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Modele analizowania ró¿norodnoœci kulturowej
w biznesie miêdzynarodowym
Mimo postêpuj¹cego procesu globalizacji, rozwoju Internetu, ³atwoœci dotarcia do informacji
i rosn¹cej migracji ludzi na niespotykan¹ wczeœniej skalê, ró¿nice kulturowe nie zacieraj¹ siê
i mog¹ nieraz stanowiæ powa¿n¹ przeszkodê w relacjach biznesowych pomiêdzy przedstawicielami ró¿nych spo³eczeñstw. Wprawdzie wiêkszoœæ zachowañ i motywów dzia³ania jest podzielana przez wiêkszoœæ ludzi, to jednak owa mniejszoœæ, wynikaj¹ca z uwarunkowañ kulturowych
mo¿e rodziæ powa¿ne nieporozumienia i utrudniaæ kontakty biznesowe. Dlatego poznanie nie
tylko zewnêtrznej i œrodkowej warstwy kultury danego spo³eczeñstwa, ale dotarcie oraz zrozumienie tej najg³êbszej i najbardziej ukrytej warstwy mo¿e stanowiæ czynnik u³atwiaj¹cy nawi¹zanie, a nastêpnie rozwijanie wzajemnych kontaktów biznesowych. Instrumentem u³atwiaj¹cym to
zadanie mog¹ byæ modele s³u¿¹ce do badania i porównywania ró¿nych kultur. St¹d celem artyku³u jest dokonanie analizy wybranych modeli, która pozwoli³aby stwierdziæ, ¿e ró¿nice kulturowe maj¹ swe Ÿród³o w odmiennym podejœciu do takich zagadnieñ jak czas, miejsce jednostki
w spo³eczeñstwie, cel istnienia cz³owieka i jego stosunek do œrodowiska. Wykorzystano metodê
monograficzn¹, uznaj¹c ¿e najlepiej pos³u¿y zrealizowaniu tak sformu³owanego celu.

Models of analyzing cultural diversity in international studies
Despite the globalization process, an easy access to the Internet and information, growing international migration of people, cultural differences do not disappear and sometimes can be a serious barrier in international business relations. Although the majority of motives and behaviours
are shared by all people, the minority resulting from cultural diversity can be the source of misunderstandings. That is why it is necessary to study and analyze not only outer and middle layers of
culture, but in particular the inner one. Understanding the most hidden layer of culture can lead
to better and deeper relations in international business and can result in long-term contacts. An
instrument for facilitating the heremeneutical approach to analyzing different cultures is studying and comparing chosen cultural models proposed by various authors, which was the main
purpose of the article. The analysis leads to the conclusion that there are some basic problems
which are solved in a different way by different cultures. There problems refer to a distinct approach toward time, the role of an individual in the society, the main purpose of human existence
and the attitude of mankind to nature. To achieve the purpose of the article, the monographic
method was used.
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Wprowadzenie
W dobie globalizacji, z której efektami mo¿na spotkaæ siê zarówno w ¿yciu codziennym, jak i w miejscu pracy, nasuwa siê pytanie, czy uwarunkowania kulturowe i wynikaj¹ce z nich ró¿nice maj¹ jeszcze jakiekolwiek znaczenie. Jêzyk
angielski znalaz³ powszechne zastosowanie w biznesie miêdzynarodowym,
a dziêki podobnym zasadom, procedurom i prawom, obowi¹zuj¹cym w miêdzynarodowych przedsiêbiorstwach, problemy zwi¹zane z ró¿nicami kulturowymi nie wydaj¹ siê odgrywaæ wiêkszej roli. Miliony ludzi z ró¿nych krajów
kontaktuj¹ siê codziennie za poœrednictwem poczty elektronicznej, Facebooka
i innych komunikatorów spo³ecznoœciowych, korzystaj¹ z wyszukiwarki Google,
czy poszukuj¹ informacji w Wikipedii. Mo¿na bardzo szybko znaleŸæ potrzebne
informacje na temat zachowania przedstawicieli ró¿nych kultur w biznesie – jakie
style negocjacji preferuj¹, na co k³ad¹ nacisk podczas rozmów handlowych, czego
nale¿y siê wystrzegaæ, jak wygl¹da ich niewerbalna komunikacja, jak wrêczaæ wizytówki, jakie prezenty przygotowaæ itp. Nale¿a³oby zatem zak³adaæ, ¿e zg³êbianie wiedzy na temat ró¿nic kulturowych i ich wp³ywu na zarz¹dzanie nie znajduje dostatecznego uzasadnienia, przynajmniej z teoretycznego punktu widzenia.
W praktyce jednak okazuje siê, ¿e choæ zdecydowana wiêkszoœæ wartoœci i motywów dzia³ania ludzi jest wspólna lub bardzo podobna, to jednak ta mniejszoœæ,
odnosz¹ca siê do ró¿nic kulturowych, rodzi nieporozumienia w biznesie miêdzynarodowym, których konsekwencje bywaj¹ bardzo kosztowne [Curran, 2012].
Niedostateczna lub tylko powierzchowna znajomoœæ uwarunkowañ kulturowych sprawia, ¿e w niektórych przypadkach czy sytuacjach zachowania partnerów
biznesowych mog¹ byæ postrzegane jako wynik okreœlonych cech zwi¹zanych
z osobowoœci¹, podczas gdy s¹ uwarunkowane kulturowo. W praktyce najtrudniej jest odró¿niæ zachowania zwi¹zane z kultur¹ od zachowañ charakterystycznych dla danej osobowoœci.
St¹d celem artyku³u jest hermeneutyczne podejœcie do ró¿nic kulturowych,
czyli dotarcie do ich g³êbokiego sensu, poprzez uwzglêdnienie szeregu uwarunkowañ oraz rozwa¿enie, jakie mog¹ siê z tym wi¹zaæ konsekwencje dla biznesu
miêdzynarodowego. Zrealizowanie tak sformu³owanego celu wymaga okreœlenia
istoty kultury i metod badania ró¿nic wystêpuj¹cych w tej dziedzinie. Jedn¹ z metod jest badanie i analiza kultur poprzez bezpoœredni¹ obserwacjê uczestnicz¹c¹
b¹dŸ za pomoc¹ specjalnie skonstruowanych kwestionariuszy ankietowych.
W wyniku ich zastosowania opracowano szereg modeli wymiarów kultury,
u³atwiaj¹cych interpretacjê zachowañ przedstawicieli ró¿nych kultur w biznesie
miêdzynarodowym. St¹d dodatkowym celem artyku³u jest scharakteryzowanie
wybranych modeli, traktowanych jako instrument zarówno poznania uwarunkowañ kulturowych w biznesie, jak i kszta³towania postaw odznaczaj¹cych siê
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wra¿liwoœci¹ kulturow¹. Metod¹, która okaza³a siê pomocna w realizacji tak sformu³owanego celu by³y studia i analiza literatury polskiej oraz zagranicznej, co pozwoli³o na dokonanie przegl¹du i porównania niektórych modeli s³u¿¹cych
badaniu ró¿nic kulturowych.

1. Istota kultury i jej warstwy
Rozwa¿ania na temat tego, czym jest kultura mo¿na rozpocz¹æ od nastêpuj¹cego cytatu: „ryba tylko wówczas odczuwa brak wody, gdy znajduje siê poza
ni¹. Podobnie rzecz siê ma z nasz¹ w³asn¹ kultur¹, która jest jak woda dla ryby.
¯yjemy i oddychamy ni¹ nie zdaj¹c sobie sprawy, czym jest w istocie. To, co dana
kultura uwa¿a za wa¿ne, dla innych kultur mo¿e nie byæ a¿ tak istotne” [Tompenaars, Hampden–Turner, 1999]. Nasza w³asna kultura jest dla nas oczywistoœci¹
i dopiero porównanie jej z innymi pozwala na uœwiadomienie sobie wystêpuj¹cych ró¿nic. Pojêcie kultury, definiowane przez antropologów, najczêœciej obejmuje wyuczone zachowania, zbiór przekonañ i sposobów myœlenia, zwyczajów
i tradycji oraz wierzeñ wyznawanych przez przedstawicieli danej spo³ecznoœci.
Jednak wspó³czeœnie coraz czêœciej wykorzystywana jest definicja G. Hofstede,
który okreœla kulturê jako niepisany zbiór zasad gry spo³ecznej lub inaczej jako
„kolektywne zaprogramowanie umys³u, które odró¿nia cz³onków jednej grupy
lub kategorii ludzi od drugiej” [Hofstede, Hofstede, Minkov, 2011].
U¿yty przez McLuhana pod koniec lat 60. zwrot „globalna wioska” [McLuhan, 1968] i stwierdzenie, ¿e do 2000 r. bêdziemy wszyscy nosili podobne ubrania,
s³uchali tej samej muzyki i ogl¹dali podobne programy jest dyskusyjne. Teza ta
wi¹¿e siê z procesem homogenizacji kultury, czyli wy³anianiem siê jednej, globalnej, opartej na dominacji Zachodu. Zwolennicy tego pogl¹du zwracaj¹ uwagê na
wzrost mobilnoœci ludzi, rozwój masowej turystyki miêdzynarodowej, komercjalizacjê kultury, rozprzestrzeniaj¹cy siê konsumpcjonizm i makdonaldyzacjê
spo³eczeñstw. Wed³ug szwedzkiego socjologa U. Hannerza, proces ten mo¿e
przybieraæ cztery formy:
– powstanie jednolitej globalnej kultury, w której dominowaæ bêd¹ wzorce kultury zachodniej,
– stopniowe, trwaj¹ce nawet kilka pokoleñ, eliminowanie lokalnych wzorców
kulturowych,
– deformacja kulturowa, polegaj¹ca na przefiltrowaniu, dostosowywaniu i w rezultacie przyjmowaniu przez lokalne kultury niektórych zachodnich wzorców,
– amalgamacja kulturowa – kultura zachodnia przejmuje niektóre wzorce kultur
lokalnych, które z kolei przyjmuj¹ wybrane aspekty zachodnich wzorców, nadaj¹c im w³asn¹ interpretacjê [Sztompka, 2005].
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Zwolennicy pogl¹du zak³adaj¹cego pog³êbiaj¹cy siê proces homogenizacji
kultury utrzymuj¹, i¿ rozwój nowoczesnych technologii informatycznych w koñcu i tak doprowadzi do powstania jednego, uniwersalnego wzorca kulturowego.
Natomiast przeciwnicy twierdz¹, ¿e wraz z postêpuj¹cymi procesami globalizacji
poszczególne kultury bêd¹ stara³y siê zachowaæ swoj¹ to¿samoœæ poprzez uwypuklanie i podkreœlanie w³asnej specyfiki kulturowej, co w konsekwencji prowadziæ bêdzie do dywergencji kulturowej.
Z kolei koncepcja konwergencji, zw³aszcza w odniesieniu do zarz¹dzania biznesem, znalaz³a podatny grunt wœród niektórych amerykañskich, ale tak¿e europejskich, teoretyków i praktyków zarz¹dzania w latach 50. i 60. ubieg³ego wieku.
Podstawowym za³o¿eniem, le¿¹cym u podstaw ich pogl¹dów, by³o stwierdzenie,
¿e istniej¹ okreœlone, uniwersalne zasady zarz¹dzania, jak choæby zarz¹dzanie
przez cele, które nale¿y wdra¿aæ i przestrzegaæ bez wzglêdu na lokalne uwarunkowania. Jeœli miejscowe praktyki odbiegaj¹ od tych zasad, to trzeba je po prostu
zmieniæ tak, aby przystawa³y do nich. Drugie za³o¿enie, wynikaj¹ce z poprzedniego, wyra¿a³o siê w przekonaniu, i¿ uniwersalne zasady zarz¹dzania, które
doprowadzi³y Stany Zjednoczone do osi¹gniêcia przoduj¹cej pozycji w œwiecie,
wdro¿one w innych krajach spowoduj¹, ¿e ich gospodarki, ale tak¿e spo³ecznoœci,
osi¹gn¹ podobne sukcesy. Mia³y siê do tego równie¿ przyczyniæ zbli¿one programy nauczania, wyposa¿aj¹ce absolwentów w podobne narzêdzia i techniki, ale
tak¿e filozofiê prowadzenia biznesu. Jednak praktyka zarz¹dzania przedsiêbiorstwami miêdzynarodowymi pokazuje, ¿e w niektórych sytuacjach owe uniwersalne zasady nie sprawdzaj¹ siê i konieczne jest zaakceptowanie miejscowej filozofii prowadzenia biznesu lub dokonanie ich istotnej adaptacji do miejscowej
kultury. W teorii konwergencji nie uwzglêdniono bowiem faktu, ¿e w praktyce
zarz¹dzania biznesem metody, narzêdzia i techniki wykorzystywane s¹ przez ludzi ¿yj¹cych i pracuj¹cych w bardzo zró¿nicowanych pod wzglêdem kulturowym œrodowiskach. Instrument, jakim jest zarz¹dzanie przez cele, stosowany jest
z powodzeniem w jednych kulturach, podczas gdy w innych napotyka na brak
zrozumienia lub opór.
Przekonanie, ¿e wzajemne przenikanie kultur doprowadzi wkrótce do
wy³onienia siê jednej wspólnej kultury mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e zewnêtrzna, najbardziej widoczna, czytelna i zrozumia³a dla obserwatora warstwa kultury jest relatywnie ³atwa do przyswojenia oraz zaakceptowania. Sk³adaj¹ siê na ni¹ takie
elementy, jak jêzyk, symbole, rytua³y, architektura, kuchnia, styl ubierania itp.
Trudniejsza do zrozumienia, zaobserwowania i zaakceptowania dla kogoœ, kto
nie nale¿y do danej grupy, jest œrodkowa warstwa kultury, obejmuj¹ca normy,
wartoœci, zwyczaje, postawy. Jednak najtrudniej obserwatorowi z zewn¹trz dostrzec i zaakceptowaæ elementy zaliczane do wewnêtrznej, a wiêc najbardziej
ukrytej, warstwy kultury. Obejmuje ona fundamentalne stwierdzenia odnosz¹ce
siê do bytu cz³owieka, celu istnienia, pojêcia dobra i z³a, stosunku do czasu,
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przestrzeni, œrodowiska, relacji z innych ludŸmi itp. Jest to tak¿e najbardziej zakorzeniona i najtrwalsza warstwa kultury danego spo³eczeñstwa, której poznanie
wymaga od badacza hermeneutycznego podejœcia. Ka¿da kultura posiada swoj¹
w³asn¹ perspektywê hermeneutyczn¹, czyli system intuicyjnie akceptowanych
przekonañ, czêsto nie do koñca uœwiadomionych przez przedstawicieli danej
spo³ecznoœci. Mo¿e dlatego kultura bywa nieraz porównywana do oceanu
[Schneider, Barsoux, 1997], którego powierzchnia i wszystko, co znajduje siê bezpoœrednio pod ni¹ jest ³atwe do zaobserwowania. Nieco trudniej jest dostrzec
g³êbsze warstwy, ale najtrudniej zaobserwowaæ to, co le¿y na dnie, a tego w³aœnie
wymaga siê od mened¿erów zaanga¿owanych w miêdzynarodowe relacje biznesowe. Jest to bowiem ta warstwa kultury, której znajomoœæ mo¿e przynieœæ sukces
rynkowy. Z kolei brak wiedzy i wspomnianego heremenutycznego podejœcia do
najg³êbszej warstwy kultury nierzadko stanowi istotn¹ barierê we wzajemnej
wspó³pracy gospodarczej w wymiarze miêdzynarodowym.
Dotarciem i poznaniem ukrytej warstwy kultury zajmuj¹ siê najczêœciej antropologowie kultury, ale tak¿e praktycy i teoretycy biznesu miêdzynarodowego,
buduj¹c modele, maj¹ce za zadanie u³atwiæ zrozumienie Ÿróde³ odmiennoœci kulturowych, manifestowanych w relacjach biznesowych, miejscu pracy czy projektach miêdzynarodowych.

2. Charakterystyka wybranych modeli analizowania
ró¿nic kulturowych
Niektóre z zaprezentowanych modeli s¹ zbli¿one do siebie, w pewnym stopniu pokrywaj¹ siê, podczas gdy inne maj¹ oryginalny charakter. Autorzy jednych
koncentruj¹ siê na dotarciu do najg³êbszej warstwy kultury, inni zaœ przede wszystkim analizuj¹ œrodkow¹ warstwê kultury. Mo¿na wreszcie spotkaæ modele,
w których znajduje odzwierciedlenie i najg³êbsza, i œrodkowa warstwa kultury.
W artykule zaprezentowane zostan¹ nastêpuj¹ce modele obrazuj¹ce wszystkie
wymienione podejœcia:
– Kluckhohn-Strodtbecka,
– Hofstede,
– Halla,
– Trompenaarsa i Hampden-Turnera,
– Warner i Beamer,
– Gestelanda.

590

Dorota Simpson

2.1. Model Kluckhohn-Strodtbecka
F. Kluckhohn i F. Strodtbeck, dwoje amerykañskich antropologów, opracowa³o model zawieraj¹cy szeœæ wymiarów kultury [Robbins, 1998]:
– stosunek do œrodowiska,
– stosunek do czasu,
– istota natury ludzkiej,
– stosunek do dzia³ania,
– akcentowanie odpowiedzialnoœci,
– pojmowanie przestrzeni.
Bior¹c pod uwagê stosunek ró¿nych kultur do œrodowiska, mo¿na zaobserwowaæ, ¿e niektóre spo³ecznoœci g³êboko wierz¹, ¿e ludzie odgrywaj¹ dominuj¹c¹
rolê, natomiast inne s¹ przekonane, ¿e s¹ mu podporz¹dkowani. Mo¿na wreszcie
wskazaæ na kultury, których przedstawiciele uwa¿aj¹, ¿e ludzie s¹, tak jak i inne
obiekty, czêœci¹ œrodowiska, tote¿ powinni staraæ siê o zachowanie równowagi
i harmonii. Przekonanie, ¿e mo¿na panowaæ, kontrolowaæ i kszta³towaæ œrodowisko jest charakterystyczne dla wielu kultur wywodz¹cych siê z tradycji judeochrzeœcijañskiej. Natomiast spo³eczeñstwa Bliskiego Wschodu s¹ przeœwiadczone
o dominuj¹cej roli œrodowiska i przeznaczenia, tote¿ zarz¹dzanie przez cele nie
znajduje tam zrozumienia. Nie ma bowiem wiêkszego sensu formu³owanie celów
oraz d¹¿enie do ich realizacji, skoro i tak wszystko zale¿y od woli Allaha. Z kolei
spo³eczeñstwa wiêkszoœci krajów Dalekiego Wschodu, a w Europie kraje skandynawskie, cechuje harmonijny stosunek do natury. Najlepszym praktycznym odzwierciedleniem odmiennych postaw w odniesieniu do œrodowiska mo¿e byæ
stosunek poszczególnych krajów do kwestii ratyfikacji protoko³u z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Nie ratyfikowa³y
go Stany Zjednoczone i Australia, a Kanada w grudniu 2011 r. wyst¹pi³a z niego.
Stosunek do czasu stanowi kolejny wymiar ró¿nicuj¹cy spo³eczeñstwa.
Z punktu widzenia podejœcia do czasu mo¿na wskazaæ spo³ecznoœci skoncentrowane na przesz³oœci, teraŸniejszoœci lub przysz³oœci. W kulturach zachodnich, które
w wiêkszoœci skoncentrowane s¹ na teraŸniejszoœci lub przysz³oœci, czas ma swoj¹
wartoœæ, co wyra¿a siê w stwierdzeniu „time is money”. Przysz³oœæ jest nieznana,
ale otwarta, mo¿na mieæ na ni¹ wp³yw, podczas gdy przesz³oœæ jest na zawsze zamkniêta. Mo¿na z niej co najwy¿ej wyci¹gaæ wnioski na przysz³oœæ, ale nie mo¿na
jej kszta³towaæ. Stosunek do czasu manifestuje siê miêdzy innymi w odmiennym
podejœciu do takich kwestii, jak czas niezbêdny na wprowadzenie pracownika do
pracy, pierwsz¹ ocenê efektów jego dzia³ania, okres pe³nienia danej funkcji lub
sprawowania stanowiska, znaczenie planowania d³ugookresowego w organizacji, ustalanie terminów spotkañ, punktualnoœæ itp. Mo¿na jednak spotkaæ kultury,
w których pojêcie przysz³oœci w³aœciwie nie istnieje – wa¿na jest teraŸniejszoœæ
i/lub przesz³oœæ, jak w przypadku mieszkañców Afryki Œrodkowej. Wiele podej-
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mowanych tam decyzji opiera siê na doœwiadczeniach z przesz³oœci. Mieszkañcy
tych regionów bardzo czêsto zastanawiaj¹ siê, jak post¹pi³by ich przodek w podobnych okolicznoœciach [Verluyten, 2005].
Kolejnym wymiarem analizowanym przez wspomnianych autorów by³o podejœcie do natury ludzkiej. Stwierdzili oni, i¿ w niektórych kulturach uwa¿a siê, ¿e
ludzie s¹ uczciwi i dobrzy, w innych przewa¿a pogl¹d, ¿e ludzie z natury s¹ Ÿli.
Istniej¹ te¿ spo³eczeñstwa, w których dominuje przekonanie, i¿ ludzie s¹ mieszanin¹ dobra i z³a. Postrzeganie ludzi w kategoriach dobra i z³a skutkuje odmiennymi podejœciami do systemu oceniania, motywowania i kierowania. Tam, gdzie
uwa¿a siê, ¿e ludzie s¹ z natury Ÿli przewa¿a metoda „kija i marchewki” – kara za
zachowanie i dzia³ania niezgodne z ustalonymi zasadami, nagroda zaœ za odpowiednie wykonywanie zadañ. Zazwyczaj dominuje tam autokratyczny styl
zarz¹dzania. Natomiast w krajach, w których panuje przekonanie, ¿e ludzie s¹
uczciwi i mo¿na im ufaæ, znacznie czêœciej mo¿na siê spotkaæ z partycypacyjnym
stylem zarz¹dzania ni¿ tam, gdzie brakuje tego zaufania. Przekonanie, i¿ ludzie
nie s¹ ani ca³kowicie Ÿli, ani ca³kowicie dobrzy skutkuje zwiêkszonym zakresem
kontroli nad dzia³aniami podw³adnych, przy równoczesnej przewadze stylu
partycypacyjnego.
Wa¿nym aspektem, szczególnie w odniesieniu do biznesu miêdzynarodowego, jest stosunek ró¿nych kultur do dzia³ania. W modelu Kluckhohn-Strodtbecka
wyró¿nione zosta³y trzy typy kultur – nastawione na dzia³anie, na istnienie lub na
sprawowanie kontroli. Spo³eczeñstwa anglosaskie, ukierunkowane na dzia³anie
koncentruj¹ siê na pracy i spodziewaj¹ siê, ¿e zostanie ona odpowiednio doceniona i wynagrodzona. Wiele kultur, do których miêdzy innymi zaliczyæ mo¿na
spo³eczeñstwa krajów Ameryki £aciñskiej, ale tak¿e niektóre kultury afrykañskie,
ceni¹ sobie przede wszystkim radoœæ ¿ycia, cieszenie siê chwil¹. W krajach nastawionych na kontrolê ceni siê racjonalne i logiczne dzia³ania, a podejmowane decyzje nacechowane s¹ pragmatyzmem, podczas gdy w krajach, w których liczy siê
radoœæ i korzystanie z ¿ycia niejednokrotnie przy podejmowaniu decyzji emocje
bior¹ górê nad pragmatyzmem. Wiedza, w jaki sposób stosunek danej kultury do
dzia³ania mo¿e wp³ywaæ na sposób podejmowania decyzji u³atwia zrozumienie
przes³anek dzia³ania partnerów biznesowych.
Wymiar okreœlony jako akcentowanie odpowiedzialnoœci odnosi siê do
spo³eczeñstw indywidualistycznych, kolektywistycznych i hierarchicznych.
W kulturach indywidualistycznych, których przyk³adem mog¹ byæ kraje anglosaskie czy skandynawskie, wa¿na jest jednostka, jej cechy i osi¹gniêcia. Natomiast
w krajach kolektywistycznych wa¿ne s¹ osi¹gniêcia grupy, panuj¹ca w niej harmonia i wspó³praca. Zadania wyznaczane s¹ grupie, nie jednostce, nagradza siê
grupê, a nie jednostkê. Natomiast w kulturach hierarchicznych du¿¹ rolê odgrywa znaczenie i pozycja danej grupy w spo³eczeñstwie, tak jak to na przyk³ad ma
miejsce we Francji.
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Ostatni z wymiarów kultury w analizowanym modelu dotyczy stosunku
przedstawicieli danej kultury do przestrzeni. Z tego punktu widzenia mo¿na wyró¿niæ spo³ecznoœci, które traktuj¹ przestrzeñ jako swego rodzaju dobro publiczne i takie, które przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do prywatnoœci. Te pierwsze to kultury
otwarte, w których wiele procesów i dzia³añ ma charakter publiczny, otwarty.
W miejscu pracy dominuj¹ przestrzenie, w których prze³o¿eni pracuj¹ razem
z podw³adnymi. Przyk³adem takiej kultury mo¿e byæ spo³eczeñstwo japoñskie.
Na przeciwnym biegunie znajduje siê kultura amerykañska, gdzie nawet w miejscu pracy podkreœla siê prywatnoœæ, co manifestuje siê poprzez oddzielne gabinety
kierownictwa spotykaj¹cego siê na zebraniach w oddzielnych pomieszczeniach,
do których nie maj¹ dostêpu inni pracownicy. Mieszane podejœcie do przestrzeni
bardzo czêsto przejawia siê w d¹¿eniu do pogodzenia prywatnoœci z otwartoœci¹,
co zaobserwowaæ mo¿na w postaci otwartej przestrzeni biurowej podzielonej
przepierzeniami na mniejsze pomieszczenia, w których pracownicy mog¹ odczuwaæ swego rodzaju prywatnoœæ. Jako przyk³ad tego typu aran¿acji przestrzeni
mo¿e pos³u¿yæ oddzia³ Teksas Instruments w Holandii, gdzie ka¿dy pracownik
ma do wy³¹cznej dyspozycji niewielkie pomieszczenie wydzielone z wielkiej sali
i odseparowane od innych przepierzeniami.

2.2. Model Hofstede
Badania G. Hofstede objê³y 116 tys. pracowników IBM w 40 krajach i potwierdzi³y du¿y wp³yw kultury narodowej na postawy oraz wartoœci wyznawane
przez pracowników i manifestowane w miejscu pracy. Okaza³o siê, ¿e kultura
bardziej ró¿nicowa³a ni¿ p³eæ, wiek, zawód i pozycja pracownika. Wyniki swoich
pierwszych badañ Hofstede opublikowa³ w ksi¹¿ce zatytu³owanej „Culture’s
Consequences” w 1980 r. W nastêpnych latach ukazywa³y siê kolejne, wzbogacane i uzupe³niane, publikacje. Wspó³praca z badaczami chiñskimi stanowi³a
przes³ankê wprowadzenia przez Hofstede pi¹tego wymiaru, odnosz¹cego siê do
perspektywy d³ugo lub krótkookresowej, do dotychczasowego czterowymiarowego modelu badania kultur. Z kolei wspó³praca z M. Minkovem, bu³garskim naukowcem, zaowocowa³a uwzglêdnieniem w badaniach krajów Europy
Œrodkowo-Wschodniej [Hofstede, Hofstede, Minkov, 2011]. W obecnym kszta³cie
model Hofstede obejmuje piêæ nastêpuj¹cych wymiarów kultury:
– indywidualizm lub kolektywizm,
– dystans w³adzy – ma³y lub du¿y,
– unikanie niepewnoœci – wysoki lub niski stopieñ,
– mêskoœæ lub kobiecoœæ,
– orientacja d³ugookresowa lub krótkookresowa.
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W spo³eczeñstwach indywidualistycznych wa¿na jest jednostka, której pozostawia siê du¿y stopieñ swobody dzia³ania i decydowania o sobie, ale która równoczeœnie musi sama zadbaæ o siebie i swoich najbli¿szych. W tego typu
spo³eczeñstwach wiêzi pomiêdzy jednostkami maj¹ stosunkowo luŸny charakter.
W kierowaniu pracownikami wprowadzanie zarz¹dzania przez cele nie napotyka
¿adnych barier. Ustalane z prze³o¿onym cele maj¹ obligatoryjny charakter dla
pracownika, który jest nastêpnie rozliczany z ich realizacji. W zale¿noœci od stopnia realizacji celu mo¿e otrzymaæ okreœlon¹ nagrodê. W kulturach indywidualistycznych pozostawia siê pracownikowi stosunkowo du¿y zakres swobody
w wyborze stylu pracy i sposobów jej wykonania. Praca powinna stanowiæ swego
rodzaju wyzwanie i w konsekwencji dawaæ pracownikowi poczucie samorealizacji. Z regu³y przywi¹zuje siê du¿e znaczenie do czasu wolnego od pracy, w którym mo¿na zaj¹æ siê sprawami prywatnymi. Wœród kultur indywidualistycznych
znajduj¹ siê przede wszystkim kraje anglojêzyczne, ale tak¿e skandynawskie,
Holandia i W³ochy.
Przedstawiciele spo³eczeñstw kolektywistycznych za najwa¿niejsze uwa¿aj¹
zdobycie umiejêtnoœci u³atwiaj¹cych funkcjonowanie w grupie. Zazwyczaj oczekuj¹ pomocy od innych cz³onków grupy, zw³aszcza w trudnych sytuacjach ¿yciowych czy zawodowych. Obowi¹zuje bowiem zasada lojalnoœci jednostki wobec
grupy i grupy wobec jednostki. Uwa¿a siê, ¿e praca powinna zapewniaæ pracownikom mo¿liwoœæ uczenia siê i podnoszenia kwalifikacji oraz byæ tak zorganizowana, aby ich umiejêtnoœci by³y w pe³ni wykorzystane. Wiele zadañ wykonuje siê
zespo³owo i to zespó³ a nie jednostka jest nagradzany za osi¹gniêcie dobrych wyników. Do kultur kolektywistycznych zaliczane s¹ najbiedniejsze kraje Ameryki
£aciñskiej, Chiny, Korea, Tajlandia, Malezja, Grecja, Portugalia i kraje Europy
Œrodkowo-Wschodniej. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e wzorce zarz¹dzania, które
w grupie tych ostatnich krajów implementowane s¹ przez korporacje wywodz¹ce
siê przede wszystkim z krajów indywidualistycznych, prowadz¹ do przemian
w kierunku kszta³towania bardziej indywidualistycznych postaw.
Dystans w³adzy to wed³ug Hofstede miara stopnia, w jakim dane spo³eczeñstwo godzi siê z nierównomiernym podzia³em w³adzy w organizacjach i instytucjach. Kultury odznaczaj¹ce siê du¿ym dystansem w³adzy akceptuj¹ znaczne
ró¿nice w stopniu dysponowania w³adz¹ w organizacjach. Przejawia siê to miêdzy innymi okazywaniem du¿ego szacunku osobom sprawuj¹cym w³adzê. Manifestowane s¹ stopnie, stanowiska, tytu³y s³u¿bowe i pozycje zajmowane nie tylko
w organizacji, ale tak¿e w spo³eczeñstwie. Dzia³aj¹c w biznesie miêdzynarodowym warto pamiêtaæ, aby wysy³aæ do krajów o du¿ym dystansie w³adzy delegacje, maj¹ce w sk³adzie cz³onków o podobnych tytu³ach i stanowiskach
s³u¿bowych, jakie posiadaj¹ partnerzy. Nierównowaga mo¿e bowiem rodziæ
u gospodarzy przeœwiadczenie o lekcewa¿eniu, jeœli goœcie bêd¹ posiadali ni¿szy
status lub poczucie dyskomfortu i za¿enowania, jeœli ich status bêdzie wy¿szy.
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Przyk³ady krajów o du¿ym dystansie w³adzy to miêdzy innymi Malezja, S³owacja, Gwatemala, Panama, Filipiny, Rosja, kraje arabskie, Chiny, czy Indie. WskaŸnik dystansu w³adzy dla Polski wyniós³ 68, co oznacza, ¿e nale¿y do krajów
o stosunkowo du¿ym dystansie w³adzy.
Kultury o ma³ym dystansie w³adzy to spo³eczeñstwa egalitarne, które staraj¹
siê ograniczaæ nierównoœci w podziale w³adzy. Wprawdzie prze³o¿eni posiadaj¹
w³adzê, ale nie jest to podkreœlane, pracownicy nie boj¹ siê ich. Nie oczekuje siê
od nich, ¿e bêd¹ okazywali prze³o¿onym jakiœ specjalny respekt, co nie oznacza
braku szacunku. Najbardziej egalitarnymi spo³eczeñstwami s¹ kraje skandynawskie, ale tak¿e Izrael, Nowa Zelandia czy Austria.
Unikanie niepewnoœci to wymiar pokazuj¹cy, w jaki sposób spo³eczeñstwa
reaguj¹ na niepewnoœæ. Niektóre wyznaj¹ zasadê, ¿e przysz³oœæ ze swej istoty jest
nieznana i niepewna, ale nie jest to powód, aby siê jej obawiaæ, mo¿e bowiem
przynieœæ ze sob¹ coœ pozytywnego. M³ode pokolenie wychowuje siê tak, by nie
obawia³o siê przysz³oœci, przyjmowa³o j¹ ze spokojem i raczej widzia³o w niej
szansê na lepsze ¿ycie ni¿ zagro¿enie dla dotychczasowej egzystencji. Mo¿na
zaobserwowaæ, ¿e ludzie wywodz¹cy siê z tego typu kultur s¹ stosunkowo tolerancyjni wobec odmiennych opinii i zachowañ. Do krajów o najni¿szym wskaŸniku
unikania niepewnoœci zalicza siê Singapur, Jamajkê, Daniê, Szwecjê, Hongkong,
Wietnam, Chiny, Irlandiê i Wielk¹ Brytaniê.
Wysoki stopieñ unikania niepewnoœci cechuje spo³eczeñstwa, które obawiaj¹
siê tego, co mo¿e przynieœæ przysz³oœæ. Dlatego powstaje tam szereg mechanizmów, maj¹cych na celu zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa i ograniczania ryzyka. Przejawami poczucia niepewnoœci s¹ agresja, nerwowoœæ i stres, którym
równoczeœnie towarzyszy brak tolerancji wobec odmiennych zachowañ, idei, czy
sposobów postêpowania odbiegaj¹cych od ustalonych w danym spo³eczeñstwie
norm. W kulturach o wysokim stopniu unikania ryzyka chêtniej wierzy siê w prawdy absolutne. Jeœli chodzi o organizacje w tych krajach, to odznaczaj¹ siê one
z regu³y sformalizowanymi zasadami postêpowania, obowi¹zuj¹ procedury,
regulaminy i przepisy. Pracownicy s¹ stosunkowo mniej mobilni ni¿ w krajach
o niskim stopniu unikania ryzyka. Wœród krajów odznaczaj¹cych siê wysokim
stopniem ryzyka znalaz³y siê miêdzy innymi Grecja, Portugalia, Gwatemala, Urugwaj, Belgia, Rosja, Polska i Japonia.
Dziel¹c kultury na mêskie i kobiece Hofstede uzna³, ¿e mo¿na wskazaæ na
spo³eczeñstwa, które godz¹ siê na podejmowanie wielu ró¿nych ról zarówno
przez mê¿czyzn, jak i kobiety, oraz na takie, w których wystêpuje sztywny podzia³ ról zwi¹zany z p³ci¹. W spo³eczeñstwach mêskich mo¿na zaobserwowaæ
preferowanie takich postaw, cech i wartoœci, jak asertywnoœæ, ambicja, rywalizacja, d¹¿enie do kariery zawodowej, zdobywanie œrodków pieniê¿nych i dóbr materialnych, stosunkowo niewielka troska o innych i ich los. Do najbardziej
mêskich spo³eczeñstw zaliczone zosta³y takie kraje, jak S³owacja, Japonia, Wêgry,

Modele analizowania ró¿norodnoœci kulturowej w biznesie miêdzynarodowym

595

Austria, Wenezuela, Szwajcaria, W³ochy, Meksyk, Irlandia, Chiny, Niemcy i Wielka Brytania. Polska równie¿ znalaz³a siê w tej grupie krajów.
W kulturach, w których nie ma œcis³ego podzia³u ról na mêskie i kobiece licz¹
siê takie wartoœci, jak skromnoœæ, troska o innych, troska o œrodowisko czy umiejêtnoœæ dochodzenia do konsensusu. W spo³eczeñstwach tych kobiety stosunkowo
czêœciej pe³ni¹ kierownicze stanowiska ni¿ w krajach mêskich, a mê¿czyŸni nierzadko prowadz¹ gospodarstwa domowe i bior¹ urlopy wychowawcze. W grupie
krajów, które mog¹ byæ reprezentatywne dla tego typu spo³eczeñstwa znalaz³y
siê kraje skandynawskie, Holandia, £otwa, S³owenia, Litwa czy Kostaryka.
Perspektywa d³ugoterminowa charakterystyczna jest dla spo³eczeñstw, które
zorientowane s¹ na przysz³oœæ i st¹d istotnymi dla nich wartoœciami s¹ takie, które
zapewni¹ okreœlone korzyœci w przysz³oœci, czyli oszczêdnoœæ, konsekwencja
i upór w d¹¿eniu do postawionych celów. Natomiast orientacja krótkoterminowa
charakteryzuje kultury zorientowane na teraŸniejszoœæ i przesz³oœæ, gdzie wa¿na
jest tradycja i czerpane z niej wzorce oraz wype³nianie obowi¹zków wobec
spo³eczeñstwa. Wœród kultur o orientacji d³ugoterminowej znalaz³y siê miêdzy
innymi takie kraje jak: Korea Po³udniowa, Japonia, Chiny, Ukraina, Niemcy, Estonia, Belgia, Litwa czy Rosja. Jako przyk³ady krajów o orientacji krótkoterminowej
wymieniæ mo¿na Ghanê, Egipt, Nigeriê, Kolumbiê, Iran, Maroko, Zimbabwe czy
Wenezuelê. Polska znalaz³a siê w grupie krajów o raczej krótkoterminowej orientacji razem z Gruzj¹, Finlandi¹ i Izraelem.

2.3. Model Halla
E. T. Hall w swoich badaniach ró¿norodnoœci kulturowej skoncentrowa³ siê
przede wszystkim na komunikacji, uznaj¹c j¹ za jeden z wa¿niejszych aspektów
¿ycia ka¿dej spo³ecznoœci [Hall, 2009]. Jest autorem terminu polichromicznoœæ dla
okreœlenia kultur, w których wykonuje siê wiele czynnoœci naraz oraz monochronicznoœæ dla tych, w których obowi¹zuje kolejnoœæ, sekwencyjnoœæ dzia³añ.
Bior¹c pod uwagê znaczenie przekazów werbalnych i niewerbalnych, wyró¿ni³
kultury wysokiego i niskiego kontekstu. W kulturach niskiego kontekstu dominuje komunikacja werbalna i bezpoœrednia. Jeœli partner biznesowy stwierdza, ¿e
potrzebuje wiêcej czasu na przeanalizowanie i rozwa¿enie niektórych warunków
kontraktu, to nie oznacza to nic ponadto – po prostu niezbêdna jest wiêksza iloœæ
czasu po to, by ustosunkowaæ siê do danej propozycji. Natomiast w kulturach wysokiego kontekstu, jak np. w Japonii, gdzie otwarta odmowa jest nie do zaakceptowania i postrzega siê j¹ jako brak dobrego wychowania, takie stwierdzenie
mo¿e oznaczaæ, i¿ dalsze rozmowy handlowe nie maj¹ sensu. By³o to bowiem
taktownie ujête „nie”. Przedstawicielom kultur niskiego kontekstu, gdzie wa¿na
jest informacja wyra¿ona w konkretny i jasny sposób, bardzo trudno przychodzi
porozumieæ siê z cz³onkami spo³eczeñstw wysokokontekstowych bez dog³êbnej
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znajomoœci klucza dekoduj¹cego prawdziwe znaczenie przekazu. Nie s¹ w stanie
zrozumieæ, co oznaczaj¹ okreœlone gesty czy zapadaj¹ca nagle cisza.
W kulturach wysokiego kontekstu wa¿ne jest otoczenie zewnêtrzne, kontekst
danej sytuacji, aluzje, czy zawoalowane przekazy. W zasadzie od urodzenia
cz³onkowie tych kultur ucz¹ siê interpretowania okreœlonych przekazów, zachowañ, gestów, mimiki itp. Spo³eczeñstwa wysokokontekstowe nale¿¹ w wiêkszoœci do kultur kolektywistycznych, a tak¿e takich, w ktorych zbudowanie
wzajemnych i trwa³ych relacji miêdzy partnerami biznesowymi wymaga czasu.
Czas pozwala na lepsze poznanie partnera, co sprawia, ¿e nie ma potrzeby wyjaœniania i przekazywania wszystkich, nawet najmniej wa¿nych, informacji – po
prostu du¿a czêœæ z nich jest znana i oczywista. Dlatego w rutynowych sytuacjach
komunikacja werbalna jest ekonomiczna, szybka i efektywna, gdy¿ wszyscy
znaj¹ kod. R. Gesteland, którego model jest charakteryzowany w dalszej czêœci artyku³u, okreœla te kultury jako propartnerskie.
W kulturach wysokiego kontekstu ludzie na stanowiskach kierowniczych s¹
osobiœcie odpowiedzialni za dzia³ania swoich podw³adnych, co przyczynia siê do
budowy relacji opartych na wzajemnej lojalnoœci. Umowy maj¹ raczej ustny ni¿
pisemny charakter, a pisemny kontrakt wcale nie musi oznaczaæ zamkniêcia negocjacji i chêci realizowania wynegocjowanych ustaleñ. Zarówno japoñscy, chiñscy czy arabscy negocjatorzy nie widz¹ nic niew³aœciwego w formu³owaniu
kolejnych ¿¹dañ dotycz¹cych wprowadzenia zmian do umowy. Warto dodaæ, ¿e
w tego typu kulturach wystêpuje bardzo wyraŸne rozgraniczenie pomiêdzy swoimi i obcymi. Przy czym obcym mo¿e byæ nie tylko przedstawiciel innych kultur,
ale tak¿e ktoœ spoza rodziny, klanu lub organizacji. Równoczeœnie mo¿na zaobserwowaæ, ¿e w kulturach wysokokontekstowych wzorce kulturowe s¹ g³êboko
i trwale zakorzenione, a ich zmiana przebiega bardzo powoli.
Dla spo³eczeñstw niskiego kontekstu otoczenie i sytuacja odgrywaj¹ znacznie
mniejsz¹ rolê, a niewerbalne zachowania s¹ z regu³y ignorowane. Od partnera
biznesowego oczekuje siê dostarczenia dok³adnie sprecyzowanej informacji,
a stwierdzenie, ¿e niektóre sformu³owania kontraktu wymagaj¹ ponownego rozwa¿enia lub g³êbszego zastanowienia siê, oznacza tylko to i nic wiêcej. Po pewnym czasie strony powróc¹ do przedyskutowania spornych kwestii, gdy¿ obie
strony przywi¹zuj¹ wagê do zawartoœci przekazu werbalnego, a nie jego kontekstu i innych pozawerbalnych czynników, które nie maj¹ albo w ogóle ¿adnego
znaczenia, albo odgrywaj¹ stosunkowo niewielk¹ rolê we wzajemnej komunikacji. Zawarcie kontraktu nie wymaga mozolnego budowania d³ugotrwa³ych relacji. Jeœli strony stwierdz¹, ¿e op³aca siê im wspó³praca, wówczas d¹¿¹ do jej sformalizowania przez zawarcie pisemnego kontraktu. R. Gesteland nazywa te kultury protransakcyjnymi. Podpisanie kontraktu przez obie strony traktowane jest
jako ostateczne i tylko w wyj¹tkowych wypadkach dochodzi do renegocjacji ustalonych warunków. W spo³eczeñstwach tych nie ma ostrego podzia³u na „swoich”
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i „obcych”, tote¿ imigrantom przychodzi stosunkowo ³atwo dostosowaæ siê do
miejscowych warunków ¿ycia i pracy. Znacznie ³atwiej i szybciej ulegaj¹ zmianie
wzorce kulturowe.
W kulturach niskokontekstowych przewa¿a sekwencyjne, czyli monochromiczne podejœcie do czasu, podczas gdy w kulturach wysokokontekstowych czêœciej
spotkaæ siê mo¿na z synchronicznym czy inaczej polichromicznym traktowaniem
czasu.

2.4. Siedem kultur kapitalizmu – model Trompenaarsa
i Hampden-Turnera
W efekcie przeprowadzenia szerokich badañ ankietowych wœród mened¿erów, wywodz¹cych siê z ró¿nych kultur, udzia³u w ponad tysi¹cu programów
szkoleniowych na ca³ym œwiecie i wykorzystaniu wyników badañ G. Hofstede,
ten holendersko-brytyjski zespó³ opracowa³ model cech charakteryzuj¹cych siedem wybranych kultur. Przy czym ka¿dej cesze przyporz¹dkowano jej przeciwieñstwo. Wœród badanych krajów znalaz³y siê takie, jak Wielka Brytania, Francja,
Niemcy, Holandia, Szwecja, Stany Zjednoczone i Japonia. Autorzy analizuj¹ kultury tych krajów przez pryzmat siedmiu, ich zdaniem najwa¿niejszych, cech
[Trompenaars-Humpden-Turner, 1999]:
– uniwersalizm – partykularyzm,
– analiza – synteza,
– indywidualizm – kolektywizm,
– wewn¹trzsterownoœæ – zewn¹trzsterownoœæ,
– zdobywanie pozycji – nadawanie statusu,
– równoœæ – hierarchia,
– sekwencyjnoœæ – synchronizm.
Indywidualizm i kolektywizm to wymiary kultury brane pod uwagê przez
wiêkszoœæ badaczy zajmuj¹cych siê problematyk¹ zarz¹dzania miêdzykulturowego, w tym tak¿e miêdzynarodowy zespó³ poszukuj¹cy uniwersalnego stylu
przywództwa GLOBE. Podobnie te¿ rozpatruj¹ badacze podejœcie do czasu reprezentowanego przez ró¿ne kultury. Sekwencyjnoœæ okreœlana jest przez niektórych jako monochronizm, a synchronizm jako polichronizm. Interpretacja
wewn¹trz i zewn¹trzsterownoœci zbli¿ona jest do stosunku do œrodowiska
w modelu Kluckhohn-Strodtbecka. W spo³eczeñstwach, okreœlanych jako
wewn¹trzsterowne uwa¿a siê, ¿e cz³owiek sam decyduje o swoim losie, otoczenie
wywiera pewien, choæ nie decyduj¹c, wp³yw na dzia³ania jednostki. Z kolei tam,
gdzie wierzy siê, ¿e wszystko zale¿y od œrodowiska, si³y wy¿szej, otoczenia, dominuj¹ postawy charakterystyczne dla zewn¹trzsterownoœci. Równoœæ i hierarchia
to cechy, które odnaleŸæ mo¿na miêdzy innymi w wymiarze dystansu w³adzy
w modelu Hofstede, o którym bêdzie mowa w dalszej czêœci artyku³u.
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2.5. Model Varner i Beamer
I. Varner i L.Beamer preferuj¹ hermeneutyczne podejœcie do badania ró¿nych
kultur i w opublikowanym w 1995 r. [Murdoch, 1999] modelu postuluj¹, aby docieraæ do najg³êbszych warstw kultury, gdy¿ tylko wtedy mo¿na zrozumieæ, czym
podyktowane s¹ lub z czego wynikaj¹ takie a nie inne zachowania, przekonania
i zwyczaje, jak choæby unikanie intensywnego kontaktu wzrokowego przez wiêkszoœæ Azjatów, a wiêc zinterpretowaæ to wszystko, co zaliczane jest do zewnêtrznej i œrodkowej warstwy kultury. Chc¹c zrozumieæ, w jaki sposób dana kultura
warunkuje okreœlone zachowania i dzia³ania w biznesie miêdzynarodowym nale¿y zwróciæ uwagê i dog³êbnie poznaæ podejœcie do piêciu nastêpuj¹cych problemów, maj¹cych fundamentalny charakter dla ka¿dej spo³ecznoœci [Warner,
Beamer, 2010]:
– sposób myœlenia i organizowania wiedzy,
– stosunek do aktywnoœci ludzkiej i osi¹gania wyników,
– postrzeganie wszechœwiata,
– miejsce i rola jednostki w spo³eczeñstwie,
– sposób zorganizowania spo³eczeñstwa.
Rozwa¿aj¹c sposób myœlenia i organizowania wiedzy, wspomniane autorki
poszukiwa³y odpowiedzi na cztery pytania.
– Sk¹d pochodzi wiedza – czy z doœwiadczenia, czy z definicji i pojêæ?
– Jak powstaje wiedza – czy stanowi rezultat zadawania pytañ, czy doskonalenia
przekazanych nauk?
– Czy wiedza mo¿e byæ nieograniczona?
– Jaki paradygmat myœlenia dominuje w danym spo³eczeñstwie?
W spo³ecznoœciach wywodz¹cych siê z kultury europejskiej wiedza pochodzi
z definicji i pojêæ, których Ÿród³o le¿y w greckiej i rzymskiej filozofii staro¿ytnej,
daj¹cej pocz¹tek wielu innym dyscyplinom nauki. Z kolei w tych krajach Dalekiego Wschodu, w których dominuj¹cymi religiami s¹ buddyzm i hinduizm, uwa¿a
siê, ¿e ka¿dy cz³owiek posiada wewnêtrzn¹ wiedzê, do której dotarcie mo¿liwe
jest w drodze g³êbokich medytacji. Medytacje mog¹ tak¿e prowadziæ do intuicyjnych objawieñ, które pomagaj¹ zrozumieæ wszystko, to co istnieje i zachodzi
wokó³ cz³owieka.
Inny problem, dotycz¹cy Ÿróde³ wiedzy, odnosi siê do kwestii zadawania pytañ b¹dŸ doskonalenia istniej¹cej wiedzy. Tam, gdzie od najm³odszych lat zachêca siê cz³onków spo³ecznoœci do zadawania pytañ wiedza jest zdobywana
w drodze poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania, co ma za zadanie
rozbudziæ ciekawoœæ i równoczeœnie zmusiæ do aktywnoœci. Uczniowie otrzymuj¹
zadania, których wykonanie wymaga samodzielnego lub kolektywnego poszukiwania i docierania do ró¿nych Ÿróde³. Ró¿nice pomiêdzy kulturami w tym zakresie najlepiej oddaje nastêpuj¹ca metafora, która obrazuje rolê ucznia w dwóch

Modele analizowania ró¿norodnoœci kulturowej w biznesie miêdzynarodowym

599

ró¿nych systemach edukacyjnych: „dzbanki, które siê nape³nia i œwiece, które siê
zapala”.
W kwestii nieograniczonoœci wiedzy autorki zwracaj¹ uwagê, ¿e w niektórych
kulturach wystêpuje bardzo wyraŸnie rozgraniczenie pomiêdzy wiedz¹ wynikaj¹c¹ z wiary i wiedz¹ uzyskan¹ w wyniku badañ naukowych, podczas gdy w innych brak jest œcis³ego podzia³u.
Jednym z istotniejszych zagadnieñ jest podejœcie ró¿nych kultur do sposobu
myœlenia. Spo³eczeñstwa zachodnie myœl¹ w sposób liniowy, oparty na zasadzie
przyczynowo-skutkowej, podczas gdy kultury wschodnie przekonane s¹ o dualizmie wszelkich zjawisk i elementów, które w ich przekonaniu s¹ dope³niaj¹cymi
siê przeciwnoœciami. W zwi¹zku z tym wa¿ne jest postêpowanie, maj¹ce na celu
tworzenie harmonijnej ca³oœci z ró¿nych elementów.
Jeœli chodzi o stosunek do ludzkiej aktywnoœci i osi¹gania wyników, to
wspomniane autorki podda³y pod dyskusjê piêæ nastêpuj¹cych dylematów, które
ró¿nie s¹ rozwi¹zywane przez spo³eczeñstwa:
– byæ czy dzia³aæ,
– sekwencyjnoœæ czy synchronizm,
– wyniki czy relacje,
– tolerancja czy unikanie niepewnoœci,
– sprzyjaj¹cy los („szczêœcie” lub jego brak) czy w³asna odpowiedzialnoœæ za
swój los.
Rozwa¿aj¹c postrzeganie przez ró¿ne kultury Wszechœwiata oraz miejsca i roli cz³owieka w nim Varner i Beamer wyodrêbni³y nastêpuj¹ce zagadnienia, co do
których wystêpuj¹ istotne ró¿nice:
– dominacja cz³owieka nad natur¹ czy natury nad cz³owiekiem,
– cz³owiek czy Bóg b¹dŸ istota wy¿sza jako centrum zainteresowania,
– postrzeganie czasu i sposób jego mierzenia,
– zmiana jako element pozytywny lub negatywny,
– œmieræ jako koniec b¹dŸ czêœæ ¿ycia.
Pierwszy z dylematów odpowiada stosunkowi do œrodowiska w modelu
Kluckhohn-Strodtbecka i dotyczy przekonania o supremacji cz³owieka nad natur¹ b¹dŸ natury nad cz³owiekiem.
W relacjach pomiêdzy przedstawicielami ró¿nych kultur – czy to w miejscu
pracy, czy w trakcie negocjacji biznesowych – przydatna okazuje siê wiedza
w kwestii religii wyznawanej przez przedstawicieli ró¿nych kultur. W niektórych
krajach, zw³aszcza zachodnioeuropejskich religia nie odgrywa wspó³czeœnie tak
du¿e roli, jak w przesz³oœci. Jednak jej wp³yw na zachowania, mentalnoœæ, system
wartoœci, postrzeganie miejsca kobiet w spo³eczeñstwie czy wreszcie sam biznes,
jest wci¹¿ widoczny, choæ pewne rytua³y i obrz¹dki straci³y na znaczeniu.
Postrzeganie czasu wspomniane autorki opisuj¹ w podobny sposób jak Trompenaars i Hampden-Turner oraz Hall, zwracaj¹c uwagê na ró¿nice pomiêdzy kul-
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turami tkwi¹ce w stopniu polichromicznoœci. W biznesie praktyczny wymiar
polichromicznego podejœcia do czasu manifestuje siê w czêstym przerywaniu rozmówcy, wykonywaniu wielu innych czynnoœci i za³atwianiu ró¿nych spraw
zupe³nie niezwi¹zanych z trwaj¹cymi rozmowami handlowymi.
W kwestii stosunku do zmiany i traktowania jej jako szansy na lepsz¹
przysz³oœæ b¹dŸ zagro¿enia dla pewnej, a wiêc bezpiecznej, choæ nie zawsze satysfakcjonuj¹cej, rozwa¿ania Varner i Beamer s¹ zbli¿one do analizowanego przez
Kluckhohn i Strodtbecka stosunku do czasu ró¿nych kultur oaz wymiaru unikania niepewnoœci w modelu Hofstede. Kultury zorientowane na przysz³oœæ nie
boj¹ siê tego, co ona przyniesie. Uznaj¹ za naturalne to, ¿e przysz³oœæ niesie ze
sob¹ pierwiastek niepewnoœci i jest trudna do przewidzenia. Zmiana jest nieunikniona, tote¿ nale¿y j¹ traktowaæ jako czynnik trwale towarzysz¹cy cz³owiekowi.
W spo³ecznoœciach, w których wystêpuje stosunkowo wysoki stopieñ unikania
niepewnoœci oraz poœwiêcanie uwagi przesz³oœci, zmiana kojarzona jest z zagro¿eniem i dominuje raczej niechêtny stosunek do niej. Zarz¹dzanie zmian¹
w przedsiêbiorstwach miêdzynarodowych funkcjonuj¹cych w tego typu spo³eczeñstwach musi byæ szczególnie dobrze przygotowane z pokazaniem korzyœci,
jakie przyniesie zmiana.
W ró¿nych religiach mo¿na zaobserwowaæ odmienne podejœcie do œmierci.
W wiêkszoœci cz³owiekowi obiecuje siê jakieœ, choæ inne od ziemskiego, ¿ycie po
œmierci. W hinduizmie wierzy siê w reinkarnacjê, w buddyzmie uwa¿a siê, ¿e celem ¿ycia cz³owieka jest dotarcie do Boga. „Oswajanie” œmierci przyjmuje odmienne formy w ró¿nych kulturach. Jednym z bardziej spektakularnych
przejawów tego zjawiska jest œwiêto Halloween w Stanach Zjednoczonych.
Badaj¹c postrzeganie jednostki w ró¿nych kulturach autorki przeanalizowa³y
nastêpuj¹ce problemy, przed którymi stoj¹ poszczególne spo³eczeñstwa:
– priorytetowe miejsce jednostki lub grupy,
– podejœcie do d³ugu czy zobowi¹zania,
– stosunek do wieku,
– stosunek do roli i miejsca kobiet w spo³eczeñstwie.
Dylemat – grupa czy jednostka jest wa¿niejsza znajduje odmienne rozwi¹zanie w ró¿nych spo³eczeñstwach. Warto dodaæ, ¿e zajmuj¹ siê nim prawie wszyscy
autorzy prezentowanych modeli, co œwiadczyæ mo¿e o znaczeniu tego wymiaru
we wzajemnych relacjach pomiêdzy przedstawicielami ró¿nych kultur zarówno
na polu biznesowym, jak i w innych sferach wspó³pracy.
Warta odnotowania jest ró¿nica dotycz¹ca postrzegania d³ugu b¹dŸ zobowi¹zania w ró¿nych spo³ecznoœciach. W kulturach indywidualistycznych
zaci¹ganie zobowi¹zania, proszenie o po¿yczkê (nie chodzi tu o po¿yczkê od instytucji finansowej, ale od osoby prywatnej) zazwyczaj interpretowane jest jako
s³aboœæ jednostki, która nie potrafi³a sobie poradziæ sama z rozwi¹zaniem swoich
problemów. Natomiast w kulturach kolektywistycznych takie wzajemne wspie-
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ranie i ró¿ne grzecznoœci czy przys³ugi w biznesie postrzegane s¹ jako naturalne.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e s¹ to z regu³y kultury nastawione na d³ugotrwa³e relacje,
gdzie partnerzy dobrze siê znaj¹ i ufaj¹ sobie. W indywidualistycznych krajach
zachodnich takie zachowania postrzegane s¹ negatywnie i niejednokrotnie
traktowane jako korupcyjne.
Spo³eczeñstwa ró¿ni tak¿e stosunek do wieku. W wiêkszoœci kultur azjatyckich wiekowi przypisuje siê m¹droœæ i obdarza w³adz¹, natomiast w krajach
zachodnich preferowana jest m³odoœæ. M³odzi, przedsiêbiorczy ludzie, odznaczaj¹cy siê ponadprzeciêtnymi wynikami w pracy mog¹ liczyæ na szybki awans
w przedsiêbiorstwie oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Sta¿ pracy, jeœli nie jest poparty wynikami, nie stanowi podstawy do awansu i wy¿szego wynagrodzenia.
Ostatni z problemów w tej kategorii, który jest odmiennie rozwi¹zywany
w ró¿nych kulturach to miejsce i rola kobiet w spo³eczeñstwie, co dok³adnie jest
pokazane w modelu Hofstede.
Pi¹ty wymiar, analizowany przez Varner i Beamer, to postrzeganie grupy
spo³ecznej w danej kulturze. W jego ramach autorki rozwa¿a³y nastêpuj¹ce zagadnienia:
– charakter i czas trwania zwi¹zku jednostki z grup¹,
– budowa poprawnych stosunków w ramach grupy,
– okazywanie emocji,
– wzbudzanie poczucia winy lub wstydu a zachowanie twarzy,
– formalne lub nieformalne zachowania w grupie
– ¿ycie zawodowe i prywatne,
– charakter struktur organizacyjnych – p³aski lub pionowy,
– dostêp do osób posiadaj¹cych w³adzê i wysoki status.
W krajach azjatyckich przynale¿noœæ do grupy wi¹¿e cz³onków na ca³e ¿ycie,
podczas gdy w wiêkszoœci krajów zachodnich jest to sytuacja czasowa. Ludzie
³¹cz¹ siê ci¹g³e w nowe grupy, tak jak tego wymaga ich aktualna praca, miejsce zamieszkania, sytuacja ¿yciowa itp.
W wiêkszoœci spo³eczeñstw kolektywistycznych problemy w grupie rozwi¹zywane s¹ w taki sposób, aby ¿aden z cz³onków nie odczuwa³ dyskomfortu.
Unika siê otwartych konfliktów, uznaj¹c ¿e nie przyczyniaj¹ siê one do kszta³towania pozytywnych relacji wewn¹trz grupy. W krajach indywidualistycznych
znacznie czêœciej dochodzi do rozwi¹zywania konfliktów na drodze dyskusji
i otwartego artyku³owania stanowisk.
Podobnie wygl¹da sytuacja, gdy chodzi o okazywanie emocji. W kulturach
azjatyckich, ale te¿ w wielu kulturach zachodnich publiczne okazywanie emocji
postrzegane jest negatywnie i mo¿e prowadziæ do utraty twarzy. Ró¿nice te s¹
szczególnie widoczne w trakcie negocjacji biznesowych.
Wzbudzanie poczucia wstydu lub winy mo¿e, podobnie jak okazywanie
emocji, skutkowaæ utrat¹ twarzy. Dlatego zachodni mened¿erowie, kieruj¹cy pra-
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cownikami wywodz¹cymi siê z kultur, w których zachowanie twarzy stanowi
szczególn¹ wartoœæ dla jednostki, powinni szczególnie uwa¿aæ na sposób udzielania reprymendy pracownikowi, tak aby odbywa³o siê to mo¿liwie dyskretnie, najlepiej w cztery oczy.
Na zachowania formalne i nieformalne warto zwracaæ uwagê w miêdzynarodowych kontaktach biznesowych, gdy¿ zbytni egalitaryzm i bezpoœrednioœæ
w kontaktach przedstawicieli niektórych kultur zachodnich mo¿e stanowiæ dysonans w relacjach z przedstawicielami spo³eczeñstw formalnych, gdzie wa¿ny jest
status i pozycja w spo³eczeñstwie, organizacji czy grupie.
Niektóre kultury bardzo œciœle przestrzegaj¹ rozdzia³u ¿ycia prywatnego od
¿ycia zawodowego, co u Brytyjczyków znajduje odzwierciedlenie w stwierdzeniu „my home is my castle”, podobnie zreszt¹ ceni¹ sobie swoj¹ prywatnoœæ Skandynawowie. Natomiast w wielu krajach azjatyckich ¿ycie prywatne mo¿e byæ
³¹czone z zawodowym i nie stanowi to wiêkszego problemu. Hierarchia oraz dostêp do osób sprawuj¹cych w³adzê s¹ interpretowane w podobny sposób, jak dystans w³adzy w modelu Hofstede.

2.6. Model Gestelanda
R. Gesteland, wyk³adowca w Copenhagen Business School, który kilkadziesi¹t lat pracowa³ w miêdzynarodowych przedsiêbiorstwach, opracowa³ model,
który okreœla jako „wielki podzia³ kultur” [Gesteland, 2000] i wyró¿nia w nim nastêpuj¹ce typy kultur, z jakimi mo¿na siê zetkn¹æ podczas kontaktów biznesowych [Gesteland, 2005]:
– protransakcyjne i propartnerskie,
– ceremonialne i nieceremonialne,
– monochromiczne i polichromiczne,
– ekspresyjne i powœci¹gliwe.
Kultury protransakcyjne charakteryzuj¹ siê nastawieniem na realizacjê celu,
zadania i osi¹gniêcie okreœlonego wyniku. Gesteland zalicza do nich kraje Ameryki Pó³nocnej, Australiê, Now¹ Zelandiê, kraje skandynawskie i germañskie. Negocjacje powinny siê zakoñczyæ podpisaniem korzystnego dla nich kontraktu, bo
taki w³aœnie by³ ich cel. Natomiast kultury propartnerskie, obejmuj¹ce kraje arabskie, azjatyckie, latynoamerykañskie i du¿¹ czêœæ krajów afrykañskich, ukierunkowane s¹ na budowanie d³ugotrwa³ych, przyjaznych relacji, opartych na
wzajemnym zaufaniu. Koncentracja na realizacji zadania w jak najkrótszym czasie, bo „czas to pieni¹dz”, powoduje, ¿e s¹ postrzegani przez przedstawicieli kultur propartnerskich jako niegrzeczni, ch³odni, agresywni, pozbawieni dobrych
manier. Z kolei kontrahenci nastawieni protransakcyjnie uwa¿aj¹ tych drugich za
powolnych, niezdecydowanych i niekomunikatywnych. W kulturach protransakcyjnych bardzo szybko, po kilku wstêpnych informacjach, przechodzi siê do
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istoty problemu nawet wtedy, gdy partnerzy s¹ nieznani i spotyka siê ich po raz
pierwszy. Do nawi¹zania kontaktu biznesowego nie s¹ im potrzebni poœrednicy,
tak jak ma to miejsce w krajach propartnerskich, gdzie trzeba poznaæ i nawi¹zaæ
bli¿sze relacje w kontrahentami jeszcze przed przyst¹pieniem do zasadniczych
rozmów. W spo³eczeñstwach nastawionych protransakcyjnie poznanie i nawi¹zanie bli¿szych relacji nastêpuje podczas negocjacji. Spotkanie przedstawicieli
obu tych grup przy stole negocjacyjnym mo¿e skutkowaæ szeregiem nieporozumieñ i konfliktów.
Do krajów umiarkowanie protransakcyjnych zalicza siê Wielk¹ Brytaniê, kraje Europy romañskiej, Europy Œrodkowo-Wschodniej, Republikê Po³udniowej
Afryki, Chile, po³udniow¹ Brazyliê, pó³nocny Meksyk, Hongkong i Singapur. Polska, przed transformacj¹ ustrojow¹, zaliczana by³a do krajów propartnerskich,
jednak przemiany, jakie nast¹pi³y w latach 90. ubieg³ego wieku i w pierwszej dekadzie XXI w., w wyniku których pojawi³y siê na rynku korporacje miêdzynarodowe, wywodz¹ce siê z krajów protransakcyjnych, doprowadzi³y do zmiany
postaw kierunku bardziej protransakcyjnego nastawienia, co zaobserwowaæ mo¿na zw³aszcza wœród m³odego pokolenia. Wczeœniej negocjatorzy z krajów protransakcyjnych otrzymywali specjalne wytyczne i fundusz reprezentacyjny na
pokrycie kosztów „zaprzyjaŸniania” siê z Polakami przed przyst¹pieniem do
w³aœciwych negocjacji. Ich zadaniem by³o miêdzy innymi zapraszanie cz³onków
polskiej delegacji na wycieczki i do prywatnych domów w celu stworzenia wra¿enia chêci nawi¹zania nieformalnych kontaktów. Wprawdzie postawy Polaków
stopniowo zmieniaj¹ siê, to jednak w biznesie poznanie partnera i nawi¹zanie z nim
partnerskich relacji ma stale jeszcze stosunkowo du¿e znaczenie [Simpson, 2010].
Podzia³ kultur na ceremonialne i nieceremonialne jest zbli¿ony do wymiaru
kultury, który Hofstede okreœla mianem dystansu w³adzy. W kulturach ceremonialnych przywi¹zuje siê du¿¹ wagê do protoko³u, etykiety, statusu spo³ecznego
lub zawodowego, zajmowanej pozycji w hierarchii spo³ecznej lub w ¿yciu zawodowym i okazywaniu szacunku osobom zajmuj¹cym wysokie stanowiska.
W szczególnoœci trzeba zwracaæ uwagê na sk³ad osobowy delegacji i jeszcze przed
rozpoczêciem rozmów, w fazie przygotowawczej, starannie przestudiowaæ i zapoznaæ siê ze statusem zawodowym negocjatorów pochodz¹cych z krajów ceremonialnych. Wydelegowanie do grupy negocjatorów osób o ni¿szej pozycji
w hierarchii zawodowej odebrane zostanie jako brak szacunku i lekcewa¿enie,
natomiast wyznaczenie osoby z wy¿szego szczebla kierowniczego sprawiæ mo¿e,
i¿ partnerzy nie bêd¹ siê dobrze czuli. Z kolei przedstawiciele kultur nieceremonialnych maj¹ trudnoœci z przystosowaniem siê do podkreœlania statusu i wszelkich rytua³ów z tym zwi¹zanych, uwa¿aj¹ to za niew³aœciwe i godz¹ce w ich
egalitaryzm. Kultury ceremonialne to przede wszystkim kraje basenu Morza Œródziemnego, latynoamerykañskie, arabskie, azjatyckie, wiêkszoœæ krajów Europy
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kontynentalnej. Polska zaliczana jest do krajów ceremonialnych i przypomina
pod tym wzglêdem Francjê. Do kultur nieceremonialnych zalicza siê kraje skandynawskie, Kanadê, Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej, Now¹ Zelandiê i Australiê.
W kulturach monochromicznych czas odgrywa bardzo du¿¹ rolê, licz¹ siê terminy i ich dotrzymywanie, punktualnoœæ, harmonogramy i ich przestrzeganie.
Natomiast przedstawiciele kultur polichromicznych traktuj¹ czas w sposób bardziej elastyczny i nie przywi¹zuj¹ tak du¿ej wagi do ustalonych terminów czy
harmonogramów, wa¿niejsze s¹ dla nich relacje miêdzyludzkie ni¿ dotrzymywanie terminów za wszelk¹ cenê, tote¿ bardzo trudno jest im znaleŸæ wspólny jêzyk
z partnerami biznesowymi, dla których spóŸnienie na spotkanie stanowi powód
do zniecierpliwienia, czy zdenerwowania. Jedni uwa¿aj¹, ¿e elastyczne podejœcie
do czasu to wynik braku dobrych manier, lenistwa lub opiesza³oœci, podczas gdy
druga strona postrzega uzale¿nienie od czasu i terminów (które przecie¿ ludzie
sami ustalili, a wiêc mog¹ je zmieniaæ), za przejaw arogancji i wynios³oœci. Jak
wczeœniej podkreœlono dla kultur monochromicznych czas ma okreœlon¹ wartoœæ,
tote¿ powszechna praktyka w kulturach polichromicznych rozpoczynania i koñczenia spotkañ biznesowych póŸniej ni¿ zaplanowano oraz czêstego ich przerywania bez istotnych powodów stanowi dla nich wymiern¹ stratê – w tym czasie
mogliby wykonaæ inne zadania. Do kultur monochromicznych zalicza siê Stany
Zjednoczone, Kanadê, kraje skandynawskie, germañskie i Japoniê. Natomiast do
kultur polichromicznych nale¿¹ kraje arabskie, prawie wszystkie kraje afrykañskie, kraje Ameryki Po³udniowej, Azji Po³udniowej i Po³udniowo-Wschodniej.
Kultury umiarkowanie polichromiczne i umiarkowanie monochromiczne to kraje
basenu Morza Œródziemnego, Pó³wyspu Ba³kañskiego, Europy ŒrodkowoWschodniej, Singapur, Hongkong, Chiny, Korea Po³udniowa, Republika Po³udniowej Afryki. Do tej grupy nale¿y Polska, gdzie zaobserwowaæ mo¿na liberalne
podejœcie do czasu, choæ warto podkreœliæ, ¿e m³ode pokolenie zaczyna przywi¹zywaæ znacznie wiêksz¹ wagê do punktualnoœci i przestrzegania terminów
ni¿ starsze.
Kultury ekspresyjne charakteryzuj¹ siê tym, ¿e ich przedstawiciele komunikuj¹ siê w sposób znacznie bardziej emocjonalny ni¿ ludzie pochodz¹cy z krajów
okreœlanych jako powœci¹gliwe, czêœciej i intensywniej u¿ywaj¹ jêzyka cia³a, podnosz¹ g³os, co dla kultur powœci¹gliwych jest nie do zaakceptowania, a dodatkowo w niektórych sytuacjach mo¿e wywo³ywaæ lêk. Kultury wysoce ekspresyjne to
przede wszystkim kraje œródziemnomorskie, latynoamerykañskie, arabskie. Natomiast do kultur powœci¹gliwych zalicza siê kraje skandynawskie, germañskie
oraz kraje Azji Wschodniej i Po³udniowo-Wschodniej. Do kultur o zró¿nicowanym stopniu ekspresji zalicza siê kraje Europy Œrodkowo-Wschodniej, Azji
Po³udniowej, Afryki, Stany Zjednoczone, Kanadê, Australiê i Now¹ Zelandiê.
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Podsumowanie
Dokonany przegl¹d modeli analizowania ró¿nic kulturowych pozwala
stwierdziæ, ¿e mimo pewnych odmiennych podejœæ do badanej problematyki,
wiêkszoœæ autorów koncentruje siê na takich zagadnieniach, jak podejœcie do czasu,
rola i miejsce jednostki w spo³eczeñstwie, cel istnienia cz³owieka i jego stosunek do
natury. Ró¿ne podejœcia do tych fundamentalnych problemów znajduj¹ miêdzy
innymi swoje odbicie w biznesie miêdzynarodowym, zw³aszcza w sytuacjach,
gdy dochodzi do bezpoœredniego spotkania przedstawicieli ró¿nych kultur. Rozwój elektronicznych sposobów komunikacji w powa¿nym stopniu prowadzi do
stopniowego zmniejszania siê roli bezpoœrednich kontaktów, co w konsekwencji
przyczynia siê do ograniczenia lub eliminacji szeregu nieporozumieñ, maj¹cych
swe Ÿród³o w uwarunkowaniach kulturowych. Na tym tle szczególnego znaczenia nabiera stosunek do czasu reprezentowany przez poszczególne spo³eczeñstwa. Czas w biznesie odgrywa znacz¹c¹ rolê, zw³aszcza dla kultur, które nadaj¹
mu okreœlon¹ wartoœæ [Gesteland, Seyk, 2002]. Proœba w mailu o odpowiedŸ
opatrzona skrótem ASAP (as soon as possibile) dla jednych zwyczajowo oznacza
24 godziny, jednak dla innych mo¿e oznaczaæ tydzieñ lub d³u¿ej, bo tyle czasu
potrzeba na rozwa¿enie i przedyskutowanie w zespole oraz zredagowanie odpowiedzi. Czas staje siê krytycznym czynnikiem, w szczególnoœci w pracach miêdzynarodowych zespo³ów projektowych. St¹d wydaje siê istotne poznanie
i zrozumienie odmiennego stosunku do niego w ró¿nych kulturach.
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