer i in., 2004, s. 1374-5]:

 � spadek zainteresowania ekspatriacją klasyczną w krajach Zachodu, z których do-
tychczas najczęściej pochodzili delegowani, wynikający m.in. z rosnącej aktywności za-
wodowej kobiet oraz popularności dualnego modelu rodziny;

 � zmiany oczekiwań wobec sfery zawodowej i samej kariery (w tym równowagi praca-
-życie, mobilności), zwłaszcza wśród młodej generacji wchodzącej na rynek pracy;

 � wysokie koszty delegowania długookresowego i konieczność ich redukcji;
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 � rozwój technologii informacyjnych, które redukują niekiedy potrzebę fizycznej 
obecności delegowanych pracowników bądź pozwalają skrócić wymagany okres pobytu 
poza macierzystą organizacją;

 � coraz lepszy dostęp do kandydatów przygotowanych do pracy globalnej;
 � nacisk na dzielenie się wiedzą, elastyczność organizacyjną, rozwijanie sprawnej sieci 

komunikacji i współpracy narastający wraz z umiędzynarodowieniem działalności.
W związku z powyższym podkreślić należy potrzebę kontynuowania wysiłków ba-

dawczych, które pozwoliłyby lepiej zrozumieć specyfikę opisywanych rozwiązań w za-
kresie ekspatriacji i wsparły rozwój praktyk w przedsiębiorstwach międzynarodowych. 
W szczególności zaś dalszej eksploracji wymaga zmieniająca się w toku umiędzynarodo-
wienia przedsiębiorstwa konfiguracja czynników determinujących cele, formy i kierunki 
delegowania pracowników.
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Modern forms of expatriation in the international expansion of a company

Summary
Since establishing its first overseas sales units, an internationalizing company uses the 
expatriation in order to support organizational an managerial development, knowledge 
diffusion, control, etc. However, the traditional long-term form is increasingly replaced 
by alternative solutions. The purpose of this article is therefore to present traditional 
and non-standard forms of foreign assignments used by an enterprise in the course of 
the internationalization, including the context of its strategic orientation, which in turn 
reflects the current perspective of the organization as a whole.
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