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The impact of cultural conditions 
on the market of coaching services in Western Europe and Asia 

The aim of the paper is to present the influence of cultural condi-
tions on the development of the market of coaching services in West-
ern Europe and Asia. The following scientific methods were used to 
develop the research problem: conceptual analysis, literature review 
in the field of social psychology and analysis of quantitative data relat-
ed to the topic of work. In particular, attention was drawn to statistics 
from 2016 regarding the number of coaches and managers applying 
coaching skills in both areas, their average annual earnings, opinions 
of representatives of this profession on the impact of coaching on so-
cial change and the share of their clients in particular age categories. 
As a result, it became possible to look at the research problem from 
the current perspective as well as to identify potential future trends. 
Research has shown that the market for coaching services is much 
more developed in Western European countries and to a large extent 
it is caused by cultural factors. It seems, however, that this form of 
training also has a predisposition to become more prominent in Asian 
societies.
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Celem artykułu jest przedstawienie wpływu uwarunkowań kul-
turowych na rozwój rynku usług coachingowych w Europie Zachodniej 
i Azji. Do opracowania problemu badawczego posłużono się: analizą 
pojęciową, kwerendą literatury z zakresu psychologii społecznej oraz 
analizą danych ilościowych związanych z tematem pracy. W szczególno-
ści zwrócono uwagę na statystyki z 2016 roku odnoszące się do liczby 
coachów i menadżerów stosujących coachingowe umiejętności na obu 
obszarach, ich przeciętnych rocznych zarobków, opinii przedstawicieli 
tego zawodu na temat oddziaływania coachingu na przemiany społecz-
ne oraz udziału ich klientów w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Dzięki temu możliwe stało się zarówno spojrzenie na problem badaw-
czy z aktualnej perspektywy, jak i wskazanie potencjalnych przyszłych 
tendencji. Badania wykazały, że rynek usług coachingowych jest dużo 
bardziej rozwinięty w krajach Europy Zachodniej i w dużej mierze jest 
to spowodowane czynnikami kulturowymi. Wydaje się jednak, że ta 
forma szkolenia ma również predyspozycje, żeby zaistnieć w większym 
stopniu w społeczeństwach azjatyckich.

Słowa kluczowe:  coaching, kultury indywidualistyczne, kultury ko-
lektywistyczne.
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Rynek usług szkoleniowych na całym świecie podlega współ-
cześnie nieustannym zmianom, a wiodącą pozycję zaczynają zdo-
bywać na nim niestosowane dotąd na szeroką skalę rozwiązania. 
Jedną z nich jest coaching, definiowany jako profesjonalna usługa, 
polegająca na stosowaniu sprawdzonych metod pracy z konkretną 
osobą w celu osiągnięcia pożądanych przez nią rezultatów zarówno 
w życiu osobistym, jak i zawodowym (Żukowska 2012). Pozwala to 
dopasować stosowane praktyki do potrzeb danego klienta i stanowi 
prawdopodobnie najistotniejszą przewagę coachingu nad alterna-
tywnymi formami kształcenia. Wymieniając jego zalety można po-
nadto wskazać na elastyczną formę, pozwalającą na zastosowanie 
go zarówno przez prywatne podmioty, jak i w otoczeniu bizneso-
wym. Uniwersalność i wyeliminowanie wad tradycyjnych szkoleń 
skierowanych do masowych odbiorców stwarza obiecujące per-
spektywy rozwoju rynku coachingowego w najbliższej przyszłości. 
Badania wskazują na pozytywny wpływ coachingu na wydajność 
zarówno osób i zespołów, jak i całych organizacji, a w rezultacie co-
raz większe docenienie tego narzędzia. W Wielkiej Brytanii według 
przeprowadzonych badań 99% instytucji korzystających z coachingu 
stwierdziło, że przynosi im on wymierne korzyści. Również w Pol-
sce właściciele przedsiębiorstw podkreślają zauważalny wpływ na 

poprawę wyników jakościowych (Michalik 2014). Mimo niepod-
ważalnych zalet usług coachingowych należy zaznaczyć, że nie na 
wszystkich szerokościach geograficznych będzie się on spotykał z tak 
samo pozytywnym oddźwiękiem. Biorąc pod uwagę znaczący wpływ 
otoczenia kulturowego na działanie mechanizmów rynkowych za-
sadne wydaje się postawienie pytania o różnice w europejskim 
i azjatyckim podejściu do innowacyjnych form szkolenia, do jakich 
niewątpliwie należy coaching. Przeprowadzone badania i wyciągnię-
te z nich wnioski pomogą ustalić w jakim stopniu w przypadku rynku 
usług coachingowych o kształtowaniu się popytu decydują czynniki 
społeczno-kulturowe oraz jakie są perspektywy wzrostu tego sek-
tora na obu wspomnianych kontynentach. Może być to szczególnie 
interesujące ze względu na tendencję do zacierania się różnic w po-
stawach konsumenckich w dobie globalizacji. Funkcjonowanie spo-
łeczeństw europejskich i azjatyckich tradycyjnie było bowiem oparte 
na różnym systemie wartości, często prowadząc do wykształcenia 
przeciwstawnych wzorców. Z drugiej jednak strony zwiększenie 
wzajemnych kontaktów między obiema kulturami, zarówno poprzez 
korporacje transnarodowe, jak i na płaszczyźnie codziennego życia 
musiało doprowadzić do pewnej unifikacji zachowań. Wartością do-
daną artykułu będzie spojrzenie na tę problematykę z punktu wi-
dzenia najnowszych danych, co pozwoli na uwzględnienie wpływu 
aktualnych przemian gospodarczych. 
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Cel i metodologia pracy

Celem artykułu jest opisanie wpływu otoczenia kulturowego na 
rozwój rynku usług coachingowych w Europie Zachodniej i Azji. Analiza 
zagadnienia przewidzianego tematem pracy wymaga wcześniejszego 
nakreślenia pojęć będących jej przedmiotem, jak i sposobu ich oddzia-
ływania w sferze praktycznej. W tym celu zostanie przeprowadzona 
częściowa kwerenda naukowa literatury z zakresu psychologii społecz-
nej dotyczącej różnic kulturowych między społeczeństwem europej-
skim i azjatyckim. W szczególności przedstawione zostaną kluczowe 
eksperymenty psychologiczne i teorie wypracowane na ich podstawie. 
W następnej kolejności zostanie przeprowadzona analiza danych do-
tyczących stopnia rozwoju sektora usług coachingowych w 2016 roku 
na obu kontynentach. Omówione zostaną zwłaszcza statystyki odno-
szące się do liczby coachów i menadżerów posiadających coachingowe 
umiejętności, ich przeciętnych rocznych zarobków, opinii przedstawi-
cieli tego zawodu na temat oddziaływania coachingu na przemiany 
społeczne oraz udziału ich klientów w poszczególnych kategoriach 
wiekowych (https://coachfederation.org 2019). 

Istota coachingu

Coaching jest metodą doskonalenia własnych kompetencji opartą 
na indywidualnej współpracy wykwalifikowanego trenera z potrzebu-
jącym wsparcia klientem. Metoda ta cały czas jeszcze się kształtuje 
i czerpie wiedzę z wielu dziedzin, spośród których jako najważniejsze 
wymienić można: psychoterapię, teorię uczenia się, socjologię, nauki 
o zarządzaniu i przywództwie czy techniki komunikacji międzyludzkiej. 
Specyfika coachingu polega na rozwiązywaniu problemów poprzez 
umiejętne zadawanie pytań, co stanowi jego najbardziej wyróżniającą 
cechę. Od opierających się na podobnych założeniach tutoringu i men-
toringu odróżnia go sposób ukształtowania relacji między współpra-
cującymi stronami. W przypadku tutoringu nie jest konieczne umoż-
liwienie uczonemu samodzielnego wyboru szkolącej go osoby, z kolei 
o istocie coachingu stanowi dobrowolne rozpoczęcie relacji. Mentoring 
opiera się na przekonaniu, że osoba mentora jest wzorem do naślado-
wania i źródłem inspiracji, natomiast klient coachingu sam nakreśla 
swoje cele (Maślankiewicz 2016).

Uwarunkowania kulturowe Europy Zachodniej i Azji 
w literaturze przedmiotu

W literaturze wskazuje się na bardzo wiele różnych kryteriów, 
z perspektywy których można analizować otoczenie kulturowe, w ob-
rębie którego funkcjonuje społeczeństwo. Jednym z nich jest proporcja 
między wagą przykładaną do dobra jednostki i dobra grupy, będąca 
podstawą podziału zaproponowanego przez G. Hofstedego na kultu-
ry kolektywistyczne i indywidualistyczne. Pierwsze z nich postrzegają 
jednostkę jako część większej zbiorowości i w związku z tym uznają 
prymat interesu grupy nad interes poszczególnych osób. Powoduje 
to, że dla osób wychowanych w obrębie tego typu kultury często od 
osobistego powodzenia ważniejsze są relacje międzyludzkie, są one 
zatem nastawione na unikanie konfliktów i współpracę. Na drugim 
biegunie znajduje się podejście podkreślające niezależność jednostki, 
którą wyposaża się w prawo do dążenia do własnego rozwoju i posia-
dania odrębnego zdania, nawet jeśli ceną miałoby być pogorszenie 

więzi w obrębie wspólnoty (Wolniak 2008). Innym podziałem, czę-
ściowo powiązanym z omówionym powyżej, jest wyróżnienie ana-
litycznego i holistycznego stylu myślenia – chociaż ich zastosowanie 
zależy również od indywidualnych cech osobowości danej jednostki, 
to w każdej kulturze jeden z nich odgrywać będzie dominującą rolę. 
W pierwszym przypadku następuje skupienie się jedynie na cechach 
obserwowanego przedmiotu z pominięciem relacji, w jakich pozostaje 
on z otoczeniem. Natomiast ujęcie holistyczne kładzie nacisk również 
na kontekst, a więc na relacje pomiędzy obiektami i ich wzajemną za-
leżność od siebie (Aronson i inni 2012). Podejście kolektywistyczne 
i holistyczne dominuje na obszarze Azji Wschodniej i prawdopodobnie 
ma swoje źródło w rozpowszechnionych na tych terenach tradycjach 
konfucjanizmu, taoizmu i buddyzmu – wszystkie te systemy podkre-
ślają współzależność wszystkich rzeczy. Z kolei indywidualizm i ana-
lityczny typ myślenia jest typowy dla kultury zachodniej, opartej na 
filozofii Arystotelesa i Platona (Aronson i inni 2012). Wyodrębnienie 
tych dwóch przeciwstawnych sobie kultur ma znaczące konsekwencje 
na płaszczyźnie praktycznej. Osoby wychowane według wartości wy-
stępujących w obrębie jednego z tych systemów wykazują podobne 
tendencje zarówno w codziennym życiu, jak i tym zawodowym. Przy-
kładowo udowodniono, że oceniając zachowania poszczególnych ludzi, 
Azjaci starają się dla nich przeważnie znaleźć uzasadnienie związane 
z sytuacją, w jakiej oni się znaleźli. Z kolei przedstawiciele zachodniej 
kultury w swoich osądach częściej odwołują się do cech osobowościo-
wych i w rezultacie mają tendencję do przeceniania zdolności jedno-
stek do radzenia sobie z trudnymi wydarzeniami. J. G. Miller w bada-
niach nad tą zależnością wykazał, że mieszkańcy Mysore znajdującego 
się w południowych Indiach i Chicago oceniając ten sam, podany przez 
prowadzącego eksperyment przykład, w inny sposób uzasadniają swo-
je poglądy. Wprawdzie najczęściej obie nacje podobnie kwalifikowały 
dane zachowanie jako pozytywne lub negatywne, jednak Hindusi jego 
przyczyn doszukiwali się w czynnikach sytuacyjnych, a Amerykanie 
byli skłonni przypisywać je wewnętrznym motywom (Miller 1983). 
Przywiązywanie większej wagi do relacji z otoczeniem wśród przed-
stawicieli kultur kolektywistycznych jest widoczne również jeśli chodzi 
o ocenę odniesionego sukcesu. Porównując sposób wypowiadania 
się chińskich i amerykańskich studentów Lee i Seligman zauważyli, 
że przedstawiciele zachodnich kultur są przeważnie bardziej optymi-
styczni, jeśli chodzi o ocenę indywidualnych możliwości. Zwycięstwa 
są przez nich postrzegane częściej jako związane z osobistymi właści-
wościami, natomiast porażki wiąże się z niekorzystnymi czynnikami sy-
tuacyjnymi. Jednym z wyjaśnień, jakie autorzy proponują dla wyników 
swoich badań, są właśnie różnice między kulturami kolektywistycznymi 
a indywidualistycznymi. Według nich konsekwencją tego, że Chińczycy 
uważają się za część składową grupy jest postrzeganie siebie jako po-
dobnych do innych pod względem posiadanych możliwości. Powodu-
je to, że w przypadku osiągnięcia sukcesu uzasadniają go czynnikami 
zewnętrznymi, takimi jak wsparcie krewnych, zaangażowanie nauczy-
cieli czy dofinansowanie. Natomiast Amerykanie uważają jednostkę 
za niepowtarzalną, wyjątkową i z samej natury rzeczy zdolną do wy-
przedzenia innych na danym polu (Lee, Seligman 1997). Rozpowszech-
nione w zachodnich społeczeństwach przekonanie o nieograniczonych 
możliwościach znajduje odzwierciedlenie również na gruncie atrybucji 
obronnych. Postawy te mogą polegać między innymi na tym, że ludzie 
za wszelką cenę dążą do podtrzymania w sobie wizji świata, który jest 
sprawiedliwy, chroniąc się w ten sposób przed poczuciem życia w nie-
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przewidywalnej i niezrozumiałej rzeczywistości (Derbis, Wirga 2009). 
Przeświadczenie to jest w literaturze nazywane „wiarą w sprawiedliwy 
świat” i może być również wykorzystane do wyjaśnienia i usprawiedli-
wienia nierówności ekonomicznych i społecznych. Wstępne badania 
dowodzą, że w społeczeństwach prezentujących kolektywistyczne po-
dejście do rzeczywistości, wiara w sprawiedliwy świat jest silniejsza, 
co powoduje, że ubóstwo postrzega się za zasłużone i w rezultacie 
motywacja do wyjścia z trudnej sytuacji życiowej jest mniejsza (Aron-
son i inni 2012). Analiza sposobów zarządzania przedsiębiorstwami 
w różnych kulturach również prowadzi do zauważenia konsekwencji 
podziału na systemy kolektywistyczne i holistyczne z jednej strony, 
a indywidualistyczne i analityczne z drugiej. Okazuje się, że w podmio-
tach mających swoje siedziby w państwach azjatyckich, ważne decyzje 
zapadają w procesach grupowych. Natomiast w przedsiębiorstwach 
zachodnich nacisk kładzie się na samodzielność w tym zakresie, a co 
za tym idzie na branie pełnej odpowiedzialności za swoje wybory. 
W przeciwieństwie bowiem do sytuacji, gdy powzięte rozwiązanie ma 
legitymację zbiorowości, tutaj kompetencję do podejmowania kierow-
niczych decyzji posiada pojedyncza jednostka. Zależność ta znajduje 
swoje potwierdzenie w sposobie ustalania wynagrodzeń. W kulturach 
kolektywistycznych zależy ono od wyniku całej grupy, natomiast w kul-
turach indywidualistycznych ma odzwierciedlać osiągnięcia każdego 
z osobna. W takiej sytuacji można przypuszczać, że Azjacie będzie bar-
dziej zależało na budowaniu spójnego zespołu, a osobie z zachodniego 
kręgu kulturowego na doskonaleniu indywidualnych zdolności i w ten 
sposób wyróżnieniu się spośród współpracowników. Podobne tenden-
cje będą zachodzić w kontekście relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa. 
W przedsiębiorstwach azjatyckich widoczny jest prymat współpracy 
nad konkurencją, a w przedsiębiorstwach europejskich układ ten wy-
gląda odwrotnie (Rozkwitalska 2008).

Wpływ uwarunkowań kulturowych na rynek usług 
coachingowych w Azji i Europie Zachodniej 

na płaszczyźnie empirycznej

Przedstawione różnice między kulturą azjatycką a europejską 
sprawiają, że interesujące wydaje się zbadanie stopnia rozwoju ryn-
ku coachingowego na obu tych kontynentach. Zapotrzebowanie na 
tego typu usługi może być w dużym stopniu powiązane z postrze-
ganiem procesu doskonalenia samego siebie, na który duży wpływ 
ma panujący w danym społeczeństwie system wartości.Pierwszym 
wskaźnikiem, którego analiza może być pomocna przy rozpatrywa-
niu problemu jest liczba osób świadczących usługi coachingowe. 
Jak przedstawiono na wykresie 1 w zachodniej Europie wynosi ona 
233 000, a w Azji 3 700, co daje ponad pięciokrotnie większą war-
tość w przypadku tego pierwszego kontynentu. Podobna tenden-
cja widoczna jest w zakresie liczby menadżerów wykorzystujących 
w zarządzaniu elementy coachingu – zjawisko to występuje prawie 
dwukrotnie częściej na rynku europejskim. Podsumowując te dwa 
wyniki można wyciągnąć wniosek, że coaching jest zdecydowanie 
bardziej popularny w społeczeństwach zachodnich i przewaga ta 
jest najbardziej widoczna w przypadku indywidualnych podmiotów 
świadczących usługi coachingowe, natomiast w relacjach bizne-
sowych różnica nie jest już tak drastycznie duża. Omówiona wy-
żej prawidłowość jest powiązana ze średnimi rocznymi zarobkami, 
na jakie mogą liczyć osoby zawodowo zajmujące się coachingiem. 

Widoczne na wykresie 2 dane wskazują, że w Europie Zachodniej 
zarobki przedstawicieli tej profesji kształtują się na prawie półtora-
krotnie wyższym poziomie, co może świadczyć o dużym społecznym 
docenieniu tych osób w porównaniu do sytuacji w Azji. W związku 
z rosnącą popularnością coachingu i coraz większym uznaniem, ja-
kim cieszą się proponowane przez niego metody można postrzegać 
go również jako czynnik wpływający na przemiany społeczne. Jak 
wskazują przedstawione na wykresie 3 dane przekonanie to jest 
powszechne również wśród przedstawicieli tego zawodu i to wy-
wodzących się z obu omawianych kultur. Zdecydowana większość 
badanych opowiada się za tezą o możliwości oddziaływania idei co-
achingu na zmiany zachodzące w obrębie społeczeństw. Wpływ ten 
jako nieznaczny albo wręcz niewystępujący oceniło zaledwie około 
15% osób. Mimo że w Azji rynek coachingowy nie jest aż tak rozwi-
nięty jak w Europie, to jednak odsetek badanych wskazujących na 
duży stopień wpływu był na tym kontynencie większy.

Wykres 1. Liczba coachów i menadżerów posiadających coachingowe umie-
jętności w Azji i zachodniej Europie w 2016 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://coachfederation.org 
[20.06.2019].

Wykres 2. Średnie roczne zarobki coachów w Azji i zachodniej Europie 
w 2016 roku (w dolarach) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://coachfederation.org 
[20.06.2019].

Wykres 3. Odpowiedzi na pytanie „W jakim stopniu według Ciebie coaching 
może wpływać na przemiany społeczne?” podane przez coachów w Azji 
i Europie Zachodniej w 2016 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://coachfederation.org 
[20.06.2019].
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Wykres 4 prezentuje kolejny wskaźnik, jakim jest udział klientów 
w poszczególnych kategoriach wiekowych. Można na nim zauważyć, 
że coaching w społeczeństwach azjatyckich cieszy się większą popu-
larnością wśród młodszych kategorii wiekowych niż to ma miejsce 
w przypadku Europy Zachodniej. Osoby do 44 roku życia procentowo 
częściej korzystają z tej formy rozwoju osobistego w Azji, natomiast 
powyżej tego wieku w Europie. 

Wykres 4. Udział klientów coachów w poszczególnych kategoriach wieko-
wych w Azji i Europie Zachodniej w 2016 roku

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://coachfederation.org 
[20.06.2019].

Wnioski i ograniczenia teorii

Przedstawione na wykresach statystyki dotyczące liczby coachów 
i osiąganych przez nich wynagrodzeń dają podstawę do twierdzenia, 
że coaching cieszy się zdecydowanie większą popularnością w krajach 
europejskich. Wydaje się, że może to wynikać zarówno ze znacznego 
zapotrzebowania na takie usługi, jak i większego społecznego docenia-
nia pracy przedstawicieli tej profesji w kulturach indywidualistycznych. 
Analizując przytoczone dane można dostrzec powiązania między ich 
wartościami a głównymi uwarunkowaniami kulturowymi Azji i Europy. 
We wspomnianym już eksperymencie Millera dowiedziono, że osoby 
prezentujące kolektywistyczne podejście oceniając dane zachowa-
nie częściej zwracają uwagę na czynniki sytuacyjne, natomiast osoby 
przejawiające zachodni system wartości bardziej kładą nacisk na we-
wnętrzne motywy postępowania danej jednostki. Prawdopodobnie 
ludzie wychowani w indywidualistycznym kręgu kulturowym są zatem 
bardziej skłonni uwierzyć w możliwość wykształcenia mechanizmów, 
które okażą się pomocne w konfrontacji z trudnymi wydarzeniami. 
W tej kulturze przyjmuje się bowiem, że sytuacja, w jakiej się znaleźli-
śmy nie determinuje w przeważającym stopniu naszych zachowań, po-
nieważ bardziej istotne są czynniki, nad którymi jesteśmy w stanie uzy-
skać kontrolę. Konsekwencją jest przypisywanie większej potencjalnej 
skuteczności różnym rodzajom treningu osobistego, które pomagają 
przykładowo walczyć ze stresem lub panować nad swoimi emocjami. 
Powoduje to większe predyspozycje do rozwoju usług coachingowych 
w państwach europejskich. Inną wyróżniającą się cechą kultury indywi-
dualistycznej, która również została dowiedziona w eksperymentach, 
jest postrzeganie zwycięstw jako związanych przede wszystkim z osobi-
stymi cechami jednostki. Podejście to znajduje się w opozycji do ujęcia 
kolektywistycznego, gdzie z kolei podkreśla się skromność i rolę sprzy-
jających okoliczności zewnętrznych. Uzależnienie osiągnięcia sukcesu 
od czynników wewnętrznych sprawia, że ważnym elementem drogi do 
celu jest doskonalenie osobistych kompetencji. Może to być przyczyną 

większej popularności usług coachingowych w kulturach zachodnich, 
ponieważ ta metoda nauki za priorytet uznaje właśnie indywidualne 
podejście do każdej osoby. W literaturze zwraca się również uwagę, że 
atrybucja obronna w postaci „wiary w sprawiedliwy świat” występuje 
w omawianych w kulturach w odmiennym natężeniu. W państwach 
azjatyckich częściej uznaje się występujące nierówności ekonomiczne 
i społeczne za zasłużone, co przekłada się na przekonanie o niewiel-
kich szansach na zmianę swojego życia na lepsze. Natomiast w Europie 
kulturowe ograniczenia awansu społecznego nie są aż tak duże, co po-
woduje większą motywację do poprawy swojej pozycji. W dzisiejszych 
czasach oprócz tradycyjnych form doskonalenia swoich kompetencji, 
takich jak szkolenia czy kursy odbywane w wieloosobowych grupach, 
dostępne są również alternatywy, na przykład w postaci coachingu. 
Wysoki poziom zainteresowania wśród przedstawicieli kultur zachod-
nich rozwojem osobistym w ogóle, przekłada się również na sięganie 
po jego różne metody. Elementy różnicujące indywidualistyczne i ko-
lektywistyczne podejście do rzeczywistości można odnaleźć również 
na gruncie biznesowym. Jak już zostało wspomniane w przedsiębior-
stwach zachodnich, w przeciwieństwie do ich azjatyckich odpowiedni-
ków, nacisk kładzie się na samodzielność przy podejmowaniu decyzji, 
a co za tym idzie na branie na siebie winy w przypadku niepowodzeń. 
Obciążenie zarówno koniecznością dokonania czasem bardzo trud-
nych wyborów, jak i odpowiedzialnością za ich konsekwencje może 
być przyczyną szukania profesjonalnej pomocy psychologicznej. Z kolei 
uzależnienie wynagrodzenia od indywidualnych wyników może moty-
wować do poświęcenia większej uwagi rozwijaniu swoich osobistych 
umiejętności, do czego idealnym narzędziem jest właśnie coaching. 
Tendencja ta jest na pewno wzmocniona przez akcentowanie prymatu 
konkurencji nad współpracą, powszechnym w zachodnich kulturach. 
Należy jednak zauważyć, że podział na kultury indywidualistyczne i ko-
lektywistyczne jest oparty na tradycyjnych ujęciach i obecnie podlega 
dynamicznym przemianom. Zarówno globalizacja, jak i zwiększone 
kontakty międzynarodowe mogą sprawiać, że pewne cechy typowe 
dla jednego kręgu kulturowego mogą zostać spopularyzowane także 
w innym. Analizując dane dotyczące liczby coachów i menadżerów 
stosujących coachingowe umiejętności można zauważyć, że różnice 
w popularności tej formy szkolenia miedzy Azją a Europą Zachodnią 
są mniejsze w środowisku biznesowym. Możliwe, że osoby zarządza-
jące przedsiębiorstwami częściej mają sposobność kontaktów mię-
dzynarodowych, a co za tym idzie poznawania metod stosowanych 
w innych kulturach. Z kolei statystyki dotyczące opinii o możliwości 
oddziaływania coachingu na przemiany społeczne wskazują, że w kul-
turach kolektywistycznych zauważa się wpływ tej metody na zmiany 
zachodzące w obrębie społeczeństwa i to nawet w większym stopniu 
niż w Europie. Duże społeczne docenienie coachingu może się w przy-
szłości przełożyć na rozwój rynku tych usług w państwach azjatyckich. 
Ponadto, w społeczeństwach azjatyckich większy jest odsetek ludzi 
młodych zainteresowanych korzystaniem z coachingu. Oprócz kwe-
stii demograficznych, może to również wynikać z większej otwartości 
tych pokoleń na formy szkoleń stosowane w innych kulturach i dawać 
kolejny powód do pozytywnych prognoz dotyczących popytu w Azji 
na usługi coachingowe w przyszłości. Biorąc pod uwagę wszystkie 
omówione powyżej wskaźniki można wyciągnąć wniosek, że rynek 
usług coachingowych jest dużo bardziej rozwinięty w krajach Europy 
Zachodniej i w dużej mierze jest to spowodowane czynnikami kultu-
rowymi. Z drugiej strony widoczna jest jednak tendencja do wzrostu 
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forma szkolenia ma również predyspozycje do zaistnienia w większym 
stopniu na rynku azjatyckim. Zarówno globalizacja, jak i zwiększone 
kontakty międzynarodowe mogą sprawiać, że rozwiązania typowe dla 
kultury zachodniej znajdą zastosowanie również wśród społeczeństw 
azjatyckich. Tendencja ta jest szczególnie widoczna w środowisku biz-
nesowym i wśród młodych osób. Przedstawiciele tego zawodu w Azji 
również podkreślają potencjał coachingu, uważając go za wpływający 
w dużym stopniu na przemiany społeczne. 
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popularności tej metody doskonalenia swoich kompetencji również 
w społeczeństwach azjatyckich. Przedstawione w artykule główne ten-
dencje dotyczące rynku usług coachingowych w Azji i Europie oprócz 
uwarunkowań kulturowych mogą wynikać również z czynników eko-
nomicznych, społecznych, demograficznych i innych. Powiązanie mię-
dzy cechami kultur indywidualistycznych i kolektywistycznych a po-
pularnością coachingu jest jednak wyraźnie widoczne na płaszczyźnie 
empirycznej, a przytoczony wcześniej przegląd literatury pozwala na 
przyjęcie tezy o związku przyczynowo-skutkowym. Uwarunkowania 
kulturowe, mimo że na pewno nie są jedyną determinantą rozwoju 
rynku usług coachingowych, mają duży wpływ na jego kształtowanie.

Podsumowanie
 
Podsumowując dotychczasowe rozważania, podział na kultury 

kolektywistyczne i indywidualistyczne, stworzony w oparciu o kryte-
rium wagi przykładanej do dobra jednostki i dobra grupy, ma znaczący 
wpływ na kształt współczesnych gospodarek, w tym w szczególności 
na rozwój rynku usług coachingowych. W literaturze wskazuje się, że 
osoby wychowane w kulturze kolektywistycznej, dominującej mię-
dzy innymi w Azji, oceniając zachowania większą wagę przywiązują 
do czynników sytuacyjnych, osiągnięcie sukcesu częściej uzasadniają 
zewnętrznymi przyczynami i mają mniejszą motywację do podjęcia 
działań w celu poprawy swojej sytuacji życiowej, a to ze względu na tak 
zwaną „wiarę w sprawiedliwy świat”. Przywiązywanie większej wagi do 
interesu grupy niż do interesu poszczególnych jednostek jest również 
widoczne w sferze biznesowej. Przykładowo w przedsiębiorstwach 
azjatyckich kluczowe decyzje podejmowane są w większym gronie, 
odpowiedzialność jest rozproszona, a premie ustalane w oparciu o wy-
nik całej organizacji. Natomiast w relacjach zewnętrznych akcentuje 
się współpracę z innymi podmiotami. W podejściu indywidualistycz-
nym, powszechnym między innymi w Europie Zachodniej, występują 
przeciwne tendencje. Analizując dane dotyczące kształtowania rynku 
usług coachingowych w Europie Zachodniej i Azji w 2016 roku moż-
na dojść do następujących wniosków: 1/ Coaching jest zdecydowanie 
bardziej popularny w społeczeństwach zachodnich i przewaga ta jest 
najbardziej widoczna w przypadku indywidualnych podmiotów świad-
czących usługi coachingowe, natomiast w relacjach biznesowych róż-
nica nie jest już tak drastycznie duża; 2/ W Europie Zachodniej zarobki 
przedstawicieli tego zawodu kształtują się na prawie półtorakrotnie 
wyższym poziomie; 3/ Zdecydowana większość badanych opowia-
da się za tezą o możliwości oddziaływania idei coachingu na zmiany 
zachodzące w obrębie społeczeństw. Ponadto, mimo że w Azji rynek 
coachingowy nie jest aż tak bardzo rozwinięty jak w Europie, to jednak 
odsetek badanych wskazujących na duży stopień wpływu był na tym 
kontynencie większy; 4/ Coaching w społeczeństwach azjatyckich cie-
szy się większą popularnością wśród młodszych kategorii wiekowych 
niż to ma miejsce w przypadku Europy Zachodniej. Przytoczone zależ-
ności pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że rynek usług coachingo-
wych jest dużo bardziej rozwinięty w Europie Zachodniej. W krajach 
znajdujących się w tym kręgu kulturowym bardzo cenione jest ciągłe 
doskonalenie własnych kompetencji, a sukces uznaje się za zależny 
przede wszystkim od wewnętrznych cech człowieka, co motywuje do 
pracy nad swoimi umiejętnościami. Jedną z odpowiedzi na te potrzeby 
jest coaching, który swoją popularność czerpie właśnie z możliwości 
pracy nad indywidualnymi wadami klienta. Wydaje się jednak, że ta 
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