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Wstêp
Wyznacznikiem czwartej fali globalizacji w ujêciu ekonomicznym
jest tzw. globalizacja korporacyjna [Rosiñska, 2009, s. 409], czyli dynamiczny rozwój przedsiêbiorstw miêdzynarodowych, które dokonuj¹ ekspansji na nowe rynki w postaci inwestycji zagranicznych, a te z kolei
poci¹gaj¹ za sob¹ transfer kadry mened¿erów-ekspatriantów [Przytu³a,
2011, s. 15]. W tradycyjnym ujêciu definicyjnym ekspatriant (expatriate) to
osoba wys³ana przez swoj¹ macierzyst¹ firmê (centralê) do filii poza
granice w³asnego kraju. Jego dzia³ania w obcym kraju najczêœciej inicjuj¹
rozwój przedsiêwziêcia na nowym lub trudnym rynku, a jego obecnoœæ
w filii wspiera tak¿e globaln¹ integracjê firmy [Przytu³a, 2014, s. 27].
Poniewa¿ ponad po³owa zysków korporacji jest generowana poza krajem
macierzystym (Brookfield…., 2015), rola ekspatów w osi¹ganiu sukcesu
firmy na rynkach zagranicznych jest kluczowa. Role te s¹ zale¿ne od celów organizacji wysy³aj¹cej, uwarunkowañ kraju oddelegowania, przygotowania i motywów wewnêtrznych ekspatrianta.
Celem tego artyku³u jest zaprezentowanie celów misji zagranicznych, by na tym tle wskazaæ na miary sukcesu ekspatriacji z perspektywy
indywidualnej (ekspatrianta) i organizacyjnej (organizacji wysy³aj¹cej).
W pracy dokonano przegl¹du definicyjnego pojêcia sukces ekspatriacji,
odwo³uj¹c siê licznych badañ poœwiêconych traktowanym kwestiom, co
wzmacnia walor empiryczny tego studium.

1. Rola ekspatriantów w osi¹ganiu sukcesu organizacyjnego
korporacji miêdzynarodowych
Ekspatriantom przypisuje siê kilka ról pe³nionych jednoczeœnie, jednak ze wzglêdu na z³o¿onoœæ i zmiennoœæ ka¿dej z nich, a tak¿e relacje
miêdzy nimi i kontekst organizacyjny oraz kulturowy [Kostera, Œliwa,
2012, s. 15], w którym s¹ pe³nione, mo¿na wskazaæ na role organizacyjne
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oraz spo³eczne (socjalizacyjne). Wed³ug S. Hetrick [2002, s. 179] rola
organizacyjna ekspaty sprowadza siê do pe³nienia kontroli bezpoœredniej
(bezpoœrednie zaanga¿owanie siê w podejmowanie decyzji, dobór pracowników lokalnych i ich rozwój) oraz kontroli poœredniej (przenoszenie
i implementowanie wartoœci, postaw i sposobów dzia³ania obowi¹zuj¹cych w jednostce macierzystej oraz bycie tzw. „noœnikiem kulturowym”). Wielu autorów [Myloni i inni, 2004, s. 520; Cerdin, 2007, s. 404;
Hetrick, 2002, s. 102] wskazuje na najwa¿niejsz¹ rolê ekspatów, jak¹ jest
wielostronny transfer wiedzy, ich doœwiadczenia i kultury organizacyjnej. Ów przep³yw dokonuje siê miêdzy central¹ a fili¹ oraz miêdzy jednostkami filialnymi. W literaturze przedmiotu ekspaci s¹ okreœlani mianem
m.in. „moderatorów transferu” (transfer facilitators), „spoiwami granicznymi” (boundary spanners) [Bonache, Brewster, 2001; Kostova, Roth, 2003],
„efektywnymi przekaŸnikami” (effective vehicles) [Lyles, Salk, 1996] oraz
„pasami transferowymi”(transfer belts) [Cerdin, 2007].
Role ekspatriantów wynikaj¹ przede wszystkim z celów misji zagranicznej, które s¹ okreœlane przez organizacjê ich wysy³aj¹c¹ i które stawia
sobie te¿ sam ekspatriant. W tablicy 1 zestawiono najczêœciej wymieniane
cele organizacyjne transferów zagranicznych oraz motywy indywidualne
ekspatriantów.
Tablica 1. Cele ekspatriacji – perspektywa organizacyjna i indywidualna
Perspektywa organizacyjna
Rozwój mened¿erski
(budowanie kadry
miêdzynarodowych mened¿erów,
tworzenie sieci powi¹zañ i relacji
interpersonalnych, poszerzenie
miêdzykulturowego doœwiadczenia
w korporacji)
Kontrola lokalnych operacji
i koordynacja globalnej polityki
korporacji
(kontrola kosztów i osi¹gniêcie celów
biznesowych, rozwi¹zywanie
problemów operacyjnych
i technicznych, „gaszenie po¿arów”)

Perspektywa indywidualna
Rozwój kompetencji zawodowych
i doœwiadczenia mened¿erskiego

Ciekawoœæ poznawcza
(chêæ poznawania nowych krajów
i kultur, nauka jêzyka obcego, chêæ
zdobycia doœwiadczeñ zwi¹zanych
z prac¹ i ¿yciem w danym kraju)

Sukces ekspatriacji – perspektywa indywidualna i organizacyjna
Perspektywa organizacyjna
Brak wykwalifikowanej lokalnej
kadry
(brak mo¿liwoœci korzystania
z lokalnych zasobów wiedzy,
uzupe³nianie luki wiedzy
i umiejêtnoœci mened¿erskich
i technicznych w kraju goszcz¹cym)
Transfer wiedzy, kultury
organizacyjnej, technologii
(lansowanie nowych rozwi¹zañ)
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Perspektywa indywidualna
Motywy osobiste
(powi¹zania rodzinne, towarzyskie
z krajem goszcz¹cym, chêæ ucieczki
od problemów osobistych)

Motywy ekonomiczne
(poprawa sytuacji finansowej)
Wsparcie kariery
(stworzenie sobie lepszych
perspektyw awansu i kariery)

ród³o: [Przytu³a, 2014, s. 108].

Nale¿y podkreœliæ, ¿e tylko spójnoœæ celów indywidualnych i organizacyjnych daje gwarancjê sukcesu ekspatriacji, tymczasem badania dowodz¹, ¿e istniej¹ du¿e rozbie¿noœci w percepcji czynników zwi¹zanych
z misj¹ zagraniczn¹ pomiêdzy ekspatriantami a przedstawicielami korporacji odpowiedzialnymi za misje zagraniczne. Ci ostatni nie doceniaj¹
znaczenia niektórych czynników wa¿nych dla delegowanych, na przyk³ad równowagi miêdzy prac¹ i ¿yciem, przystosowaniem do interakcji
miêdzykulturowych [Purga³-Popiela, 2012, s. 194]. Rozbie¿noœæ celów,
rozumienia istoty i przeznaczenia misji zagranicznej z perspektywy ekspaty i organizacji determinuje ca³oœciowy przebieg misji od jej planowania po repatriacjê, implikuje kolejne dzia³ania preparacji, relokacji ekspaty, adaptacji i powrotu, co w ostatecznoœci sk³ada siê na sukces lub
niepowodzenie kontraktu.

2. Wymiary sukcesu ekspatriacji
Sukces (³ac. successus) to udanie siê czegoœ, pomyœlny wynik jakiegoœ
przedsiêwziêcia; osi¹gniêcie; powodzenie; tryumf [S³ownik wyrazów obcych, 1994, s. 486]. Sukces firmy jest wynikiem podjêcia lub zaniechania
okreœlonych dzia³añ. Zazwyczaj okreœlone sukcesy kojarzy siê z realizacj¹
celu zarz¹dzaj¹cego, co ju¿ wskazuje na mo¿liwoœæ rozbie¿noœci miêdzy
sukcesem przedsiêbiorstwa a sukcesem mened¿era. Sukcesy przedsiêbiorstwa mog¹ mieæ charakter ekonomiczny, technologiczno-produkcyjny, rynkowy, finansowy [Haus, 2003, s. 15]. Wed³ug R. Krupskiego sukces
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jest kategori¹ wzglêdn¹. Dla jednych firm mo¿e oznaczaæ uzyskanie przewagi konkurencyjnej, osi¹gniêcie konkretnych celów rynkowych, technologicznych czy finansowych. Dla innych firm sukcesem ju¿ jest przetrwanie w trudnych, turbulentnych warunkach otoczenia [Krupski, 1997, s. 21].
Identyfikacja czynników i kryteriów, które warunkuj¹ sukces misji
zagranicznych, jest kluczowym obszarem zainteresowañ w zarz¹dzaniu
ekspatriantami [Bonache, Noethen, 2014, s. 1963]. Najczêœciej opisywan¹
miar¹ sukcesu jest zakoñczenie misji zagranicznej zgodnie z terminem,
nadal jednak badacze maj¹ œwiadomoœæ, ¿e jest to zbyt w¹ska definicja
[Harzing, Christensen, 2004, s. 279], nieobejmuj¹ca z³o¿onoœci problematyki zarówno z perspektywy organizacji, jak i samego ekspaty.
Wa¿kim za³o¿eniem w definiowaniu sukcesu ekspatriacji jest to, ¿e
„sukces ekspatriacji” musi ³¹czyæ zarówno perspektywê organizacyjn¹,
jak i indywidualn¹, a tak¿e to, ¿e ocena misji jest mo¿liwa d³ugo po jej
zakoñczeniu i powrocie ekspatrianta. Powinna zatem obejmowaæ ewaluacjê wielu obszarów w trakcie trwania misji, jak i po powrocie ekspaty.
W tablicy 2 zaproponowano kilka kryteriów pomiaru sukcesu ekspatriacji
na etapie jej trwania i w czasie repatriacji, w odniesieniu do ekspatrianta
i do organizacji wysy³aj¹cej.
Tablica 2. Wymiary sukcesu ekspatriacji w perspektywie indywidualnej
i organizacyjnej
Sukces ekspatrianta

Sukces organizacji

W trakcie misji zagranicznej

Realizacja motywów osobistych/celów organizacji
osi¹gniêcie motywów osobistych,
poczucie spe³nienia,
samorealizacji, podwy¿szenie
samooceny

zrealizowanie kluczowych zadañ
i celów wyznaczonych przez
organizacjê w okreœlonych ramach
czasowych

Rozwój mened¿erski
zdobycie nowych umiejêtnoœci,
uczenie siê, rozwój mened¿erski

rozwój mened¿erów, wzbogacenie
potencja³u wiedzy korporacyjnej,
posiadanie wykwalifikowanej
kadry talentów zdolnych
zarz¹dzaæ korporacj¹ na
globalnym rynku
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Adaptacja miêdzykulturowa
czynniki zwi¹zane z prac¹:
odpowiednie kwalifikacje (wiedza
i doœwiadczenie), dostosowanie
do miejsca pracy, do interakcji
z lokaln¹ kadr¹
czynniki indywidualne: cechy
osobowoœci, motywacja i chêæ
podjêcia pracy za granic¹

czynniki zwi¹zane z prac¹:
przygotowanie stanowiska pracy,
okreœlenie roli i podzia³u pracy,
miejsca w strukturze
organizacyjnej, przygotowanie
zespo³u wspó³pracowników
czynniki organizacyjne: pakiet
wynagrodzeñ, rozwój kariery,
pomoc w relokacji, wsparcie dla
rodziny

Korzyœci finansowe/rynkowe
korzyœci finansowe (wy¿sze
wynagrodzenie)

wzrost przychodów ze sprzeda¿y
w okreœlonym czasie, wzrost
udzia³ów w rynku, nowi klienci

Repatriacja i awans
awans, kontynuacja rozwoju
w macierzystej firmie

zatrzymanie powracaj¹cych
ekspatriantów i stworzenie
mo¿liwoœci kontynuacji kariery
w ramach korporacji

Po zakoñczeniu misji zagranicznej

Wykorzystanie wiedzy
atrakcyjne stanowisko pracy
s³u¿¹ce innym (mentor lub
doradca kariery dla przysz³ych
ekspatów)

wykorzystanie wiedzy eksperckiej
o rynkach zagranicznych,
prowadzeniu i zak³adaniu
dzia³alnoœci gospodarczej,
o dzia³aniach konkurencji
(benchmarking)
nawi¹zanie wspó³pracy
z lokalnymi partnerami/klientami
zewnêtrznymi (bankami,
samorz¹dami, lokalnymi
stowarzyszeniami)

Plany sukcesji i image firmy
przygotowanie sukcesora,
podejmowanie kolejnych misji
zagranicznych (interpatriacja)

ród³o: Opracowanie w³asne.

wzmocnienie miêdzynarodowej
mobilnoœci wœród pracowników
korporacji, zachêcenie do
podejmowania misji
ekspatrianckich, pozytywny
wizerunek firmy stwarzaj¹cej
mo¿liwoœci rozwoju kariery dla
lokalnej kadry
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2.1. Wymiary sukcesu ekspatriacji w trakcie trwania misji
2.1.1. Realizacja motywów osobistych i celów organizacji
Wyjazd na misjê zagraniczn¹ daje ekspatriantowi satysfakcjê i zadowolenie, zaspokaja indywidualne ambicje, zainteresowania pozazawodowe, daje poczucie samorealizacji w tych osobistych obszarach. Miar¹
sukcesu misji ekspatrianckiej z perspektywy organizacji jest spe³nienie celów kontraktu albo realizacja zadañ, np. kontrola lub koordynacja konkretnych projektów realizowanych w filii, transfer kultury korporacyjnej
lub facylitacja procesu komunikacji pomiêdzy central¹ a fili¹ [Hemmasi
i inni, 2010, s. 989].
2.1.2. Rozwój mened¿erski
Kolejnym wymiarem sukcesu jest rozwój mened¿erski. W odniesieniu do ekspatrianta chodzi o nabywanie doœwiadczeñ i nowych umiejêtnoœci, np. jêzykowych, zarz¹dzania zespo³em wielokulturowym, które
wzbogacaj¹ dokonania osobiste, zwiêkszaj¹c tym samym jego wartoœæ na
rynku pracy (zatrudnialnoœæ) (empoyablity). W perspektywie organizacyjnej rozwój mened¿erski dotyczy wzbogacenia bazy wiedzy korporacyjnej
i kszta³towania zespo³u mened¿erów miêdzynarodowych o wysokim
potencjale doœwiadczeñ miêdzynarodowych i miêdzykulturowych.
2.1.3. Adaptacja miêdzykulturowa
J. Selmer [1995, s. 101] wyodrêbni³ cztery grupy czynników umo¿liwiaj¹cych adaptacjê miêdzykulturow¹ w odniesieniu do ekspatrianta
i organizacji: czynniki zwi¹zane z prac¹, czynniki indywidualne, czynniki
organizacyjne i czynniki œrodowiskowe niezwi¹zane z prac¹. Czynniki
zwi¹zane z prac¹ w odniesieniu do ekspaty to odpowiednie kwalifikacje
(wiedza i doœwiadczenie), pozwalaj¹ce na przystosowanie siê do treœci
pracy, zaakceptowanie nowej roli i opanowanie zadañ, które ekspat
bêdzie mia³ do zrealizowania, oraz do interakcji z lokaln¹ kadr¹. W odniesieniu do organizacji chodzi o przygotowanie stanowiska pracy, okreœlenie roli i podzia³u pracy, miejsca w strukturze organizacyjnej, przygotowanie zespo³u pracowników do wspó³pracy z obcokrajowcem. Do
czynników indywidualnych decyduj¹cych o adaptacji miêdzykulturowej
ekspaty nale¿¹ jego cechy osobowoœciowe (np. samoskutecznoœæ, otwartoœæ, ekstrawersja, empatia) [Huang i inni, 2005, s. 1664] oraz wczeœniejsze
doœwiadczenie miêdzynarodowe i praca w zró¿nicowanym kulturowo
zespole. Do grupy czynników organizacyjnych nale¿¹: oferowany pakiet
wynagrodzeñ i benefitów, kontynuacja i projekcja kariery zawodowej dla
ekspaty, relokacja i wsparcie dla rodziny. Sposób organizacji i oprzy-
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rz¹dowania misji zagranicznej ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w wymiarze indywidualnym i korporacyjnym. Czynniki œrodowiskowe odnosz¹ siê do fizycznych aspektów nowej kultury i kraju, jak np. klimat,
po³o¿enie geograficzne, a tak¿e udogodnienieñ ¿ycia codziennego, jakimi
s¹ transport lokalny, dostêpnoœæ us³ug opieki medycznej, rozrywka.
2.1.4. Korzyœci finansowe i rynkowe
Dla ekspatrianta niew¹tpliw¹ korzyœci¹ finansow¹ jest wynagrodzenie, jak równie¿ paleta dodatkowych œwiadczeñ. W aspekcie korzyœci
rynkowych i finansowych dla organizacji, praca i zaanga¿owanie ekspatrianta na nowym rynku zagranicznym mog¹ skutkowaæ zwiêkszon¹
sprzeda¿¹, wzrostem udzia³ów w rynku [Gaur i inni, 2007, s. 612; Plog,
Sturman, 2005, s. 121], wprowadzeniem nowych produktów i us³ug dostosowanych do specyfiki rynku lokalnego, nowymi klientami. Ekspatriant jest ambasadorem i wizytówk¹ korporacji, od jego umiejêtnoœci
dyplomatycznych oraz kultury osobistej zale¿¹ wymierne korzyœci rynkowe i finansowe dla organizacji.
2.2. Wymiary sukcesu ekspatriacji po zakoñczeniu misji
2.2.1. Repatriacja i awans
Badania dowodz¹ du¿ej retencji powracaj¹cych z misji, a wysoki
wskaŸnik odejœæ z korporacji wzmacnia dowody o niepowodzeniu ekspatriacji. Koszt odejœcia repatrianta zosta³ oszacowany na 1,2 mln USD
[Stroh i inni, 2005, s. 70]. Zatem miary sukcesu powinny dotyczyæ przede
wszystkim etapu misji po powrocie do firmy macierzystej. W odniesieniu
do ekspatrianta sukcesem po zakoñczeniu misji bêdzie awans w strukturach korporacyjnych i mo¿liwoœæ kontynuacji rozwoju w macierzystej
firmie. Z punktu widzenia organizacji sukcesem w tym obszarze bêdzie
uzyskanie lepszych wskaŸników retencji ni¿ te, które mówi¹, ¿e œrednio
w ci¹gu 2 lat od powrotu z zagranicznej jednostki ok. 25% repatriantów
opuszcza korporacjê macierzyst¹ [Brookfield…, 2015].
2.2.2. Wykorzystanie wiedzy
Kolejnym obszarem sukcesu jest wykorzystanie wiedzy eksperckiej,
jak¹ zdoby³ ekspatriant za granic¹, i poszerzanie platformy wiedzy
korporacyjnej o zarz¹dzaniu w ró¿nych zak¹tkach œwiata [Patriotta, Castellano, 2013, s. 79]. Sukcesem w wymiarze indywidualnym bêdzie mo¿liwoœæ spo¿ytkowania zdobytej wiedzy i s³u¿enia zagranicznym doœwiadczeniem innym mened¿erom, bycie mentorem lub doradc¹ kariery dla
przysz³ych ekspatów. Jednak praktyka zarz¹dzania pokazuje, ¿e wykorzystanie przez korporacje doœwiadczeñ repatriantów i ich unikalnej

322

Sylwia Przytu³a

wiedzy o specyfice rynków goszcz¹cych jest niewielkie [Lazarova, Tarique, 2005, s. 368; RaŸniewski, 2012, s. 46; Przytu³a, 2014, s. 341].
2.2.3. Plany sukcesji i image firmy
Kolejnym miernikiem sukcesu ekspatriacji w perspektywie indywidulanej i organizacyjnej jest polityka sukcesji w jednostkach goszcz¹cych.
Chodzi tu o dzia³ania zwi¹zane z sukcesorem, którym mo¿e byæ kolejny
ekspatriant z centrali, lub pracownik z kraju goszcz¹cego, gdy¿ przez
pryzmat sukcesji postrzegana jest reputacja firmy. Dzia³ania przygotowuj¹ce sukcesora spoœród kadry lokalnej, wspieraj¹ pozytywny wizerunek korporacji w kraju goszcz¹cym, ale powinny rozpocz¹æ siê na
d³ugo przed planowanym powrotem ekspaty do kraju macierzystego
[Wynne, 2006, s. 69]. Z perspektywy repatrianta chêæ kontynuowania
swojej kariery w centrali lub gotowoœæ do podjêcia misji w innych lokalizacjach, w formie interpatriacji, czyli przemieszczenia siê pomiêdzy
innymi filiami tej samej korporacji, tak¿e buduje pozytywny wizerunek
korporacji, w której wspiera siê kariery miêdzynarodowe jej pracowników [Bolino, 2007, s. 820].

Zakoñczenie
Sukces ekspatriacji zale¿y od spójnoœci motywów indywidualnych
ekspatrianta i celów organizacji, a ewaluacja tych rezultatów powinna
obejmowaæ etap trwania misji i okres po jej zakoñczeniu. Na etapie pobytu zagranicznego miar¹ sukcesu mo¿e byæ realizacja motywów osobistych i celów organizacji, rozwoju mened¿erskiego, adaptacji miêdzykulturowej, korzyœci finansowych. To, czy misja zakoñczy³a siê sukcesem
bêdzie w pe³ni mo¿liwe do oceny dopiero po wielu miesi¹cach od powrotu ekspatrianta.
Miernikiem powodzenia mog¹ byæ dzia³ania promocyjne i awansowe wobec repatriantów w centrali, plany sukcesji na kluczowe stanowiska jednostki lokalnej oraz stopieñ wykorzystania wiedzy i doœwiadczeñ
repatrianta, która mo¿e byæ Ÿród³em przewagi konkurencyjnej dla korporacji, lecz zostanie utracona, kiedy repatriant opuœci organizacjê. Wtedy firma traci coœ wiêcej ni¿ tylko pracownika – traci wiedzê, know-how,
kontakty lokalne nawi¹zane przez ekspatrianta, a co wa¿niejsze – traci
dobry image jako pracodawca [Przytu³a, 2015].
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Streszczenie
W artykule opisano ró¿ne role, jakie pe³ni ekspatriant w jednostkach oddelegowania, wskazano na cele ekspatriacji z punktu widzenia delegowanego
i organizacji wysy³aj¹cej, dokonano przegl¹du definicyjnego pojêcia sukces ekspatriacji, odwo³uj¹c siê do licznych badañ poœwiêconych traktowanym kwestiom.
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Success of expatriation-individual and organizational perspective
(Summary)
The article describes the different roles of expats, indicated the main goals of
expatriate and sending organization, reviewed various definitions and concepts
of expatriation’ success, referring to the numerous studies on treated issues.
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