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Wstęp
Wśród wielu aspektów, które towarzyszą przedsiębiorcom prowadzącym działal-
ność gospodarczą na rynkach zagranicznych, jeden wydaje się szczególnie istotny: 
zróżnicowanie kulturowe na świecie. Współpraca z otoczeniem zachowującym się 
w inny niż znany dotychczas biznesmenowi sposób, problemy z komunikowaniem 
się i brak zrozumienia, skłaniają do głębszej analizy przyczyn, dla których ludzie 
wywodzący się z innych kultur zachowują się w taki, a nie w inny sposób. Zrozumienie 
innej kultury jest zadaniem bardzo trudnym. Należy się bowiem wyzbyć własnych 
przyzwyczajeń, nawyków i paradygmatów, aby z pełną otwartością przyjąć inne, 
nieznane wcześniej zachowania drugiej osoby. Jednym z elementów, który może 
pomóc przedsiębiorcy w pokonaniu bariery kulturowej, jest wiedza o zachowaniach  
ludzi innych narodowości.

Autorzy monografii podejmują problemy związane z komunikacją biznesową w róż-
nych kulturach, z uwzględnieniem najbardziej istotnych podziałów i elementów 
charakterystycznych dla reprezentujących różne kultury biznesowe narodowości, 
koncentrując swoje rozważania na istotnych w procesie negocjowania wyróżnikach 
kultury, takich jak: podejście do transakcji (kultury propartnerskie i kultury protran-
sakcyjne), stosunki międzyludzkie i status społeczny (kultury ceremonialne i hie-
rarchiczne oraz kultury nieceremonialne i egalitarne), podejście do czasu (kultury 
polichroniczne i kultury monochroniczne) oraz sposób wyrażania emocji w kon-
taktach międzyludzkich (kultury powściągliwe i kultury ekspresyjne). 

Monografia składa się z sześciu rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały mają charakter 
teoretycznego wprowadzenia do zagadnień dotyczących istoty komunikacji i komuni-
kacji marketingowej, znaczenia kultury oraz różnic kulturowych w kontekście zacho-
wań społecznych (omówionych przez Grażynę Rosę) a rozdział trzeci odnosi się do 
zjawiska komunikacji międzykulturowej (omówionego przez Izabelę Ostrowską). 

Kolejne trzy rozdziały mają charakter praktyczny i przedstawiają kulturowe aspekty 
komunikacji w określonych regionach świata, czyli w krajach amerykańskich (Ame-
ryki Północnej i Łacińskiej, które omawia Kamila Słupińska), w krajach azjatyckich, 
które omawia Izabela Ostrowska oraz w krajach europejskich, omówionych przez 
Leszka Gracza. 



Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, 
w szczególności w aspekcie międzynarodowym, a także dla praktyków rynku, którzy 
prowadzą działalność biznesową na skalę międzynarodową. 
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