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Гл. ас. д-р Петя Данкова

Въведение

В условията на съвременната все по-динамична „икономика на знанието”,
редица автори1 подчертават значимостта на човешките ресурси (ЧР) за ус-
пешното развитие на бизнес организацията. ЧР се извеждат като „критичен”
ресурс2, като източник на конкурентно предимство3, като елемент на интелек-
туалния капитал и фактор със съществено отражение върху пазарната оценка
на компаниите4. Смит и Кели5 подчертават, че „в бъдеще икономически и стра-
тегически предимства ще имат организациите, които най-ефикасно привличат,
развиват и задържат разнообразна група от най-добрите човешки таланти”.
Успоредно с налагането на значимостта на човешкия фактор за успеха на биз-
нес организацията, на управлението на човешките ресурси6 (УЧР) се възлага

1 Вж. напр. Guest, D. E. Human resource management: when research confronts theory. // International
Journal of Human Resource Management. 2001, Vol. 12, No. 7, pp. 1092-1106.; Huselid, M. A. The
impact of human resource management practices on turnover, productivity and corporate financial
performance. // Academy of Management Journal. 1995, Vol. 38, No. 3, pp. 635-672.; Wright P. M.,
Gardner, T. M., L. M. Moynihan, M. R. Allen. The relationship between HR practices and firm
performance: Examining causal order. // Personnel Psychology. 2005, Vol. 58, No. 2, pp. 409-446.

2 Taylor, S., S. Beechler, N. Napier. Toward an integrative model of strategic international human
resource management. // Academy of Management Review. 1996, Vol. 21, No. 4, pp. 959-985.

3 Barney, J. B. Firm resources and sustained competitive advantage. // Journal of Management. 1991,
Vol. 17, No. 1, рр. 99-120.

4 Вж. напр. Ulrich, D., N. Smallwood. Why the Bottom Line Isn’t! How to Build Value Through People
and Organization. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003.

5 Smith, A. F., Т. Kelly. Human capital in the digital economy. // The organization of the future.
Hesselbein, F., М. Goldsmith, R. Beckhard (eds). San Francisco: Jossey-Bass, 1997, pp. 199-212.

6 Понятието „персонал” започва да се измества от „човешки ресурси” в средата на 70-те години на
ХХ в. Този процес се свързва с: (1) нарастващата значимост от ЧР за успеха на компанията и
оттук необходимостта от тяхното системно управление; (2) нарастващите научни доказателства
за възможностите за по-ефективно изпълнение на определени практики в тази област; (3) нара-
стващия професионализъм сред практиците в областта на УЧР. Вж. Schuler R. S., Jackson, S. E.  A
quarter-century review of human resource management in the U.S.: The growth in importance of the
international perspective. // Management Review. 2005, Vol. 16, No. 1, pp.11-35.
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не само поддържаща роля7 с фокус върху подбор, назначаване, обучение и
възнаграждение, но и стратегическа роля, свързана с използването на човеш-
кия капитал8 за осигуряване на конкурентни предимства, т.е. наблюдава се из-
местване на ролята на УЧР от поддържаща към стратегическа9.

В тази статия е изведена същността на стратегическото управление на
човешките ресурси (СУЧР). Представени са в обобщен вид резултати от ем-
пирични проучвания за взаимната връзка между УЧР в бизнес организацията и
резултатите от дейността. Обобщени са особеностите на основните подходи
към стратегическото управление на човешките ресурси.

Стратегическо управление на човешките ресурси

Стратегическото управление на човешките ресурси (СУЧР) печели все
повече привърженици, преди всичко във връзка с дебата за взаимната връзка
между УЧР и резултатите от дейността на организацията10. Дабу11 разглежда
СУЧР като „територия, оформяща се в граничната област между теориите за

7 В книгата си „Конкурентно предимство: създаване и поддържане на изключителни резултати”
М. Портър въвежда понятието «верига на стойността» като инструмент за систематично изслед-
ване на взаимовръзката между отделните дейности в бизнес организацията и на тази основа
извеждане на конкурентните й предимства. Дейностите във веригата на стойността Портър раз-
деля на основни (включващи входяща логистика, производство, изходяща логистика, маркетинг
и продажби и следпродажбено обслужване) и поддържащи (включващи доставки, технологично
развитие, УЧР и фирмена инфраструктура). Като поддържаща дейност, УЧР включва подбор,
назначаване, обучение, възнаграждение и др. Вж. Porter, M. Competitive Advantage : Creating and
Sustaining Superior Performance, Free Press, New York, 1985.

8 Възникването на понятието човешки капитал се свързва с името на икономиста Теодор Шулц,
който през 60-те години на ХХ в. извежда идеята, че човешките същества и техните умения и
знания представляват специфична форма на капитал. Човешкият капитал може да се дефинира
като „знанията, уменията, компетентностите и качествата, въплътени в индивидите, които спома-
гат за създаването на лично, социално и икономическо благосъстояние.” (Организация за иконо-
мическо сътрудничество и развитие. Вж. OECD. The well-being of nations: The role of human and
social capital. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development / OECD, 2001, р. 18).
Днес човешкият капитал се поставя в контекста на концепцията за интелектуалния капитал на
организацията и се свързва с понякога рязката разлика между пазарна и счетоводна стойност на
компаниите.

9 Barlett, C. A., S. Ghoshal. Building competitive advantage trough people. // MIT Sloan Management
Review. 2005, Winter, pp. 34-41.; Wielemaker, M., D. Flint.  Why does HRM need to be strategic? A
consideration of attempts to link human resource and strategy. // The Business Review, Cambridge.
2005, Vol. 3, No 2, pp. 259-264.

1 0 Вж. например Delery, J. E., D. H. Doty. Modes of theorizing in strategic human resource management:
tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions. // Academy of
Management Journal, 1996, Vol. 4, No. 39, pp. 802-835.; Paauwe, J., R. Richardson. Introduction
special issue on HRM and performance // The International Journal of Human Resource Management.
1997, Vol. 3, No. 8, pp. 257-62.; Boselie, P., J. Paauwe, P. G. W. Jansen.  Human resource management
and performance: lessons from the Netherlands // The International Journal of Human Resource
Management. 2001, Vol. 7, No. 12, pp. 1107-25.

1 1 Dabu, A. Strategic human resources management: Between the resource-based view of the firm and an
entrepreneurship approach. 2007, Working Paper 82. George Mason University.
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управление на човешките ресурси, теориите за фирмата и стратегическите те-
ории за конкуренцията.” Според някои от най-популярните съвременни автори,
СУЧР се определя като:

• „подход, който се стреми към постигане на конкурентно предимство чрез
стратегическо разгръщане на силно ангажирана и квалифицирана ра-
ботна сила, като използва цялостно снаряжение от културни, структурни
и персонални техники.” (Стори12);

• „интегриран комплекс от практики, политики и стратегии, посредством
които организациите управляват своя човешки капитал, който влияе върху
и се намира под влиянието на бизнес стратегията, организационната среда
и социо-икономическата среда.” (Мартин Алкасар и кол.13);

• „процес на обвързване на функцията по УЧР със стратегическите цели
на организацията за подобряване на бизнес резултатите.” (Братън и
Голд14).

На основата на цитираните и редица други дефиниции15 може да се обобщи,
че при СУЧР основен акцент се поставя върху ролята на ЧР за реализиране на
стратегическо конкурентно предимство на компанията и като цяло за подобрява-
не на резултатите от дейността. Редица емпирични проучвания (таблица 1) до-
казват наличието на взаимна връзка между УЧР и резултатите от дейността на
компанията, особено практиките, свързани с изграждане на организационна кул-
тура на ангажираност и приобщеност към целите и ценностите на компанията.

1 2 Storey, J. Human resource management: a critical text. Routledge, London, 1995, р. 5
1 3 Martin Alcazar, F., P. M. Romero Fernandez, G. Sanchez Gardey.  Strategic human resource management:

integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspectives. International
Journal of Human Resourse Management, 16(5), 2005, pp. 633-659

1 4 Bratton, J., J. Gold. Human Resource Management: Theory and Practice third edition London: Palgrave
Macmillan, 2003.

1 5 Вж. напр. Armstrong, М. Strategic human resource management : a guide to action (3rd ed), Kogan
Page, 2006; Wright, P. M., G. C. McMahan. Theoretical perspectives for strategic human resource
management. J Manage, 1992, 18(2):295-320; Wright, P. M. Introduction: strategic human resource
management research in the 21st century. Hum Resou Manage Rev, 1998, 8(3):187-191.; Delery, J. E.,
D. H. Doty. Modes of theorizing in strategic human resource management: test of universalistic,
contingency, and configurational performance predictions. Acad Manage J, 1996, 39(4):802-835; Delery,
J. E., J. D. Shaw. The strategic management of people in work organizations: review, synthesis, and
extension, paper presented at the Academy of Management Meeting 2001 in Washington D. C. 2001.
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Таблица 1

Обобщение на резултатите от емпирични проучвания
за взаимната връзка УЧР – бизнес резултат.

1 6 MacDuffie, J.P., J. F. Krafcik. Integrating technology and human resources for high-performance
manufacturing: Evidence from the international auto industry. In Kochan, T. & Useem, M. (eds.),
Transforming organizations. New York: Oxford University Press, 1992.

1 7 „Лийн производството” (Lean Production), известно също като „тънко производство” е метод за
организация на производството, при който няма нищо излишно. Основното му предимство се
състои в използването на значително по-малко ресурси (по-малко площи, по-малко материални
запаси, по-малко персонал), в сравнение с традиционното масовото производство, за създаването
на едни и същи обеми продукция. Това се постига чрез въвеждане на принципа на „изтегляне” на
производството, за разлика от традиционните системи, където преобладава „тласкане” на проце-
сите. По-подробно, вж. Благоева, С. Влияние на операционната стратегия върху избора на
система за организация и управление на производството. Сп. ,,Известия”, изд. ,,Наука и иконо-
мика”, ИУ – Варна, кн. 1, 2009, с. 50-60.

1 8 U.S. Department of Labor. High performance work practices and firm performance, August, 1993.

Автор и
методология Основни резултати

МакДъфи и
Крафчик, 199216.
Изследвани са 70
автомобилни
предприятия.

 Лийн производството17 се характеризира с по-висока
производителност и по-високо качество на продукцията, в
сравнение с традиционното масово производство.
(Производителност – 22 ч. за производството на един автомобил
при лийн производство срещу 30 ч. за производството на един
автомобил при традиционното производство. Качество – 0,5
дефекта на 100 автомобила при лийн производството срещу 0,8
дефекта на 100 автомобила при традиционното производство.)
 Докато стратегията по ЧР при традиционното масово
производство е насочена към формиране на
високоспециализирана и нискоквалифицирана работна сила,
при лийн производството стратегията по ЧР цели създаването
на квалифицирана, мотивирана и гъвкава работна сила, с
умения за разрешаване на проблеми.
 Успехът на лийн производството е критично зависим от
прилагането на политики за приобщаване на ЧР, като напр.
децентрализация на отговорностите, широк обхват на задъл-
женията, използване на широк спектър от умения, обвързване на
възнаграждението с печалбата / резултата, сигурност на работното
място и насърчаване на неформалните взаимоотношения.

Министерство на
труда на САЩ
(1993)18. Обобщава
всички значими
проучвания на
взаимната връзка ЧР
– бизнес резултат.

Всички проучвания разкриват, че положително въздействие
върху бизнес резултатите на компанията може да бъде
постигнато чрез следните практики по УЧР:
 въвличане на сътрудниците в процеса на вземане на решения;
 политики за възнаграждението (участие на сътрудниците при
разпределение на печалбата);
 програми за обучение.
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1 9 Pfeffer, J. Competitive advantage through people: Unleashing the power of the work force. Boston,
MA: Harvard Business School Press, 1994.

2 0 Arthur, J. Effects of human resource systems on manufacturing performance and turnover. Academy
of Management Journal, 37, 1994, рр. 670-687.

2 1 По-подробно, вж. конфигуративния подход към УЧР.
2 2 Ostroff, C. Human resource management: Ideas and trends in personnel, June 21, Issue number 356,

CCH Incorporated, 1995.
2 3 HR Quality Index.

Пфефър (1994)19.
Определя 5-те най-
добре представящи
се компании (на база
възвръщаемост на
акция) между 1972 и
1992 г. и търси
общото между тези
фирми.

 В противоречие с традиционната литература в областта на
стратегическото управление, най-добре представящите се
компании нито оперират в „правилната” индустрия (според
анализа на отрасъла на М. Портър), нито са пазарни лидери в
своя отрасъл (според кривата на опита на Бостънската
консултативна група).
 Общото между тези 5 компании е наличието на комплекс от
специфични практики по УЧР, свързани със сигурността на
работното място, високо заплащане, схеми за стимулиране,
споделяне на информация, участие в процеса на вземане на
решения, и др.

Артър (1994).20

Проучва 30
стоманодобивни
компании в САЩ.

 Емпирично разкрива наличието на две различни ЧР
конфигурации21: системи за контрол и системи за приобщаване.
 Системите за контрол целят намаляване на преките разходи
за труд или повишаване на ефективността, като налагат
определени правила и процедури, към които работещите да се
придържат и обвързват трудовото им възнаграждение с
постигането на резултати, които могат да бъдат точно
измерени.
 Системите на приобщаване целят да формират у работещите
определено желано поведение и нагласи чрез формиране на
психологически връзки между индивидуалните им цели и
целите на организацията.
 Компаниите с развити системи за приобщаване се отличават
с по-висока производителност, по-ниски нива на брак и по-
ниско текучество, в сравнение с компаниите с развити системи
за контрол.

Остроф (1995)22.
Проучване,
спонсорирано от
Дружеството по УЧР
и компанията CCH
Incorporated.

 Разработва се „индекс за качеството на ЧР”23, основаващ се
на ранжиране на всички дейности по УЧР във фирмата;
 На основата на този индекс, фирмите се групират в четири
категории, според съответния персентил, в който попадат.
 Фирмите с по-високи стойности на „индекса за качеството на
ЧР” имат по-добри резултати, в сравнение с фирми с ниски
стойности на индекса, като постигат по-високи нива на
следните четири финансови показатели: съотношение пазарна
стойност /счетоводна стойност; производителност на труда
(напр. приходи от продажби на един работник), пазарна
стойност и приходи от продажби.
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Подходи към стратегическото управление на човешките ресурси

СУЧР се стреми да предложи модели, които обясняват и предвиждат при-
носа на УЧР към реализирането на целите и подобряване на представянето на
организацията27. Във връзка с това, Делъри и Доти28 разграничават три възможни

Пърсъл и кол.
(2003)24. Проучване
на Университета в
Бат, проведено в 12
компании.

 Установява се, че компаниите с най-добри финансови
резултати разполагат с ясна визия и интегрирана система от
ценности.
 Налице е ясна взаимна връзка между положителните нагласи
спрямо политиките и практиките по УЧР, нивото на
удовлетвореност и мотивация на работещите и резултатите от
дейността.
 Установява се, че основна значимост за обвързването на УЧР
с финансовите резултати на компанията има процесът на
изпълнение на политиките и практиките по УЧР, което е задача
преди всичко на линейните ръководители.

Price Waterhouse
Coopers (2006)25.
Проучване на над 15
000 бизнес
организации в
Европа и САЩ от
различни сектори на
икономиката.

 Проучването сочи човешкия капитал на компанията като
фактор със съществено влияние върху нейните конкурентни
способности.
 Заинтересованите лица очакват от компаниите да разкриват
информация за своя човешки капитал, което налага
разработване и възприемане на подходящи измерители.
 Съществува ясна корелация между инвестициите в обучение
и развитие на ЧР и финансовия резултат от дейността на
компанията.

O’Ленърд (2009).26

Проучване на 773
бизнес организации
от цял свят.

 Според проучването, компаниите с добре разработена
стратегия за управление на таланта се отличават с по-висока
производителност на труда.
 Установява се, че в компаниите, в които работещите имат
личен план за развитие, текучеството е с 27% по-ниско, в
сравнение с компаниите, където такъв план липсва.
 От изследваните компании 31 % са разработили и въвели
дейности по управление на таланта.

2 4 Purcell, J., K. Kinnie, S. Hutchinson, В. Rayton, J. Swart. Understanding the People and Performance
Link: Unlocking the black box. Chartered Institute of Personnel and Development, London, 2003.

2 5 Price Waterhouse Coopers. Key trends in human capital: A global perspective – 2006. Saratoga, 2006.
2 6 O’Leonard, K.  Talent Management Factbook: Best Practices and Benchmarks in Talent Management.

Bersin & Associates, 2009.
2 7 Във връзка с това има значение структурата и приоритизирането на целите на самата организация.

Например, в САЩ резултатите от дейността се свързват преди всичко с финансовите резултати,
изгодата за акционера, възвраъщаемостта на инвестициите и др., докато европейската традиция е
свързана със съблюдаване на интересите на по-широк кръг заинтересовани лица. Вж. Paauwe, J.
HRM and performance: achieving long-term viability. Oxford University Press, New York, 2004.

2 8 Delery, J. E., D. H. Doty. Modes of theorizing in strategic human resource management: tests of
universalistic, contingency, and configurational performance predictions, Academy of Management
Journal, 4(39), 1996, pр. 802-35.
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подхода – универсалистичен, съответстващ и конфигуративен; Брюстър29 добавя
четвърти подход – контекстуален. Мартин Алкасар и кол.30 разработват интегра-
тивен подход към СУЧР, който е доразвит от Енерт31 в модел за устойчиво УЧР.

Универсалистичният подход32 към СУЧР приема, че съществува съвкуп-
ност от добри практики в УЧР, чието прилагане в организацията води до подо-
бряване на резултатите от дейността. Бекер и Герхарт33 считат, че тези прак-
тики „или повишават ефективността, или водят до увеличаване на приходите”.
Тези добри практики обикновено са свързани със стимулиране на ЧР, като на-
пример гъвкави системи на заплащане34, специфични подходи за набор и под-
бор35, обучение на ЧР36, оценяване на представянето.37 Все повече внимание се
отделя на практики, свързани с повишаване ангажираността и приобщеността
на работещите, поощряване на екипната работа и др.38

Като основна слабост на този подход Мартин Алкасар и кол.39 извеждат
разглеждането на „добрите практики” по УЧР изолирано, без да се изследва
синергичната им обвързаност с други фактори в организацията, като така се
отхвърля възможността за комбиниране между различните елементи на систе-
мата и оттук подобряване на представянето. Този подход е критикуван и от
Армстронг40, който посочва, че „това, което работи добре в една организация,
не е задължително да работи добре в друга, защото може да не съответства на
нейната стратегия, култура, управленски стил”.

Считаме, че съществена слабост на универсалистичния подход е изоли-
раното разглеждане на „добрите практики” по УЧР, без оглед на спецификите
2 9 Brewster, C. Strategic human resource management: the value of different paradigms. Manage Int Rev

39(3):45-64, 1999.
3 0 Martin Alcazar, F., P. M. Romero Fernandez, G. Sanchez Gardey. Strategic human resource management:

integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspectives. International
Journal of Human Resourse Management, 16(5), 2005, pp. 633-659.

3 1 Ehnert, I. Sustainable Human Resource Management: A Conceptual and Exploratory Analysis from a
Paradox Perspective, Physica-Verlag Berlin / Heidelberg, 2009.

3 2 Universalistic approach; „Best practice” approach.
3 3 Becker, B., В. Gerhart. The impact of human resource management on organizational performance:

progress and prospects. Acad Manage J 39(4):779-801, 1996.
3 4 Gerhart, B., G. T. Milkovich. Organizational Differences in Managerial Compensation and Financial

Performance. The Academy of Management Journal, 33:846-60, 1990.
35 Terpstra, D. E., E. J. Rozell. The Relationship of Staffing Practices to Organizational Level Measures

of Performance. Personnel Psychology, 46:27-8, 1993.
3 6 Russell, C. G.,  J. R. Terborg, M. L. Powers. Organizational Productivity and Organizational Level

Training and Support. Personnel Psychology, 38:849-63, 1985.
3 7 Borman, W. C. Job Behavior, Performance, and Effectiveness. In Dunnette, M.D. and Hough, L.M.

(eds) Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists
Press, 1991, pp. 271-326.

3 8 Youndt, M. A., S. A. Snell, Jr. J. W. Dean, D. P. Lepak. Human Resource Management, Manufacturing
Strategy and Firm Performance. The Academy of Management Journal, 39(4):836-66, 1996.

3 9 Martin Alcazar, F., P. M. Romero Fernandez, G. Sanchez Gardey. Strategic human resource management:
integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspectives. International
Journal of Human Resourse Management, 16(5), 2005, pp. 633-659

4 0 Armstrong, М. Strategic human resource management : a guide to action (3rd ed). Kogan Page, 2006, р. 55.
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на отделната организация. Следва, обаче, да се подчертае приносът на този
подход за натрупването на емпирични доказателства за значимостта на човеш-
кия ресурс за успеха на организацията.

Адаптивният (съответстващият) подход41 акцентира върху необходи-
мостта от съгласуване между практиките по УЧР и особеностите на стратеги-
ята, външната среда и вътрешната на организацията. При този подход се при-
ема, че не съществуват „добри практики” и че резултатите от практиките по
ЧР зависят от редица променливи фактори на средата, като тези променливи се
разглеждат в три основни групи: стратегически променливи (свързани с особе-
ностите на бизнес стратегията); организационни променливи (свързани със спе-
цификите на организационно-управленската и производствената структура, на
производствения процес и др.) и променливи на външната среда (конкуренти,
технологична среда, демографска среда и др.).

В контекста на този подход Ууд42 разграничава следните четири типа съот-
ветствия: 1. Стратегическо съответствие – синхронизиране между стратегии-
те по ЧР и бизнес стратегията или конкурентната стратегия на организацията.
2. Организационно съответствие – синхронизиране между съвкупността от прак-
тиките по УЧР и останалите системи в организацията, като организационно-
управленската структура, производствената структура, организационната кул-
тура и др. 3. Съответствие със средата – синхронизиране между стратегиите
по ЧР и външната среда на организацията. 4. Вътрешно съответствие – синх-
ронизиране между отделните практики по УЧР (подбор, обучение, възнаграж-
дение, развитие) в тяхната съвкупност и взаимна обвързаност.

Брюстър и Хегевиш43 определят адаптивния подход за твърде ограничен,
тъй като при него ролята на мениджмънта се свежда до „напасване на УЧР
към даден сценарий.” Според Пърсъл44, този подход „е ограничен от невъзмож-
ността да бъдат моделирани всички условни променливи и от трудността в
разкриването на взаимодействията между тях”. Считаме, че това е основната
слабост на този подход. Заедно с това, разглеждането на ЧР на организацията
в контекста на особеностите и ограниченията на бизнес средата представлява
съществен принос на адаптивния подход.

Конфигуративният подход45 акцентира върху синергията между елемен-
тите на системата по УЧР. В контекста на този подход, УЧР се разглежда като
комплексна система, като многоизмерна съвкупност от елементи, които могат да
бъдат комбинирани помежду си по различен начин и така да формират безкраен

4 1 Contingency approach; „Best Fit” approach.
4 2 Wood, S. Human resource management and performance. International Journal of Management Review,

4/1:367-413, 1999.
4 3 Brewster, C., А. Hegewisch. Human resource management in Europe: issues and opportunities. In:

Chris B, Ariane H (eds) Policy and practice in european human resource management: the Price
Waterhouse Cranfield survey. Routledge, London, 1994, pp. 1-21.

4 4 Цитиран по Armstrong, М. Strategic human resource management : a guide to action, 3rd ed. Kogan
Page, London and Philadelphia, 2006, p. 53.

4 5 Configurational approach; „Best Bundles” approach.
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брой конфигурации. Измежду тези конфигурации изследователите избират такива,
които представляват „идеални модели”, „еталони” за УЧР46. Тези „еталони” могат
да бъдат еднакво ефективни, т.е. едни и същи бизнес цели могат да бъдат постиг-
нати чрез различни комбинации от практики по УЧР. Целта на конфигурирането е
да се постигне кохерентност (съгласуваност). Практиките по УЧР, включени в да-
дена конфигурация, са взаимно свързани и вътрешно съвместими помежду си47.

Конфигуративният подход надгражда адаптивния и отрича универсалис-
тичния подход. Макар по този начин да игнорира въздействието на бизнес сре-
дата, този подход изяснява вътрешната структура на системата по УЧР в биз-
нес организацията и акцентира върху синергията между практики, политики и
стратегии по УЧР.

Контекстуалният подход разглежда СУЧР в по-широк контекст, като
част от една по-широка социална макросистема, която влияе върху и се намира
под влиянието на УЧР стратегията. Проследява се не само приносът на УЧР
за реализиране на съответни резултати от дейността, но и взаимодействието
му с организационната и външната среда, в рамките на която се вземат съот-
ветните управленски решения. Във фокуса на вниманието стои стремежът да
се разбере „което е уникалното в контекста / средата и защо”48.

Контекстуалният подход налага изключително важни акценти в разбира-
нето за същността на УЧР. Първо, налага се виждането, че УЧР е отговорност
не само на структурния отдел по УЧР, а на всички мениджъри в организацията
и преди всичко на линейните такива. Второ, приема се, че реализирането на
целите на организацията може да бъде свързано с негативни ефекти за обще-
ството. Трето, редица автори като Капели49, Джаксън и Шулер50, Бекер и кол.51,
Херъл-Кук и Ферис52, Бауен и кол.53 разширяват контекстуалния модел като

4 6 Ketchen, D. J., J. B. Thomas, С. С. Snow. Organizational Configurations and Performance: A Comparison
of Theoretical Approaches. The Academy of Management Review, 36: 1, 1993, рр. 278-313.

4 7 MacDuffie, J. P.  Human resource bundles and manufacturing performance. Industrial Relations Review,
48 (2), 1995, pp. 199-221.

4 8 Brewster, C.  Strategic human resource management: the value of different paradigms. Manage Int Rev
39(3):45-64, 1999.

4 9 Cappelli, P. Rethinking Employment. In Schuler, R. S. and Jackson, S. E. (eds) Strategic Human
Resource Management. Oxford: Blackwell, British Journal of Industrial Relations, 33(4):563-602,
2000, pp. 282-316.

5 0 Jackson, S. E., R. S. Schuler. Understanding Human Resource Management in the Context of Organizations
and their Environments. Annual Review of Psychology, 46:237-64, 1995.

5 1 Becker, B. E., М. А. Huselid, P. S. Pickus, M. F. Spratt. HR as a Source of Shareholder Value: Research
and Recommendations. In Schuler, R. S. and Jackson, S. E. (eds) Strategic Human Resource Management.
Oxford: Blackwell, Human Resource Management, 36(1):39-47, 2000, pp. 231-41.

5 2 Harrell-Cook, G., G. R. Ferris. Competing Pressures for Human Resource Investment. Human Resource
Management Review. In Schuler, R.S. and Jackson, S. E. (eds) Strategic Human Resource Management.
Oxford: Blackwell, 7(3):317-40, 2000, pp. 242-63.

5 3 Bowen, D. E., S. W. Gilliland, R. Folger. HRM and Service Fairness: How Being Fair with Employees
Spills over to Customers? Organizational Dynamics, 1999, Winter: 7-23, In Schuler, R.S. and Jackson,
S.E. (eds) Strategic Human Resource Management. Oxford: Blackwell, 2000, pp. 264-81.
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приемат стратегическата значимост на т. нар. от Джаксън и Шулер54 „множе-
ствена рамка от заинтересовани лица”55. По този начин при формулирането и
реализирането на стратегията по УЧР се вземат предвид множество заинтере-
совани лица (както вътрешни, така и външни) и се приема взаимността на инте-
ресите като задължително условие за оцеляването на компанията в дълъг срок56.

Считаме, че поставянето на УЧР в по-широкия контекст на заинтересова-
ните лица на бизнес организацията има съществено значение за нейното дългос-
рочно успешно съществуване, тъй като ЧР играят основна роля при реализира-
не интересите на заинтересованите лица. Поради това разглеждаме контексту-
алния подход като много важна крачка в развитието на СУЧР.

Интегративният подход към СУЧР е разработен от Мартин Алкасар и
кол.57 (фиг.1) с идеята да бъдат обединени в един общ модел основните акценти в
универсалистичния, адаптивния, конфигуративния и контекстуалния подход. Този
подход приема, че въздействието на системата за УЧР се проявява на три нива: 1.
На индивидуално ниво – особеностите на политиките и практиките по УЧР имат
пряко отражение не само върху трудовите резултати на индивид, но и върху удов-
летвореността му от труда, ангажираността към организацията и приобщеността
към нейните цели и култура, готовността за учене и професионално развитие. 2. На
организационно ниво – политиките и практиките по УЧР се отразяват върху аспек-
ти като сплотеност и адаптивност на трудовия колектив, иновативност и способ-
ност за решаване на проблеми, които в своята цялост водят до подобряване на
резултатите от дейността. 3. На ниво общество – политиките и практиките по УЧР
имат отражение върху ефективно ползване на обществените блага, качеството на
живот на общността и развитието на човешкия капитал като цяло.

На основата на интегративния подход на Мартин Алкасар и кол., Енерт58

разработва модел за устойчиво УЧР, който акцентира върху способността на
компанията да поддържа и развива своята човеко-ресурсна база. Във връзка с
това, Енерт препоръчва четири възможни стратегии: 1. Развитие на източници-
те на ресурси – инвестиране в обучение и възстановяване на ЧР, баланс между
личен и професионален живот, принос към жизнеността на образователната си-
стема. 2. Контрол на екстерналиите върху ЧР и върху източниците на ресурси –
недопускане на екстерналии, безопасни условия на труд, предоставяне на
възможности за рекреация. 3. Поддържане на отношения на взаимна размяна
на ресурси – разбиране на специфичните потребности на трудещите се, създа-
ване на отношения на лоялност и доверие с тях, изграждане на „ресурсни парт-
5 4 Jackson, S. E., R. S. Schuler. Understanding Human Resource Management in the Context of Organizations

and their Environments. Annual Review of Psychology, 46:237-64, 1995.
5 5 „Multiple stakeholder framework”.
5 6 Brewster, C. Towards a European Model of Human Resource Management. Journal of International

Business Studies, First Quarter:1-21, 1995.
5 7 Martin Alcazar, F., P. M. Romero Fernandez, G. Sanchez Gardey. Strategic human resource management:

integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspectives. International
Journal of Human Resourse Management, 16(5), 2005, pp. 633-659

5 8 Ehnert, I. Sustainable Human Resource Management: A Conceptual and Exploratory Analysis from a
Paradox Perspective, Physica-Verlag Berlin / Heidelberg, 2009.
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Източник: Martin Alcazar, F., P. M. Romero Fernandez, G. Sanchez Gardey.
Цит. съч., 2005, р. 651.

Фиг. 1. Интегративен подход към УЧР

ньорства” с източниците на ресурси (училища, университети). 4. Поддържане
на социална легитимност – свързва се със социалноотговорните практики в ком-
панията и с положителен имидж в обществото.

Считаме, че интегративният подход на Мартин Алкасар и кол. и предло-
жения от Енерт модел за устойчиво УЧР бележат съществена крачка в разби-
рането за същността и ролята на ЧР на бизнес организацията. Според Том и
Цауг59, устойчивото УЧР се състои в „дългосрочно ориентирани концептуални
подходи и дейности, насочени към социалноотговорно и икономически целесъ-
образно набиране, подбор, развитие и съкращаване на трудещите се.”

Заключение

Всеки от представените подходи към СУЧР има съществено значение за
развитието на научната теория и бизнес практиката в областта на управлението на
човешкия фактор и на бизнес организацията като цяло. Основен принос на универ-
5 9 Thom, N., R. J. Zaugg. Nachhaltiges und innovatives Personalmanagement: Spitzengru-ppenbefragung

in europдischen Unternehmungen und Institutionen. In: Schwarz, E.J. (ed.) Nachhaltiges
Innovationsmanagement. Gabler, Wiesbaden, 2004, s. 215-245.
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салистичния подход е натрупването и обобщаването на емпирични доказателства
в подкрепа на виждането, че човешкият ресурс е от критична важност за успеха на
организацията. Съответстващият подход поставя човешкия ресурс в контекста на
особеностите и ограниченията на средата и от тези позиции търси възможности за
неговото формиране и активизиране. Конфигуративният подход добавя поглед върху
вътрешната структура на системата по УЧР в бизнес организацията и акцентира
върху синергията между практики, политики и стратегии по УЧР. Контекстуалният
подход поставя СУЧР в организационен и социално-икономически контекст и го
обвързва с интересите на различните групи заинтересовани лица. Интегративният
подход извежда на преден план въздействието на системата за УЧР върху отдел-
ния индивид, бизнес организацията и обществото като цяло. В основата на устой-
чивото УЧР е залегнала идеята за дългосрочна жизнеспособност на компанията
чрез набавяне на човешки знания, умения, компетенции, талант.

STRATEGIC  ASPECTS  OF  HUMAN  RESOURCE  MANAGEMENT
IN  THE  BUSINESS  ORGANIZATION

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Petya  Dankova

Abstract

Under conditions of the contemporary „Knowledge economy” human resources become
more and more important for the successful development of the business organization. In the
present article there is drawn the nature of strategic human resource management. There are
presented in a generalized form the results of empirical studies of the interrelation between
human resource management in the business organization and the results of its activity. There
are generalized the peculiarities of the main approaches to strategic human resource
management: the universal, adaptive, configurational, contextual and integrative approach.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  УПРАВЛЕНИЯ
ЛЮДСКИМИ  РЕСУРСАМИ  В  БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИИ

Гл.  асс.  д-р  Петя  Данкова

Резюме

В условиях современной „экономики знания” людсксие ресурсы приобретают все
более важное значение для успешного развития бизнес-организации. В настоящей статье
определена сущность стратегического управления людскими ресурсами. Представлены
в обобщенном виде результаты эмпирических исследований взаимосвязи между управ-
лением людскими ресурсами в бизнес-организации и результатами деятельности. Обоб-
щаются особенности основных подходов к стратегическому управлению людскими ре-
сурсами: универсалистского, адаптивного, конфигуративного, контекстуального и интег-
ративного подходов.


