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Személyzeti munka a globalizálódó világban – 
Kínában, Oroszországban, Franciaországban 

A kínai gazdaság változása egyaránt foglalkoztatja a kutatókat és a 
vállalkozókat. Kevésbé taglalják, hogy ez milyen esélyeket és koc-
kázatokat jelent a személyzeti politika számára, amit nagyban befo-
lyásol a Kínában letelepedett nyugati cégek anyavállalatának sze-
mélyzeti politikája. A külföldön élő németek például a helyi kultúra 
ismerete következtében különböző megoldásokat fejlesztenek ki az 
ottani személyzet vezetésére és így döntően hozzájárulnak vállala-
tuk sikeréhez vagy sikertelenségéhez a külföldi piacokon. A vállala-
tok követelményrendszerében fontos szerepe van az idegen nyelvek 
ismeretének. A vállalatok által elvárt nyelvismeret vizsgálata azon-
ban érdekes eredményeket tár fel. 
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Változások a kínai vállalatok személyzeti munkájában 

Az elmúlt években Kína, a Föld legnépesebb országa gazdasági 
nagyhatalommá fejlődött. A német vállalatok közvetlen kínai befektetése-
inek növekedésével nagyobb lett a jól képzett kínai munkatársak iránti 
kereslet. A személyzetvezetés területén kényszerűen jelentkeznek az 
interkulturális különbségek, amit a német és kínai vállalatok eltérő 
együttműködési formái tovább éleznek. A Kínában működő nyugati cé-
gek többségénél a személyzetvezetési koncepciók nagyon hasonlítanak 
az anyaországban alkalmazotthoz.  

Nagy teljesítménykényszer az iskolában és egyetemen 

A kínai társadalomban nagy helyértéke van a képzésnek. A kínai 
szülők nagy súlyt fektetnek gyermekeik képzésére és nagyok az elvárá-



sok a gyermekekkel szemben. A helyzetet kiélezi a kevés egyetemi férő-
helyért folytatott verseny. A kínai oktatási rendszer erősen támaszkodik 
az állandó teljesítményteszteken alapuló teljesítményösztönzésre. Ezért 
feltételezhető, hogy a kínai tanulók számára a szülők és tanárok által 
megteremtett szorongás a fő hajtóerő. Ezt a körülményt a vállalati ösz-
tönzési rendszer kialakításánál is figyelembe kell venni. 

Az itt alkalmazott személyzetmenedzsment azonban még gyerekci-
pőben jár, mivel a nyugatiak által vezetett vállalatoknál gyakran a nyugati 
rendszerek és koncepciók a meghatározók.  

A képzésideál további szempontja a továbbképzés, mint pl. MBA-
programok iránti nagy kereslet, ami különböző lehetőségeket nyitna a 
személyzet megtartásában. A karriertervezésben is vannak nyitott kér-
dések: Mekkora a fluktuáció és mennyire erős a lojalitás és kötődés a 
munkaadóhoz? 

Személyes összefonódások 

A kínai társadalmi és gazdasági élet a személyes kapcsolatok- 
ra épül. Ezek az összefonódások és függőségek befolyásolhatják bi- 
zonyos munkakörök betöltését, de a piaci résztvevők közötti kapcsolato-
kat is.  

A gazdasági reformok lassú folyamata miatt a vállalatoknál a mun-
katársakat különböző vállalkozásorientált kérdések foglalkoztatják. Az az 
alkalmazott, aki állami vállalatnál szerezte első tapasztalatait, munka-
módjában és ösztönzésstruktúrájában nagyon eltér azoktól, akik kizáró-
lag piacgazdaság-orientált vállalatoknál dolgoztak. Ezt a határvonalat a 
mostani 35 éveseknél lehet meghúzni. 

A fiatalabb generációnál már megjelenik a kapitalista gondolkodás. 
Fontos szerepet játszanak a pénzügyi tényezők, a vállalattal azonosulás 
mértéke csekély. Mivel a magasabb fizetés elérésének lehetősége a 
munkahely-változtatás oka lehet, a munkatársak ezen csoportjában vi-
szonylag nagy a fluktuáció.  

Az ösztönző rendszer kialakításában tehát különbséget kell tenni az 
idősebb és fiatalabb generáció között. Nyilvánvaló, hogy a vállalatok a 
két csoport vonatkozásában eltérő személyzetpolitikai célokat követhet-
nek. 

A fiatalok és idősek viszonyának megváltozásához tartozik az is, 
hogy a fiatalok már nem támogatják szüleiket. Az állam részéről ezért az 
idősek részére mellékfoglalkozást keresnek.  

 

 



Hatások a munkamorálra 

Sok nyugati vállalat a kínai munkaerő mellett kiküldötteket foglalkoz-
tat, akik hasonló munkakörben a kínai alkalmazottak bérének többszörö-
sét kapják. Ez a gyakorlatban negatívan hat a kínai munkatársak mun-
kamoráljára. Az egyének ugyanis erősen figyelik társadalmi környezetü-
ket és hajlamosak arra, hogy a hatásokat a nyugati kultúrában szoká-
sosnál élesebben értékeljék. Így prémium fizetése vagy egy munkatárs 
megdicsérése oda vezethet, hogy kollegái úgy érzik, háttérbe szorítják 
őket, és ez negatívan hathat az egész csoport munkamotivációjára. Kí-
nában tehát az ösztönző rendszer kidolgozásakor sokkal jobban figye-
lembe kell venni a munkakörnyezetre gyakorolt hatásokat. 

Egy adott személyzetpolitika megvalósítása előtt elemezni kell az in-
tézményi struktúrákat és keretfeltételeket, például munkajogi rendelke-
zéseket. Ezen túlmenően figyelembe kell venni a piaci résztvevők közötti 
verseny formát és az együttműködés módját. Vállalati szinten felléphet-
nek kényszerek és problémák, ha a vállalat egy kooperációs partnerrel 
együttműködik és a személyzetpolitika kialakításakor rá van utalva a 
partner egyetértésére. Így sokféle kérdés vetődik fel a modern személy-
zetmenedzsment vonatkozásában, amit éppen most kezdenek fejlesz- 
teni. 

Hiány van menedzserekben 

Növekszik a felsőfokú képzés színvonala és egyre intenzívebb az 
internacionalizálódás is. A pekingi üzleti és gazdasági egyetemnek jelen-
leg 20 000 hallgatója van és az ország vezető intézményei közé tartozik, 
akárcsak a sanghaji egyetem. A nemzetközi kereskedelem, bank- és 
pénzügyek, közigazgatás, nemzetközi üzleti menedzsment területén 
képzést nyújtó iskolákkal, a Kínai–Német Intézettel, külföldi tanulmá-
nyokra, információmenedzsmentre felkészítő iskolákkal széles és vonzó 
oktatási kínálattal rendelkezik. 

Az elmúlt években fokozódott a hallgatók cseréje. Bár továbbra is az 
Egyesült Államok számít különösen vonzónak, jó neve van a német 
egyetemi rendszernek is. Kedvező az is, hogy nem minden szövetségi 
tartományban van tandíj. Egyes egyetemek, mint a bochumi és hamburgi 
szoros kapcsolatot tart fenn kínai intézményekkel. Egyes szakfőiskolá-
kon vannak olyan szakirányok, amelyek a hallgatókat a kínai tartózko-
dásra készítik fel. 



Ez az „Ázsia-menedzsment” címszó alatt folyó felkészítés a követ-
kezőket tartalmazza: 

– Országismeret – kultúra, vallás és filozófia, állam és igazgatás, 
földrajzi áttekintés. 

– Kína külgazdasága – szerződésjog, finanszírozási szerződések, 
licencszerződések. 

– Kína mint piac – gazdasági struktúra, a távol-keleti piacok sajá-
tosságai, német–kínai gazdasági kapcsolatok. 

– Interkulturális kommunikáció – üzleti tevékenység kiépítése, kínai 
tárgyalási szokások, tárgyalásvezetés. 

– Vegyes vállalatok irányítása – alapítás előkészítése, engedélye-
zés, vegyes vállalat feltételei, kínai pénzügyi rendszer. 

– Eladás Kínában – piaci struktúrák és célcsoportok, piacra lépési 
stratégiák, vásárok és kiállítások. 

Ezeknek a tartalmaknak a segítségével megfelelő alapot adnak a 
hallgatóknak ahhoz, hogy a legfontosabb gazdasági struktúrákkal és a 
kommunikáció és együttműködés alapjaival boldoguljanak.  

Kínában sok felsőfokú végzettséggel rendelkező sajátította el a né-
met nyelvet. Figyelemre méltó, hogy 50 000 kínai tanul Németország-
ban, de mindössze 5000 német Kínában. Ugyanakkor a kínai oktatási 
kínálat a német hallgatók számára nagyon érdekes. Sok tantárgyat an-
golul oktatnak, és így az Ázsiában aktív cégek számára jó alapot szolgál-
tat a további személyzetfejlesztéshez. Mivel Kínában a következő évek-
ben 75 000 nemzetközi tapasztalattal rendelkező vezetőre lesz szükség 
és kevés német áll rendelkezésre, az európaiaknak jó esélyeik vannak. 
A Sanghaji Oktatási Bizottság szerint 37 500 MBA-végzettséggel rendel-
kezőre lesz szükség, adataik szerint azonban csak 12 000 kínai fog ez-
zel rendelkezni. Természetesen számolni kell azzal is, hogy a gazdasági 
fejlődés miatt – a jelenleg külföldön élő mintegy 100 millió kínaiból – sok 
visszatér hazájába.  

Jelentősen megváltoztak a továbbképzéssel szembeni követelmé-
nyek. A kínai gazdaság szakemberigényének változásaira a nyugati ok-
tatási intézmények is felfigyeltek. A University of Maryland például olyan 
programot kínál, ami a tanulmányokat nemcsak az USA-ban és Európá-
ban teszi lehetővé, hanem Kínában is. Az MBA-hallgatók itt megismer-
kednek az ország gazdasági folyamataival, a menedzsment keretfelté-
teleivel. A multinacionális vállalatok menedzsmentjének pontosan ismer-
ni kell, hogyan tevékenykedjenek a különböző kontinenseken, és ehhez 
meg kell ismerni az egyes kultúrákat. Az oktatás fontos részét képezik a 
Kínával kapcsolatos esetpéldák megoldásai.  

 



Kínában jó esélyeik vannak a nyugati országokból érkező, jól kép-
zett vezetőknek. Itt ugyanis kiválóan képzett munkaerő áll rendelkezésre, 
de nagyon kevés a funkcionálisan képzett menedzser. A kínai Lenovo 
cég például megvásárolta az IBM PC-üzletágát, de továbbra is rá van 
utalva az IBM menedzsmentjére.  

Német vezetők Oroszországban 

Oroszországot továbbra is sok, elsősorban német vállalat tekinti 
nagy piaci lehetőségnek. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy távolról 
sem olyan sok cég sikeres, mint ahogy a fellendülő piactól elvárható len-
ne. Ezeknél a külföldi vállalkozásoknál a siker elmaradásának okai a 
gazdasági és kulturális tényezők mellett emberi tényezőkre is visszave-
zethetők. 

Az Oroszországban működő német leányvállalatok körében lefolyta-
tott megkérdezés világossá teszi, hogy a kiküldött németek lényegesen 
befolyásolják az oroszországi német leányvállalatok humánerőforrás-
menedzsmentjének (HRM) struktúráját. A kiküldöttek személyes szerve-
zetértelmezésüket és (kultúrákkal kapcsolatos) tapasztalataikat elsősor-
ban a személyzetmenedzsment területén tudják felhasználni. A német 
anyavállalat menedzsmentje ebben a kérdésben kevesebb stratégiai elő-
írást ad. A kiküldöttek egyéni befolyása azonban kevésbé jelentős, ha a 
kiküldő cég szerteágazó fejlesztéstervezést végez és a kiküldött mene-
dzserek az anyaszervezetnél szocializálódtak. 

A kiküldöttek annak ellenére, hogy hasonló kulturális környezetben 
fejlődnek, eltérő megoldási mechanizmusokat fejlesztenek ki, amelyek 
az orosz munkatársak ennek megfelelő magatartását vonják maguk után 
és így ennél a vállalatnál bizonyos HRM-gyakorlatok intézményesítésé-
hez vezetnek. A válaszok alapján három menedzsertípust lehet felismer-
ni: Oroszországhoz erősen kötődő, kevéssé kötődő, Oroszországhoz 
közepesen kötődő menedzsert. 

Oroszországhoz erősen kötődő menedzserek 

Az Oroszországhoz erősen kötődő menedzsertípusra jellemző az 
orosz értékek elvi elfogadása. Ezen kiküldöttek HRM-gyakorlatánál ezért 
különösen hatnak a kultúrafüggő személyes kapcsolatok.  

Így személyzetüket elsősorban személyes kapcsolatokon keresztül 
keresik. A kiküldöttek a személyzettoborzás ezen formáját főleg akkor 
fogadják el, ha (német) értékrendszerük alapján aggályaik vannak. 



A személyzetfejlesztés vonatkozásában is világos, hogy az orosz 
jellemzők elfogadása egyidejűleg az egyéni személyiség erősebb elfo-
gadását is jelenti. Ennek az lehet a következménye, hogy a munkatársa-
kat jobban magukra hagyják. Célirányos fejlődés nem történik. A felettes 
a legkisebb hibánál és kérdésnél segít. A gyakori visszacsatolásnak ez a 
formája a munkatársak fékezett önállóságához vezet, aminél bizonyos 
függőségi viszony alakul ki a munkatársak és a kiküldöttek között.  

A felettes alig bírálja az orosz munkatársak munkamagatartását. 
Csak akkor rendel el valamit, ha a vállalat nagyon kritikus helyzetbe ke-
rül. Ezek a kiküldöttek inkább nem anyagi ösztönzést adnak. Nyilvánva-
lóan abból indulnak ki, hogy a helyi munkavállalóknak elég motiváció, 
hogy egy külföldi cégnél dolgoznak. Másrészt a munkatársak inkább a 
személyhez, azaz a főnökhöz kötődnek, és kevésbé a mindenkori tevé-
kenységi területhez. 

Ez a megközelítés összességében oda vezet, hogy a kiküldöttek 
nagy része bizonyos feladatokat nem tud átruházni és sok mindent saját 
magának kell megcsinálni. 

Oroszországhoz kevéssé kötődő menedzserek 

Az Oroszországhoz kevésbé kötődő vezetőkben közös, hogy több-
ségük nem fogadja el az orosz értékeket. A felismert kulturális különbsé-
gek és a néha jobb tudás ellenére is ezek a vezetők értelmezésükben a 
személyzetmenedzsment bevált technikáit valósítják meg. Munkatársai-
kat – nem utolsó sorban a kapcsolatok hiánya miatt – fejvadászcégeken 
keresztül és pályázatokkal toborozzák.  

Az orosz munkatársak fejlesztése erősen függ a személyzetfejlesz-
tésnek az anyavállalaton belüli helyértékétől és az egyes kiküldöttek ér-
telmezésétől. Azoknál a vállalatoknál, ahol az anyacég nagy súlyt helyez 
a munkatársak fejlesztésére, a leányvállalatoknál is többet tesznek eb-
ben a kérdésben.  

A munkatársak ösztönzésének lehetőségét az ilyen típusú mene-
dzserek elsősorban a monetáris területen látják. Az Oroszországhoz ke-
vésbé kötődő menedzserek munkatársaikat esetenként úgy is ösztönzik, 
hogy igényesebb feladatokkal bízzák meg őket. Az orosz munkatársak 
munkafolyamatot akadályozó magatartását ezek a menedzserek nagyon 
egyértelműen bírálják. Elvárják, hogy az oroszok a kiküldöttek kulturális 
értékeihez alkalmazkodjanak. 

Azoknál a vállalatoknál, ahol az anyavállalat részéről erős az ilyen 
irányú támogatás, ezt meg is lehet valósítani. 

 



Oroszországhoz közepesen kötődő menedzserek 

Az Oroszországhoz közepesen kötődő menedzserek képesek arra, 
hogy a mindenkori különböző kultúrák előnyeit és hátrányait mérlegeljék 
és az orosz munkatársak hátrányos magatartásmódját bizonyos megér-
téssel kezeljék. Egyéni felismeréseiket nem mindig tudják a személy-
zetmenedzsment-folyamatokban figyelembe venni. 

A toborzás vonatkozásában ez azt jelentené, hogy a személyzetto-
borzásra egyaránt igénybe veszik kapcsolataikat és a fejvadászcégeket.  

Ezzel szemben olyan témáknál, amelyek a személyzetfejlesztést 
szolgálják és amelyeket ezek a kiküldöttek abszolút önállóan tudnak be-
folyásolni, az orosz sajátosságok jobb megértése miatt gyakran odaillő 
módszereket alkalmaznak. Például egy német menedzser az orosz 
munkatársak részére szervezett üzemgazdasági szemináriumot teamek 
létrehozásával kapcsolta össze. 

Az ilyen vezetők által kialakított ösztönzők minden bizonnyal jobban 
figyelembe veszik az orosz munkatársak sajátosságait, mint az Oroszor-
szághoz kevésbé kötődők, még akkor is, ha a két típus között egyértel-
mű párhuzamosságok vannak. Ezeket a hasonlóságokat elsősorban az 
anyavállalat nagyon magasra tett eredményelvárásai indokolják. Így en-
nél a csoportnál a kihívást jelentő feladatok mellett elsősorban az anyagi 
ösztönzők tartoznak a kedvelt ösztönzési formákhoz. 

Kitekintés 

A hatalom, hogy a leányvállalatnál egy strukturális elemet legitimál-
janak, elvileg minden ismertetett típusnál lehetséges mindaddig, amíg a 
vállalkozói siker adott. A HRM-struktúrák fejlődése azonban több ténye-
zőtől függ. Itt többek között a kiküldött munkatársak és az anyavállalat 
stratégiai koordináló döntéseinek összhangja befolyásol. Tendenciájá-
ban az általuk előnyben részesített struktúrákat inkább az anyavállalattal 
jó kapcsolatban lévő menedzserek tudják megvalósítani.  

A kiküldöttek felváltása hazai munkatársakkal nem megoldás. Mivel 
az oroszok általában tisztelik a német vezetőket, a „megszokáshatás” 
kivédéséhez fokozott elkötelezettségre van szükség. Továbbá néhány 
cég példája azt mutatta, hogy a kiküldöttek felváltása orosz menedzse-
rekkel a vállalati kultúra tekintetében jelentős konfliktusokkal jár. Megmu-
tatkozott, hogy mindkét hatás befolyásolta a kiküldöttek stratégiai alkal-
mazását. 



Konszernnyelv a vállalati kommunikációban 

Szinte már közhelynek számít, hogy a vállalatok fokozódó interna-
cionalizálódása miatt az angol nyelvtudás elengedhetetlen a mindennapi 
munkában. A vállalatok mindenkori üzleti kapcsolataitól függően eltérő 
mértékben van szükség további nyelvek ismeretére.  

Az angol után a franciát és a spanyolt jelölik meg a leggyakrabban. 
Ezeknek a nyelveknek a jelentősége tükröződik a német iskolák kínála-
tában. Az utóbbi években a fiatalok részéről egyértelműen csökkent a 
francia nyelv iránti érdeklődés, és előnyben részesítik a spanyolt. A fran-
cia fiatalok is inkább a spanyolt választják, mint a németet.  

Ezért a német és francia kormány közös célja annak ösztönzése, 
hogy ismét egyre több fiatal tanulja a szomszédos ország nyelvét. Egy 
német intézet Németországban és Franciaországban vizsgálta a nyelv-
tudást, 42 német és 20 francia nagyvállalat bevonásával. Eszerint az an-
gol messze a legfontosabb idegen nyelv és a vállalatoknál rendszerint 
belső konszernnyelvnek számít. A megkérdezett német vállalatok közül 
36 kizárólag az angolt használja a vállalat különböző részei közötti belső 
kapcsolattartásra. Az angol mellett csak két vállalat használja a franciát 
konszern-nyelvként. 

Intenzív kapcsolatok 

A két szomszédos ország vállalatainál időközben a spanyol legalább 
olyan nagy, sőt nagyobb helyértékkel rendelkezik, mint a francia vagy a 
német. Ebben meghatározó, hogy a világon a francia, ill. a német kevés-
bé terjedt el, és így kisebb piaci lehetőséget képvisel.  

Bár a megkérdezett német vállalatok intenzív gazdasági kapcsola-
tokkal rendelkeznek a szomszédos országban, a francia nyelvtudás iránti 
igény viszonylag csekély. Rendszerint néhány olyan munkatársra korlá-
tozódik, akik a francia vevőkkel vagy francia nyelvterületen lévő vevőkkel 
tartják a kapcsolatot. Az intenzív gazdasági kapcsolatok tehát nem szol-
gáltatnak elegendő alapot arra, hogy a német nagyvállalatoknál igényel-
jék a francia nyelvtudást. 

A magyarázat egyszerű: ezeknek a vállalatoknak fióküzemei vagy 
leányvállalatai vannak Franciaországban. Így ezek a leányvállalatok ke-
zelik az összes ottani kapcsolatot. A német központ és a francia leány-
vállalat közötti kapcsolattartás nyelve a német vagy az angol. 

Ennek megfelelően a két szomszédos ország leányvállalatainál a 
munkaköröket – egészen vezetői szintig – elsősorban helyi munkatár-

 



sakkal töltik be. Ennek oka, hogy az adott nyelvet anyanyelvként beszélő 
vezető könnyebben szót ért a helyi munkatársakkal és üzleti partnerek-
kel, ezenkívül a hazai munkatársak külföldi kiküldetése jelentős költség-
gel járna. 

Nyelv és kultúra 

Azoknál a megkérdezett nagyvállalatoknál is, amelyeknél a belső 
kommunikáció angol nyelven folyik, a francia nyelvet beszélő partnerek-
kel való kapcsolattartás érdekében ésszerűnek tekintik az alapfokú fran-
cia nyelvtudást. Azonban elegendő, ha egy osztályon belül egy munka-
társ beszéli a nyelvet. Különösen fontos a francia nyelv ismerete az érté-
kesítésen dolgozók, a közép- vagy felső vezetők, valamint a titkárnők 
esetében. A francia kapcsolatokkal rendelkező munkatársaknak a nyelv-
tudás mellett nemzetközi kompetenciával is kell rendelkezni. A francia 
nyelvtudásnak jelentősége van még akkor, amikor a munkatársat Fran-
ciaországba vagy más francia nyelvterületre akarják kiküldeni.  

Az eredmények azt mutatják, hogy a német és francia munkatársak 
között problémamentes az angol nyelvű kapcsolattartás. A mindkét fél 
számára idegen nyelvnek számító konszernnyelv alkalmazása a korlátok 
megszüntetéséhez vezet. A német és francia vállalatok ugyanakkor tu-
datában vannak annak, milyen előnyöket jelent, ha az üzleti partner 
nyelvén kommunikálhatnak. A szomszédos ország nyelvének ismerete 
könnyebbé teszi a megértést, hozzájárul a potenciális félreértések elke-
rüléséhez a tárgyalások során, ezenkívül kifejezésre juttatják a másik 
kultúrája iránti tiszteletet. 

Tekintettel a francia, ill. német nyelvtudás iránti igénnyel kapcsolatos 
állításokra, nem meglepő, hogy a vállalatok a munkatársak kiválasztásá-
nál a német vagy francia nyelvtudást nem tekintik az alkalmazás elen-
gedhetetlen feltételének annak ellenére, hogy ügyelnek arra, hogy a 
munkatárs az angol mellett még egy idegen nyelvet beszéljen. A máso-
dik nyelv az üzleti kapcsolatoktól függően lehet például spanyol, orosz, 
olasz vagy valamely újonnan csatlakozott EU-tagország nyelve.  

A vállalatok a pályázók nyelvtudását rövid beszélgetések keretében 
vizsgálják; az alkalmazásnál figyelembe veszik a nyelvvizsga-bizonyít-
ványt, de fontos szerepe van az adott nyelvterületen való külföldi tartóz-
kodásnak is. A frissen végzetteknél tapasztalható, hogy a második nyelv 
esetében a nyelvtudás nem éri el a mindennapi munkavégzéshez szük-
séges szintet. 



A megkérdezett vállalatok többsége lehetőséget kínál munkatársai-
nak a továbbképzésre, ami történhet munkavégzés mellett vagy intenzív 
formában.  
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