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SZRETYKÓ GYÖRGY 

Nemzeti kultúrák, stratégia és a cégvezetés 
a hofstedei dimenziók alapján 

 
„Ha egy év alatt szeretnél meggazdagodni, akkor termelj rizst.  

Ha tíz évig szeretnél jól élni, akkor ültess fát.  
Ha száz évig szeretnél gazdag lenni, akkor fejleszd az embereket.”  

Egy kínai közmondás  
 

Az utóbbi idő ben a nemzetközi és a hazai HR-szakirodalomban egyre inkább el ő térbe 
kerül a nemzeti kultúrák szerepe/hatása a HR-stratégiák megalkotásában és a HR-
menedzsment gyakorlati feladatainak ellátása során. Mindezekb ő l kiindulva, a tanulmá-
nyomban arra vállalkozom, hogy felvázoljam egyrészt a nyugati és a kínai civilizáció 
közötti különbségeket, másrészt a nemzeti kultúrák, a stratégia és a cégvezetés jellemz ő  
vonásait Hofstede dimenziói alapján, harmadrészt az amerikai és a kínai HR-stratégiák 
összehasonlítását. 

A transzatlanti/nyugati és a kínai civilizációk közötti különbségek 
Minden civilizáció, birodalom fejl ő déstörténetének három (fejlő dő , tündöklő , hanyatló) 
szakaszát különböztethetjük meg. Emmanuel Todd francia kutató 1, a Földet átformáló 
népesedési, kulturális, ipari, pénzügyi, ideológiai és a katonai er ő k/tényező k elemzése 
alapján már a 2000. évek elején ara a következtetésre jutott, hogy az amerikai birodalom 
hanyatló szakaszba lépett, s hamarosan fel fog bomlani. 

Ez bizonyítják az alábbi tények: 
−  Az USA államadóssága jelenleg 15 ezer milliárd dollár, vagyis az adóssága a 

GDP-hez képest majdnem 100%. 
−  65 ezer milliárd dollár a fedezetlen kötelezettsége, amelyet soha nem tud kifizetni. 
−  1973 óta 53 millió abortuszt hajtottak végre. 
−  2007 óta 40 %-os jövedelemcsökkenés ment végbe. 
−  100 év alatt a dollár 95 %-ot veszített az értékéb ő l (Forrás: www.youtube: Ame-

rikai álom. Videó) 
Egyúttal megfigyelhető  a transzatlanti/nyugati civilizáció egészének válsága, amely 

a jelenlegi globális kapitalizmus válságával van összefüggésben. 
Ezzel párhuzamosan megy végbe Kína felemelkedése. A kínai gazdaság dinamikus 

átalakulását, illetve annak társadalmi hatásait részletesen elemzi könyvében Wolfgang 
Hirn2 német közgazdász. 

                                                             
1 Bő vebben: Todd. 
2 Bő vebben: Hirn. 
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Melyek a legfontosabb különbségek a transzatlanti/nyugati civilizáció és a kínai ci-
vilizáció között, amelyek nagymértékben befolyásolják a cégek, állampolgárok életét és 
gazdasági versenyképességét? 

A transzatlanti/nyugati világban és a befolyása alatt álló országokban olyan fantom-
gazdaság3 jött létre, amelynek nem volt meg, és a mai napig sincs meg a gazdasági-
pénzügyi alapja. A nemzetközi pénzvilág minden el ő tte álló korlátokat igyeke-
zett/igyekszik lebontani az er ő forrás-szivattyúk minél magasabb szintű működtetése 
érdekében. Ily módon arra törekedett/törekszik, hogy mindenütt meggyengítse és leépítse 
az államot, a nemzetet, nemzeti kultúrákat, a vallásokat és a különböz ő  szintű civil szer-
vező déseket/közösségeket. Alapvet ő en két embertípusra van szüksége: egyrészt végre-
hajtókra, másrészt olcsó munkaerő re és fogyasztókra, vagyis helótákra (jogfosztott rab-
szolgákra). Ezért a nyugati civilizáció különösen az elmúlt harminc évben az individua-
lizmusra épült, amely az ösztönök kiélésében, az egyéni szintű fogyasztásban és az 
egyéni érdekérvényesítés mindenhatóságában fejez ő dik ki. A kapitalizmusnak ez a mo-
dellje a pici fundamentalizmusra épül, amelyr ő l kiderült, hogy szabályozás nélkül óriási 
károkat okoz a természeti és emberi erő források gazdálkodása terén. Ez a neoliberális 
világrendszer jelenleg felbomlóban van. Ezzel egy id ő ben megjelent a kapitalizmus új 
modellje, az államilag szabályozott, irányított és ellen ő rzött kapitalizmus. (Kína, Oro-
szország, ázsiai országok) Ennek a modellnek a lényege az, hogy az állam meghatározó 
szerepet tölt be a gazdaság és a társadalom különböz ő  alrendszereinek szabályozásában és 
működtetésében. Ezeket az országokat a nemzetközi pénzügyi válság alig sújtotta. A nem-
zetközi prognózisok szerint Kína rövid id ő n belül átveszi a vezető  szerepet a világgazdasá-
gi rendszeren belül. Jelenleg tervben/folyamatban van az Eurázsiai Unió létrehozása. 

A kínai civilizáció egyik legfontosabb jellemz ő je az egyén közösségnek való aláren-
delése, vagyis az egyén engedelmessége a közösségnek. A kínai erények nagy része a 
családdal kapcsolatos, amely Konfuciustól ered, tanításai mai is elevenen élnek. 

A legfontosabb konfuciánus erények 4: 
a.) Gyermeki szeretet, szülő tisztelet: A gyermek feltétlen engedelmessége szülei iránt. Ez 

számított a többi erény alapjának és mindenki számára kötelez ő  volt. 
b.) Testvéri szeretet: Az idő sebb testvér iránti feltétlen engedelmesség és szeretet, 

mely alapja az idő sek tiszteletének. 
c.) Emberség, emberszeretet: A másokkal – nem családtagokkal – szembeni jóindu-

lat, mely szerénységet, önmérsékletet, elfogulatlanságot feltételez. 
d.) Méltányosság, kötelességtudás: A társadalmi elvárásoknak való megfelelés erénye, 

teljes erő vel való igyekezet, hogy megfeleljünk a közösségi együttlét kívánalmainak. 
e.) Alattvalói hűség, lojalitás: Az elő ző  erény megnyilvánulása magasabb társadalmi 

szinten. 
f.) Jóindulat: A másokkal szembeni elnézés, megbocsátás. 
 

A kínai nagycsaládban nem csak a n ő k voltak alárendelve a férfiaknak, hanem az if-
jabb nemzedék is az idő sebbnek. Az öregek tisztelete ma is változatlanul él Kínában. 
Konfucius szerette összehasonlítani az államot a családdal. Ha valaki erényes a család-
ban, akkor az államnak is megfelel. A család élén az apa állt, aki a család keretei között 
az uralkodó szerepét töltötte be. A család egész vagyona is ő t illette. Ha a családfő  meg-

                                                             
3 Korten, 35-46.o. 
4 Bő vebben: Ő ri. 
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halt, a család szétbomlott és annyi részre hullott, ahány fia volt a családf ő nek. A vagyont 
egyenlő  arányban osztották el valamennyi fiú között. 

A Kínai Népköztársaság 1949-ben alakult meg, amely cs ő dgazdaságot örökölt az 
elő ző  rezsimtő l, de a rossz feltételek ellenére a kínai nép keményen dolgozott, hogy 
felépítsen egy virágzó országot.5 

1979-ben megkezdő dött a gazdasági reform és külvilágra nyitás. Kína gazdaságilag 
óriási eredményeket ért el, amelyet világszerte nagy érdekl ő dést váltott ki.6 Kínában a 
kommunista rendszer áll fenn 1923 óta. A Kínai Kommunista Párt hatalomra kerülése 
óta egyre igyekezett gyengíteni a konfuciánus értékrendet, a család és a nemzetség iránti 
hűség kötelékeit. Az utóbbi két évtizedben a vezetés belátta, hogy a kínai hagyományok-
ra és a régiek tanítására szükség van, ezért engedik azok gyakorlását, egészen addig, 
amíg az nem sérti a párt érdekeit. 

A kínai családok életét a konfuciánus értékek, erények határozzák meg, amelyek ge-
nerációról-generációra áthagyományozódnak, illetve újratermel ő dnek. Ezek közül a mai 
napig meghatározó értékek: a szorgalom, a rend patriarchális tisztelete, a családtagok 
közötti szolidaritás, és a szülő föld feltétel nélküli szeretete. A nyugati civilizációban a 
keresztény értékek deklaráltan hasonló megfogalmazásokat tartalmaznak, de azok társa-
dalmi elfogadottsága – különböz ő  okok miatt – messze elmaradnak a konfuciánus érté-
kek társadalmi elfogadottságától. 

A kínai civilizáció egyik fontos értéke a családtagok közötti szolidaritás, amely 
alapját képezi a társadalom tagjai közötti makrotársadalmi szintű szolidaritásnak. Ez a 
fajta szolidaritás a nyugati civilizációban folyamatosan gyengült, illetve gyengül holott 
az állampolgárok részérő l egyre nagyobb igény jelentkezik iránta. A társadalmi szolida-
ritás az emberi közösségek energiáinak felszabadítását és mobilizálását segítheti el ő  
meghatározott társadalmi-gazdasági célok megvalósítása érdekében. 

A kínai civilizáció alapját képező  konfuciánus értékek jelentő s mértékben hozzájá-
rultak ahhoz, hogy Kína gazdasági fejlettségét tekintve világviszonylatban a második 
helyre került, és a legnagyobb kihívója az Egyesült Államoknak. A nemzetközi prognó-
zisok szerint a Kínai Népköztársaság 2020-ra át fogja venni a vezet ő  gazdasági szerepet. 
Max Weber protestáns etikája a 19. század körülményei között és a 20. század elején 
meghatározó szerepet töltött be a nyugati civilizáció modernizációjában. Kérdésként 
merül fel, hogy milyen új civilizációs értékek és gazdaságetikák járulhatnak hozzá a 
transzatlanti/nyugati civilizáció jelenlegi válságából való kilábalásához, egyúttal gazda-
sági versenyképességének javulásához. 

A Hofstede-módszer 
Geert Hofstede nevéhez fűző dik a nemzeti kultúrák vezetési-követési módszerekre gya-
korolt hatásának vizsgálata. A kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy a veze-
tési módszerek érvényessége kultúrafügg ő . 

A nemzeti kultúrák és a vezetési módszerek 
Első  körben az alábbi négy dimenziót dolgozta ki, aztán a munkássága során egy ötödi-
ket is megalkotott7: 

                                                             
5 Bő vebben: Gernet. 
6 Bő vebben: Hirn. 
7 Csath, 37-76.o. 
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Hatalmi távolság: azt jelenti, hogy az adott társadalomra nézve az emberek közötti 
kapcsolatokra mi jellemző  leginkább, az egyenl ő ség vagy az egyenl ő tlenség. Nagy ha-
talmi távolság esetén a társadalomra az egyenl ő tlenségek, a vezető k feltétlen elfogadása, 
döntéseik megkérdő jelezhetetlensége a jellemző . A nagy hatalmi távolság cégeknél au-
tokratikus vezetést jelent. Amennyiben a nagy hatalmi távolság a társadalom által elfo-
gadott, akkor ez a fő nök részérő l a beosztottakról való gondoskodás, a beosztottak részé-
rő l az elfogadás, lojalitás formájában jelentkezik. 

Társadalmon belüli kapcsolatok: ebben az esetben az a kulcskérdés, hogy a társa-
dalmon belül mi a fontos, ha az egyén akkor individualista, ha pedig a csoporthoz tarto-
zás, akkor kollektivista társadalomról van szó. Az individualista társadalomban az embe-
rek számára önmaguk és a családjuk a legfontosabb, a kollektivista társadalom ugyanak-
kor nagy hangsúlyt fordít a nagyobb közösségekhez, nemzethez, cégekhez való tartozásra. 
Az individualista társadalmak élesen elválasztják egymástól a magánéletet és munkahelyi 
tevékenységeket, a kollektivista társadalmakban a két szféra közötti határ elmosódik. 

Az értékrend és a társadalmi szerepek: a társadalom ezen dimenzió alapján szintén 
két csoportra osztható. Egyrészt maszkulin, vagyis férfias, amely teljesítményorientált-
sággal és erő szakossággal jellemezhető , illetve feminin, vagyis n ő ies, amire viszont a 
gyengédség és a harmóniára való törekvés a jellemz ő . A férfias társadalmak az anyagia-
kat, a versenyképességet, a szívósságot, a rámen ő sséget és az agresszivitást értékeli. A 
nő iesek viszont a jó emberi kapcsolatokat, az együttműködést, és az életminő séget tart-
ják fontosnak. 

Bizonytalanság kerülés: ez a dimenzió azzal foglalkozik, hogy hogyan viselkedik 
egy társadalom akkor, ha a véletlennel, a bizonytalansággal találkozik. Vagyis mennyire 
fontos egy társadalomban a kiszámíthatóság, a biztonság, és a jöv ő  tervezhető sége. Azok-
ban a társadalmakban, amelyek biztonságra törekednek, nagy szerepet kapnak a szabályok, 
a rendeletek, a törvények és a világos, egyértelmű feladatok, munkaköri leírások. Ezek a 
bizonytalanságkerülő  társadalmak. Ezekben a társadalmakban az emberek nem szívesen 
mondanak véleményt, és nehezen vállalnak kockázatot, felel ő sséget. A megoldásokat a 
fő nöktő l várják. 

Idő dimenzió: ez a dimenzió azt vizsgálja, hogy az adott társadalom id ő ben milyen 
távban gondolkodik, tehát a mának él, vagy pedig hosszú távon tervez. Ebb ő l kiindulva 
megkülönböztethető nk hosszú távú és rövid távú orientáltsággal rendelkez ő  országokat 
és cégeket. 

A befolyásoló és az alkalmazkodó típusú stratégiák 
A stratégia nem más, mint iránymutatás, vagyis az, hogy egy cég hova is szeretne eljutni 
és azt hogyan kívánja megvalósítani. Vagyis a stratégia nem más, mint a végcélok eléré-
séhez szükséges eszközök összessége. Ily módon megállapítható, hogy a stratégiaalkotás 
olyan cselekedetek, irányok és döntések sorozata, amelyeket a cégek azért hajtanak vég-
re, követnek és hoznak meg, hogy sikeresebbek lehessenek. A stratégia alkotás folyama-
tát nagy mértékben befolyásolja az a tény is, hogy milyen nemzeti/nemzetiségi kultúráról 
is van szó. 

Az alapján, hogy a cégek hogyan kezelik a környezetüket, meg lehet különböztetni 
befolyásoló és alkalmazkodó stratégiákat.8 Abban az esetben lehet befolyásoló stratégiá-
val találkozni, ha a cég vezetése hisz abban, hogy a cég környezetét olyan módon képes 

                                                             
8 U.o. 132-134.o. 
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megismerni, hogy annak akár a befolyásolására is képes. Ezzel a logikára és elemzésekre 
épülő  stratégiával áll szemben az alkalmazkodó típusú stratégia, amely esetében a sze-
mélyes vélemények, érzések és megérzések állnak a középpontban. A befolyásoló straté-
gia modell tipikusan nyugati találmány, tehát az amerikai cégekre is jellemz ő . Elméleti 
és gyakorlati alapjai a Taylor-féle erő sen centralizált, felülrő l irányított munkaszervezési 
modellben és Max Weber bürokrácia- elméletében találhatók meg. Ez a modell, vagyis a 
centralizált irányítású stratégiaalkotás azt feltételezi, hogy a cég leghozzább ért ő  embe-
rei, vagyis a hierarchia csúcsán álló fels ő  vezető k készítik el a terveket a rendelkezésre 
álló információk alapján, majd delegálás útján gondoskodnak azok végrehajtásáról. 

Az ázsiai cégek vezető i szerint a tudást nem csak a csúcson, hanem a szervezet va-
lamennyi szintjén meg kell teremteni. Ezen a téren a legfontosabb szerepe a csoport-
munkának, az emberi kapcsolatoknak és az együttműködésnek lehet. Ebben a típusú 
stratégiai alkotásban a középvezető knek is fontos szerep jut, hidat képezve a fels ő  veze-
tés elgondolásai és a gyakorlati megvalósítás között. A szakirodalom ezt nevezi „közép-
rő l fel és le” szemléletnek. 

Az explicit és a tacit tudás szerepe a stratégiaalkotásban 
Csath Magdolna9 Polányi Károlyra (1966) hivatkozik, aki szerint a tacit, vagyis a rejtett 
tudás az a fajta tudás, amely olyan mélyen gyökerezik az emberekben, hogy nem is tud-
nak annak létezésérő l. Ez a fajta tudás mindig egy adott személyhez és egy adott szituá-
cióhoz kötő dik, ezért olyan nehéz a meghatározása és átadása, ráadásul tapasztalati úton 
keresztül realizálódik, ahol az érzelmeknek is jelent ő s szerepük van. Csath Magdolna 
Johnson – Laird (1983) gondolatát is fontosnak tartotta, hozzátéve, hogy a tacit tudás 
fontos részét képezik a sémák, paradigmák, hitek és vélemények. Ezzel szemben az 
explicit, vagyis kifejezett és megfogalmazott tudás sokkal egyszerűbb, mert tartalmát 
egyértelműen meg lehet fogalmazni. Ez a fajta tudás első sorban olyan kultúrákra jellem-
ző , ahol az adat- és tényorientáltság, valamint az objektív szemlélet a jellemz ő . Ezzel 
szemben a tacit tudás olyan kultúrák jellemz ő je, ahol gazdag kapcsolati közeg figyelhet ő  
meg. A rejtett tudással való foglalkozás már a nyugati kultúrákba is begyürüzött, els ő -
sorban a tanulószervezetekkel összefüggésben. 

A kultúra és az emberi erő forrás menedzsment kapcsolata 
Egy adott cég a stratégiáját csak abban az esetben tudja sikeresen megvalósítani, ha a 
szervezeti kultúra, a szervezeti rendszer, a vezetési stílus és a humáner ő forrás menedzs-
ment részérő l támogatást kap/élvez. A kultúra szempontjából a humáner ő forrás me-
nedzsmentet külön ki kell emelni, hiszen ez az a terület, amely közvetlenül az emberek-
kel foglalkozik, ezért nyomatékosabban ki van téve a kulturális különbségek hatásainak. 
A HR-menedzsereknek külön figyelembe kell venniük, hogy individualista, vagy kollek-
tivista, aktívan cselekvő  vagy inkább szemlélő dő , a szabad akaratban vagy a küls ő  té-
nyező k befolyásoló hatásaiban hív ő  emberekkel kell a feladatokat megoldaniuk. 

Az amerikai felfogás szerint a HR-menedzsmentnek az a legfontosabb feladata, hogy 
a munkavállalókat jól beillessze a cég szervezetébe, oly módon, hogy azok a lehet ő  leg-
gyorsabban végezzék el a rájuk bízott feladatokat. A szakirodalom ezt nevezi „feladat-
orientált” vagy „kemény nézetnek” eltérő en attól, amikor a munkavállalókra – egymás-
hoz való kapcsolatuk alapján – közösségként is tekinteni lehet. Az utóbbi álláspontot 
nevezik „puha megközelítésnek”, amely inkább az ázsiai cégekre jellemz ő . Az amerikai 
                                                             
9 U.o. 134-138.o. 
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és az európai HR-módszerek összehasonlításával kapcsolatban megállapítható, hogy az 
európai HR-menedzsmentben több a szociális elem. Ennek oka az, hogy a HR-
menedzsment az USA-ban a pszichológiából, míg Európában a szociológiából n ő tte ki 
magát, ahol a társadalmi problémák iránt nagyobb érzékenységgel viseltetnek. 

A munkaerő  toborzása és kiválasztása 
Eltérő  szempontok alapján választanak munkatársakat a cégek, teljesítmény-, valamint 
kapcsolatorientált társadalmak esetében.10 Az első  esetben a jelentkező k képességére, 
iskolai végzettségére és gyakorlati tapasztalataira helyezik a hangsúlyt, a második eset-
ben a kapcsolatrendszer és a társadalmi beágyazottság jelenthet el ő nyt a kívánt munkakör 
elnyerése tekintetében. Az utóbbi esetben van nagyobb jelent ő sége az ajánlólevélnek is. 

Amerikában és a nyugat európai országokban a leggyakoribb felvételi gyakorlat az 
interjú, különböz ő  tesztek kitöltetése, valamint a fejvadász cégeknek történ ő  megbízása. 
Mindezek alapján a munkáltató dönt az adott személy felvételér ő l. Ezzel szemben példá-
ul Japánban a fiatal káderek kiválasztása az iskolából történik, tehát a munkáltató keresi 
meg a leendő  munkavállalóit. 

A Japán Pályaválasztási Központ szerint a vállalatok a felvételi elbeszélgetések so-
rán a jelentkező k tulajdonságait a következ ő  fontossági sorrend alapján értékelik11: 

−  jellem és személyiség, 
−  ambíció és támadókedv, 
−  ügyesség és tudás, 
−  magatartás, 
−  egyéni életpálya és családi környezet. 
Mindezekbő l jól látszik, hogy Japánban a kiválasztás nem a tudás vagy a szakmai 

tapasztalat, képességek, hanem az emberi tulajdonságok alapján történik. Kínában is a 
munkatársak kiválasztásában a személyes tulajdonságok, a megbízhatóság és h űség na-
gyobb szerepet kap, mint a képzettség. 

A globális, multinacionális és transznacionális cégek esetében is fontos a különböz ő  
kultúrákban dolgozó menedzserek és munkavállalók együttm űködésének kutatása.12 
Ezek a cégek három, egymástól eltérő  toborzási és kiválasztási politikát folytatnak. Az 
első  az etnocentrikus, amely a kulcsfontosságú tengerentúli pozíciók hazai vezet ő kkel 
történő  betöltését jelenti. Ebben az esetben az alkalmazott stratégia nemzetközi. A má-
sodik HR-(személyzeti) filozófia a policentrikus, amely a tengerentúli pozíciók helyi 
vezető kkel történő  betöltését jelenti. Ebben az esetben az alkalmazott stratégia multina-
cionális, de a helyi piac által er ő sen meghatározott. A harmadik HR-(személyzeti) filo-
zófia a geocentrikus, ami azt jelenti, hogy a pozícióra legalkalmasabb jelölt kapja az 
állást. Ebben az esetben az alkalmazott stratégia globális és transznacionális. 

A külföldi kiküldöttek (expatrióták) kiválasztása nagyon fontos feladat, hiszen a cél 
az, hogy a kiküldött sikeresen teljesítse az anyacég elvárásait, függetlenül attól, hogy 
milyen munkakörben fog dolgozni. A külföldi kiküldetésre való alkalmasság jellemz ő it 
az alábbiakban lehet összefoglalni13: 

−  tudás és vezető i képességek, 

                                                             
10 U.o. 139-147.o. 
11 Bő vebben: Neuwald. 
12 Poór 243.o. 
13 U.o. 251.o. 
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−  motivációk és elképzelések, 
−  szociális viszonyok kezelése, 
−  érettség és stabilitás, 
−  családi tényező k, 
−  helyi sajátosságok. 
A külföldi kiküldöttek problémái általában a kulturális különbségekb ő l adódnak, 

mivel a külföldiek egy része nehezen tud alkalmazkodni a helyi sajátosságokhoz. Körük-
ben gyakran fordulnak el ő  az adaptációs hiányosságok, az eltér ő  vezető i stílus alkalma-
zásával összefüggő  problémák, nyelvi-kommunikációs nehézségek, valamint igen gyako-
ri probléma a családtagok, házastárs elégedetlensége. Nagy különbségek tapasztalhatóak 
a külföldiek javára a fizetések és a juttatások terén, amelyeknek a következménye az 
lehet, hogy a helyi jó szakemberek elvándorolnak ezekt ő l a cégektő l. 

A munkahelyi szocializáció 
A munkahelyi szocializáció14 fogalma alatt azt a folyamatot értjük, amelynek során a 
céghez belépő  új kollégák megismerik a munkaszervezetük jellemz ő it, annak szervezeti 
kultúráját, és ennek alapján a gyakorlatban képesek eredményesen alkalmazni az el ő írt 
viselkedési normákat, szabályokat. Ez a folyamat több módon valósulhat meg. A leggya-
koribb mód a mások megfigyelése által, vagy tréningek útján, közös ünneplések és a 
cégen kívüli együttes szereplések. Ezen kívül a munkahelyi szocializációnak egy másik 
formája is elterjedt. Ez nem más, mint a leányvállalat munkatársainak a központba való 
kiküldése tapasztalatszerzés céljából. 

Az amerikai, de különösen a japán cégeknél elterjedt az a gyakorlat, hogy a kezd ő  
menedzser a szakmájával ellentétes munkát is elvégez a cég különböz ő  részlegein. Pél-
dául megjárja a gyakorlati idő  alatt a pénzügyi osztálytól kezdve az üzemi kórházig 
minden egyes részleget. Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy a fiatal menedzser, vagy 
alkalmazott teljes mértékben átlássa a cég termelési/szervezeti folyamatát, így a saját 
közvetlen tapasztalatai alapján tudja megítélni egy-egy döntésének lehetséges következ-
ményeit. 

A cég munkatársainak képzése és továbbképzése 
A tréningek kapcsán az ázsiai cégekre a munkavállalók általános képzése terén az ún. 
job rotation jellemző , amelynek keretén belül a munkavállaló a cég több részlegében is 
több idő t tölt el, hogy jobban megértse mivel is foglalkozik a vállalat és, hogy abba 
hogyan illeszkedik az ő  munkája. Ezzel a módszerrel a rejtett tudás jobban elsajátítható, 
a cég iránti elkötelezettség növelhet ő , valamint a közösséghez való tartozás érzése fo-
kozható. Ezzel szemben teljesen más az amerikai cégekre is jellemző  brit önvezérelt 
tanulás, amely az individualizmussal van összefüggésben 15. Ebben az esetben a munka-
vállaló maga dönti el, hogy mit, miért és hogy hol akar tanulni, majd tanulmányi szerz ő -
dést köt a cégével, amelyen az eredményekre, azok elérésének id ő pontjára, illetve a 
munkaviszonyba letöltend ő  idő re vállal kötelezettséget. Az amerikai tanulási módszer 
lényege a vitákra és konfliktuskezelésekre alapozó esettanulmányos módszer, amely 
teljes mértékben a feladatra koncentrál, ezáltal fejlesztve az egyéni kreativitásokat, va-
lamint véleményalkotó és konfliktuskezel ő  kompetenciákat. 

                                                             
14 Csath, 147-148.o. 
15 U.o. 148-149.o. 
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Japánban a vállalthoz történő  belépés külön ceremónia, hiszen az ottani hagyomá-
nyok szerint a fiatal kezdő  káder ekkor születik meg másodszorra. Az egyetemekr ő l 
frissen kikerülő  fiatalok számára képzési programokat írnak el ő , amelyeknek az idő tar-
tama vállalatonként eltérő  mértékű. Ezeknek a tanfolyamoknak a célja, egyrészt bepótol-
ni az egyetemi képzés hiányosságait, másrészt az, hogy kifejlesszék és er ő sítsék a vállalt 
iránti lojalitást. A tanfolyamok tematikája hasonló az amerikai gyakorlathoz, a különb-
ség a fegyelmezettséget és elkötelezettséget nevel ő /erő sítő  gyakorlatokban jelenik meg. 
Ezt követő en a fiatal káder pályafutása során több továbbképzésen vesz részt, mint az 
amerikai kollégája.16 

Teljesítményértékelés 
A teljesítményértékelés módja az országra jellemző  hatalmi távolsággal van összefüg-
gésben.17 Az olyan kultúrákban, ahol a kis hatalmi távolság a jellemz ő , általában olyan 
teljesítményértékelés folyik, amelyre a dolgozók aktív részvétele jellemz ő . 

A teljesítményértékelés másik kultúrafüggő  eleme az, hogy mi is az értékelés tárgya, 
illetve annak a dilemmája, hogy a szubjektivitást ki lehet-e küszöbölni az értékelés so-
rán. Ezzel kapcsolatban fontos megállapítani, hogy több nyugat- európai országban tör-
vény írja elő , hogy a munkavállalók személyét és emberi jellemz ő it nem lehet értékelni. 
Ilyen esetekben a munkáltatónak csak az emberek eredményeinek értékeléséhez van joga. 
Például a brit felfogás szerint a munkavállaló személyes tulajdonságai, emberi értékei, 
integritása, becsületessége nem képezheti a megítélés tárgyát, kivéve, ha az elfogadhatatlan 
színvonalú teljesítményt bizonyíthatóan ezen személyes tulajdonságai okozzák. 

Ezzel szemben Ázsiában a következő  értékelési szempontok a mérvadóak: az emberi 
tulajdonságok, a céghez való lojalitás, a kooperatív szellem, az egyenesség és a becsüle-
tesség. Ez összefügg az Ázsiára jellemző  kapcsolatépítő  kultúrával, szemben az amerikai 
és részben európai adat- és tényorientált, lényegre tör ő , individualista kultúrával. Az 
ázsiai országok teljesítményértékelési rendszere a hasonlóságok mellett eltéréseket is 
mutatnak. Japánban nem számít az egyéni teljesítmény, mert az megbontaná azt a har-
móniát, amely évszádos hagyományokra nyúlik vissza. A japán munkavállalók nem 
dolgoznak keményebben, mint az amerikai társaik, és a munkatempó sem különösen 
gyors. A keleti ember nem siet, a hajrámunka számára nem ismert. Ugyancsak a nagy-
család eszméje arra ösztönzi, hogy minél több id ő t töltsön a vállalatnál. Ebbő l követke-
zik az, hogy gyakran elmosódik a határ a munkaid ő  és a szabadidő  között. A törzsgárda-
tagok ritkán, vagy egyáltalán nem mennek el szabadságra. 

Az utolsó kultúrafüggő  teljesítményértékelési szempont az, hogy az értékelés ered-
ményét a vezető  mennyire közölheti konkrétan az értékelt egyén részére. Továbbá fontos 
szempont az ázsiai kultúrában az „arcmegő rzés” és a harmónia fenntartása, ami miatt 
nem lehet egyenesen, mások jelenlétében közölni a munkavállalóval értékelésének 
eredményét. Ezzel kapcsolatban érdemes felidézni Bjorkman és Lu Yuan (1999) értéke-
léssel kapcsolatos véleményét, amely egy Kínában működő  nyugati cég tapasztalatai 
alapján került megfogalmazásra: „Mivel a kínaiak nem szoktak hozzá a direkt kritikához, 
ezért nagyon érzékenyen kell bánni velük. Nem mondhatjuk nekik egyenesen és követlen 
nyelven, hogy vacak munkát végeztek. Ha valaki ezt teszi, óriási hibát követ el…” 18 

                                                             
16 Neuwald, 52.o. 
17 Csath, 149-152.o. 
18 U.o. 151.o. 
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Motiválás, ösztönzés 
A legtöbb motivációs elmélet az individualista szemléletb ő l kiindulva, az Egyesült Ál-
lamokban született. Az egyik legalapvet ő bb motivációs elmélet Maslow nevéhez fűző -
dik, aki az emberi szükségletek öt szintjét határozta meg. Az ő  elméletében az ötödik 
szint az önmegvalósítás, vagy a siker igénye. Ez az igényhierarchia az individualizmus 
mellett nagymértékű maszkulinitást is feltételez a munkavállalók körében, ezért gondolta 
azt, hogy a teljesítményt életük legfontosabb tényez ő jeként lehet definiálni. A motiváció 
befolyásolja a munkavállalók elkötelezettségi szintjét, hangulatát, hiányzási rátájukat és 
elvándorlásuk mértékét is. Következésképpen sikeres motivációval sokat lehet javítani, 
sikertelennel pedig rontani a munkavállalók teljesítményén. 19 

A motivációt kutató szakemberek között általános az az álláspont, hogy minden em-
bernek nemzetiségtő l függetlenül vannak céljai. Ugyanakkor az, hogy ezek a célok mit 
tartalmaznak, alapvető en a nemzeti hovatartozásuktól függ, valamint az is, hogy ezeket 
hogyan lehet összeegyeztetni a szervezeti célokkal. Az eddigi kutatások szerint az ame-
rikai munkavállalók leginkább pénzzel motiválhatók, de a munka tartalma/érdekessége 
sem elhanyagolható szempont a számukra. Az ázsiaiak esetében pedig az elvégzend ő  
munka és a munkavállalók közötti összhang szerepel a motivációs tényez ő k listájának 
első  helyén. 

Ugyanakkor Hofstede és Bond kutatása (1984) szerint Kínában a közösségi tényez ő  
fontosabb annál, mint ahogyan az a Maslow féle hierarchiából kitűnik, amelynek a ma-
gyarázata a konfuciusi filozófiában érhet ő  tetten. Ebbő l kiindulva Nevis (1983) a 
maslow-i elveket átdolgozta és egy olyan, csak négy színb ő l álló hierarchia rendszert 
hozott létre, amelynek elegendő nek kell lennie a kínai környezetben való alkalmazás 
során is. Ezek az alábbiak20: 
– Első  (legalsó) szint: a valahová való tartozás, a társadalmi elfogadottság igénye. 
– Második szint: fizikai igények. 
– Harmadik szint: biztonság az egyén és családja részére egyaránt. 
– Negyedik legmagasabb szint: önmegvalósítás a társadalomnak, a közösségnek nyúj-

tott szolgáltatás formájában. 
Egy 1996-ban végzett amerikai kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a cégeket az 

emberi tényező k fontossága alapján két csoportba lehet sorolni. Az egyik csoportba tartozó 
cégek humánstratégiáját adminisztratív stratégiának, a másik csoportba tartozók stratégiáját 
pedig emberközpontú stratégiának nevezték el. 21 

A kutatók azokat a cégeket sorolták az adminisztratív humánstratégiák csoportjába, 
amelyek a költségek csökkentésének és a termelés gépesítésének eszközéhez nyúltak. Ilyen 
körülmények közepette első sorban a futószalagos technológia mellett döntöttek. Ennek a 
humánstratégiának fontos eleme volt a fenyegetés, vagyis elbocsátották azokat a munka-
vállalókat, akik az elő írt normákat nem tudták teljesíteni. Költségcsökkentési kényszerb ő l a 
béreket nagyon alacsony szinten tartották, ezzel párhuzamosan a munkafolyamatokat gépi-
esen begyakoroltatták. 

Az emberközpontú stratégiával rendelkező  cégek esetében a vállalat tevékenységé-
nek piaci sikere első sorban a munkavállalók szakképzettségét ő l, kompetenciáitól és 
lojalitásától függ. Ezek a cégek nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az emberi er ő forrá-
                                                             
19 U.o. 114-115.o. 
20 U.o. 156.o. 
21 U.o. 161-162.o. 
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saik tekintetében jobb min ő séggel rendelkezzenek, mint versenytársaik. Ezt csak úgy 
tudják elérni, hogy megtartó programokat dolgoznak ki, folyamatosan fejlesztik kompe-
tenciájukat és a gyakorlatban innovatívvitásra ösztönzik ő ket. 

Az ösztönzési módszerekkel tehát az emberek viselkedése befolyásolható, ezért ak-
kor sem kell lemondani egy korszerű módszer alkalmazásáról, ha a helyi kulturális sajá-
tosságok alapján azt nehezen lehetne elfogadtatni. A nemzeti kultúrák hatással vannak a 
karriermenedzsmentre is, hiszen az ebbő l adódó különbségek meghatározzák az egyén 
feljebbjutási lehető ségeit is. Az amerikaiaknál az individualizmusból kiindulva, megha-
tározó az önmegvalósítás igénye, a magabiztosság és az elhatározottság. 

Az USA-ban természetes és általános módja az elő menetelnek az a lehető ség, ami-
kor valaki otthagyja a cégét és más vállalathoz/céghez, gyakran a konkurenciához igazol 
át. Vagyis ebben a kultúrában a cég iránti lojalitással szemben sokkal fontosabbak az 
egyéni karriertörekvések. Ezzel kapcsolatban Poór József helyesen állapítja meg, hogy 
„Ebben a felfogásban a gyakori váltás elfogadott volt, s ő t a sajtóban olvasható különféle 
siker-sztorik még ösztönözték is ezt. A munkavállalók ilyen törekvései igen gyakran 
meggátolták a vállaltokat, hogy jelent ő s összegeket áldozzanak dolgozóik képzésére és 
fejlő désére”.22 Ez az ázsiai kultúrára nem jellemző  magatartásforma, sajnos egyre terjed 
Európában is. 

Ezzel szemben Japánban az életre szóló foglalkoztatás, a káderképzés és a 
szenioritás zárt rendszert képez. A szenioritás lényege, hogy az életre szóló foglalkozta-
tás rendszerében és a minisztériumokban dolgozók el ő menetele és bérezése az iskolá-
zottság és a vállaltnál eltöltött évek számától függ. A béreket folyamatosan, évenként 
emelik, amely megalapozza a munkamorál szintjének fenntartását. Japánban a rangok és 
címek sokszor még a bérezésnél is fontosabb szerepet töltenek be. A japán munkaválla-
lók fegyelmezettsége, munkamorálja magas színvonalú. 

Japánban honosodott meg az életre szóló foglalkoztatás rendszere. Ennek a lényege 
az, hogy a vállalat/cég az iskolából kiválasztott fiatal munkatársait egészen a nyugdíj-
korhatárig foglalkoztatja. A vállalat garantálja a munkavállaló folyamatos foglalkoztatá-
sát, a vállalkozásnál eltöltött id ő  szerinti elő menetelét és bérezését. Ugyanakkor a válla-
lat elvárja, hogy a munkavállaló a pályafutása során nem csak egy, hanem több munka-
körben fog dolgozni. Az életre szóló foglalkoztatás rendszerének el ő nyei a munkaválla-
lók szempontjából az alábbiakban összegezhet ő k23: 

−  A foglalkoztatás biztonsága. Ez relatív biztonságot jelent az átszervezések alatt, 
de illúzió a teljes védelem, hiszen a gyakorlatban az id ő s munkavállalókat a tör-
vények nem védik meg. 

−  A vállalati „szociális” háló. A munkavállaló a vállalat része, akinek a biztonság-
érzetét növeli a vállalat „atyáskodása”, vállalati üdül ő k, klubok, társasági szóra-
kozóhelyek biztosításával és igénybevételének lehet ő ségével. 

−  Az átlaghoz képest magasabb bér, akár 50-80%-kal is több. 
−  A döntés felelő sségének és kockázatának csökkenése 
−  A vezető  állásban lévő  menedzser bátran kockáztathat, az esetleges hibás dönté-

sek miatt nem bocsátják el. 

                                                             
22 Poór, 71 o. 
23 Neuwald. 54.o. 
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Az amerikai és a kínai HR-stratégiák összehasonlítása 
Az amerikai és a kínai HR-stratégiák, illetve menedzsment összehasonlítása során egy-
részt röviden összefoglalom a távol-keleti cégek szervezeti kultúrájának legfontosabb 
elemeit, másrészt az amerikai és kínai cégek HR-stratégiájának jellemző  vonásait. 

A távol-keleti szervezeti kultúra legfontosabb elemei 
A távol-keleti cégek szerezeti kultúrájának elemzése során az alábbi hét fontosabb ele-
met érdemes kiemelni: takarékosság, kemény munka, távolságtartás az idegenekkel 
szemben, kollektivizmus/individualizmus, paternalizmus, formális/informális kapcsola-
tok, munka és munkaidő 24: 

Takarékosság: a távol-keletiek takarékosságát azzal szokták magyarázni, hogy a 
múltban sokat szűkölködtek, ezért megtanulták, hogy a nyomor el ő l hogyan kell mene-
külni. Ez azonban nem teljes mértékben igaz, mert vagyonosodni is akartak, felkészülve 
ezzel a bizonytalan jövő  kockázatainak kivédésére. A takarékosság még a gazdagok 
esetében is szerény életvitellel párosul, a szerény életvitel nem a vagyonhoz kapcsolódik, 
hanem általános magatartásforma. 

Kemény munka: a szűkösség nem csak a takarékosságra kényszerítette a távol keleti-
eket, hanem kemény munkára is. A kemény munka számukra nem egyszerűen verejtékes, 
nehéz fizikai munkát jelent, hanem gondos, figyelmes és precíz munkavégzést, ami ma-
gas fokú kitartással is párosul. 

Távolságtartás az idegenekkel szemben : a távol-keleti emberek a történelmük folya-
mán rendszerint védekezésre rendezkedtek be. Az ő  felfogásukban az idegen szó egy 
gyűjtő fogalom, amely további négy kategóriára osztható 25: 

−  nem távol-keleti idegenek: például európai vagy amerikai ember, 
−  más országból származó távol-keleti ember: például japán ember Kínában, 
−  más tartományból jött ember: például kantoni kínai Pekingben, 
−  mindenki, aki a fenti három szempont szerint nem min ő sül idegennek, viszont 

nem tartozik ugyanabba a közösségbe. 
Az idegenek első két csoportjával szembeni távolságtartás, idegengyűlölet, naciona-

lizmus sokkal markánsabban jelenik meg a távol-keletieknél, mint a nyugatiaknál. Az 
amerikai és a nyugati kultúrában az egyén egy id ő ben több csoport tagja (család, munka-
hely, civil szervezet… stb.), mindegyikben arra törekszik, hogy a kötelezettségét jól 
teljesítse. A távol-keleti kultúrákban csak egy csoport tölt be meghatározó szerepet az 
egyén életében, a többit ennek a csoportnak rendeli alá. A kínaiaknál a család jelenti ezt 
a meghatározó csoportot, ezért figyelhet ő  meg, hogy a kínaiak körében milyen sok csa-
ládi vállalat/vállalkozás jött létre az idő  folyamán. 

Kollektivizmus/individualizmus : a távol-keleti emberre annyira jellemző  a kollekti-
vizmus, hogy nem is képes kollektívák keretein kívül élni. Vagyis az egyén, az individu-
um szerepe itt jóval gyengébb, mint a nyugat-európai társadalmak esetében. A Távol-
Keleten az egyéni célok kevésbé jönnek számításba, nincsenek egyéni kiválóságok, zse-
nik és hő sök. A kínaiaknál a vérségi kötelékek dönt ő  szerepet játszanak. Ugyancsak 
fontos érték számukra a harmónia. A tengeren-túli kínaiak szerint a rend fenntartása a 
kapcsolatokra vonatkozó erkölcsi el ő írások betartásán alapul. A konfuciánus tanítás 
alapján az egyénnek magának kell gondoskodni arról, hogy a társadalmi kötelékeiben a 

                                                             
24 Marosi (1997), 92-110.o. 
25 U.o. 95.o. 
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harmóniát fenntartsa és biztosítsa. Elhárítják mások ellen ő rzését, kerülik a konfrontációt, 
így törekednek közvetve a harmóniára. A harmóniára való törekvésnek azonban van egy 
árnyoldala is, első sorban a kínaiak esetében. Ez abban nyilvánul meg, hogy az emberek 
elégedetlensége és a klikkek közötti konfliktusok nyilvánosságra hozása szinte soha nem 
fordulhat elő . Ily módon válnak majd lehet ő vé a családok, zsarolások, ravaszkodások 
vagy éppenséggel sikkasztások. A harmónia el ő feltétele a bizalom, s ez az üzleti kapcso-
latokra is igaz. A bitalom és a megbízhatóság lényeges jellemz ő je a kollektivista társada-
lomban a kölcsönösség, az empátia. 

A Távol-Keleten nagy jelentő sége van az „arc” kultúrájának, amely megtiszteltetés, 
társadalmi elismerést jelent. Ezen a földrészen az ember valamely csoport tagja, élete és 
munkája során befektet ebbe a csoportba, viszont ha nem tud megfelel ő  módon hozzájá-
rulni a csoport teljesítményéhez elveszíti az arcát. Ezért a kínaiak nagy jelent ő séget 
tulajdonítanak annak, hogy ki mit gondol róluk. Egy menedzser szerint az arc elvesztése 
sokkal erő sebb hatással van az emberekkel, mint bármely fizikai félelem. Az arc, tehát 
nem más, mint az egyén társadalmi helyzetének és pozíciójának mások által történt elis-
merése. Az arc megő rzésére már gyermekkorban igen nagy gondot fordítanak a szégyen-
kezés szocializációs tanítására is, vagyis arra, hogy hogyan kell viselkedni akkor, ha az 
ember elveszíti az arcát. A kínai partner a vitában is úgy viselkedik, hogy igyekszik 
elkerülni az olyan helyzeteket, amikor kockáztatja azt, hogy a másik fél elveszti arcát. 
Ez a vállalaton belüli viszonyokra is igaz. Így például a csoporttagoknak meg kell óvni-
uk fő nökük arcát, tehát az igazságtalan vagy hibás utasításokat habozás nélkül el kell 
fogadniuk. Az arc megő rzésével és a szégyen elkerülésével járulnak hozzá a harmónia 
megő rzéséhez. Ez fordítva is igaz, a vezető  a beosztottjának sem mondhatja meg direkt 
módon, hogy hibázott. Erre közvetett módon kell utalnia, mert ha nem így tesz, akkor a 
beosztott elveszíti az arcát, vagyis annak a munkának az értékét, amit addig a csoportba 
fektetett. Annak a pozíciónak az elérése, amely mások által is elismert, fontosabb mint 
nyugaton, ugyanakkor a pénzbeli elismerés kevésbé számít, mint a nyugati menedzserek 
esetében. Nagyon fontos számukra a konszenzus, az egyetértés, amivel a harmónia bizto-
sítható. Egymástól független emberek között a keleti ember általában nem nyilvánítja ki 
az egyet nem értését, mivel az a másik fél megsértését jelenti. Ebben a kultúrkörben a 
körülményes semmit mondás jelenti a határozott nemet és elutasítást. 

Paternalizmus: atyáskodást jelent, amely a vezet ő  és a beosztott kapcsolatokra, va-
gyis az alá- és fölérendeltségi viszonyokra jellemz ő . A távol-keleti kultúrában a vezető -
nek jó nevelő nek, kedvesnek kell lennie, akivel szemben a beosztottak elkötelezettek és 
odaadóak. Ugyanakkor Nyugaton a vezet ő kkel szemben egészen más elvárások vannak: 
legyen parancsoló, hozzon döntéseket stb. Ezekben az országokban vertikális társadalom-
ról beszélhetünk, mert az alá- és fölérendeltségi viszonyok nagyon fontosak, jellegzetesek, 
s történelmi alapokra vannak fektetve. A távol-keleti országokban a vertikalitással függ 
össze a stabilitás is. 

Formális-informális kapcsolatok : a Távol-Keleten a racionalitás helyett a konfuciá-
nus erkölcs található meg. Ezért gazdasági célok meghatározásakor az is megfigyelhet ő , 
hogy a pontos kalkuláció helyett az intuíció is megjelenik. Ett ő l függetlenül a bürokrácia 
itt is jellemző , viszont nem írásos formában. Ezzel van összefüggésben például az is, 
hogy a Távol-Keleten kevés számú szervezeti ábrával lehet találkozni, ellentétben a 
nyugati cégek gyakorlatával, ahol ezeket el ő szeretettel alkalmazzák. 

Munka- és pihenő idő : a keleti vallások egyike sem tekintette a munkát isteni bünte-
tésnek, vagyis a keleti emberek dolgosak, szorgalmasak és munkaszeret ő k. Ezek a tulaj-
donságok nem a történelmi örökségb ő l, hanem a családi szocializációból vezethet ő k 
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vissza. Ugyanakkor tény, hogy a nyugati emberekhez képest a távol-keleti emberek sok-
kal többet dolgoznak és sokkal kevesebb pihen ő idő vel, szabadsággal rendelkeznek. 

Az amerikai és kínai cégek HR-stratégiájának jellemz ő  vonásai 
A különböző  szerző k egybehangzó álláspontja az, hogy napjaink HR-mozgalmának 
múltja az USA-ba vezetnek. Innen származik az 1910-es és az 1920-as évek tudományos 
vezetése, az 1930-as és az 1940-es évek emberi viszonyai, valamint a közös értékrend és 
a vállalati kultúra fontosságát felismerő  kiválóság elmélet is.26 

A személyzeti menedzsment az USA-ban is alapvető en adminisztratív feladatokat lá-
tott el, stratégiai kérdésekben nem volt jelen egészen az 1970-es évekig, amikor is 
Drucker rávilágított ennek a fontosságára. Az utóbbi évtizedekben az amerikai er ő forrás 
menedzsmentben (HRM) két irányzat alakult ki. Az egyik a kemény (hard) iskola mo-
dellje, más néven Michigan modell, amely szoros kapcsolatot mutat a cég stratégiája és a 
HRM stratégiája között. Ennek négy alapvet ő  alrendszere a következő : kiválasztás, érté-
kelés, ösztönzés és fejlesztés. A másik irányzatot a Harvard modell jelenti, amelyben a 
munkavállalók elkötelezettsége kap központi szerepet. Ezáltal indult útjára a lágy iskola 
térhódítása is, amelynek értelmében a vezetésnek a munkavállalók bevonását is szorgal-
maznia kell. Ennek a módszernek az alkalmazásával, a kölcsönösség elvének alapul 
vételével egy olyan légkör kialakítására van esély, ahol az alkalmazottak jobban kifejt-
hetik fejlő dési igényeiket, miközben a vezetés folyamatosan jobb eredmények elérésére 
számíthat. Egy 2004-ben készült kutatás eredményei szerint az amerikai HRM fejl ő dését 
négy fontos tényez ő  befolyásolja27: 

−  a sajátos jogi és liberális környezet, 
−  a szakszervezetek korlátozott szerepe, 
−  az alacsony kontextusú üzleti kultúra, 
−  a jókora jövedelemkülönbségek. 
Amerikában napjainkban sikerült felismerni azt, hogy a munkavállalók/alkal-

mazottak nem egyszerűen erő források, akiket csak racionálisan kell foglalkoztatni. Ez a 
felfogás első sorban a HR-kontrolling esetében helytálló. A HRM esetében ez más funk-
cióval bír, mert az emberek menedzselése a munkavállalók/alkalmazottak kiszolgálását 
jelenti. 

Az ázsiai országok a modern HRM gyakorlatuk jelent ő s részét nyugatról importálták 
és annak lényegét – Japánnal ellentétben – kés ő bb ismerték fel. A dél-kelet-ázsiai orszá-
gok nagyon eltérő  tulajdonosi és etnikai demokratizáltsági szintjei nagyban befolyásol-
ják az alkalmazott munkaszervezést, a szakszervezeti viszonyokat és a HRM munkahelyi 
megvalósítását. Kína a közeljövő  nagy szuperhatalma, amely a kollektív, nemzeti elköte-
lezettséget és a meggazdagodást tűzte ki célul. Ezzel szemben India a vallási és nemzeti-
ségi tolerancián keresztül a meggazdagodást a világ legújabb tudásának a leggyorsabban 
történő  megszervezése útján igyekszik megvalósítani. 

A nő i szerepek átalakulása a térségben egy nagyon sajátos HRM kérdés. Ebben a te-
kintetben a Kínai Népköztársaság el ő bbre tart, hiszen a kommunista irányítású országban 
a nő k foglalkoztatását kiemelten kezelik a legkülönböz ő bb ágazatokban. Ugyanakkor 
megállapítható, hogy ebben a térségben a n ő k munkahelyi megkülönböztetése és diszk-
riminációja általános jelenség még napjainkban is. Ezzel egy id ő ben Kínában kiemelt 

                                                             
26 Poór, 71.o. 
27 U.o 74-75.o. 
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kérdésként kezelik a dolgozói részvénytulajdont. Többek között ett ő l is várják az állami 
vállalatok bürokratikus működési mechanizmusának csökkenését, illetve átalakulását. 

A Hofstede által meghatározott dimenziók alapján az amerikai, kínai és tajvani kul-
túrát az alábbiak jellemzik. 

1. táblázat: Az amerikai, kínai és tajvani kulturális dimenziók 

Nemzetiség Hatalmi 
távolság 

Dimenziók 
Individualizmus 

(index) 
Maszkulinitás 

Bizonytalanság 
kerülése 

Hosszútávú 
orientáció 

USA 40 91 62 46 29 
Kína 80 20 66 30 118 

Tajvan 58 17 45 69 87 
Forrás: Saját elemzés: Csath Magdolna: Interkulturális menedzsment. Nemzeti Tankönyv-
kiadó, Budapest, 2008. 93.o. és Poór József: Nemzetközi emberi er ő forrás menedzsment. 
Complex Kiadó, Budapest, 2009. 143-145.o. 

 

A Hofstede által meghatározott értékek alapján megállapítható, hogy az USA és eb-
bő l következő en az amerikai menedzser erő sen individualista. (A vizsgált 53 ország 
közül az USA végzett az első  helyen a 91-es értékkel). Az amerikai individualizmus 
alapja a puritán erkölcs. Ebbő l következik az, hogy az amerikai vállalatok szervezeti 
rendszere az egyéni felelő sségen alapul, tehát az amerikai vállalati élet alapvet ő en indi-
vidualista beállítódás alapján szervez ő dik. 

A dimenziók értékeit tovább elemezve az is kiderül, hogy az USA az er ő s individua-
lizmusa mellett kis hatalmi távolsággal rendelkezik (az elért 38. hely alacsony indexnek 
számít), gyengén bizonytalanság kerül ő  (a 43. hely közepes indexnek számít), a köze-
pesnél erő sebben férfias ország (a 15. hely a közepesnél magasabb indexet jelent), és 
erő sen rövidtávú szemlélettel rendelkezik (a hosszú távú orientáció esetében már csak 23 
országról állt rendelkezésre adat, ebbő l a 17-ik helyet foglalta el). 

Az ázsiai országok kultúráinak kutatása alapján megállapítható, hogy ezen országok-
ra jellemző  a viszonylag magas hatalmi távolság, a bizonytalanság teljes vagy részleges 
kerülése, a hosszú távú orientáció és a maszkulinitás. 28 

A Hofstede által meghatározott érték alapján megállapítható, hogy Kínát nagyhatal-
mi távolság jellemzi (a 80-as értékkel Mexikóval együtt az ötödik helyen szerepel 53 
ország viszonylatában). A vállalaton belül a f ő nök hatalma megkérdő jelezhetetlen, a 
beosztott nem kérdő jelezi meg a fő nök utasításait, hanem igyekszik azokat maradéktala-
nul teljesíteni. A nagy hatalmi távolsággal rendelkez ő  kultúrákban két vezet ő i típus 
különböztethető  meg: az egyik az autokrata típusú, a másik pedig a paternalista (atyás-
kodó). Ily módon Kínában az ideális f ő nök „a bölcs, jóindulatú atyai figura, aki bár nem 
hagy nagy mozgásteret alkalmazottainak, de azok így legalább mentesülnek a döntésho-
zatal felelő ssége alól”.29 

Nyugaton az az elvárás honosodott meg, hogy a f ő nök barátságosan közvetlenül vi-
szonyuljon a beosztottakhoz. Ezzel szemben Kínában a barátságos és közvetlen veze-
tő /menedzser hamar elveszítheti a tekintélyét és már nem képes, vagy csak nehezen tudja 
irányítani a beosztottakat. A kínai döntéshozatal jellemz ő  vonása az, hogy a vezet ő  egy 
személyben dönt. Ennek a következménye az, hogy az alsóbb szintek az egyszer ű ügye-
ket is feljebb tolják, mert nem vállalják a döntéssel együtt járó felel ő sséget. 

                                                             
28 U.o 83.o. 
29 Váradi, 31.o. 
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Ezért a munkavállalók a kreativitásukat első sorban a munkahelyeken kívül igyekez-
nek kiélni. A vezető knek járó kiváltságokat, státuszszimbólumokat a vállalaton belül 
mindenki elfogadja és nyíltan senki sem kérd ő jelezi meg azokat. 

A kínai kultúrában az individualizmus nagyon alacsony szint ű (a 20-as értékkel 
Szingapúrral és Thaifölddel együtt 39-40-ik helyet foglalja el 53 ország közül). Ez azzal 
van összefüggésben, hogy Kínában a csoportérdekek meghatározott szerepet töltenek be 
az egyén életében, vagyis az egyén saját érdekeit alárendeli a kisebb- vagy tágabb közös-
ség érdekeinek. 

A kínai kultúra és üzleti élet központi eleme a guanxi (kapcsolat, összekötetés). Kí-
nában a guanxi kihasználása a kormányzati és az üzleti szféra közötti kapcsolatokban a 
leggyakoribb. Ebben a kultúrában nem els ő sorban pénzzel, hanem különböz ő  szívessé-
gek cseréje révén lehet az ügyeket elintézni. Vagyis a guanxi olyan befektetést jelent 
valamelyik kapcsolatba, amely hosszú távon fog megtérülni – el ő re még nem látha-
tó/tudható – viszont-szívesség formájában. Tehát a guanxi szívesség-adósság-bankként 
működik a gazdasági és társadalmi élet legkülönböz ő bb területein. A családi vállala-
tok/vállalkozások az összetartozás és a hűség pszichológiájára épülnek. Ezzel kapcsolat-
ban Váradi Viktória helyesen állapítja meg, hogy „a kínai kultúrában er ő s mértékben 
érvényesül a kollektivista szemlélet, ennek legf ő bb jellemző je a családközpontúság. A 
kapcsolatok és az érzelmi tényező k fontosabbak az üzletben, mint Nyugaton. Viszont a csa-
lád körén kívül számos területen erő södik az individualista szemlélet is”.30 

Kína a közepesnél férfiasabb ország. (a 66-os értékkel a 9-10-ik helyen szerepl ő  
Angliával és Németországgal van azonos szinten 53 ország közül). 

A maszkulin kultúrákban a férfias tulajdonságokat értékelik els ő sorban. Ez az érték-
rend figyelhető  meg a fő nökideálban, a döntéshozatalban és az élet más területein is. 
Érdekes módon Kínát is nagyon jellemzi a pénz és a haszonszerzés fontossága. Ezzel 
összefüggésben Marosi Miklós hangsúlyozza, hogy „A magánvállalatok legfontosabb 
stratégiai célja a nyereség, a minél magasabb profit. A profit, a pénz hajszolása, a törek-
vés a vagyonosodásra a kínai szervezeti kultúra lényeges eleme. Ebben nem ismernek 
határt. Belefér a csalás, a kormánnyal való szembehelyezkedés, az adócsalás, a korrup-
ció, a guanxi ken ő pénzel való megolajozása is… Külön figyelmet érdemel a munkaszer-
vezés. A munkaszervezést a vállalat munkatársainak többnyire kegyetlen kizsákmányo-
lása jellemzi.”31 

Erre a kultúrára jellemző  a konfliktusok kerülése, amelynek érzékelésére számtalan 
nyelvi fordulat létezik a munkahelyi kommunikációban is. A kínaiak, ha valamivel nem 
elégedettek, akkor szívesen használják a „még elmegy” kifejezést. Ha valamire azt 
mondják, hogy „nem jó”, az az ő  értelmezésükben nagyon rosszat jelent. A kínaiak hoz-
zászoktak a kódolt üzenetek értelmezéséhez. A n ő k szerepvállalása a gazdasági életben 
is első sorban gazdasági és pénzügyi kényszerek miatt n ő , egyre több nő  kerül vezető  
pozícióba. Vagyis megállapítható, hogy „A kínai társadalomban a férfias értékek domi-
nálnak, a nő k és a férfiak szerepe azonban a nagyvárosokban közelít egymáshoz”. 32 

A hofstedei kulturális dimenziók alapján, Kína gyengén bizonytalanságkerül ő  or-
szág. (a 30-as értékkel Hongkonggal és Svédországgal van egy csoportban, a 49-50. 
helyen). A kínaiak a kellemetlen helyzeteket élik meg fenyegetésként, inkább elviselik a 
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bizonytalanságot, mint, hogy nemet mondjanak és kínos szituációkat idézzenek el ő . A 
kínaiak az új, szokatlan helyzetet fenyegetésként értékelik. Például a kínai beosztottak 
nehezen viselik el, ha a döntés elé kerülnek. Az ilyen szituációkra nem tudnak hatéko-
nyan reagálni, mivel megszokták, hogy mindig a f ő nök dönt. Váradi Viktória szerint33 34 
az érzések kimutatása alapján külön kell kezelni a család körét, a guanxi-hálózat egyéb 
tagjait, és az azon kívül állókat. Az érzelmek kimutatása abban az esetben a leger ő sebb, 
ha minél távolabb, illetve minél közelebb áll hozzá az egyén. 

Kínában nagyon szigorúak a törvények, minden élet, illetve munkahelyi helyzetre 
van valamilyen szabály, amely els ő sorban a magas bizonytalanságkerül ő  országokra 
jellemző . Ennek a következménye az, hogy az ügyintézés nagyon bürokratikus és hosszú 
idő t vesz igénybe. Az ügyintézés eredményes lebonyolítása érdekében szükség van meg-
felelő  kapcsolatokra a hivatalokban is. Ugyanakkor az írásos szabályok kezelése a válla-
latokon belül sokkal lazább, mint a bürokratikus szervezetekben. 

Az „idő  pénz” elve a nyugati kultúrára jellemz ő , ahol magas a bizonytalanságkerülés 
szintje. Kína esetében ez nem alkalmazható, mert ebben a kultúrában a nemleges válasz 
helyett inkább halogatják a válaszadást. Magas bizonytalanságkerülésre utal a társadalmi 
kapcsolatok merev, hagyományos rögzítettsége, amely nemcsak a gazdasági szerveze-
tekben, hanem a különböz ő  intézményekben is tetten érhet ő ek. 

Ugyanakkor nem lehet azt állítani, hogy kínaiak nem innovatívak, nem engedik ér-
vényesülni az egyéni ötleteket, kezdeményezéseket. Innovatívak, de az ő  esetükben a 
munka fő  motivációja nem a teljesítmény, hanem a csoport tiszteletének kihívása, és a 
család jólétének a biztosítása. Ebb ő l adódóan megállapítható, hogy „A kínai kultúrában 
megtalálhatóak a magas és alacsony bizonytalanságkerülés elemei is”. 34 

Kína a hosszú távú orientáció dimenziója alapján a 118-as értékkel 53 ország közül 
az első  helyen van. A kínaiak hosszú távra terveznek, s igyekeznek minél jobban megis-
merni a leendő  munkatársaikat és üzleti partnereiket. Ily módon egy üzleti tárgyalás 
során a személyes benyomás olyan súlyt kap, mint az aktuális üzleti ajánlat. Az üzleti 
tárgyalás során többféle módszerrel igyekeznek ki- és megismerni a potenciális ügyfele-
ket. (például: tárgyalóasztalon kívüli közös programok, közös étkezések… stb.). A kínai 
kultúrában a hosszú távú orientáció a jellemz ő , amely a munkatársak, üzletfelek kivá-
lasztásában, az üzleti tárgyalásokban és a foglalkoztatás terén egyaránt megjelenik. 

A kínai és a tajvani kulturális dimenziók összehasonlítása során megállapítható, 
hogy az individualizmus terén hasonló attitűdrő l van szó, amelyet az értékek is jól mu-
tatnak. (Kína esetében 20-as, Tajvan esetében pedig 17-es érték). Vagyis Tajvanon az 
individualizmus szintén alacsony szintű, amely a különböző  közösségeknek az egyén 
életében betöltött meghatározó szerepével függ össze. A hatalmi távolság dimenziója 
terén már jelentő s eltérés figyelhető  meg. Míg Kína esetében a 80-as index az ötödik 
helynek felel meg, addig Tajvan esetében az 58-as érték csak a 30-ik helyre elegend ő . A 
másik figyelemre méltó különbség a bizonytalanság kerülése terén érhet ő  tetten. Nem-
zetközi összehasonlításban a kínaiak 30-as értéke nagyon alacsony, míg Tajvan 69-es 
indexe a középszintnek felel meg. Tajvan maszkulinitása sem olyan er ő teljes, mint ami-
lyen Kínában érzékelhető . Kína a 66-os értékkel ötvenhárom ország viszonylatában a 
kilencedik-tízedik helyen, míg Tajvan a 45-ös értékkel a harmincharmadik helyen szere-
pel. Mindkét kultúrára erő teljesen jellemző  a hosszú távú orientáció/gondolkodás. Ezen a 
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téren 23 ország közül Kína a 118-as értékkel magasan az els ő  helyen, míg Tajvan a 87-es 
értékkel a harmadik helyen szerepel. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy Kína Amerikával és Európával szemben több 
ezer éves civilizációval rendelkezik, amely a konfuciánus filozófiára és erkölcsre épül. A 
konfuciánus értékeket és normákat – a folyamatosság és a megújulás elvét követve – 
továbbfejlesztik és sikeresen alkalmazzák a gazdasági élet, a menedzsment, valamint a 
társadalom többi alrendszerében is. Ennek köszönhet ő en egyrészt a kínai gazdaság di-
namikusan fejlő dik, habár ennek számtalan árnyoldala is létezik, másrészt a kínaiak 
elkerülték a polgári romlás veszélyeit. 
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