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Įvadas
Komunikacija yra neatsiejama verslo, vadybos veiklos dalimi. Kokybiškas ir savalaikis informacijos
perdavimas yra esminė verslo sėkmės dedamoji. Įmonės prekių ir paslaugų pristatymas (reklama),
verslo partnerių paieška, su (si) pažindinimas su verslo aplinka bei sąlygomis, verslo derybos visi
šie ir dar daugelis kitų verslo veiklos momentų yra vykdomi komunikacijos pagalba.
Komunikuodami, bendraudami gimtąja kalba su tos pačios kultūros atstovais natūraliai
neatkreipiame dėmesio į tarpusavio bendravimo detales- abi pusės puikiai išmano savo kultūros
bendravimo taisykles, niuansus, papročius.
Globalioje rinkoje veikiančiai organizacijai dažnai tenka komunikuoti su kitų kultūrų, atstovais kurių
bendravimo taisyklės, niuansai, papročiai gali ženkliai skirtis nuo mums įprastų.
Šių veiksnių neišmanymas gali labai apsunkinti pasikeitimą informacija. Atsiranda tarpusiavio
nesusipratimai, nesusikalbėjimas, kartais- net ir konfliktas. Esant tokioms sąlygoms efektyvus
tarpusavio bendradarbiavimas praktiškai neįmanomas.
Tarpkultūrinio valdymo modulyje pateikiama informacija apie tarptautinio komunikavimo modelius,
apibūdinami pagrindiniai verslo kultūrų tipai.
Medžiagoje aprašomos pagrindinės verslo subkultūros, apžvelgiamas tarptautinis etiketas, verslo
protokolas, analizuojamas neverbalinis elgesys.
Programos pabaigoje apibendrinamos pagrindinės tarpkultūrinių konfliktų priežastys bei pateikiami
standartiniai jų sprendimo būdai.

1. Tarpkultūrinio bendravimo prielaidos ir modeliai
Pati termino „kultūra“ savoka yra skirta, bandymams susisteminti asmens veiklos
struktūrą, apimant elgesį, vertybių sistemą, meną, įsitikinimus, kalbą, papročius, aprangą, ritualus,
religiją, elgesio manieras, teisę bei įstatymus, moralę, garbės kodeksą.
Būdvardis „tarpkultūris (-ė)“ yra skirtas kelių ar keliolikos skirtingų kultūrų palyginimui, jų
tarpusavio komunikavimo apibūdinimui, vertybių, įsitikinimų, elgesio normų supratimui apibrėžti.
Versle visa ši susisteminta ir išmaniai naudojama informacija ženkliai prisideda prie derybų tarp
skirtingų kultūrų atstovų sėkmės, efektyvaus iškilusių ginčų sureguliavimo.
Pradedant rengtis deryboms ar ginčams tarp skirtingų kultūrų sprendimui verta susipažinti su
keletu esminių į reikiamą proceso rezultatą vedančių patarimų:
1. Įsisąmoninkite, jog kultūra gali daryti esminį poveikį veiklai;
2. Reikia susivokti kaip ir kokį poveikį derybų eigai ar problemos sprendimui daro kultūriniai
pusių skirtumai;
3. Susipažinkite su jūsų partnerio/ oponento kultūra;
4. Atsižvelgdami į partnerio/ oponento kultūrą kurkite derybų planą, elgesio modelį;
Svečioje aplinkoje siekiantiems sau palankių derybų, bendravimo rezultatų patartina koreguoti
savo elgesį orientuojantis į šias taisykles:
 Taikykite savo elgesį prie išorinės aplinkos;
 Vadovaukitės platesniu požiūriu;
 Elkitės lanksčiai ir tolerantiškai;
 „... nuvykę svetur elkitės taip kaip aplinkiniai“
Tarpkultūrinio bendravimo informacija galima suskirstyti į pagrindinius modelius, analizuojančius
esminius bendravimo priemonių ypatumus:
1. Verbalinė (žodinė) komunikacija, nagrinėjanti žodžiais perduodamos informacijos
perteikimo ypatumus:
1. Balso toną, garsumą
2. Informacijos turinį (plataus turinio- daug papildomos informacijos perteikiantį
bendravimą bei siauro turinio- tik esminę informaciją suteikiantį bendravimą)
3. Bendravimo ypatumus naudojant balso perdavimo technologijas (telefoną, video
ryšį, garso įrašą ir pan.)
4. Bendravimą negimtąja kalba;
2. Neverbalinė komunikacija, aprašanti informacijos perdavimą emocijomis (mimika, gestais,
pertraukinėjimais, charakteringais valingais ir nevaliniais fiziniais ir fiziologiniais (pvz.
prakaitavimas) veiksniais;
3. Mentalitetu paremto elgesio (tautybės, rasės, klimato zonos ir pan.) analizė

Išvardintiems modeliams būdingus tarpkultūrinio elgesio momentus plačiau pateikiame sekančiose
temose. Atskiro aprašymo reikalauja verbalinio kultūrinio bendravimo modelio dalis- technika
bendraujant negimtąja kalba.
Paprasčiausias, mažiausiai pasirengimo laiko reikalaujantis bendravimo su kitakalbiais būdas yra
naudojimasis vertėjo paslaugomis. Siekiant kokybiško informacijos perdavimo vertėjo pagalba,
reikia atkreipti dėmesį į profesionalų patarimus:
 Kalbėdami vertėjo pagalba dažnai darykite pauzes, siekiant kad vertėjas nepamestų
pagrindinės perteikiamos minties ir tiksliai ją perteiktų;
 Kalbėkite trumpais sakiniais- vertėjas greičiau ir tiksliau juos transformuos į kitos kalbos
gramatinę struktūrą;
 Vartokite tiesioginę kalbą (paprasčiausias žodines konstrukcijas);
 Parinkite tipiškus žodžius (įmantrių sinonimų tikslus vertimas labai ilgina vertimo procesą);
 Teikite informaciją užrašydami skaičius (beveik visose kalbose jie rašomi vienodai
(arabiškais skaitmenimis) bei reiškia tą pačią išraišką);
 Palaikykite mandagų akių kontaktą su pašnekovu (naudokites neverbaline kalba kuriai
vertėjo nereikia);
 ...venkite juokelių (juos sunku teisingai išversti);
 Prieš pokalbį aptarkite pokalbyje naudotinus specialiuosius techninius terminus su vertėju;
 Iš anksto pasiruoškite, bei pokalbyje išnaudokite vaizdinę medžiagą (diagramas, grafikus,
lenteles, paveikslėlius);
 Toleruokite bei pasirenkite vertėjo pertraukinėjimams (dažniausiai juos vertėjas daro
suvokdamas jog pasiekta jūsų pateiktos informacijos kiekio kurį galima vienu ypu
kokybiškai išversti riba);
 Įtvirtinkite žodžiu pasiektus susitarimus rašytiniu dokumentu;

2. Esminiai verslo kultūros skirtumai: verslo kultūra ir santykių kultūra
Remiantis R. Gesteland (1997) teiginiais šiuolaikinė verslo pasaulio kultūrą galima suskirstyti:
a) orientuotą į dalykinius santykius;
b) orientuotą į asmeninius santykius;

KULTŪROS ORIENTUOTOS Į DALYKINIUS SANTYKIUS:
Vakarų ir Šiaurės Europa
Didžioji Britanija
Šiaurės Amerika

Okeanija
Pietų Afrika
KULTŪROS NUOSAIKIAI ORIENTUOTOS Į DALYKINIUS SANTYKIUS:
Pietų ir Rytų Europa
Viduržemio jūros regionas
Vakarų Azija (Singapūras, Honkongas)
KULTŪROS ORIENTUOTOS Į ASMENINIUS SANTYKIUS:
Arabijos pusiasalio valstybės
didžioji Afrikos žemyno dalis
Lotynų Amerika
didžioji Azijos žemyno dalis
1 lentelė Verslo kultūrų pasiskirstymas (R. Gesteland 1997)
Pagrindinius verslo kultūrų skirtumus galima sugrupuoti pagal požiūrį į verslo derybų subjektus:
5. Verslo derybų orientacija.

Į

dalykinius santykius orientuotos kultūros

atstovai

koncentruojasi į verslo sandorį. Sandorio detalės, terminai, kaina, pristatymo salygos,
garantijos- svarbiausi verslo sandorio momentai. Jų detalizavimas sudaro didžiausią verslo
derybų laiko dalį. Komunikacijos kanalas (tiesioginis pokalbis, pokalbis telefonu,
bendravimas Skype), oponento asmeninės savybės yra tik priemonės verslo sandorio
teikiamai naudai. Dėl šios priežasties į verslą orientuotos kultūros šalyse populiarūs
pardavimai telefonu, telemarketingas, internetinė prekyba. Į santykius orientuotos kultūros
atstovai, priešingai, svarbiausią dėmesį verslo sandoryje skiria oponentui, jo asmenybei,
elgesiui. Į asmeninius santykius orientuotos kultūros atstovams sunku ir neįprasta dirbti su
nepažįstamaisiais. Dėl šios priežasties verslo sandoriai smarkiai užsitesia- pirmiausia yra
susipažįstama su verslo partneriu, o vėliau pradedamos derinti sandorio detalės. Į
asmeninius santykius orientuotose kultūrose pirmenybė skiriama asmeniniam bendravimui,
tiesioginiams pokalbiams, kas irgi prailgina sandorio trukmę.
6. Verslo santykių formalizavimas. Į verslą orientuotose kultūrose verslo santykiai grindžiami
susistovėjusiomis tvarkomis, taisyklėmis, dokumentais. Verslo santykiuose remiamasi
oficialiomis struktūromis (juridiniais asmenimis)- ambasadomis, asociacijomis, advokatų
kontoromis ir pan. Į asmeninius santykius orientuotų kultūrų atstovai verslo derybose
pirmenybę teikia asmeninams kontaktams. Verslo sandoriai garantuojami ne rašytinėmis
sutartimis bet asmeniniu laidavimu, rekomendacija. Verslo santykiai vystomi remiantis
asmeninėmis pažintimis, fiziniais asmenimis (ambasadoriais, ministrais, verslininkais,
pareigūnais, autoritetais).
7. Bendravimas. Verslo santykiais grindžiamos kultūros pirmenybę teikia informacijos turiniui.
Informacija pateikiama aiškiai, glaustai, greitai. Derybos vedamos tiesmukiškai, atvirai

dėstomi tikrieji derybų tikslai bei geidžiami rezultatai. Kreipiamas dėmesys į deryboms
eikvojamą laiką. Oponento apranga, bendravimo maniera, elgesys- antraplaniai dalykai
neturintys užgožti derybų turinio. E.T. Hall atsižvelgdamas į tokį bendravimo būdą į verslą
orientuotas kultūras dar siūlo vadinti „siauro konteksto kultūromis“ Į asmeninius santykius
orientuotose kultūrose priešingai- bendravomo būdas, kalbos maniera, ceremonijų bei
papročių laikymasis pirmauja prieš derybų turinį. Vartojama daug derybų formą bet ne turinį
formuojančių veiksnių, vengiama tiesaus atsakymo, ypatingai subtiliai išreiškiamas
neigimas, nesutikimas. E.T. Hall siūlomas į asmeninius santykius orientuotų verslo kultūrų
apibūdinimui terminas- „plataus konteksto kultūros“.
Reikia nepamiršti, atskirų šalių suskirstymas pagal prioritetus ar orientaciją verslo santykiuose yra
labai platus. Pavyzdžiui nagrinėjant ir lyginant tai pačiai, į verslą orientuotai, siauro konteksto
kultūrai priklausančias ES šalis Daniją, Vokietiją bei Didžiąją Britaniją pastebimi akivaizdūs
tarpusavio skirtumai: britai, lyginant su arabais yra linkę į dalykinius santykius, tačiau juos lyginant
su danais ir ypač su vokiečiais, jau galima priskirti platesnio konteksto, labiau į asmeninius
santykius orientuotai kultūrai (M. Djursaa).
Susipažinus su verslo kultūrų skirtumais galima daryti išvadą, jog priešingoms grupėms
priklausančių verslo subjektų bendravimas sau būdinga maniera yra pasmerktas nesėkmei,
santykiuose yra užprogramuotas konfliktas. Į asmeninius santykius orientuotų kultūrų atstovai
kolegas iš į verslą orientuotų kultūrų laiko įkyriais, nemandagiais, agresyviais. Į verslą orientuotoje
kultūroje kolegos iš asmeninių santykių kultūros yra laikomi nepatikimais, nenuspėjamais,
„tempiančiais“ laiką bei nekonkrečiais.
Siekiant užsibrėžto verslo santykių tikslo svarbu yra susipažinti, suvokti bei atsižvelgti į kitos
sandorio pusės verslo kultūrą. Rezultatų, derybų eigos, terminų bei lūkęsčių koregavimas
atsižvelgiant į verslo partnerio kultūrą yra sėkmingo verslo dialogo pagrindas.
Žinojimo bei pagarbos verslo partnerio kultūrai, kalbai parodymas yra vienas iš elementariausių
būdų palenkti oponento simpatijas savo pusėn.
Ilgesnių terminų numatymas, „deadline'u“ nukėlimas ir koregavimas atsižvelgiant į verslo partnerio
kultūros tipą yra sąlyga, kad verslo sandoris neatsidurs aklavietėje dėl laiko stokos, nekils
susierzinimo dėl užsitęsusių derinimų bei padės išlaikyti verslo sandorio kontrolę ir sistemingą
užsibrėžto tikslo siekimą.

