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WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ PAŃSTW 
EUROPEJSKICH I AZJATYCKICH NA POZIOM ZARZĄDZANIA 

W ORGANIZACJI

THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE EUROPEAN 
AND ASIAN COUNTRIES ON THE LEVEL OF MANAGEMENT 

WITHIN THE ORGANIZATION

Streszczenie: Zamierzeniem artykułu jest przedstawienie kultury organizacji jako szczególnie cen-
nego zasobu stanowiącego ważne źródło przewagi konkurencyjnej. We współczesnym świecie wie-
lokulturowość staje się zwyczajnym elementem życia każdej organizacji. Ludzie coraz częściej decy-
dują się na podejmowanie pracy za granicą. Kultura organizacyjna jest uwarunkowana w istotnym 
stopniu przez kulturę narodową kraju, na terenie którego działa organizacja i z którego wywodzi 
się społeczeństwo. Publikacja ma pokazać, jak ważna jest znajomość różnic kulturowych pomię-
dzy krajami w dobie globalizacji zarządzania i ważna do nawiązywania współpracy gospodarczej 
z przedsiębiorstwami z innych krajów.
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Summary: Organizational culture plays a very big role in achieving the success of the company. 
A strong and consistent culture is the backbone of any organization whose goal is excellence and 
high quality services.Cultural characteristics of nations a�ect the organizational culture of enter-
prise and management models. �erefore, it is important to know the cultural di�erences between 
countries in a globalizing management and to develop economic cooperation with enterprises of 
other countries.

Key words: Organizational culture, management system, organization

Wstęp

Kultura organizacyjna ma ogromne znaczenie w  zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
Wykazuje znaczący wpływ na obrane kierunki działań oraz zachowanie pracowników, co 
rzutuje na wartość danego podmiotu. Wspiera ona realizację strategii oraz efektywność 
funkcjonowania 'rmy, dzięki czemu przedsiębiorstwo może się sprawnie rozwijać i wy-
bierć odpowiednie kierunki działania dla realizacji swoich potrzeb. W  ostatnich latach 
coraz częściej poruszany jest problem kultury organizacyjnej oraz jej wpływ na sukces or-
ganizacji. Podmioty bardzo dobrze funkcjonujące na rynku zawdzięczają swój sukces spe-
cy'cznej i rozpoznawalnej dla otoczenia kulturze organizacyjnej, wykształconej przez nie 
i podlegającej ciągłemu modelowaniu, doskonaleniu oraz zmianie.

Zamierzeniem artykułu jest pokazanie, że cechy kulturowe narodów wpływają na 
kulturę organizacyjną przedsiębiorstw oraz na modele zarządzania. Dlatego tak ważna jest 
znajomość różnic kulturowych pomiędzy krajami w dobie globalizacji zarządzania i ważna 
do nawiązywania współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami innych krajów.

1. Pojęcie kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna jest pojęciem wieloznacznym; nie ma zgodności w nauce co do 
tego, czym faktycznie jest. Encyklopedia PWN de'niuje ją jako całokształt materialne-
go i  duchowego dorobku ludzkości – gromadzonego i  utrwalonego oraz wzbogaconego 
w ciągu jej dziejów, przekazywanego z pokolenia na pokolenie. W skład tak pojętej kultury 
wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia 
społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przy-
jęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania1.

Charakterystyka kultury sformułowana przez G.P. Murdocka2 obejmuje następujące 
określenia: kultura jest wyuczona, a nawyki, które się na nią składają, kształtują się pod wpły-
wem doświadczenia. Kultura jest tworem człowieka, owocem różnych form jego społecznego 
działania. Odnosi się więc do wyuczonych zachowań i ich rezultatów, a elementy składowe 
są dla wszystkich członków danego społeczeństwa wspólne i przekazywane w jego obrębie.

Z kolei Edgar Schein3 de'niuje kulturę organizacyjną jako wzorzec podstawowych zało-
żeń – wymyślonych, odkrytych lub rozwiniętych przez daną grupę w trakcie procesu uczenia 

1  J. Kofman (red.), Encyklopedia, PWN, Warszawa 1994, s. 422.
2  A.Czermiński, Zarządzanie organizacjami, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2001, s. 584.
3  B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, PWE,Warszawa 2002, s. 232.
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się, radzenia sobie z problemami zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji, funkcjonu-
jących na tyle dobrze, aby uznać je za słuszne i właściwe do przekazania nowym członkom 
społeczności jako odpowiedni sposób postrzegania, odczuwania i reagowania na te problemy.

Klasyk polskiej nauki o  organizacji i  zarządzania J. Zieleniewski4 utożsamia kulturę 
organizacyjną ze zrozumieniem organizacji. Twierdzi, że kulturę organizacyjną członków 
danej instytucji należy mierzyć stopniem, w  jakim hierarchia podporządkowania celów 
odzwierciedla się w ich świadomości i działaniu. Organizację tworzą ludzie oraz ich uczu-
cia, przekonania oraz oczekiwania. Kultura obejmuje zachowania ludzkie, które stały się 
społecznym nawykiem i odznaczają się regularnością właściwą licznym członkom okre-
ślonej grupy, podporządkowane pewnym wzorcom i modelom, głównie osobowym oraz 
przedmioty, które stanowią rezultat zachowań ludzi.

Każda organizacja posiada pewne niewidoczne właściwości – styl, specy�kę funkcjonowa-
nia, charakter, które w bardzo dużym stopniu wpływają na to, co się dzieje wewnątrz niej i na jej 
kontakty z otoczeniem. Kultura organizacyjna to „osobowość” konkretnego przedsiębiorstwa, 
urzędu czy �rmy. Przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup społecznych, w ich 
sądach i postawach, w sposobie rozwiązywania problemów, zorganizowaniu hal produkcyjnych 
i biur, w wyposażeniu i estetyce wnętrz. Kultura jest wszechobecna, czyli jest częścią składową 
każdego menedżera czy szeregowego pracownika. Jest nieodłącznym elementem stosunków 
międzyludzkich, jest obecna w całej organizacji i różnych jej częściach.

Zde�niowanie pojęcia „kultura organizacyjna” jest zadaniem trudnym. De�nicje 
przyjmują różny kształt zależnie od koncepcji, jaką odzwierciedlają. Najogólniej rzecz bio-
rąc, kultura organizacyjna to zbiór dominujących wartości i norm postępowania, charakte-
rystycznych dla danej organizacji, podbudowany założeniami co do natury rzeczywistości 
i przejawiający się poprzez artefakty – zewnętrzne twory danej kultury.

Większość badaczy istoty kultury organizacyjnej doszła do porozumienia w następu-
jących kwestiach5:

kultura organizacyjna istnieje,
kultura organizacji jest niepowtarzalna, jedyna, unikalna i wyjątkowa,
kultura organizacji jest budulcem pożądanych zachowań organizacyjnych we-

wnętrznej tożsamości �rmy i jej zewnętrznego wizerunku,
jest trudna do zde�niowania,
wymaga szczególnie dużo czasu,wysiłku i umiejętności by ją zmienić,
jest zawarta w umysłach i sercach ludzi, bo oni tworzą organizację, są jej projek-

tantami i tworzywem,
kultura organizacyjna ma charakter wspólnego podzielania poglądów,współod-

czuwania i  reagowania. Podkreśla to co wspólne, scala, jednoczy, stabilizuje i  zmniejsza 
niepewność. Jest społecznym spoiwem, to całość ludzkich sposobów życia w organizacjach 
i całość stosunków międzyludzkich, postaw, wartości, norm, przekonań.

kultura kształtuje się i rozwija w czasie trwania, jest rezultatem procesu „uczenia 
się”, nie jest więc z góry dana,

stanowi coś w  rodzaju „tajnego porozumienia” między ludźmi, które dotyczy 
wspólnego utrzymywania określonych zachowań,

4  A. Czermiński, Zarządzanie organizacjami, op.cit, s. 587.
5 M. Czerska, Zmiana kulturowa w organizacji, Wyd. Di�n, Warszawa 2003, s. 12.
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wiąże teraźniejszość organizacji z przeszłością, dzięki czemu organizacja zachowu-
je swoją ciągłość

2. Elementy składowe kultury organizacyjnej

 Edgar Schan na bazie swej de!nicji stworzył model kultury organizacyjnej, składający 
się z charakterystycznych elementów, które nazwał poziomami kultury6.

Poszczególne poziomy kultury organizacyjnej zostały wyodrębnione ze względu na ich 
trwałość i widoczność. Najbardziej widocznym poziomem kultury organizacyjnej są arte-
fakty, czyli sztuczne twory danej kultury, które dzielą się na:

– artefakty językowe (język, mity, legendy),
– artefakty behawioralne (ceremonie, rytuały),
– artefakty !zyczne (technologia, sztuka, przedmioty materialne).
 Artefakty językowe to język, którym posługują się uczestnicy kultury. To specy!czny 

sposób porozumiewania się w  organizacjach. Wśród artefaktów ważne miejsce zajmują 
legendy i anegdoty, które są silnie utrwalone i podkreślają to, co w danej kulturze jest ak-
ceptowane, a także to czego nie wolno tolerować.

 Artefakty behawioralne są „sztucznymi tworami”, które odnoszą się do schematów 
zachowań. Są nimi różne zwyczaje, ceremonie i rytuały.

 Artefakty !zyczne tzw. zewnętrzne to namacalne twory danej kultury, wszystko to, co 
możemy określić mianem „kultury materialnej”, a więc cała otoczka „środowiska pracy” 
ludzi w danej organizacji, wystrój wnętrz, sztuka, technologia, sposób ubierania się, sym-
bole stanowiące o statusie !rmy.

 Drugim poziomem kultury są normy i wartości. Są one trwalsze od artefaktów i trud-
niejsze do „zaobserwowania”.

Dzielimy je na:
normy i wartości deklarowane,
normy i wartości przestrzegane.

Te pierwsze są na ogół dostępne dla innych, te drugie jest trudno uchwycić. Mogą być 
uznawane za swoisty drogowskaz postępowania w organizacji. Wartości to cel, do którego 
się dąży w organizacji, natomiast normy wynikają z przyjętego systemu wartości. Normami 
są niepisane, wyraźnie artykułowane zasady postępowania, nieformalne wskazówki infor-
mujące o pożądanym zachowaniu w organizacji.

Najgłębszym, a  jednocześnie najtrwalszym i najtrudniejszym do rozszyfrowania po-
ziomem kultury organizacyjnej są założenia kulturowe. Założenia stanowią fundament, na 
którym opiera się cały „gmach” kultury. Gdyby kultura organizacyjna była górą lodową, to 
artefakty byłyby czubkiem wystającym ponad powierzchnię wody, a założenia podstawą 
ukrytą w głębi oceanu. Bardzo trudno więc dotrzeć do tych założeń. Żaden uczestnik orga-
nizacji nie zdaje sobie sprawy ze swych założeń kulturowych i nie zastanawia się nad nimi. 
Częściowo tajemnicę tę „zdradzają” obowiązujące w !rmie normy i wartości.

Założenia kulturowe dzielimy umownie w zależności od tego, czego dotyczą. Wyróż-
niamy więc założenia dotyczące:

6  M. Czerska, Zmiana…, op. cit., s. 14.
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natury człowieka,
relacji międzyludzkich,
samej organizacji,
natury otoczenia,
relacji organizacji z otoczeniem.

3. Funkcje kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna może spełniać wiele funkcji. Edgar Schein wyróżnił dwie ich grupy7:
dotyczące problemów związanych z dostosowaniem zewnętrznym,
dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem wewnętrznym organizacji.

 W zakresie dostosowania zewnętrznego kultura spełnia poniższe funkcje:
pozwala na zrozumienie misji i strategii organizacji oraz podstawowego celu orga-

nizacji przez jej uczestników,
umożliwia integrację uczestników,
umożliwia integrację wokół środków przyjętych dla realizacji celów (rmy oraz 

zwiększenie zaangażowania uczestników; oferuje porozumienie co do tego, jak i przy po-
mocy jakich zasobów można i należy działać,

oferuje uczestnikom jednolite sposoby pomiaru i kryteria oceny efektów. Dzięki 
nim jednostki i grupy są w stanie zgodzić się co do tego, czy cele zostały osiągnięte, a jeśli 
tak, to w jakim stopniu,

umożliwia ulepszanie środków i  przeformułowanie celów w  razie konieczności. 
Dzięki niej uczestnicy są w  stanie wspólnie wypracować strategię zmiany oraz kierunki 
i sposoby doskonalenia organizacji.

 W zakresie wewnętrznej integracji kultura spełnia następujące funkcje:
– oferuje wspólny język i aparat pojęciowy,
– de(niuje granice grupy, kryteria przyjęcia oraz odrzucenia,
– wyznacza zasady władzy i kryteria statusu,
– znajomość i przestrzeganie kultury organizacyjnej sprzyja zaspokajaniu w (rmie 

potrzeb bezpieczeństwa oraz a(liacji,
– zawiera kryteria nagradzania i karania, wyznacza także wspólny system wzmocnień,
– oferuje „religie”, ideologie.
Nadrzedną funkcją kultury organizacyjnej jest ograniczenie niepewności.
Funkcje nastawione na zapewnienie zewnętrznego dostosowania pomagają zreduko-

wać niepewność wynikającą z funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu. Funkcje za-
pewniające integrację wewnętrzną pomagają uporać się z wewnętrzną niepewnością.

Kultura organizacyjna oferuje podstawową, wspólną wizję świata, a  także etyczny 
punkt oparcia. W  ten sposób zwiększa się przewidywalność zachowań organizacyjnych 
bez konieczności uciekania się do szczegółowego regulowania wszystkich kwestii poprzez 
mnożenie przepisów.

7  A. Czermiński, Zarządzanie…, op. cit., s. 591.
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4. Klasy�kacja kultur organizacyjnych

Duża ilość wzorców kulturowych, widoczne różnice w zachowaniu i sposobach myśle-
nia ludzi reprezentujących różne grupy społeczne skłania do podziału systemów kulturo-
wych na rozmaite rodzaje. Powstało wiele klasy�kacji kultur organizacyjnych. Najczęściej 
stosowana jest typologia jednowymiarowa, oparta na jednej zmiennej, w której określoną 
cechę uważa się za kryterium przewodnie i wyróżnia na jej podstawie dwa alternatywne 
typy kultur. W literaturze często można spotkać podział kultur organizacyjnych na8:

– indywidualne i kolektywistyczne,
– męskie i kobiece,
– elitarne i egalitarne,
– wewnątrzsterowne i zewnątrzsterowne itp.
– silne i słabe,
– pozytywne i negatywne,
– zachowawcze i innowacyjne.
Według J.E. Deala i A.A.Kennedy’ego na kulturę organizacji wpływa pięć kluczowych 

elementów. Są nimi9:
– otoczenie �rmy, ściślej: orientacja �rmy w danym otoczeniu,
– wartości, które są sercem każdej kultury i które decydują o sposobie postępowania 

pracowników wszystkich szczebli,
– mity, bohaterowie,
– rytuały, ceremonie i rutynowe zachowania wzmacniające kulturę, które nadają jej 

specy�czny charakter,
– sieć kulturowa, kanały przekazywania informacji dot. preferowanych bądź zakaza-

nych zachowań.
 W badaniach Deala i Kennedy’ego10, na podstawie takich wymiarów jak ryzyko działa-

nia �rmy, jej wielkość, stopień niepewności związanej z działalnością oraz szybkość infor-
macji zwrotnej z rynku, zbudowano cztery typy kultur:

– kulturę indywidualistów (tzw. „twardych facetów”),
– kulturę rutyniarzy,
– kulturę hazardową,
– kulturę zrównoważoną.
Do bardziej znanych typologii należy zaliczyć również typy orientacji kulturowych R. Har-

risona11. Są nimi:
– orientacja na władzę,
– orientacja na role,
– orientacja na zadania,
– orientacja na ludzi.
Często cytowany J. Sonnenfeld12 sklasy�kował cztery typy kultur organizacyjnych, 

mianowicie:

8  C. Sikorski, Kultura organizacyjna, Wyd. C.H.Beck,Warszawa 2006, s. 2.
9  J. Szaban, Zachowania organizacyjne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 440.
10  E. Masłyk-Musiał, Społeczeństwo i organizacje, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 1999, s. 128.
11  C. Sikorski, Kultura…, op. cit., s. 19.
12  J. Szaban, Zachowania…, op. cit., s. 452-453.
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– kulturę akademicką,
– kulturę „drużyny baseballa”,
– kulturę klubową,
– kulturę fortecy.
Zaprezentowane typologie niejednokrotnie są do siebie podobne, czasem nawet nakładają 

się na siebie. Ich syntezą może być klasy#kacja kultur organizacji opracowana przez C. Sikor-
skiego, który wyodrębnia kulturę niskiej i wysokiej tolerancji niepewności.

Przedstawiona klasy#kacja kultur organizacji nie ocenia i nie wartościuje żadnej z nich, 
to znaczy, że żadna z  prezentowanych kultur nie może być uznana za lepszą czy gorszą. 
Kryterium oceny stanowi stopień dopasowania kultury do wymogów realizowanej strategii.

Kultura organizacyjna nie istnieje w  próżni, uzależniona jest od szeregu czynników 
zewnętrznych i wewnętrznych. Ostateczny kształt kultury organizacji i sposób jej oddzia-
ływania zależy od wielu czynników. Wśród najważniejszych należy wymienić13:

– typ otoczenia, a  właściwie kultura narodu, grupy społecznej, regionu i  lokalnej 
społeczności, w której działa organizacja,

– typ organizacji – inne wartości i normy obowiązują w organizacji nastawionej na zysk 
i działającej w konkurencyjnym otoczeniu, a inne w wyższej uczelni czy grupie wyznaniowej,

– cechy organizacji – aktualna kultura organizacji jest dziedzictwem jej przeszłości; musi 
uwzględniać historię organizacji, jej dobre i złe doświadczenia, wielkość i sposób zarządzania,

– cechy uczestników – każdy z uczestników organizacji wnosi do jej kultury swój in-
dywidualny wkład. Skład wiekowy, etniczny, profesjonalny i socjalny członków organizacji, 
zróżnicowanie zbiorowości , kon(ikty interesów bardzo silnie wpływają na wytworzenie 
kultury organizacji. Zupełnie inne wzorce kulturowe preferowane są w organizacjach o du-
żym udziale kobiet, ludzi starszych czy ludzi o niskich lub wysokich kwali#kacjach.

Kultura organizacyjna jest uwarunkowana w istotnym stopniu przez kulturę narodową kraju, 
na terenie którego działa organizacja i z którego wywodzi się społeczeństwo. Każdy kraj ma swo-
ją kulturę narodową, która bardzo silnie wpływa na jego życie społeczne i gospodarcze, a także 
kształtuje w dużym stopniu kulturę organizacji. Znajomość różnic kulturowych pomiędzy kraja-
mi jest podstawą zarządzania międzykulturowego, koniecznego w dobie globalizacji zarządzania. 
Warunkiem niezbędnym do nawiązywania współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami z in-
nych krajów, otwierania za granicą #lii przedsiębiorstw czy efektywnego konkurowania z zagra-
nicznymi producentami jest rozumienie uwarunkowań kulturowych tychże państw.

5. Kultura organizacyjna państw europejskich i azjatyckich i jej wpływ 
na zarządzanie

Częścią kulturowego dziedzictwa Europejczyków są cechy, które składają się na tzw. 
europejski, specy�czny sposób widzenia świata. Łączy on wspólne cechy, przekonania, per-
spektywy polegające między innymi na14:

– istnieniu silnego zbiorowego instynktu samozachowawczego, którego wyrazem 
jest zwracanie uwagi na potrzebę poczucia bezpieczeństwa i silna wola przetrwania,

13  M. Romanowska, Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. Di�n,Warszawa 2001.
14  M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Wyd. Poltext, Warszawa 2004, s. 88.
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– istnieniu świadomości o  potrzebie trwałej stabilizacji zarówno politycznej, jak 
i społecznej,

– dużym poczuciu odpowiedzialności społecznej,
– istnieniu przekonania o tym, że socjalne zabezpieczenie obywateli jest obowiązkiem 

państwa,
– przekonaniu, że jednostka powinna stanowić centrum życia,
– braku zaufania do autorytetów i władzy,
– przekonaniu, że maksymalizacja zysków nie jest podstawowym celem biznesu.
Zróżnicowanie kulturowe dla poszczególnych krajów Europy można opisać za pomocą 

wymiarów kultur narodowych, którymi są dystans władzy, kolektywizm i indywidualizm, 
kobiecość i męskość oraz unikanie niepewności.

Kultury akceptujące mały dystans władzy są nastawione egalitarnie i demokratycznie. 
Podkreślanie nierówności społecznej uważają za naganne. W  organizacji minimalizują 
znaczenie hierarchii, rozbudowując powiązania poziome, akceptują demokratyczny styl 
zarządzania i nie rozbudowują kadry kierowniczej. Przykładem są wszystkie kraje skandy-
nawskie, Wielka Brytania, Niemy oraz Austria.

Kraje akceptujące duży dystans władzy akceptują również duże różnice w statusie spo-
łecznym i majątkowym ludzi, różnicują wynagrodzenia i rozbudowują wyznaczniki statusu 
na wyższych szczeblach organizacji. W organizacji podkreśla się władzę i pozycję kierow-
nika, co rodzi silny pęd do awansów i rywalizację. Do kultur akceptujących duży dystans 
władzy należą Francja, Belgia, Włochy, Hiszpania oraz Portugalia.

Kolejnym wymiarem kultury różnicującym kraje jest akceptacja ryzyka.
Kultury takie jak brytyjska, irlandzka, szwedzka czy duńska nie boją się zmian, są 

otwarte i skłonne do rewolucyjnych posunięć. Na poziomie organizacji kultura taka sprzyja 
innowatorom. Akceptuje eksperymenty, nie unika kon&iktów, posługuje się mało sforma-
lizowaną strukturą. Natomiast kultury unikające ryzyka mają zakodowaną podejrzliwość 
w stosunku do wszystkiego co obce i nieznane. Przeważa nastawienie na bezpieczeństwo, 
a nie na rozwój. W polityce kadrowej chroni się ludzi sprawdzonych, długoletnich pracow-
ników, niechętnie przyjmuje się ludzi z zewnątrz, szczególnie młodych. Do krajów unika-
jących ryzyka należą Grecja, Portugalia, Niemcy, Austria, Francja oraz Włochy.

Kolejny wymiar kultury to indywidualizm oraz kolektywizm. W kulturze indywidu-
alistycznej system wychowania i kształcenia nakierowany jest na wydobycie indywidual-
nych zdolności, w pracy ceni się rywalizację, ambicję oraz przedsiębiorczość, nagradza się 
najlepszych. W kulturze tej nie ma systemu wyrównywania szans i pracy. Przykładem jest 
kultura francuska, holenderska czy angielska. Kultury kolektywistyczne podporządkowują 
jednostkę grupom – rodzinie, organizacji, społeczeństwu. Wartości cenione to lojalność, 
posłuszeństwo oraz harmonia. Życie prywatne i  ambicje zawodowe muszą być skorelo-
wane z  oczekiwaniami grupy, w  przeciwnym wypadku będą oceniane negatywnie. Naj-
bardziej typowym społeczeństwem funkcjonującym w tej kulturze jest Japonia, natomiast 
w przypadku Europy Grecja oraz Portugalia.

Ostatnim wymiarem kultury różnicującym kraje jest podział na męskość i  kobie-
cość. Kultury kobiece charakteryzuje troska o bezpieczeństwo, opiekuńczość, solidarność 
i nastawienie na stosunki międzyludzkie. W organizacjach tych rozbudowane są funkcje 
opiekuńcze, potępia się agresję i nastawienie na własną karierę. Kobiecy typ kultury mają 
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wszystkie kraje skandynawskie i Holandia. Z kolei kultura męska akceptuje w życiu spo-
łecznym takie cechy jak agresywność, aktywność, nastawienie na sukces i własną karierę. 
Przykładem są Austria, Niemcy oraz Wielka Brytania.

Kultura organizacyjna, która znajduje się pod silnym wpływem kultury narodowej, ma ol-
brzymi wpływ na zarządzanie organizacją. Europejski model zarządzania jest ściśle związany 
z ideą integracji europejskiej. Odzwierciedla kluczowe wartości, takie jak pluralizm i toleran-
cja, jednak nie jest rozwijany na podstawie tych wartości. Jest konsekwencją funkcjonowania 
organizacji w warunkach restrykcyjnej autonomii. Charakteryzuje go ograniczona swoboda 
działania kadry menedżerskiej na kilku poziomach: międzynarodowym, gdzie ograniczenia 
nakładane są przez Unię Europejską, narodowym, w którym występują ograniczenia kultu-
rowe i prawne danego kraju, organizacyjnym lub branżowym, sektorowym z ograniczeniami 
związanymi ze strukturą własnościową oraz funkcji personalnej, gdzie ograniczenia ustana-
wiane są przez związki zawodowe i szeroko zakrojone uzgodnienia konsultacyjne.

Pomiędzy kulturą organizacyjną, zarządzaniem europejskim a azjatyckim zauważa się 
wyraźne różnice.

Analizę azjatyckiego modelu zarządzania przeprowadza się często z punktu zarządza-
nia japońskiego. Zarządzanie japońskie pod względem planowania i podejmowania decyzji 
charakteryzuje się orientacją długoterminową, wspólnym podejmowaniem decyzji z do-
chodzeniem do jednomyślności. Proces podejmowania decyzji jest powolny, wdrażanie jej 
jest szybkie. Pod względem organizacyjnym występuje kolektywna odpowiedzialność za 
wszystkie decyzje.

Japońskie modele zarządzania opierają się na kulturowej jednorodności, postrzegają 
różnorodność jako problem. Europejskie modele wskazują przeciwną tendencję, są bar-
dziej nastawione na różnorodność.

Azjatycką kulturę organizacyjną cechują:
sieci między!rmowe (kairetsu), które charakteryzuje wysoki stopień wzajemnych 

zależności między !rmami, podwykonawcami, bankami i innymi instytucjami oraz poczu-
cie wzajemnych zobowiązań. Te bliskie, długookresowe relacje między japońskimi organi-
zacjami pozwalają na lepszą wymianę wiedzy i informacji między organizacjami;

partycypacja pracownicza – odpowiedzialność pracowników za !rmę, jej sukcesy, 
wyrażająca się poprzez ich udział w procesach decyzyjnych (iteracyjny, oddolny model po-
dejmowania decyzji); pomaga im myśleć o !rmie i jej konkurencyjności w długiej perspek-
tywie. Sprzyja to niewątpliwie budowaniu kapitału intelektualnego;

zaangażowanie i identy!kacja pracowników z !rmą i jej misją. Ten rodzaj zaanga-
żowania i lojalności jest głęboko zakorzeniony w kulturze japońskiej. Podczas gdy znaczna 
część pracowników zachodnich !rm oczekuje od pracodawcy nagród !nansowych, bonu-
sów, w japońskich !rmach wciąż dużą rolę w motywacji pracowników odgrywa potrzeba 
zaangażowania się w pracę, w !rmę oraz praca na rzecz jej dobra;

system senioralny – łączy promocję oraz wynagrodzenie ze stażem pracy w !r-
mie, starszeństwem (seniority). Obecnie system senioralny (podobnie jak zasada zatrud-
niania na całe życie – life-long employment) ulega mody!kacji i znacznemu osłabieniu. Jego 
znaczenie staje się coraz mniejsze wraz z globalizacją gospodarki. Najsilniej zaznacza się 
jeszcze w zbiurokratyzowanej administracji. Niemniej pozostawia on po sobie silne prze-
konanie pracowników japońskich, że wiedza może i powinna być otwarcie transferowana 
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w organizacji (nie stanowi ona bowiem o indywidualnej przewadze konkurencyjnej pra-
cownika, która mogłaby mu pomóc w  promocji). A  zatem konkurencja wśród pracow-
ników, wynikająca w �rmach zachodnich z przekonania o potrzebie budowania własnej 
przewagi konkurencyjnej w oparciu o posiadaną wiedzę, w �rmach japońskich ustępuje 
miejsca kooperacji;

hierarchia – japoński system starszeństwa ma wprawdzie nieoceniony wpływ na 
minimalizowanie postaw konkurencyjnych w dzieleniu się wiedzą, jednakże należy pamię-
tać, iż z drugiej strony wpływa także na wykształcanie się silnej hierarchii organizacyjnej. 
To z kolei stanowi istotną barierę dla dzielenia się wiedzą pomiędzy szczeblami organiza-
cyjnymi. Co więcej, może być także hamulcem w międzydepartamentalnym przepływie 
wiedzy, bowiem pracownicy niższego szczebla różnych departamentów komunikują się 
między sobą często za pośrednictwem przełożonych;

socjalizacja „po godzinach”. Przez wiele lat była głównym sposobem na dzielenie się 
wiedzą, dyskutowanie problemów. Obecnie, choć odgrywa już mniejszą rolę, to jednak wciąż 
odzwierciedla specy�czne dla kultury japońskiej podejście do relacji międzyludzkich;

relacje międzyludzkie (networking) – Japończycy budują szczególnie silne relacje 
z ludźmi, z którymi coś ich łączy (np. osoby z tego samego uniwersytetu, z tej samej �rmy). 
Z takimi osobami Japończycy nie tylko dzielą się wiedzą, informacjami, ale także chętniej 
prowadzą negocjacje. Wokół takich sytuacji rodzą się szczególne interakcje społeczne, któ-
re trudno jest imitować w innych kręgach kulturowych.

Komunikacja – japońskie podejście do komunikowania, przykładające szczegól-
ną wagę do harmonii w relacjach międzyludzkich, a przez to niezwykle powściągliwe, za-
chowujące duży dystans także w  sferze językowej, „zakodowane” w  znaczeniu poszcze-
gólnych słów czy zwrotów, sprawia, że transfer wiedzy między Japończykami realizowany 
jest w szczególny sposób. Trudno zaimplementować te japońskie techniki oraz podejście 
w innych warunkach kulturowych;

poznanie – japońska epistemologia oparta jest na doświadczalnym uczeniu się. 
W przeciwieństwie do kultur zachodnich, wynoszących na piedestał fakty, racjonalność, 
formalną analizę, Japończycy szczególną wagę przykładają do kontekstu, doświadczenia 
i intuicji.

Analizę różnic cech kulturowych w organizacjach japońskich i europejskich przedsta-
wia tabela 1.
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Tabela 1. Cechy kulturowe organizacji japońskich i europejskich
Table 1. Characteristics of Japanese culture and European organizations

Organizacje japońskie

Dożywotnie zatrudnienie

Powolne oceny i awanse

Nie określone ścieżki kariery

Ukryte mechanizmy kontroli

Zbiorowe podejmowanie decyzji

Zbiorowa odpowiedzialność

Troska o całość

Organizacje europejskie

Zatrudnianie okresowe

Szybkie oceny i awanse

Określone ścieżki kariery

Jawne mechanizmy kontroli

Indywidualne podejmowanie decyzji

Indywidualna odpowiedzialność

Troska o fragmenty
Źródło: opracowanie własne na podstawie “&eory Z: How American business can meet the Japa-
nese challenge”, W.G. Ouchi, Addision-Wesley, Reading, MA, 1981.

Można też zauważyć, że najbardziej odróżnia japońską kulturę organizacyjną od euro-
pejskiej tryb podejmowania decyzji, który dokonuje się przez konsensus. Ten tryb podej-
mowania decyzji mocno osadzony jest w tradycji uprawy ryżu, gdzie konieczność znalezie-
nia kompromisu była sprawą życia lub śmierci.

Podsumowanie

Kultura organizacyjna odgrywa bardzo dużą rolę w  osiągnięciu sukcesów przedsię-
biorstwa. Silna i spójna kultura jest podstawą każdej organizacji, której celem jest doskona-
łość oraz wysoka jakość świadczonych usług.

Cechy kulturowe narodów wpływają na kulturę organizacyjną przedsiębiorstw oraz 
na modele zarządzania. Dlatego tak ważna jest znajomość różnic kulturowych pomiędzy 
krajami w dobie globalizacji zarządzania oraz do nawiązywania współpracy gospodarczej 
z przedsiębiorstwami innych krajów.
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