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Eva Maria Emma Wuellner
Możliwości HRD i zarządzania talentami w Rosji 
w międzynarodowych korporacjach: przypadek 
MNC z siedzibą w Luksemburgu

Tematyką tego tekstu są kluczowe zagadnienia rozwoju zasobów ludzkich (HRD)  
i zarządzania talentami pojawiające się w międzynarodowych korporacjach dzisiej-
szej Rosji. Artykuł ma na celu omówienie tych zagadnień z punktu widzenia prakty-
ka. Jesteśmy zdania, że zarządzanie talentami w Rosji stało się istotną kwestią, z jaką 
mają do czynienia specjaliści HRD. Celem naszych badań jest opisanie aktualnego 
stanu środowiska pracy dla branży HR w Rosji w zakresie zarządzania talentami.

Słowa kluczowe: zasoby ludzkie (Human Resource – HR), zarządzanie zasobami ludzkimi – ZZL 
(Human Resource Managenet), zarządzanie talentami (Talent Management), globalizacja (Globalisation), 
Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (International Human Resource Management – 
IHRM), rozwój zasobów ludzkich (Human Resources Development – HRD), międzynarodowe korpo-
racje (multinational corporation – MNC), Rosja (Russia)

Wstęp

„Talent stał się drogocennym zasobem pożądanym przez strony globalnej wojny  
o niego” (Cheese i wsp., 2008, s. 9). Dla MNC obsadzenie kluczowych stanowisk 
jest ważnym środkiem kształtowania i utrzymywania przewagi nad konkurencją 
(Tarique i wsp., 2006). Analiza 40 globalnych firm wykazała brak satysfakcjonują-
cego źródła talentów, które pozwoliłoby obsadzić strategiczne stanowiska, co ma 
negatywny wpływ na możliwości wzrostu działalności biznesowej (Ready, Conger, 
2007). Mijają kolejne lata, gdy zarządzanie talentami wciąż zajmuje czołowe miejsce 
na liście spraw w zakresie zarządzania ludźmi, co do których firmy zgłaszają braki.

Firmy wciąż postrzegają swoje bieżące możliwości jako niewystarczające do 
pokrycia przewidywanych przyszłych potrzeb, za czym idzie rozwój przywództwa  
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i strategiczne planowanie zatrudnienia (BCG, 2012). Zostanie to zilustrowane ana-
lizą przypadku MNC z główną siedzibą w Luksemburgu, gdzie autorka zajmuje 
stanowisko szefa HR. Firma ta, zwana dalej X, działa w ponad 40 państwach całego 
świata, a zatrudnia powyżej tysiąca osób z 17 krajów. Jest wiodącym europejskim 
dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie projektu i wykonania stalowych 
konstrukcji budowlanych do celów przemysłowych, handlowych, rozrywkowych  
i biurowych. Siłą X jest innowacyjny i kreatywny personel współdziałający w jed-
nym celu, a mianowicie uproszczenia konstrukcji.

Analiza tego przypadku jest oparta na doświadczeniach dyrektora HR z uru-
chomienia fabryki w Jarosławlu, 300 km na północny wschód od Moskwy, z przy-
ciągnięciem ludzi, ich zatrudnieniem, przygotowaniem i zatrzymaniem w firmie. 
W dzisiejszej Rosji jako najważniejsze czynniki w prowadzeniu biznesu jawią się: 
poważny niedostatek talentu, niskie kwalifikacje i niski poziom motywacji. Wysoka 
rotacja kadr (16% w firmie autorki tego tekstu) dodatkowo komplikuje tę sytuację. 
Najtrudniej o wykwalifikowanych robotników, menedżerów ds. sprzedaży i projek-
tantów. Kilkanaście opracowań opisuje międzynarodowy biznes, zarządzanie i przed-
siębiorczość ze szczególnym uwzględnieniem Rosji w organizacjach postsowieckich 
(May, 2011), a także odnosi się do nabywania wiedzy w kontekście rosyjskim (Puffer, 
2011) oraz transferu zarządzania wiedzą do Rosji. May (1998) również relacjonuje 
doświadczenia z rosyjskiego zarządzania zasobami ludzkimi. Na pytania o najważ-
niejsze wyzwania dla specjalisty HR zajmującego się talentami w Rosji udzielono 
między innymi takich odpowiedzi (CBSD, 2010):

„W tej chwili najważniejsze w naszej firmie jest wychowanie liderów“ – Tatiana 
Kainowa, menedżer rozwoju organizacyjnego, Alcon;

„Brak kształcenia HR“ – Swietłana Krinicznaja, dyrektor HR, Severstalrus;
„Tworzenie środowiska, w którym wysiłki i możliwości osób z talentami realnie 

przekładają się na efekty biznesowe, oraz tworzenie warunków pozwalających talen-
tom wzrastać szybko i skutecznie“ – Dmitri Kupcow, HR officer, Severstal.

„Uważamy talent za kościec, na którym opiera się działanie naszej firmy“ – Swie-
tłana Kiszninska, dyrektor HR Grupy Wschodnioeuropejskiej, Otis.

To studium przypadku ma na celu odpowiedź na następujące pytanie badawcze: 
„Przed jakimi wyzwaniami, odnośnie do zarządzania talentami, stają specjaliści 

HRD w przypadku Rosji?“.
By lepiej zrozumieć kontekst zarządzania talentami w Rosji, musimy przyjrzeć 

się rosyjskiemu środowisku pracy. Rosja jako jedno z tzw. państw BRIC (Brazylia, 
Rosja, Indie, Chiny) wykazuje stały wzrost PKB, począwszy od upadku Związku 
Radzieckiego i załamania gospodarczego z 1998 r., coraz bardziej się globalizując; 
obecnie uważana jest za jeden z najszybciej rozwijających się rynków świata. Należy 
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do ścisłej światowej czołówki pod względem tempa rozwoju gospodarki i pomimo 
niełatwych czasów permanentnie dysponuje możliwościami rozwoju biznesu. Cią-
głość wzrostu od kilkunastu lat wskazuje na znaczący potencjał rosyjskiego rynku. 
Wiele kluczowych czynników tego wzrostu, jak bogactwa naturalne i dobrze wy-
kształcona siła robocza, będą obecne, gdy sytuacja rynkowa się poprawi.

Rosja coraz mocniej postrzegana jest jako kraj ze stabilnym klimatem inwesty-
cyjnym (PWC, 2009). W ostatnich kilku latach odnotowuje znaczny wzrost napły-
wu bezpośrednich inwestycji dzięki rosnącemu rynkowi wewnętrznemu, obfitości 
kapitału ludzkiego, bogactwom naturalnym i politycznej stabilności, choć uległo to 
pewnemu spowolnieniu wraz z nadejściem kryzysu finansowego. To największy ry-
nek w Europie ze 142 milionami ludzi i najszybszym wzrostem PKB. Dziś to także 
wicelider rynków samochodowych (za Niemcami) oraz największy rynek telefonów 
komórkowych w Europie.

Poziomy zaufania konsumenckiego w Rosji plasują się wśród najwyższych  
w świecie, a wskaźnik urodzeń wydatnie się poprawia – rosnąc z 8/1000 mieszkań-
ców w 1999 r. do 13/1000 w 2011 r. Przewidywana długość życia także wzrasta  
i wynosi obecnie 75 lat dla kobiet i 63 dla mężczyzn, a to dzięki polityce społecznej 
i poprawie sytuacji zdrowotnej (Ernst & Young, 2011). Rosyjskie zasoby ludzkie 
wciąż mają opinię jednych z najlepszych w świecie. W takiej sytuacji poszukiwanie 
talentów wzmaga się wraz ze wzrostem płac, bezrobocie jest rekordowo niskie dla 
tego kraju (5,4%), w niektórych miastach brakuje robotników, z kolei inflacja jest na 
najniższym poziomie w historii (3,6%) (Neumann & Partners, 2012).

Za podstawowy problem w prowadzeniu biznesu w Rosji uznawany jest poważ-
ny brak talentów. Z analizy rosyjskiego systemu edukacyjnego w porównaniu do eu-
ropejskiego wynikają stosunkowo słabe umiejętności czytania, stopień wykształce-
nia mocno związany z poziomem wykształcenia rodziców, jak również istotna rola 
zamieszkania z widocznym negatywnym wpływem niedostatków mieszkaniowych 
na wyniki studentów, stosunek liczby nauczycieli do liczby studentów i odsetek na-
uczycieli dyplomowanych (Amini, Commander, 2011). Do wyżej wymienionych 
czynników dających Rosji wysoką pozycję wśród światowych rynków zatrudnienia 
można dodać wciąż umiarkowane koszty płac w regionach poza stolicą i główny-
mi metropoliami, jak Sankt Petersburg czy Kazań. Badanie przeprowadzone przez 
grupę konsultingową CEEMEA w 2012 r. pośród tysiąca liderów biznesu z całego 
świata pokazuje taki obraz poszczególnych państw odnośnie do planów zatrudnie-
nia, z Rosją daleko na przedzie stawki (CEEMEA, 2012):
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Wykres 1. Czołowe rynki dla zatrudnienia, czerwiec 2012; wszystkie sektory
Na jakich rynkach zamierzacie zatrudniać w następnych 12 miesiącach? Wszystkie sektory
10 najczęstszych odpowiedzi; kraje w kolejności liczby odpowiedzi.

Źródło: CEEMEA Business Group, przegląd standardów CEE, DT-Global Business, czer-
wiec 2012

Studium przypadku

Strategia MNC z siedzibą w Luksemburgu zakłada dwojaką ścieżkę rozwoju, po-
przez fuzje i przejęcia lub wznoszenie nowych zakładów produkcyjnych. Na po-
czątku XXI w. mała jednostka firmy działająca w branży wentylacyjnej znajdowała 
się w Sankt Petersburgu. Zapadła decyzja o powiększeniu tego zakładu o część 
budowlaną, bowiem w tamtym czasie kompleksowe konstrukcje stalowe były już 
produkowane w fabrykach w Luksemburgu, Czechach i na Węgrzech. Na począt-
ku 2006 r. sporządzono szczegółowy biznesplan, przewidujący budowę i rozruch 
nowej fabryki w Rosji. Dla pomyślnego wdrożenia projektu inwestycyjnego w paź-
dzierniku 2006 r. została podpisana umowa intencyjna o współpracy pomiędzy 
X, Luxemburgiem i administracją regionu jarosławlskiego. W X wymieniano dwa 
najistotniejsze powody prowadzenia produkcji w Rosji: „dobry rynek z wysokimi 
cenami” (Rosja i Ukraina były ówcześnie najszybciej rozwijającymi się rynkami bu-
dowlanymi w Europie (8–16% rocznie) (Euroconstruct, 2006, s. 4) z perspektywą 
osiągnięcia statusu największego europejskiego rynku) oraz „konkurencyjność” – 
importowane elementy budowlane stawały się nieopłacalne przez 20-procentowe cło  
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i opłaty przewozowe (Kierownictwo X, 10 listopada 2010). Lokalna konkurencja była 
coraz bardziej wyrafinowana, a dystans do innych zachodnioeuropejkich wytwórców 
systemów budowlanych coraz wyraźniejszy. W przypadku braku inwestycji ze stro-
ny X potencjał wzrostowy byłby ograniczony, ponieważ Rosję/Ukrainę uważano za 
główne rynki wzrostu w Europie w perspektywie 5–10 lat. X stałaby się niszowym 
graczem; poziom sprzedaży zatrzymałby się, a następnie spadł. Cała dodatkowa pro-
dukcja musiałaby być zrealizowana w istniejących zakładach w Czechach i na Wę-
grzech, które wówczas pracowały niemal z maksymalną wydajnością, lub w znacznie 
droższym Luksemburgu za niemal pięciokrotnie wyższe stawki. Plan inwestycyjny 
X obejmował obiekt produkcyjny o powierzchni 10 km² na 5 ha jako pierwszy etap, 
z możliwością rozszerzenia do 20 km² na ok. 10 ha. Trzeba było uruchomić zakład 
w Rosji, by produkować główne komponenty budynków: pierwszorzędne, drugo-
rzędne, izolacyjne i elewacyjne o kubaturze 25 tys. ton. Jako liczbę pracowników, do 
końca 2008 r. zaplanowano 200 osób, co wzrosło do 300 w 2010 r. 

Co do organizacji, menedżera sprzedaży jednostki rosyjskiej awansowano na sta-
nowisko menedżera jednostki. Dział sprzedaży trzeba było zasilić doświadczonym 
menedżerem z Polski oraz zatrudnić tam rosyjskojęzycznego kontrolera z zagrani-
cy. Nadzór nad produkcją powierzono węgierskiemu menedżerowi, który w ciągu 
pierwszych 3 lat miał spędzić 75% swojego czasu pracy w Rosji. Inżynierów z Jaro-
sławla zatrudniono już pod koniec 2005 r. i szkolono w siedzibach X na Zachodzie. 
Miejscowych robotników rekrutowano i przeszkolono w zakładzie czeskim (Kie-
rownictwo X, 10 listopada 2010).

Informacja o rosyjskim środowisku biznesowym

Obecność inwestorów zagranicznych na rynku rosyjskim ma ok. 15-letnią tradycję. 
Najważniejsze czynniki napędzające rozwój biznesu to redukcja kosztów i sprzy-
jające warunki rynkowe. Wśród parametrów wpływających na obniżenie kosztów 
produkcji można wyróżnić niskie koszty siły roboczej, ograniczenia surowcowe, 
obniżenie kosztów transportu, optymalizację opłat celnych, obniżki podatków oraz 
niskie koszty dostaw energii (elektryczność, gaz, woda). Pozytywne warunki rynko-
we stwarzają duży potencjał rynku i możliwość przejęcia kontroli nad sporą jego 
częścią dzięki niewielkiej konkurencji.

Rosyjska gospodarka od czasu kryzysu 1998 r. radzi sobie wyśmienicie. Pomię-
dzy 1998 a 2005 r. (Galitzine Consulting Ltd, 2006, s. 3–47) rosyjski PKB wzrósł 
o ok. 48%, natomiast dochody ludności realnie o 46%. Współczynnik biedy spadł 
o połowę, nieco zmalały też różnice między regionami. Istotne reformy w takich 
dziedzinach, jak podatki, instytucje budżetowe, a także usuwanie administracyjnych 
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barier dla biznesu umożliwiły gwałtowny i wszechstronny rozwój mechanizmów 
rynkowych. Modernizacja i wzrost produktywności sektorów pozapaliwowych także 
walnie przyczyniły się do tego rozkwitu. Prognozy dla inwestycji w produkcję prze-
mysłową i budownictwo, jak również dla dochodów i siły nabywczej mieszkańców 
Moskwy, Sankt Petersburga i tamtych regionów nadal są pozytywne. Zdaniem ta-
kich agencji ratingowych, jak Standard & Poor’s (S&P) czy Fitch and Moody’s, Rosja 
ma „stabilną” prognozę rozwoju i rosnące oceny krótkoterminowe (S&P, Fitch, 
Moody´s; fragment raportu oceny regionu od Galitzine Consulting Ltd, 2006, s. 9).

Poszukiwanie lokalizacji

Kluczowe dla rankingu były: dostępność wykwalifikowanych robotników i inżynie-
rów, „życzliwość” dla zagranicznych inwestorów ze strony lokalnych władz oraz 
koszty płac pracowników, gruntu, usług, urządzeń, transportu etc. Jako cztery naj-
lepsze, określono region Moskwy, Tweru, Sankt Petersburga i Jarosławia. Moskwę 
odrzucono ze względu na wyższe koszty pracy i wysoką rotację. Sankt Petersburg 
odpadł przez swoje północne położenie, dystans do innych rynków i koszty trans-
portu. Ostatecznym wyborem okazał się Jarosław z ok. 700 tys. mieszkańców, po-
łożony 4 godziny jazdy na północ od Moskwy, miasto będące częścią regionu tzw. 
Złotego Pierścienia, położone nad Wołgą. Wybór pomiędzy Twerem i Jarosławiem 
został rozstrzygnięty na korzyść tego drugiego ze względu na dostępność odpo-
wiednich terenów i przychylność inwestora dla lokalnych władz. Ponadto wiele źró-
deł zachodnich potwierdziło, że ten region to dobry wybór, a tamtejsze władze są 
chętne przyciągnąć takiego globalnego gracza jak X, przy czym niedawno przeszła 
im koło nosa duża inwestycja Volkswagena, za to udało im się pozyskać niemiec-
kiego Bertelsmanna, by uruchomił tam fabrykę Arvato. Dostępne grunty miały po-
wierzchnię ponad 100 km², zatem odpowiednią dla dalszej ekspansji.

Sytuacja demograficzna

Także sytuacja demograficzna była ważnym czynnikiem przy wyborze lokalizacji 
nowej fabryki. Populacja Jarosławla jest znacznie liczniejsza niż na terenach wiej-
skich i stanowi wystarczające lokalne zabezpieczenie dla obsady pracowniczej zakła-
du (Galitzine Consulting Ltd, s. 24):
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Tabela 1. Przekrój demograficzny Rosji

Nr Region Popula-
cja (tys.)

Lud-
ność 
miejska

Ludność 
wiejska

M 
(%)

K 
(%)

Migracja 
dodatnia/
ujemna

Oce-
na*

1 Moskwa 6618 5248 1370 45,9 54,1 + 1
2 Niżny Nowogród 3254 2755   769 45,4 54,6 + 1
3 Woroneż 2379 1472     97 45,8 54,2 + 1
4 Biełgorod 1680 986   694 45,9 54,1 + 1
5 Tuła 1676 1367   309 45,1 54,9 + 1
6 Leningrad region 1669 1109   560 46,1 53,9 + 1
7 Władimir 1524 1214   310 45,2 54,8 + 1
8 Twer 1472 1076   396 45,0 55,0 + 1
9 Jarosław 1362 1101   261 45,2 54,8 + 1
10 Lipieck 1214   780   434 45,8 54,2 + 1
11 Kaługa 1041   779   262 45,9 54,1 + 1
12 Nowogród   694   485   209 45,0 55,0 + 1
13 Iwanowo 1145   949   199 44,8 55,2 + 0
14 Smoleńsk 1050   744   306 45,5 54,5 + 0

* Ocena: 1 = sytuacja pozytywna w zakresie bezrobocia i poziomu przestępczości; 0 = 
sytuacja negatywna
Źródło: Źródło: Państwowy Komitet Statystyczny Federacji Rosyjskiej (Rosstat)

Wskaźniki społeczne

Tabela 2. Wskaźniki społeczne w Rosji

Nr Region Stopa 
bezrobocia 
(%)

Poziom przestęp-
czości, roczna 
liczba przestępstw

Wzrost poziomu 
przestępczości 
2002–2005 (%)

Ocena*

1 Moskwa 6,48 106 528 14,20 1
2 Leningrad 6,05   88 678  14,15 1
3 Jarosław 9,25   41 232 13,35 1
4 Woroneż 8,70   40 551  6,50 1
5 Twer 4,82   36 704  12,20 1
6 Niżny Nowogród 4,34   32 846  14,25 1
7 Smoleńsk 5,33    26 433 15,60 1
8 Biełgorod 6,19   23 208 14,15 1

* Ocena: 1 = sytuacja pozytywna w zakresie bezrobocia i poziomu przestępczości.
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W tabeli 2 zilustrowano takie podstawowe wskaźniki społeczne jak stopa bezrobocia, 
poziom przestępczości i jej wzrost (Galitzine Consulting Ltd., 2006, s. 26–27):

Ocena regionów

85% rosyjskiej populacji i ponad 80% gospodarki niezwiązanej z ropą są skoncen-
trowane w pięciu regionach zachodnich. Wszystkie analizowane regiony znajdują 
się w środkowej Rosji na terytorum Europy, będąc na zaawansowanym poziomie 
rozwoju przemysłowego. Pod względem takich parametrów, jak gęstość zaludnienia 
czy dostosowanie transportowe, wyprzedzają Syberię i regiony dalekowschodnie. 
Potencjał ryzyka dla analizowanego regionu nie jest wysoki, biorąc pod uwagę od-
ległość od lokalnych ognisk konfliktów w regionach południowych (Galitzine Con-
sulting Ltd, 2006, s. 23–24).

Tabela 3. Ocena regionów

Nr Region Obszar 
(km2)

Popula-
cja (tys.)

Dystrykt Główne  
miasto

Populacja 
głównego 
miasta 
(tys.)

1 Leningrad region 85,9 1669 Płn-Zach Sankt Petersburg   4 661
2 Twer 84,1 1472 Centralny Twer      409
3 Niżny Nowogród 76,9 3524 Wołga Niżny Nowogród   1 319
4 Nowogród 55,3   694 Płn-Zach Nowogród      223
5 Woroneż 52,4 2379 Centralny Woroneż      928
6 Smoleńsk 49,8 1050 Centralny Smoleńsk      325
7 Moskwa 46,0 6618 Centralny Moskwa 10 382
8 Jarosław 36,4 1362 Centralny Jarosław      613
9 Kaługa 29,9 1041 Centralny Kaługa      351
10 Władimir 29,0 1524 Centralny Władimir      337
11 Biełgorod 27,1 1680 Centralny Biełgorod      337
12 Tuła 25,7 1676 Centralny Tuła      481
13 Lipieck 24,1 1214 Centralny Lipieck      506
14 Iwanowo 21,8 1148 Centralny Iwanowo     432
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Zasoby ludzkie

Zasoby ludzkie są bardzo istotne dla analizy regionów. To kluczowy czynnik wpły-
wający na zmniejszenie kosztów produkcji przy zakładaniu fabryki w Rosji. Naj-
ważniejszymi parametrami są koszty pracy i dostępność pracowników. Wobec tego, 
że inne fabryki X zlokalizowane w Europie generują wysokie koszty pracy, można 
osiągnąć znaczące oszczędności na płacach dla personelu w Rosji. Poniższa tabe-
la pokazuje rzeczywiste zarobki ludności w wybranych regionach Rosji (Galitzine 
Consulting Ltd., 2006, s. 34–35).

Tabela 4. Zasoby ludzkie

Nr Region Wzrost 
dochodu 
na 2005 r. 
(%)

Ocena Szacowana 
płaca pra-
cownika 
fizycznego 
(RUB)

Ocena Szacowa-
na płaca 
pracownika 
umysłowe-
go (RUB)

Ocena*

1 Twer 24,7 3 600 2 1200 2
2 Woroneż 17,6 3 350 3   800 1
3 Bielgorod 17,5 3 400 3   800 3
4 Lipieck 13,8 3 600 2 1500 3
5 Iwanowo 12,9 2  600 2 1500 3
6 Kaługa 11,3 2 500 2 1300 2
7 Leningrad region 10,8 2 700 1 1500 2
8 Niżny Nowogród   7,8 2 500 2 1100 2
9 Średnia dla całej 

Rosji
  7,8 - - - - -

10 Moskwa   7,6  2 700 1 1600 2
11 Jarosław   7,4 2 300 3 1000 1
12 Tuła   4,5 1 400 3   800 1
13 Nowogród   3,1  1 400 3   850 3
14 Władimir   2,4 1 400 3   900 1
15 Smoleńsk  -0,9 1 400 3 1200 2

* Ocena: 1 – niski wzrost dochodu/niska szacowana płaca pracowników fizycznych i umy-
słowych; 2 – przeciętny wzrost; 3 – wysoki wzrost

Źródło: Państwowy Komitet Statystyczny Federacji Rosyjskiej (Rosstat)
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Obowiązkowe dodatkowe świadczenia w Rosji obejmują: 11 świąt państwowych 
w roku, 28 dni kalendarzowych płatnego urlopu rocznie, płatne zwolnienia lekar-
skie zależnie od stażu pracy (2 dni płatne przez pracodawcę, dalsze przez państwo), 
dwutygodniowa odprawa należna przy zwolnieniu z powodów zdrowotnych lub 
winy pracownika, 3–5 miesięcznych pensji jako odprawa przy cięciach kadrowych 
(wyjątek stanowią pracownicy sezonowi i tymczasowi), 140-dniowy urlop macie-
rzyński i 3-letni częściowo płatny wychowawczy. Pracodawca nie wypłaca renty in-
walidzkiej, zasiłków dla bezrobotnych ani emerytur. Opcjonalne świadczenia to: 
ubezpieczenie zdrowotne, bezpłatne lunche, telefony komórkowe, samochód służ-
bowy, karnet fitness clubu, a także wynagrodzenie w akcjach oraz – bardzo rzadko 
– prywatna emerytura i ubezpieczenie na życie. W odróżnieniu od sytuacji sprzed 
jeszcze kilku lat, obecnie normą jest rekrutowanie personelu średniego i wysokiego 
szczebla spośród Rosjan, co jest znacznie tańsze niż pozyskiwanie pracowników  
z zagranicy, ponieważ ci potrzebują corocznie odnawianych pozwoleń na pracę.

Specyficzne aspekty zarządzania talentami i HRD w Rosji. Spojrzenie 
praktyka

1 lipca 2010 r. w Rosji oficjalnie otwarto zakład firmy X. Było to mocne wyprzedze-
nie większości międzynarodowej konkurencji, jako że przy recesji i zmianach w pra-
wie eksportowanie do Rosji ze zdewaluowaną walutą i wysokimi cłami importowymi 
praktycznie byłoby niemożliwe. Rozpoczynając działalność reprezentacyjnym biu-
rem w Moskwie zatrudniającym personel działów sprzedaży i administracji, zalążek 
zakładu w szczerym polu na przedmieściach Jarosławia, stanowił wielkie wyzwanie 
dla odpowiedniego zarządzania talentami na rynku pracy, tak mocno różniącym się 
od europejskich standardów. Obecnie grupa czterech specjalistów ds. HR – mene-
dżer, asystent i dwaj młodsi asystenci raportujący dyrektorowi w siedzibie głównej 
w Luksemburgu – skupiona jest na następujących zadaniach: rekrutacja (aktualnie 
ponad 20 stanowisk dla pracowników umysłowych i 70 dla fizycznych), organizacja 
i prowadzenie szkoleń, roczne podsumowania wyników pracy, planowanie rotacji 
personelu, działania integrujące i komunikacja wewnętrzna. Obecnie zatrudnionych 
jest w sumie 325 pracowników fizycznych i umysłowych (45:55).

Specjaliści HR w Rosji napotykają wyzwania, które można podzielić na trzy 
główne kategorie: indywidualne, firmowe i w skali makro. Po ogólnych stwierdze-
niach przechodzimy do sytuacji w firmie X.
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Poziom indywidualny

■ Większe zintensyfikowanie talentów wśród rosyjskich pracowników w porównia-
niu z innymi rynkami światowymi: 1–3% w świecie uznaje się za wynik świetny, podczas 
gdy w Rosji i całym regionie CEE 10–30% jest uważane za wynik bardzo dobry.

X: „Otrzymujemy bardzo dobre aplikacje i przeprowadzamy rozmowy kwalifi-
kacyjne z niezwykle utalentowanymi osobami”.

■ Doskonale wykształceni ludzie, chętni do dalszej nauki, ale niewielu rosyjskich 
dyrektorów generalnych prowadzi MNC w Rosji: centrala musi zatrudnić na takich 
stanowiskach więcej Rosjan, ponieważ rozumieją korporację i mówią w miejsco-
wym języku.

X: „Nasz dyrektor jest obywatelem ukraińskim, gdyż pomimo długotrwałych 
poszukiwań nie udało się znaleźć na to stanowisko Rosjanina”.

■ Jakość personelu wykazuje oznaki pogarszania wskutek odchodzenia z pracy 
źle opłacanych nauczycieli, którzy są zatrudniani w sekretariatach wyższych pozio-
mów firm zachodnich, gdzie płace są nieporównywalnie wyższe.

X: „Zatrudniliśmy byłego nauczyciela języka angielskiego na stanowisku asy-
stenta zarządu”.

■ Nierealistyczne opinie o swoich bardzo rozwiniętych umiejętnościach powo-
dujące wysokie oczekiwania odnośnie do awansu.

X: „Dostrzegamy to zjawisko głównie u mężczyzn, którzy przeceniają swoje 
umiejętności, regularnie żądając podwyżek, nie zdając sobie sprawy, że płace u nas 
są przyzwoite w porównaniu ze standardami stosowanymi w Rosji przez inne firmy 
zachodnie. Menedżerowie i pion HR wciąż na nowo im to tłumaczą. Np. pewien in-
żynier ds. badawczo-rozwojowych dla szkoleń w Luksemburgu przychodzi co dwa 
tygodnie z pytaniami o podwyższenie jego wynagrodzenia”.

■ Ograniczona mobilność, jako że Rosjanie chcą mieszkać w pobliżu dzieci,  
a szczególnie starych rodziców.

X: „Szkolimy rosyjskich inżynierów w naszej centrali w Luksemburgu przez na-
wet 3 lata, zanim wracają do Rosji, by prowadzić własne zespoły. Np. spodobał nam 
się kandydat, który jednak następnie odmówił przyjęcia naszej oferty, ponieważ ma 
starych i chorych rodziców i czuje się odpowiedzialny za to, by im pomagać”.

■ Rosyjskie kobiety często radzą sobie w pracy lepiej niż mężczyźni, potrafią 
działać bardziej długofalowo i racjonalnie, lepiej pracują w zespołach, a ich praca 
daje lepsze, solidniejsze rezultaty.

X: „Nasza rosyjska szefowa pionu HR została zatrudniona wkrótce po uru-
chomieniu zakładu i od tamtej pory osiąga świetne wyniki, a liczebność jej zespołu 
wzrosła z 1 do 4 osób”.
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Poziom firmy

■ Ludzie awansują szybko (a czasem zbyt szybko – np. od asystenta marketingu 
przez menedżera marki do menedżera marketingu) bez dostatecznego doświadcze-
nia w branży koniecznego do funkcjonowania na wyższym poziomie.

X: „Zdarzało nam się to dość często w początkach działalności, a było spowo-
dowane brakiem dostępnych talentów. Oferujemy specjalistyczne szkolenia w celu 
przygotowania pracowników na wyższe poziomy”.

■ Nagradzanie awansem co 2–3 lata, w przeciwnym wypadku pracownicy od-
chodzą. Dawanie jasnego obrazu ścieżki karery, możliwości pracy nad interesujący-
mi projektami.

X: „Mamy opracowane plany rozwoju karier, o których kierownictwo dyskutuje przy-
najmniej raz w roku podczas spotkania poświęconego ocenie efektywności pracy”.

■ Poziom dobrowolnej rotacji: przed kryzysem sięgał 13–20% w sektorze 
FMCG i 7–14% wśród przedsiębiorstw z branż przemysłowych i IT, ponieważ 
gdzie indziej proponowano lepsze zarobki; właściwie zerowy w trakcie kryzysu, 
stopniowo wzrósł do poziomu sprzed kryzysu.

X: „Wszystkich naszych pracowników umysłowych i fizycznych wysyłamy na 
intensywny trzymiesięczny kurs języka angielskiego (po 8 godzin dziennie), zanim 
zaczną pracę na swoim stanowisku. Wykorzystujemy nasze kontakty biznesowe na 
całym świecie. Ludzie kontaktują się ze sobą, a dzięki tym interakcjom jest im ofe-
rowana praca gdzie indziej. Szczególnie rosyjskie przedsiębiorstwa bardzo wysoko 
cenią pracowników międzynarodowych korporacji. Mieliśmy liczne przypadki pro-
ponowania naszemu personelowi przez firmę rosyjską podwójnej stawki w porów-
naniu z naszą, niektóre osoby skorzystały z takich propozycji”.

■ Generalnie niski poziom lojalności. Największy problem to ryzyko odejść pra-
cowników o stażu 2–4 lat pracy.

X: „Wykształcenie się osobistego przywiązania i identyfikacji z pracodawcą po-
trzebuje czasu. Poczucie bycia częścią ‘rodziny’ (tzn. firmy) kształtuje się dopiero  
w ciągu 2–4 lat od zatrudnienia. Skoro nasza firma istnieje od 2010 r., mamy do czy-
nienia z pracownikami o krótkim stażu, zatrudnionymi przy pomocy rosyjskich agen-
cji, jak antal.ru, bądź przez ogłoszenia zamieszczane przez nas na headhunter.ru”.

■ Znaczenie szacunku dla menedżera liniowego. Pracownicy odchodzący przez 
szefa.

X: „W pracy Rosjanie wciąż myślą bardzo hierarchicznie. Liczą się tytuły i po-
zycja. Tytuł na wizytówce jest ważniejszy niż nazwa firmy i budzi szacunek. Moi 
rosyjscy współpracownicy, zwracając się do mnie, używają mojego tytułu”.

■ Kultura korporacyjna jest kluczowa.
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X: „Ludzie w prywatnych rozmowach często poruszają tematy związane z pracą 
i firmą. Z dumą pokazują swoje miejsce pracy rodzinie i krewnym. Dni otwartych 
drzwi i letni piknik cieszą się dużym wzięciem (w odróżnieniu od takich imprez  
w naszych zachodnich oddziałach)”.

■ Image firmy/marka pracodawcy są ważne.
X: „Duma z pracy dla międzynarodowej marki. Zamieszczamy reklamy naboru 

w autobusach, gazetach i telewizji. Nasi rosyjscy koledzy dyskutują o tym w pracy,  
a także w rodzinach i z przyjaciółmi”.

■ Jakość produktów wskazuje na identyfikację z pracodawcą.
X: „Kampania «najlepszy budynek miesiąca i roku»: każdy pracownik może zgła-

szać swoje sugestie. Najwięcej otrzymujemy ich od rosyjskich współpracowników”.
■ Konieczne jest interesujące portfolio.
X: „Oferujemy gotowe rozwiązania dla wszystkich rodzajów budynków: jedno- 

i wielopiętrowych, parkingów, centrów logistycznych, małych pomieszczeń. Nasi 
pracownicy identyfikują się z tymi produktami”.

■ Istnieje potrzeba przezwyciężenia etosu hierarchii i władczego modelu zarzą-
dzania w stylu sowieckim.

X: „Mamy płaską hierarchię, wprowadzamy politykę jawności w zachodnim mo-
delu biznesowym, w stylu amerykańskim, wzorem poprzedniego właściciela firmy ze 
Stanów Zjednoczonych (z centralą w Luksemburgu)”.

■ Mnożące się wymogi regulacyjne powodujące czasochłonną pracę z doku-
mentami skłaniają firmy do zatrudniania liczniejszego pomocniczego personelu 
administracyjnego, którego zadaniem jest uporanie się z nią, aczkolwiek trudno to 
wytłumaczyć centrali, która, jeżeli już zachodzi taka potrzeba, woli zatrudniać pra-
cowników w działach sprzedaży czy marketingu.

X: „To zjawisko daje się zauważyć także w naszym dziale HR w Rosji: wciąż 
musimy zwiększać zatrudnienie w administracji, aby poradzić sobie z coraz większą 
ilością pracy z dokumentami (książka pracy z pięczęciami dla oddzielnego pracow-
nika i stanowiska, pozwolenia, certyfikaty)”.

■ Bardzo ważne jest wyrozumiałe traktowanie, afirmacja i indywidualne podej-
ście ze strony firmy.

X: „Wcielamy w życie nasz korporacyjny program społecznej odpowiedzialno-
ści: na wszystkie imprezy firmowe (sportowe, rodzinne, dni otwartych drzwi) za-
praszani są małżonkowie z dziećmi, organizujemy także imprezy integracyjne, np. 
kręgle, obok zakładu mamy własne boisko piłkarskie, wręczając prezenty i kwiaty, 
całe działy obchodzą urodziny swoich pracowników; coroczne zebrania pracow-
nicze w obecności przynajmniej jednego członka zarządu z Luksemburga, Dzień 
Ojca, Dzień Matki, narodziny dzieci, Sylwester; komunikacja wewnętrzna: newsletter, 
tablica, publiczny HR folder”.
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Poziom makro

■ Potrzeba czasu, by obsadzić stanowiska od poziomu średniego w górę. Stwo-
rzenie zasobu liderów jest czasochłonne, ponieważ rynek jest wciąż bardzo młody 
(ogólny brak orientacji biznesowej i myślenia strategicznego – te umiejętności trze-
ba rozwinąć).

X: „Menedżer HR przynajmniej raz w roku z większą grupą specjalistów do-
konuje przeglądu potrzeb szkoleniowych opartego na corocznej analizie wyników 
pracy. Plany następstwa dla najwyższego szczebla i kluczowych stanowisk pozwalają 
niwelować aktualne i unikać przyszłych braków”.

■ Wsparcie dla ludzi w rozwijaniu się i zdobywaniu doświadczeń na Zachodzie.
X: „Szkolenia poza Rosją są bardzo wartościowe i doceniane przez pracowni-

ków (z dumą opowiadających o nich rodzinie i przyjaciołom)”.
■ Tendencje w rosyjskim systemie edukacyjnym (wywodzącym się z systemu 

radzieckiego kładącego duży nacisk na dyscyplinę i wysoki poziom kształcenia, 
szczególnie w naukach ścisłych, inżynierii, biologii, chemii i fizyce). Przejście od 
technicznego systemu przedmiotów ścisłych do zwiększonej liczby przedmiotów 
humanistycznych i zajęć z dziedzin związanych z biznesem.

X: „Stanowiska w obszarze HR cieszą się dużą popularnością i są bardzo poszu-
kiwane ze względu na wzrastające oczekiwania odnośnie do zarobków. Z rosyjskimi 
członkami naszego zespołu HR regularnie kontaktują się headhunterzy, o czym mi 
mówią przez wzgląd na nasze dobre kontakty”.

■ Wyraźny spadek jakości, ale z bardzo wysokich poziomów.
X: „Praca nie jest już w centrum zainteresowania. Ludzie chcą mieć więcej wol-

nego czasu i wydawać posiadane pieniądze. Nie oszczędzają na cięższe czasy. Męż-
czyźni wydają na alkohol (wcześnie kończą im się pieniądze i proszą o zaliczkę, więc 
płacimy dwa razy w miesiącu). Kobiety: ubrania, kosmetyki, buty”.

■ W biznesie nadal bardzo częstym zjawiskiem jest korupcja.
X: „Zdecydowanie sprzeciwiamy się korupcji (kodeks etyczny)”.
■ Istotna rola wsparcia ze strony rodziny i rodziców, którym zależy na życiowym 

powodzeniu dzieci.
X: „Rosjanie chcą dla swoich dzieci lepszego życia, niż sami wiodą, np. rosyjski 

menedżer HR ma dwie córki, niania zajmuje się nimi i domem, zastępując babuszkę 
(babcię) w jej tradycyjnej roli. Wśród ludzi wysoko wykwalifikowanych z wysokim 
odsetkiem zatrudnionych kobiet powszechna jest praca na dwa etaty”.

■ Skuteczne ograniczanie oczekiwań względem zarobków to jedno z najwięk-
szych wyzwań firmy (rosyjskie przedsiębiorstwa podbierają najlepsze talenty fir-
mom międzynarodowym).
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X: „Ludzie są w dobrym zasięgu dzięki mediom społecznościowym i mają dobry 
ogląd rynku. Pracownicy przychodzą do mnie, aby pokazać oferty, jakie otrzymują 
od innych firm”.

■ Pieniądze nie są już jedynym ważnym składnikiem zatrudnienia, zwraca się 
coraz baczniejszą uwagę na inne konkretne i mniej konkretne korzyści (szkolenia, 
rozwój kariery, współpraca międzynarodowa), choć pieniądze wciąż stanowią bar-
dzo ważny bodziec (dla utrzymywania odpowiedniego stylu życia i statusu, jako że 
pracownicy między sobą otwarcie mówią o zarobkach).

X: „Słyszy się rosyjskich kolegów otwarcie rozmawiających o swoich zarobkach, 
chociaż zapis w umowie zabrania takich praktyk”. 

■ Nieformalne „struktury rodzinne” mogą powodować problemy w pracy ze-
społowej.

X: „Matka, ojciec i dzieci pracują w jednej firmie: np. w naszym dziale inżynie-
ryjnym mamy trzy pary, które razem złożyły swoje aplikacje i zostały przyjęte, co 
dobrze się sprawdziło”.

■ Wysiłki, by nie być wysłanym do pracy do sąsiednich krajów, spowodowa-
ne wciąż istniejącymi animozjami wśród części narodów (Rosjanie/Polacy, Polacy/
Czesi, Rumuni/Węgrzy).

X: „Wiele razy próbowaliśmy przekonać inżynierów do pracy w innym kraju Eu-
ropy Wschodniej w celu przeszkolenia nowych pracowników, ale udało się to nam 
tylko raz, choć języki są podobne, co daje możliwość łatwej komunikacji. Powód: 
wciąż obecne złe wspomnienia po czasach sowieckiej dominacji”.

Przykłady interwencji HRD w firmie X

1) Przeniesienie do Rosji
Menedżer produkcji z Luksemburga powołany na stanowsko kierownika zakła-

du w Rosji w 2007 r. Pierwotnie misję przeniesienia zaplanowano na 3 lata, lecz po 
takim okresie udanej pracy i wobec braku odpowiedniego następcy (zdefiniowane-
go w planowaniu następstwa) przedłużono ją o kolejne 3 lata. Osobę tę poddano in-
tensywnemu nauczaniu języka rosyjskiego (przed misją), którym obecnie biegle się 
posługuje (w pracy do robotników, poza pracą do swojej rosyjskiej dziewczyny).

Rola HRD: wraz z innymi członkami kadry kierowniczej wybrano odpowiednich 
utalentowanych kandydatów, przeprowadzono rozmowy negocjacyjne (pensja, do-
datki), zorganizowano zajęcia języka rosyjskiego, szkolenie międzykulturowe przed 
rozpoczęciem misji (w formie seminarium otwartego dla wszystkich pracowników), 
poszukiwanie stosownego zakwaterowania, złożono aplikację o wizę i pozwolenie 
na pracę, zajęto się potrzebami życia codziennego (np. domowym dostępem do 
internetu, znalezieniem odpowiedniego przedszkola i szkoły dla dzieci).
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2) Przeniesienie do Luksemburga
Młody rosyjski inżynier zatrudniony w początkowej fazie przedsięwzięcia osią-

gnął dobre wyniki, dlatego w 2009 r. wysłano go na dwa lata do Luksemburga, aby 
przeszedł szkolenie w konkretnej dziedzinie (budynków wielopiętrowych). Po po-
wrocie otrzymał awans na szefa zespołu, w której to roli radzi sobie bardzo dobrze.

Rola HRD: Zajęto się wszelkimi sprawami wokół jego pracy, aby mógł w pełni 
się na niej skoncentrować (zaproponowano członkostwo w klubie sportowym, wy-
najęto rower górski, ponieważ bardzo to lubi, wysłano go na lekcje francuskiego, 
głównego języka używanego w Luksemburgu).

3) Młoda rosyjska inżynier przeniesiona do Luksemburga
Pracownica zakochała się w belgijskim inżynierze zatrudnionym w luksembur-

skim X, pobrali się i ona zrezygnowała z pracy w rosyjskiej fabryce. Wyraziła zain-
teresowanie pracą w Luksemburgu.

Rola HRD: Usłyszawszy tę historię, dyrektor HR skontaktował się z dyrektorem 
zarządzającym, żeby dowiedzieć się, jaką funkcję możemy jej zaoferować w Luk-
semburgu. Sprawa otarła się o zarząd i w efekcie obecnie osoba ta pracuje w dziale 
sprzedaży, pełniąc rolę łącznika dla firm rosyjskich chcących nawiązać współpracę 
z X. Wszystkie strony są zadowolone.

4) Krótkotrwałe przeniesienia Rosjan na szkolenia w Luksemburgu
Od początku naszej działalności w Rosji przeszkoliliśmy ok. 60 młodych absol-

wentów inżynierii zatrudnionych w naszej rosyjskiej placówce, przenosząc ich na 
rok lub dwa do Luksemburga, aby nauczyli się fachu. Był to ich pierwszy taki pobyt 
za granicą, z dala od rodziny i przyjaciół.

Rola HRD: Wybrano zakwaterowanie, udzielono pomocy w dojazdach (bilety au-
tobusowe i kolejowe) i usługach pralniczych, doradzono w kwestii wycieczek week-
endowych, zorganizowano kolacje integracyjne z luksemburskimi kolegami oraz 
lunche powitalne w naszej kantynie z kierownikiem, członkami zespołu i HR, zorga-
nizowano potrzebne szkolenia (np. IT) we współpracy z menedżerem liniowym.

5) Przykład udanego zastosowania HRD przez lokalnego menedżera linio-
wego w Rosji

Wdrażając program CSR w ramach całej korporacji, luksemburska centrala zaini-
cjowała kampanię pod nazwą „Z pasją dla X”, w której to pracownicy z 17 krajów 
zostali poproszeni o określenie swojego wzoru identyfikacji z firmą i jej wartościami. 
Fabryka w Rosji okazała się zdecydowanie najbardziej obfitująca w pracowników no-
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minowanych przez swoich menedżerów liniowych. W rezultacie kolega z Rosji, szef  
działu kontroli jakości, został wybrany „menedżerem roku” z uwagi na swoje zaan-
gażowanie i pasję dla spraw firmy. Jego zdjęcie i przebieg ścieżki kariery w X zostały 
umieszczone w firmowym intranecie i comiesięcznym newsletterze, z czego ów pra-
cownik był bardzo dumny. To dobry przykład wyrażenia rosyjskiej duszy i identyfika-
cji z pracą, jak również trafnej interwencji HRD, jako że była to zbiorowa inicjatywa 
działu HR mająca na celu wzmocnienie więzi między indywidualnymi pracownikami  
a firmą. Wziąwszy pod uwagę powyższe uwagi odnośnie do znaczenia lojalności  
i identyfikacji z miejscem pracy, jest to podejście pozytywne, warte kontynuowania.

Konkluzja

Wracając do głównego pytania: „Przed jakimi wyzwaniami odnośnie do zarządzania 
talentami w kontekście Rosji stają specjaliści HRD?“, powinno być już jasne, iż rosyj-
ski rynek pracy przechodzi gwałtowną zmianę od walki ambitnych, dobrze wykształ-
conych absolwentów uczelni o dobrze płatne prace w MNC z jednej i wymagających 
pracodawców z drugiej strony do groźnego braku talentów wywołanego odpływem 
młodych fachowców nie zamierzających żyć w kraju rządzonym przez prezydenta  
o sowieckich zapędach. Władimir Putin dzierży władzę już od 13 lat. Na początku 
sprawowania przez niego mandatu gospodarka była w rozkwicie napędzanym rosną-
cymi cenami surowców naturalnych. Kryzys finansowy obnażył chwiejność takiego 
modelu. Dziś wzrost spowalnia, a głoszona modernizacja wchodzi w stagnację. Putin, 
aby utrzymać się przy władzy, powrócił do starych sowieckich metod. Wyeliminował 
swoich oponentów, z których wielu opuściło kraj. Przeciwnie do tego, co dzieje się  
w Turcji, niewielu Rosjan jest gotowych na konfrontację, ponieważ takie rozwiązania  
w przeszłości przyniosły krwawe skutki. Wielu młodych, dobrze wykształconych 
Rosjan nie identyfikuje się z macho-polityką Putina. Korzystają z mediów społecz-
nościowych, widzą życie w innych krajach, są w ciągłym kontakcie ze światem. Aspi-
rują do życia w nowoczesnym XXI-wiecznym społeczeństwie, a nie rządzonym 
autokratycznie kraju w stylu Związku Radzieckiego. Z badań wynika, że udział osób 
zainteresowanych opuszczeniem kraju wzrósł do 22%, z których 45% posiada wyż-
sze wykształcenie, a 38% to przedsiębiorcy, natomiast dzietność spada. W ciągu 
najbliższych 10 lat odsetek osób w przedziale wiekowym 15–29 spadnie o 20%, 
tzn. o ok. 5 milionów ludzi. Putin skupia się na partriotyzmie zamiast na reformach 
instytucjonalnych (Smirnova, 2013). Zatem przed profesjonalistami HRD mnóstwo 
pracy.
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Opportunities for HRD and talent management in Russia within multina-
tional corporations: The Case of  a Luxembourg headquartered MNC

Summary
This paper focuses on the key HRD and talent management issues occurring with 
Multinational Corporations (MNC) in today’s Russia. The paper is designed to share 
those issues alongside with a practitioner ‘s view. We argue that talent management 
in Russia has become an important issue HRD professionals face nowadays. The 
aim of  the research is to describe the current working environment for HR practi-
tioners in Russia when it comes to talent management issues.
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