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HR PERDAVIMAS VERSLUI 

 HR perdavimas verslui (angl. devolution,  devolvement, depowerment)  - tai centralizuotų 
personalo padalinyje atsakomybių perdavimas kitiems padaliniams (Currie ir Procter, 2001).  

 Tai procesas 

 Pasiekiamas funkcijų suderinimo būdu per bendrą viziją, tikslų susiejimą ir bendrą 
planavimą 

 Ką perduoti? (Whittaker ir Marchington 2003) 

◦ TV didesnis vaidmuo darbuotojų santykių valdyme  

◦ HR pasilieka darbuotojų ugdymą ir atlygio sistemų administravimą 

◦ “minkštuosius” ar “kietuosius” personalo klausimus 

◦ nesitikėti TV perduoti visų atsakomybių už žmonių vadybą 
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KODĖL KALBAME HR PERDAVIMO TEMA? 
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 Temos aktualumo pripažinimas skatina ieškoti atsakymų 

 HR perdavimo privalumai (Renwick 2003;  Kulik ir Perry, 2008): 
◦ kaštų taupymas 

◦ greitesnis sprendimų priėmimas 

◦ HR veiklų geresnis susiejimas su kitais operatyvinės vadybos aspektais 

◦ efektyvesnis HRM įgyvendinimas darbuotojo lygmenyje 

  



BENDRADARBIAVIMAS - PAGRINDAS HR PERDAVIME  

 

 Kuomet personalistai ir TV suvokia bendradarbiavimo svarbą, jie geriau supranta ir 
vienas kito svarbą bei poreikius: 

  
◦ personalistai įgyvendina labiau atitinkančias TV poreikius HR praktikas  

◦ TV geriau įsisamonina personalistų profesinį ir strateginį indėlį 

◦ suderinami skirtingų funkcinių padalinių tikslai  
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AR REIKIA Į TV ir PV BENDRADARBIAVIMĄ INVESTUOTI? 

 Tyrimai parodė, kad bendradarbiavimas tarp padalinių yra kritinis kompanijos 
veiklos rezultatams (Meunier-FitzHugh ir Piercy, 2007) 

 Pripažinta, kad TV, ypač viduriniosios grandies vadovai, nėra tik instrumentas HR 
praktikoms įgyvendinti, bet patys įneša esminį indėlį į organizacijos rezultatus (pvz. 
Currie ir Proctor, 2005).  
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BENDRADARBIAVIMO TARP PV IR TV SUVOKIMO SKIRTUMAI (Chen ir kt., 2011) 
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 HR vadovai mano, kad 
bendradarbiavimas tarp HR ir TV 
teigiamai susijęs su įmonės veiklos 
efektyvumu ateityje  

 

TV taip nemano 

HR tiki, kad personalo 
politikos diegiamos per 
bendradarbiavimą su TV,  

tuo tarpu TV galvoja, kad 
bendradabiavimas su HR 
nėra būtinas.  

 
 

                                                                                                                                     

  
“Arogancija” iš TV pusės PV atžvilgiu.  



DRAUGAI AR KONKURENTAI? 
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 Daugiau socialinių 
interakcijų ir bendro 
suvokimo org-se 
(socialinis kapitalas) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 gerėja org-jų efektyvumas  

 Kase, Paauwe ir Zupan, 2009  

  

   

  

  

  ? 

 Ar suvokimai ir realūs santykiai tarp PV ir TV įtakoja įmonės veiklos rezultatus 
ateityje 

Iš to seka, kad... HR ir TV skirtingai supranta vieni kitų vaidmenis HR veiklose? 



KONSENSUSO REIKŠMĖ 

 Aukštesnis konsensusas yra teigiamai susijęs su koordinavimusi bei kooperacija 
įgyvendinant strategiją, ir todėl susijęs su įmonės veiklos rezultatais (Kellermanns et al., 2005).  

 Konsensusas tarp PV ir TV sąlygoja  vieningesnį supratimą darbuotojų tarpe apie tai 
kokios elgsenos iš jų tikimasi ir kas yra apdovanojama (Bowen ir Ostroff, 2004; Wright et al., 2001) 

 Tyrimas Hilton International viešbučiuose JK (Maxwell and Watson, 2006): 
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Skirtingi požiūriai tarp TV ir PV lėmė 
blogus viešbučių rezultatus, o 

 
 

efektyviai veikiančiuose 
viešbučiuose buvo užfiksuoti 
vienodi požiūriai tarp TV ir PV. 



ATOTRŪKIS TARP NUMATYTŲ IR ĮGYVENDINTŲ HR PRAKTIKŲ 

 Išsamus tyrimas identifikavo, kad TV 
personalo praktikos smarkiai 
varijavo jų įgyvendinimo 
nuoseklumu skirtinguose 
padaliniuose ir praktikų kokybė 
skyrėsi lyginant skirtingus vadovus 
(McGovern, 1997)  
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 Dažnai pastebima, kad yra 
skirtumas tarp formalios personalo 
politikos ir ką iš tikrųjų pristato TV 
(Purcell ir Hutchinson 2007; Khilji ir Wang, 2007).  

Adaptuoda iš Wright  ir Nishii, 2013 



KAIP NUTIESTI TILTUS IR SUKURTI TARPUSAVIO PASITIKĖJIMĄ?  
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 Kieno iniciatyva? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Personalo 

   

  

    

   

  

PV per personalo politiką formuoja žmogiškuosius išteklius, jų motyvaciją, 
požiūrius ir elgesį, o TV įdiegia ir įgyvendina PV  strategines iniciatyvas, 
panaudodami žmogiškąjį ir socialinį kapitalą, kurį sukūrė PV.  
 
Tačiau ši sinergija negalima, jei TV ir PV skirtingai suvokia HR efektyvumą. 



TIESIOGINIAI VADOVAI - MINŲ LAUKAS 

 Vidurinės grandies ir linijiniai vadovai, kuriuos vadinsime tiesioginiais darbuotojų 
vadovais (TV), dažniausiai užima komandos, funkcijos lyderio pozicijas ar vadovauja 
horizontalių procesų centrams.  

 Jiems dažniausiai yra tiesiogiai atskaitingi darbuotojai, kurie atlieka kasdienius 
darbus (in the field, front line).  

 TV, ypatingai vidurinės grandies vadovai, atlieka svarbų koordinatorių vaidmenį kai 
jie medijuoja, derasi, derina, išgaudami verslo rezultatus 

 TV “laiko ranką ant pulso” operatyvinėje organizacijos veikloje ir todėl geriausiai 
žino pagrindines operacijas ir yra arčiau klientų, darbuotojų, kitų funkcinių padalinių 
nei top vadovai 
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TIESIOGINIŲ VADOVŲ VAIDMUO 

 TV - kaip amortizatorius tarp aukščiausio lygio vadovų ir darbuotojų (McConville, 2006) 

  “Sumuštinio pertepimas” (McConville, 2006) ar “jungiantys smeigtukai” (Currie ir Procter, 
2001)  

 TV krūviai pridedant papildomų HRM atsakomybių yra pasikartojanti tema 

 

 

 

 

 

 

 Personalo valdymo perdavimas verslui (HRM devolution) iš mokslinės perspektyvos 



TIESIOGINIŲ VADOVŲ KLIŪTYS PERIMTI HR 

 TV vaidmenų perkrovimas 

 TV vaidmens HR srityje neaiškumas 

 TV netikėjimas ir nežinojimas kaip tai padaryti, tuo tarpu “primesta atsakomybė” 

 Netiki, jog tai yra teisėta jų darbo dalis (Bevan ir Hayday, 1994)  

 Žemas TV išsilavinimas ir HR srities žinios bei įgūdžiai (Kirkpatrick ir kt., 1992) 
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HR KLIŪTYS PERDUOTI HR 

 Konsultavimo stoka iš HR pusės 
◦ Kaip įgyvendinti (kaip pristatyti naują praktiką, ....) (Denham ir kt., 1997). 

◦ Kokios kieno atsakomybės 

 HR padaliniai patys vengia perduoti HR atsakomybes tiesioginiams vadovams 

 Didelė kontrolė iš HR pusės 

 Sprendimų priėmimas iš abiejų pusių apsunkinamas biurokratija (Conway ir Monks, 2010).  
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INSTITUCINĖS KLIŪTYS PERDUOTI HR 

 Trumpalaikių terminų spaudimo (managerial short-terminism) įtaka HR praktikai 
(McGovern, 1997; Kirkpatrick ir kt., 1992; Lowe, 1992) 

Tai rezultatas trumpalaikės perspektyvos pjūvio TV veikloje, veiklos vertinimo ir atskaitomybės 
sistemos, biudžetavimo, vadovų skatinimo sistemos, ir, tarptautinėse kompanijose, santykių tarp 
motininės kompanijos ir jos dukterinių/padalinių, kai 

◦ TV elgiasi pagal jiems formaliai keliamus tikslus ir jų vadovų neformalius lūkesčius 

◦ TV pagrindiniai prioritetai yra  skaičiai  

◦ Riboti resursai ir veiklos rezultatų prilyginimas kaštų mažinimui 

 Įmonių restruktūrizacijos ir kitokie didesni pokyčiai, susiję su padidėjusiu TV darbo 
krūviu (McGovern, 1997) 
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PRIELAIDOS HRM PERDAVIMUI  

 
 

TV įsitraukimas į HRM praktikų įgyvendinimą turėtų būti formaliai institucionalizuotas 
organizacinėj politikoj (McGovern, 1997): 

◦ Įjungiant HR klausimus į veiklos tikslus ir veiklos vertinimą 

◦ Vadybos įgūdžių mokymas ir vystymas 

  Didelė įtaka Vidutinė įtaka 
 

Maža įtaka 
 

• Vadovų asmeninė 
motyvacija įsitraukti į 
personalo veiklas 

• Verslo tikslai 
 

• Įmonės filosofija, vizija 
• Personalo politika 

Personalo valdymo perdavimas verslui (HRM devolution) iš mokslinės perspektyvos 
 

Purcell ir Hutchinson 2007; McGovern, 1997 



• Doktorantūra ISM.           
Disertacijos tema: Tiesioginio 
vadovo rūpesčio vaidmuo 
personalo praktikų įgyvendinime  

• Organizacinės psichologijos 
magistrė – Vilniaus Universitetas 

• Psichologijos bakalaurė – Vilniaus 
Universitetas 

Išsilavinimas: 

• Apranga, AD Baltic, Ogmios – 
personalo vadovė Lietuvai,    
Baltijos šalims 

• Mykolo Riomerio Universitetas - 
lektorė 

• Friisberg & Partners – konsultantė 

• Valstybės Tarnybos Departamentas 
- ekspertė 

Darbo patirtis 
Eglė Poškienė 

Galite susisiekti su manimi:  
egleposk@gmail.com Kviečiu besidominčias organizacijas dalyvauti mano disertacijos tyrime 


