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3. Formalios ir neformalios verslo kultūros: statusas, hierarchija,
valdžia, pagarba.
Pagal susiformavusių tradicijų, papročių laikymasi įvairių šalių verslo kultūrą galima priskirti
vienai iš dviejų grupių: formaliai kultūrai arba neformaliai kultūrai.

LABAI NEFORMALIOS KULTŪROS:
Australija
JAV
VIDUTINIŠKAI NEFORMALIOS KULTŪROS:
Kanada
Naujoji Zerlandija
Skandinavijos šalys
VIDUTINIŠKAI FORMALIOS KULTŪROS:
Vakarų ir centrinė Europa
Viduržemio jūros regionas
Arabijos pusiasalis
Lotynų Amerika
Centrinė Azija
LABAI FORMALIOS KULTŪROS:
Rytų Azija
Indija
Kaukazas
2 lentelė Šalių ir regionų skirstymas pagal verslo kultūros formalizmo laipsnį
Formaliai kultūrai priskiriamose valstybėse, dar kitaip vadinamose Hierarchinėse kultūrose yra
pabrėžiama padėtis visuomenėje, asmens statusas, rangas. Daug dėmesio skiriama hierarchijos
laikymuisi, pagarbos demonstravimui. Vertinamas išsilavinimas, pasiekimai, turimos privilegijos.
Hierarchinės kultūros šalyse netoleruojamas familiarumas, nusistovėjusių taisyklių laužymas,
papročių nepaisymas (net ir dėl paprasčiausio nežinojimo). Formaliose kultūrose įprasta skirstyti
bei vertinti asmenis pagal amžių (gerbiami vyresni), lytį (tradiciškai vyrai vertinami labiau nei
moterys), pareigas, vaidmenį verslo sandoryje (pirkėjas vertinamas aukščiau nei pardavėjas).
Išskiriamos pagrindinės verslo žmonių grupės, kurioms yra nepalankiausia dirbti hierarchinės
kultūros vertybes išpažįstančiose šalyse:
 asmenys, organizacijoje užimantys žemesnes nei vidutinės pareigas;
 jauno amžiaus abiejų lyčių asmenys;
 moterys;
 bet kurio amžiaus ar lyties asmenys dirbantys rinkodaros ir / arba pardavimų srityje;

Hierarchinės kultūros šalyse siekiant sėkmingo verslo sandorio rekomenduojama remtis „Trijų
žingsnių strategija“:
1. Pirmojo prisistatymo potencialiems partneriams metu pasistengti, kad jus pristatytų kuo
vyresnio amžiaus vyriškos lyties asmuo;
2. Demonstruoti gilias ir visapusiškas sandorio srities žinias- profesionalumas bei išmanymas
formuoja autoritetingo asmens statusą;
3. Susipažinti bei naudotis vietos protokolu;
Neformalios kultūros šalyse, dar kitaip vadinamose Eligitarinėmis (eligitare- prancūziškai
lygybė), tipinis Hierarchinės kultūros elgesys traktuojamas kaip arogancija, tuštybė. Eligitarinės
kultūros visuomenės mažai paiso formalaus visuomenės susiskirstymo, akcentuoja individo
pasiekimus, nuopelnus bei jo vaidmenį konkrečioje situacijoje (pvz. derybose, pristatyme, projekte
ir t.t.), neatsižvelgiant į jo priklausomumą vienam ar kitam sluoksniui, turimoms formalioms
privilegijoms.
Eligitarinėms kultūroms būdingas lygiateisiškumo, tolerancijos, visuotinių vertybių pripažinimo
principo paremtas bendravimas ir bendradarbiavimas. Savo veiklos išmanymas, skaidrus veikimas,
visuotinai pripažintų vertybių laikymasis yra esminiai momentai leidžiantys tikėtis sėkmingų
sandorio rezultatų neformalios kultūros visuomenėje.
Šalies kultūrai, jos tipui didelį poveikį daro jos gyventojų tautinė kultūra. Tautinė kultūra iš
esmės yra labai glaudžiai susijusi su formalumo lygmeniu.
Paprastai formalios kultūros šalys yra labai stipriai priklausomos nuo dominuojančios taurinės
kultūros ir apibūdinamos „Ilgu jėgos nuotoliu“ (Big Distance Power) ir priešingai, multikultūrinės,
daugiatautės valstybės tapatinamos su „Mažu jėgos nuotoliu“ (Small Distance Power).
1. lentelė Jėgos nuotoliui būdingi bruožai.

Mažas jėgos nuotolis (Small Distance Power)
 Nelygybė nėra vertybė ir ji sunkiai
toleruojama
 Tarpusavio
priklausomybė
yra
siekiamybe kuri įgyjama
 Vaikai ir tėvai- lygiateisiai
 Mokytojai- specialistai perduodantys
žinias
 Mokinių iniciatyva- skatinama
 Aukštesnė
darbuotojo
kvalifikacija
didina jo įtaką
 Organizacijoje
nėra
propaguojama
hierarchija
 Populiari decentralizacija
 Organizacijoje atlyginimų skirtumas nėra
ženklus
 Vyrauja demokratiškas vadovavimo

Didelis jėgos nuotolis (Big Distance Power)
 Nelygybė yra laukiama ir pageidaujama;
 Vyrauja
vienpusė
neišvengiama
priklausomybė
 Vaikai yra pavaldūs tėvams
 Mokytojaiasmeninės
patirties
perdavėjai, autoritetai.
 Iniciatyva- mokytojų privilegija;
 Darbuotojo kvalifikacija neturi įtakos jo
autoritetui. Visų jų autoritetas daug maž
vienodas;
 Hierarchija organizacijoje- naturalus
dalykas;
 Populiari centralizacija;
 Organizacijoje toleruojamas ženklus
atlyginimų skirtumas;
 Vyrauja
autokratiškas
vadovavimo

stilius
 Padėties akcentavimas ir privilegijos
nėra skatinamos
 Valdžios įsikišimas reglamentuojamas
įstatymais
 Talento, sveikatos ir valdžios ryšys tame
pačiame asmenyje nėra kritinės reikšmės
 Pabrėžiamas lygiateisiškumas
 Valdžia remiasi oficialia padėtimi,
profesionalumu, adekvatumu
 Politinėje santvarkoje vyrauja evoliucinis
principas
 Jėgos
ir
prievartos
naudojimas
problemos sprendime netoleruotinas
 Šalies valdymas paremtas pliuralizmu
(rinkimų rezultatais)

stilius;
 Padėties akcentavimas bei privilegijos
yra plačiai paplitusios;
 Valdžia savaime yra privilegija bei
autoritetas;
 Talento, sveikatos ir valdžios derinys yra
būtinas pripažinimui;
 Siekiamos privilegijos;
 Plačiai
naudojamasi
prieinamom
valdžios priemonėm;
 Valdžia remiasi asmeniniais ryšiais,
patrauklumu,
galimybėmis
naudoti
prievartą, jėgą;
 Politinėje
santvarkoje
vyrauja
revoliucinis principas;
 Plačiai naudojama ir toleruojama jėga/
prievarta;
 Valstybėje dominuoja autokratija bei
oligarchija.

Jėgos nuotolio klasifikacija padeda objektyviai įvertinti verslo partnerio kultūrą, atitinkamai įvertinti
verslo aplinką bei tinkamai pasirengti deryboms, sandoriui.

4.Tarptautinis verslo protokolas, etiketas bei neverbalinis elgesys.
Labiausiai paplitęs tarptautinių santykių, verslo sandorių įgyvendinimo metu kylančių
konfliktų šaltinis- skirtingas laiko bei darbotvarkės traktavimas.
Punktualumas gali tarnauti mato vienetu, vertybe, kurio pagrindu lyginamos skirtingos
verslo kultūros. Egzistuoja kardinaliai priešingos laiko traktavimo atžvilgiu kultūrų grupės:
vertinančios punktualumą, numatytos dienotvarkės laikymąsi dalykinio susitikimo svarbumą
pabrėžiančios Monochroniška, bei svarbos punktualumui, laikui ir jo pojūčiui neteikianti
Polichroniška kultūros.

LABAI MONOCHRONIŠKOS VERSLO KULTŪROS:
Vakarų ir Šiaurės Europa
Didžioji Britanija
Šiaurės Amerika
Japonija
VIDUTINIŠKAI MONOCHRONIŠKOS VERSLO KULTŪROS:
Okeanija
Pietų ir Rytų Europa
Viduržemio jūros regionas
Vakarų Azija (Singapūras, Honkongas)
Kinija

Pietų Korėja
POLICHRONIŠKOS VERSLO KULTŪROS
Arabijos pusiasalio valstybės
didžioji Afrikos žemyno dalis
Lotynų Amerika
Pietų ir Pietryčių Azija
3 lentelė Verslo kultūrų pasiskirstymas laiko traktavimo atžvilgiu (R. Gesteland 1997)
Egzistuoja tiesioginė priklausomybė tarp laiko traktavimo bei klimato- šaltesnio klimato
juostose esančiose valstybėse vyrauja monochroniška verslo kultūra, o šiltesniame klimate
gyvenantys labiau linkę į polichroniškąją.
Svarbiausia taisyklė norint išvengti konflikto dėl skirtingo laiko, punktualumo traktavimo yra
nevėluoti (ypač aktyviąjai verslo santykių pusei- pardavėjui). Punktualumas yra tai, ką vertina
monochroniškų kultūrų atstovai ir tai, ko tikisi polichroniškų kultūrų atstovai turintys verslo santykių
su monochroniškomis kultūromis.
Tiesioginį informacijos perdavimą, vadinama bendravimu galime suskirstyti į tris esmines rūšis:
 Verbalinį bendravimą, apimantį žodžių ir jų junginių prasmes;
 Paraverbalinį bendravimą, apimantį šalutinius žodžių ir jų junginių perteikimo technikas
(garsumas, tyla, pauzės, pertraukinėjimai);
 Neverbalinį bendravimą, dar kitaip vadinama „kūno kalba“;
Pagal paraverbalinio ir neverbalinio bendravimų naudojimo intensyvumą verslo kultūros yra
skirstomos į ekspresyvias (aktyviai naudojančias paraverbalinę bei neverbalinę kalbas) bei
santūrias (saikingai naudojančias paraverbalinę bei neverbalinę kalbas).
4 lentelė Ekspresyvios ir santūrios kultūros (R. Gesteland 1997)

LABAI EKSPRESYVIOS VERSLO KULTŪROS:
Viduržemio jūros regionas;
Lotynų Amerika
Pietų Europa
Vakarų ir Šiaurės Europa
Didžioji Britanija
Japonija
VIDUTINIŠKAI EKSPRESYVIOS VERSLO KULTŪROS:
Okeanija
Šiaurės Amerika
Rytų Europa
Pietų Azija
SANTŪRIOS VERSLO KULTŪROS
Vakarų Europa

Skandinavija
Pietų ir Pietryčių Azija
Ekspresyviuose

verslo kultūrose kalbama garsiai,

žodžiai palydimi gestais,

pašnekovo

pertraukimas laikomas norma. Tokia kalbos maniera santūrios kultūros šalyse laikoma nepagarbia,
šiurkščia.
Tarptautinio verslo ekspertų nuomone bendravimo sėkmei įtaką daro keturi svarbiausi
neverbalinės kalbos aspektai:
Proksemika- asmeninė erdvė ir distancija tarp pašnekovų. Vienose kultūrose toleruotina nedidelė
asmeninė erdvė (20-30cm.), kitose ji privaloma didesnė (40-60cm.)
5 lentelė. Asmeninė erdvė bei atstumo laikymasis

Nedidelė asmeninė erdvė (20-30cm.)
Arabų šalys
Viduržemio jūros regionas
Pietų Europa
Lotynų Amerika

Didelė asmeninė erdvė (40-60cm.
Didžiuma Azijos šalių
Šiaurės, Vidurio, Rytų Europa
Šiaurės Amerika
Okeanija

Haptika- fizinis kontaktas, prisilietimas. Skirtingosse kultūrose naudojami skirtingos trukmės,
dažnumo, stiprumo rankų paspaudimai, skirtingai praktikuojamas fizinis kontaktas tarp tos paties ar
skirtingos lyties asmenų.
Okuletika- akių kontaktas.
Vienose kultūrose žiūrėjimas pašnekovui į akis reiškia pagarbą (Afrika), kitose (Rytuose),
priešingai- įžūlumu.
6 lentelė Akių kontakto įvairovė (R. Gesteland 1997)

INTENSYVUS AKIŲ KONTAKTAS:
Viduržemio jūros regionas;
Lotynų Amerika
Pietų Europa
STIPRUS IR VIDUTINIŠKAS AKIŲ KONTAKTAS:
Šiaurės Amerika
Šiaurės Europa
Korėjos pusiasalis
Tailandas
NETIESIOGINIS AKIŲ KONTAKTAS:
Didžioji Azijos dalis
Kinetika- kūno judesiai ir gestai. Tarptautinėse derybose svarbu atsižvelgti į du pagrindinius
kinetikos aspektus:

1. Veido mimika
2. Plaštakų ir rankų judesiai
Skiriasi ne tik jų naudojimo intensyvumas, bet ir reikšmė (vienose kultūrose galvos purtymas
reiškia prieštaravimą, kai tuo tarpu kituose priešingai- pritarimą).
Skirtinga neverbalinės kalbos gestų interpretacija rodo vieną iš svarbiausių tarptautinio
komunikavimo problemų: mandagus ir tinkamas elgesys vienoje iš kultūrų gali tapti įžeidžiančiu ir
nepriimtinu kitoje. Siekiant išvengti nesusipratimų bei galimų konfliktų rekomenduotina susipažinti
su verslo partnerio šalies kultūra.

5. Tarpkultūriniai konfliktai- apibūdinimas bei pagrindinės priežastys,
sprendimų strategijos
Pagrindinėmis tarp-kultūrinio konflikto priežastimis galima laikyti klaidingas ir skirtingas
interpretacijas bei nesusipratimus kylančius dėl nepakankamo pasirengimo kontaktui.
Konflikto išvengimui užtenka skirti pakankamai dėmesio kultūriniam faktoriui.
Siekiant sėkmingai išvengti tarpkultūrinio konflikto, rengtis tam reikia pradėti prieš
prasidedant deryboms:
a) Parengti namų darbai:
- Susipažįstama su derybų šalimis, surenkama informacija, faktai, lūkesčiai, tikslai;


Atidžiai ir tinkamai parengiama kokybiška darbotvarkė. Jei ją rengia kita šalis, tada su
darbotvarke atidžiai susipažįstama, pasiruošiama joje išvardintiems klausimams,
veiksmams;



Numatomos galimos padaryti nuolaidos, nusistatomos sąlygos bei aplinkybės prie kurių
nuolaidos bus daromos;

b) Identifikuojamos bei įvertinamos visų derybų šalių siekiamybės, tikslai bei lūkesčiai.
c) Sukuriama keletas ar net keliolika pasiūlymų variantų tenkinančių visus interesus bei jie
išrikiuojami priklausomai nuo intereso svarbumo ir aktualumo;
d) Surandami išoriniai teisėtumo kriterijai, naudotini susitarimo vertinimui, argumentavimui;
e) Numatomi alternatyvūs derybų susitarimo variantai;
Derybose siekiamų savo tikslų ir uždavinių įvertinimas, aiškus suformulavimas bei apskaičiavimas
didina jų pasiekimo galimybes. Savo derybinių interesų įvertinimo procesas apima:
 Minimalių priimtinų rezultatų kiekviename derybų punkte nusistatymas;
 Kokybiškas derybose aptariamų klausimų suformavimas;
 Objektyvios kiekvieno derybinio klausimo svarbos nustatymas;

Siekiant savo tikslų tarptautinėse derybose

ne paskutinę vietą pagal svarbą užima ir kitų šalių

interesų įvertinimas. Patyręs derybininkas stengiasi išsiaiškinti kiekvieno derybų punkto vertę bei
svarbą oponentui, norėdamas vėliau tuo remdamasis kontroliuoti derybų eigą. Siekiant išsiaiškinti
derybų punktų svarbą bei prioritetus oponentams, reikia:
 Pabandyti įsijausti į oponento rolę (vaidmenį, situaciją);
 Išnagrinėti oponento elgesį, veiksmus, poziciją ankstesnėse derybose;
 Išsiaiškinti oponento derybininko poziciją bei nuomonę teiktą ir gintą jo organizacijoje;
 Viso derybų proceso metu atidžiai klausytis, atvirai klausinėti bei aiškiai komunikuoti;
Tarptautinių derybų proceso metu taip pat galima kurti papildomą pridėtinę vertę. Jos pagalba
galima „palenkti“ oponentą savo pusėn, mainais į pridėtinę vertę gauti didesnių nuolaidų,
papildomos naudos. Papildomą pridėtinę vertę kuria tinkamas elgesys derybų metu:
 Ankstesnės informacijos susisteminimas bei priminimas (pateikimas);
 Ramybės , blaivaus požiūrio į iškeltą klausimą skleidimas derybų metu;
 Aiškaus, skaidraus bendravimo įgūdžių demonstravimas;
 Lanksčios pozicijos demonstravimas, atvirumo bei kompromisiškumo rodymas;
 Išradingumo bei kūrybiškumo demonstravimas;
 Įsigilinimas į derybų procesą;
Tarptautinio derybų proceso finalinėje stadijoje (pokalbio „akis į akį“ metu) situacijos kontrolė,
nepasidavimas emocijoms bei provokacijoms padeda siekti užsibrėžtų tikslų. Šiam tikslui
pasitelkiama ne tik asmens valia, tvardymasis, bet ir specialios technikos leidžiančios:
 Kalbos kontrolę: tinkamai parenkami išsireiškimai, aiškūs terminai, maksimaliai tikslus
norimos informacijos perdavimas;
 Emocijų kontrolę:
- nerimo, susirūpinimo užmaskavimas parenkant atitinkamą kalbos toną, sekant ir kontroliuojant
kvėpavimą, slepiant prakaitavimą;
- agresyvumo vengimas kontroliuojant gestikuliaciją, susilaikant nuo sarkazmo, vengiant
bekompromisio rėmimosi ataskaitomis, išankstiniu vertinimu;
- karštakošiškumo vengimas nenaudojant pertraukinėjimų, aukšto derybų tempo, besikaitaliojančio
ritmo;
 Pasitikėjimas savimi bei oponento įtikinimas. Pasitikėjimas savimi yra pasiekiamas tikint
atstovaujama pozicija bei suprantant derybose aptariamų klausimų esmę. Tikint savo
pristatomos pozicijos teisingumu negaištamas laikas specialiosioms technikoms siekiant
sustiprinti savo pozicijas oponento atžvilgiu, derybų laikas bei resursai skiriami maksimaliai
naudai iš derybų pasiekti.

Išvados
Kultūriniai skirtumai daro tiesioginę įtaką ekonominės veiklos rezultatams: reikia suprasti bei
prisitaikyti prie potencialių siūlomo produkto vartotojų kultūrinių įpatumų.
Neteisingai interpretuotas kitos kultūros atstovo elgesys gali iššaukti konfliktą, užblokuoti
potencialiai abipusiai naudingą sandorį be jokių objektyvių ar subjektyvių esminių trigdžių.
Teisingas elgesys su kitų kultūrų atstovais gali ženkliai pagerinti derybines pozicijas, garantuoti
lūkesčius viršysiančius rezultatus.
Jiems pasiekti talkina „Gero tarptautinio derybininko dekalogas“:

Rinkite ir kaupkite su potencialiu partneriu susijusią informaciją;
Pritaikykite jūsų informacijos pateikimą prie pašnekovo;
Suburkite motyvuotą bei laimėti nusiteikusią derybų komandą;
Tinkamai parenkite derybų pradžią bei aplinką;
Kontroliuokite pateikiamos informacijos srautą (kiekį ir laiką);
Kreipkite pakankamai dėmesio kalbai: tiek verbalinei, tiek neverbalinei (kūno kalbai);
Atidžiai rinkite informaciją pateikiamą detalėse, neformalaus bendravimo metu (valdykite
plataus turinio informaciją);
8. Elkitės lanksčiai ir būkite pasirengę nuolaidoms;
9. Pasirenkite bei žinokite kada laikas užbaigti derybas;
10. Surašykite derybų rezultatų santrauka po kiekvieno derybų raundo;
11. Visada stenkitės siekti abipusiai naudingo (win/win) susitarimo;
12. Atsiminkite, kad panašumai visada yra svarbesni nei skirtumai;
13. Būkite visada pasirengę komunikuoti: laikykite komunikacijos kanalus atvirus net ir tada,
kai susitarti nepavyko.
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