
PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 3

ASPEKT 
KULTUROWY 

MIĘDZYNARODOWEGO 
BIZNESU

ISSN 2353-8899
ISBN 978-83-61401-05-6



1

Gliwicka wyższa szkoła Przedsiębiorczości

PrzeGląd Nauk stosowaNych

Nr 3

ASPEKT KULTUROWY 
MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU

ISSN 2353-8899
ISBN 978-83-61401-05-6 



2



3

PrzeGląd Nauk stosowaNych

Nr 3

ASPEKT KULTUROWY 
MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU

pod redakcją
Urszuli Michalik

i
Mirosławy Michalskiej-Suchanek

Gliwice 2014

Niniejszy numer czasopisma jest tomem monograficznym, 
zawierającym wyniki badań, 

realizowanych w ramach projektu badawczego 
(Aspekt kulturowy międzynarodowego biznesu), 

w którym uczestniczyły: 
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (Gliwice) 

oraz 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu (Chrzanów) 



4

Przegląd Nauk Stosowanych Nr 3 
Aspekt kulturowy międzynarodowego biznesu

Redakcja: Urszula Michalik, Mirosława Michalska-Suchanek
Wszystkie artykuły zostały ocenione przez dwóch niezależnych recenzentów

All contributions have been reviewed by two independent reviewers

Komitet Naukowy czasopisma:
dr hab. Mariusz Zieliński (przewodniczący),

dr hab. Izabela Bieńkowska, mgr Czesław Fiołek, dr Izabela Jonek-Kowalska, 
dr Małgorzata Król, dr hab. Aleksandra Kuzior, dr Urszula Michalik, 

dr Mirosława Michalska-Suchanek, doc. PhDr. Michal Oláh PhD (Słowacja), 
dr hab. Kazimierz Rędziński, dr Alina Rydzewska, dr hab. Urszula Szuścik, 

doc. PhDr. Pavol Tománek, PhD (Słowacja), PhDr. Jiří Tuma, PhD (Słowacja), 
dr Alina Vogelgesang, dr Sebastian Zupok

Komitet Redakcyjny:
dr Mirosława Michalska-Suchanek (przewodnicząca)

dr hab. Mariusz Zieliński, dr Alina Vogelgesang, 
mgr Czesław Fiołek, mgr Agnieszka Dylla (sekretarz)

Recenzenci: Đurđica Jurić, Marina Krvavica, Aleksandra Kuzior, Alina Rydzewska, 
Paweł Sarna, Justyna Tymieniecka-Suchanek, Mariusz Zieliński, 

Sebastian Zupok, Adam Żabka 

© by Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2014

Projekt okładki: Jan Kukuła
Opracowanie graficzne: WiS Opcjon

Wydanie I, 2014 r.

ISSN 2353-8899
ISBN 978-83-61401-05-6 

Wydawca:
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul. Bojkowska 37
44 - 100 Gliwice

tel. 32 461-21-50; fax 32 461-21-30
www.gwsp.gliwice.pl

Skład: WiS Opcjon



5

SPIS TREŚCI

Urszula Michalik, Mirosława Michalska-Suchanek 
SŁOWO WSTĘPNE .................................................................................................. 7

Tomasz Burzyński 
GLOBAL CHALLENGES AND LOCAL RESOLUTIONS. 
MASS MEDIA AND THE SOCIAL AMPLIFICATION 
OF MODERNIZATION RISKS .............................................................................. 11

Aleksandra Krawuczka 
UWARUNKOWANIA KULTUROWE 
W MARKETINGU MIĘDZYNARODOWYM ...................................................... 19

Urszula Michalik, 
Mirosława Michalska-Suchanek 
THE CHALLENGES OF GLOBAL MARKETING 
– CULTURAL VARIABLES ................................................................................... 30

Izabela Delakowicz-Galowy 
INTERNATIONAL BUSINESS  ETIQUETTE ...................................................... 41

Katarzyna Papaja 
CULTURAL ASPECTS OF NON-VERBAL COMMUNICATION ....................... 51

Iwona Sznicer 
BUSINESS PRESENTATION – A CROSS-CULTURAL DIMENSION ............... 74

Katarzyna Ponikowska-Cichoń
EKOLOGIA WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNEGO BIZNESU .................... 86

Sylwia Słupik 
EKOSTRATEGIE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW ............ 97



6 Spis treści

Alina Vogelgesang 
ZACHOWANIA KONSUMENTÓW 
A UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-KULTUROWE 
NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
W RAMACH MLM (MULTI LEVEL MARKETINGU) ..................................... 113

Barbara Loranc-Paszylk 
OD E-NAUCZANIA DO NAUCZANIA HYBRYDOWEGO 
– PRZEGLĄD WYBRANYCH PRAKTYK 
W EDUKACJI I BIZNESIE .................................................................................. 124



7

SŁOWO WSTĘPNE

Globalizacja biznesu pociąga za sobą wzrost znaczenia wiedzy kulturowej i po-
trzebę intensywnego wykształcania kompetencji interkulturowych. Uwzględnianie 
wpływu standardów kulturowych na działalność biznesową stało się kluczowym 
elementem strategii przedsiębiorstw, bowiem tylko rozpoznanie obcych nam men-
talności, zwyczajów, tradycji, a także sposobów komunikowania się i działania, daje 
gwarancję efektywnej międzynarodowej współpracy. Wykształcenie świadomości 
kulturowych uwarunkowań postrzegania i pojmowania otaczającej rzeczywistości, 
zdolność definiowania różnic kulturowych oraz umiejętnego radzenia sobie z nimi, 
decyduje o powodzeniu zamierzonych przedsięwzięć.

Szeroko pojętym działaniom biznesowym w kontekście wielokulturowym po-
święcony jest trzeci, monograficzny numer „Przeglądu Nauk Stosowanych”, opatrzo-
ny podtytułem Aspekt kulturowy międzynarodowego biznesu. Zawiera on dziesięć 
opracowań, powstałych w ramach projektu badawczego pod tym samym tytułem. 

W realiach zglobalizowanej gospodarki sieciowej wyzwaniem dla świata biznesu 
staje się konieczność stawiania czoła medialnym reprezentacjom zagrożeń cywiliza-
cyjnych, które poprzez swój – mówiąc słowami Tomasza Burzyńskiego – „katastro-
ficznie udramatyzowany” charakter mogą potencjalnie doprowadzić do bankructwa 
całych branż przemysłu lub usług. Badania autora pierwszego artykułu stanowią pró-
bę spojrzenia na rolę środków masowego przekazu w procesie społecznej amplifikacji 
wielkości ryzyka, ujętą z perspektywy wyzwań współczesnej gospodarki globalnej. 
Dynamika owego procesu staje się bodźcem, który skłania podmioty gospodarcze 
do opracowywania kampanii public relations, zmierzających do tworzenia trwałego, 
pozytywnego wizerunku firmy w niepewnych czasach kapitalizmu sieciowego.  

Kolejne opracowania związane są ze złożonym procesem tworzenia świadomo-
ści interkulturowości w rozumianej szeroko przestrzeni biznesowej. Uwzględnie-
nie zmiennych kulturowych sprzyja efektywnemu zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
działającym w otoczeniu międzynarodowym, jest istotne zarówno w tworzeniu jego 
struktury organizacyjnej, jak i budowaniu pozycji na rynku. 

W kręgu zainteresowań badawczych Aleksandry Krawuczki leżą wzajemne re-
lacje między uwarunkowaniami kulturowymi oraz strategiami międzynarodowego 
marketingu. Charakterystyka kulturowa stanowi podstawową wiedzę, determinującą 
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dostosowanie do specyfiki danego rynku zagranicznego cech wytwarzanych produk-
tów, opakowań, brzmienia ich marek, stylu i kanałów przekazu reklamy, a także wy-
znaczającą charakter prowadzonych negocjacji handlowych. 

Kultura a globalny marketing to również temat rozważań Urszuli Michalik oraz 
Mirosławy Michalskiej-Suchanek. Badaczki opisują wybrane aspekty mechanizmu 
komunikacji międzykulturowej. Komunikaty wysyłane przez przedstawicieli od-
miennych kultur są „filtrowane” przez określone oczekiwania wobec konkretnej sy-
tuacji, problemu itp. Im bardziej kultury są od siebie oddalone, tym większe istnieje 
prawdopodobieństwo, że przekaz zostanie zniekształcony, a nawet przerwany. Mate-
riał egzemplifikacyjny autorki dobrały w taki sposób, aby celnie prezentował złożo-
ność i specyfikę współpracy na rynkach międzynarodowych. 

Niezbędny warunek efektywności działań w międzynarodowych relacjach bizne-
sowych stanowi również przestrzeganie etykiety. W biznesie, podobnie jak w dyplo-
macji, istnieją ściśle określone zasady zachowania oraz postępowania, nieznajomość 
których determinuje negatywne skutki. Zagadnienie etykiety na przykładzie wybra-
nych krajów, odmiennych w aspekcie kulturowym (Stany Zjednoczone, Japonia, 
Grecja i Polska) podejmuje Izabela Delakowicz-Galowy.

Współdziałanie społeczne oraz świadome porozumiewanie się zakładają istnienie 
powszechnie przyjętych sposobów odczytywania informacji. Niezbędny warunek ko-
munikowania się, przekraczającego granice kulturowe, stanowi istnienie wspólnego 
systemu znaczeń. Katarzyna Papaja koncentruje się na, mającej miejsce w przestrzeni 
biznesowej, komunikacji niewerbalnej. Podchodzi przy tym do zagadnienia w sposób 
komparatywny, prezentując systemy komunikacji niewerbalnej w różnych kulturach.

Kolejne opracowanie poświęcone jest tematyce międzykulturowego wymiaru 
prezentacji biznesowej. Jego autorka – Iwona Sznicer – skupia się na tych aspek-
tach prezentacji, przeznaczonej dla odbiorcy, reprezentującego inną kulturę (zarówno 
narodową, jak i korporacyjną), które wymagają szczególnej wrażliwości na różnice 
międzykulturowe. 

Następne dwa artykuły wiążą kulturę z ekologią. Obecnie, słowo ekologia stale 
obecne w przestrzeni publicznej, używane jest w najróżniejszych kontekstach. Czę-
sto – jak podkreśla Katarzyna Ponikowska-Cichoń – wykorzystuje się je jako czynnik 
uwiarygodniający działania jednostek i instytucji, bowiem to, co łączy się z ekologią 
posiada walor pozytywny i jest zwyczajowo kojarzone ze zjawiskami transparentny-
mi, utylitarnymi, służącymi społeczeństwu i światu natury. Projekty (wizje) proeko-
logiczne niejednokrotnie wpisują się w działania Public Relations przedsiębiorstw. 
Czasami przekłada się to na realne przedsięwzięcia, znaczące społecznie, bywa też, 
że stanowi jedynie element konieczny w uzyskaniu potrzebnych profitów. Ekologia 
w biznesie zdeterminowana jest przez wiele czynników czasowych, przestrzennych 



9

oraz kulturowych. Rozważania Katarzyny Ponikowskiej-Cichoń stanowią próbę 
analizy sposobów, za pomocą których te ostatnie warunkują elementy prośrodowi-
skowe w aktywności wybranych przedsiębiorstw na świecie.

W Polsce, podobnie jak w większości krajów gospodarczo rozwiniętych, w szyb-
kim tempie wzrasta proekologiczna świadomość podmiotów gospodarczych. Skut-
kuje to wprowadzaniem działań propagujących i rozpowszechniających wiedzę na 
temat zintegrowanych systemów zarządzania środowiskowego, a także dążeniem do 
tworzenia tzw. „zielonego wizerunku firmy”. Przedmiotem zainteresowań badaw-
czych Sylwii Słupik stało się porównanie rozwiązań istniejących w polskich przed-
siębiorstwach z zastosowaniem strategii ekologicznych w przedsiębiorstwach kra-
jów Unii Europejskiej oraz w USA, z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych. 

W przestrzeni zagadnień ekonomicznych sytuuje się również kolejny artykuł, au-
torstwa Aliny Vogelgesang. Badaczka przedstawia zależności pomiędzy uwarunko-
waniami społeczno-kulturowymi a zachowaniami konsumentów w branży przedsię-
biorstw MLM (Multi level marketingu), wskazując mechanizmy, za pomocą których 
owe uwarunkowania determinują zachowania klientów-dystrybutorów.

Opracowanie wieńczące niniejszą monografię poświęcone jest e-learningowi, 
którego pozycja w edukacji oraz biznesie staje się coraz bardziej znacząca. Działania 
Komisji Europejskiej na polu e-edukacji, w tym sposób jej definiowania, dają wyraź-
ny sygnał międzynarodowej społeczności, otwierający ją na wykorzystanie nowych, 
multimedialnych technologii i Internetu w celu podniesienia jakości kształcenia. Sys-
tematycznie powiększa się obszar zastosowań edukacji online – zarówno w zakresie 
poszerzania oferty dydaktycznej, wspierania procesu tradycyjnych form kształcenia, 
jak i na gruncie korporacyjnym.  Omawiając praktyki związane ze specyfiką rozwi-
jania poszczególnych kompetencji w kształceniu akademickim i szkoleniach, rozwa-
żania Barbary Loranc-Paszylk stanowią próbę zilustrowania dominujących tendencji 
w e-nauczaniu na przykładzie nauki języków obcych. W tekście podsumowującym 
wyniki przeprowadzonych badań, został przez autorkę dokonany przegląd najpo-
pularniejszych możliwości wykorzystania platformy e-learningowej w kształceniu 
językowym w środowisku akademickim, poparty przykładami doświadczeń z Polski 
oraz Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem różnic kulturowych i organizacyjnych.   

Mirosława Michalska-Suchanek, Urszula Michalik
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Tomasz Burzyński

GLOBAL CHALLENGES 
AND LOCAL RESOLUTIONS. 

MASS MEDIA AND THE SOCIAL AMPLIFICATION 
OF MODERNIZATION RISKS 

GLOBALNE WYZWANIA, LOKALNE ROZWIĄZANIA. 
MEDIA MASOWE A PROCESY SPOŁECZNEJ AMPLIFIKACJI 
ZAGROŻEŃ MODERNIZACYJNYCH 

Streszczenie: Charakterystyczną cechą działalności biznesowej jest konieczność skutecz-
nego radzenia sobie z zagrożeniami i niepewnością, które w realiach sieciowej gospodarki 
zglobalizowanej zdają się wymykać tradycyjnym formom zarządzania ryzykiem operacyjnymi 
i strategicznym. Dodatkowym wyzwaniem dla biznesu jest konieczność stawiania czoła me-
dialnym reprezentacjom zagrożeń cywilizacyjnych, które poprzez swój katastroficznie udra-
matyzowany charakter mogą potencjalnie doprowadzić do bankructwa nie jedynie poszcze-
gólnych przedsiębiorstw, ale również całych branż przemysłu lub usług (dobrymi przykładami 
są tutaj energetyka atomowa lub produkcja żywności modyfikowanej genetycznie).  Niniejsze 
opracowanie stanowi próbę spojrzenia na rolę środków masowego przekazu w procesie spo-
łecznej amplifikacji wielkości ryzyka, ujętą z perspektywy wyzwań współczesnej gospodarki 
globalnej. W tym kontekście umiejętność radzenia sobie z medialnymi reprezentacjami, mita-
mi, czy legendami miejskimi, narosłymi wokół zagrożeń technicznych i ekonomicznych jest 
niewątpliwie czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Dynamika 
procesów społecznej amplifikacji ryzyka jest ponadto bodźcem skłaniającym podmioty gospo-
darcze do opracowywania i wdrażania skutecznych kampanii public relations, zmierzających 
do budowania trwałego, pozytywnego wizerunku firmy w niepewnych i nietrwałych czasach 
globalnego kapitalizmu sieciowego.  

Słowa kluczowe: mass media, ryzyko, społeczna amplifikacja ryzyka, 
społeczeństwo sieciowe, globalizacja.

IntroductIon

Despite its origins in economic theories, the notion of risk has become a central 
element of diversified narratives addressing such problems as sustainable development, 
networked globalization, rapid social change, political instability, or occasional outbre-
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aks of moral panics [Burzyński and Burzyński 2014]. Likewise, the increasing social 
awareness of modernization hazards has entered the lexicon of social theory to produce 
a grim representation of (late) modernity as a historical era in which social conflicts and 
political debates over the distribution of risks seem to have replaced the early industrial 
model social stratification based upon the uneven distribution of wealth, educational 
opportunities, prestige and political power [Beck 1996]. In these contexts, risk func-
tions as a shorthand term for generic unpredictability, a vernacular of trauma (both 
individual and collective) associated with numerous forms of contingencies.        

The concept of risk is also vital for contemporary media cultures which are per-
ceived as responsible for misrepresenting the reality as being unpredictably danger-
ous, wicked, immoral, or deprived of positive role models. Needless to say, the sheer 
marketability of “negativity bias” is viewed in terms of a key moving force dissem-
inating public perceptions of imminent dangers, as it happens in cases of nuclear 
energy, millennium bug, BSE, or Ebola. Following the narrative of media distrust, 
the paper aims to investigate the symbolic power of mass media and their capacity to 
alter the factual reality from a perspective of the socio-cultural process of risk ampli-
fication. The text is also an attempt to take a closer look at problems of media over-
saturation and hyper-reality in the context of public responses to environmental and 
technological risks and dangers. Given the global scale of mass media representations 
and the networkable character of new media, effective businesses face the necessity 
to reconcile their local risk management planning with the grim awareness that con-
temporary dangers are seldom remote, and local circumstances of action are always 
structured by the phantasmagorical presence of risk representations.

MedIa and realIty: three InterpretatIve perspectIves

The idea of media-powered discourses automatically leads us to inquiries concer-
ning the sphere of relationships between symbolic representations and the (factual) 
reality. At this point, the possible array of considerations is methodologically structu-
red by three dominant narratives which convey two classical, early-modern perspec-
tives on the issue and a contemporary, subversive and post-modern one.   

First of all, the most conventional stance in the said debate is an assumption that 
media may function as “mirrors” of the external reality and extensions of human 
senses [McLuhan 1964]. The perspective seems to offer an utterly optimistic, tech-
nophilliac narrative on media which are perceived in terms of functional “cognitive 
prostheses” that help us to extend our senses in order to obtain a more informed per-
spective on society, culture, economy, or politics. This overtly optimistic discourse 
was soon replaced by a deeply pessimistic narrative suggesting that media may po-
tentially function as “shapers” of the reality which bombard us with information 
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that is delusive and ideological. In this narrative of media distrust, means of mass 
communication are employed in the wholesale processes of political and economic 
manipulation. In a very similar vein, participation in mass culture is regarded as hav-
ing a potentially disruptive impact on human identity, sense of belonging, freedom 
and political activity [Putnam 1995]. In this context, the shaping character of mass 
communications suggests that mass media structure our choices, make us think in a 
prescribed way before we can even make our minds up: “One line of argument much 
canvassed in the run-up was that opinion polls were perhaps having a harmful influ-
ence on the democratic process since voters were unduly swayed by the wording of 
questions, the ‘hidden agenda’, or the feedback-effect which told them what to think 
before they had even started to make their minds up” [Norris 1990: 176].  

The two aforementioned, classical positions on the relationship between media-
disseminated representations and the factual reality are based upon an idea suggesting 
that there is a certain distance between media and reality. The distance may be used 
for good (i.e. education) or bad purposes (i.e. political propaganda), but the boundary 
seems still intact. This comfortable situation has changed with the arrival of new me-
dia whose networkable character renders it possible to create an all-penetrating sphere 
of symbolic communication that is possibly capable of creating an artificial and al-
ternative reality in which information exchange, data storing and the sheer ubiquity 
of media in use take part in the “consensual hallucination” [Gibson 1984] of virtual 
realities. As a consequence, the bulk of contemporary media narratives – let us name 
them postmodern [Baudrillard 1983] or late modern [Giddens 1991] or liquid modern 
[Bauman 2001] – are based upon a critical assumption postulating the annihilation 
of the distance (i.e. difference) between media representations and factual realties. 

the socIety of hyper-realIty

The notions of over-saturation, information overload, as well as the lack of dis-
tance between the reality and media representations have paved the way for the con-
cept of hyper-reality [Baudrillard 1983]. Baudrillard postulates that the supply of 
media is so overwhelming today, that the mediated representations have taken place 
of the real facts. It means that media operate not only as a means of data provision, but 
they function as a way of taking part in the reality itself. As a matter of fact, the media 
have “enframed” our perception of the reality, and it is not only a matter of computer 
games, chat rooms, or virtual realities. Media-induced simulations are all-encompass-
ing elements of existence: “Disneyland is here to conceal the fact that it is the ‘real’ 
country, all of ‘real’ America, which is Disneyland (just as prisons are there to conceal 
the fact that it is the social the social in its entirety, in its banal omnipresence, which is 
carceral). Disneyland is presented as imagery in order to make us believe that the rest 
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is real, when in fact all of Los Angeles and the America surrounding it are no longer 
real, but of the order of the hyperreal and of simulation. It is no longer a question of a 
false representation of reality (ideology), but of concealing the fact that the real is no 
longer real, and thus of saving the reality principle. (…) The Disneyland imaginary 
is neither true nor false; it is a deterrence machine set up in order to rejuvenate in 
reverse the fiction of the real” [Baudrillard 1983: 25].

In a way, this heterodox, post-modern view on media and reality is an extreme ver-
sion of the classical postulate suggesting that media may potentially act as “shapers” 
of reality. Hence, it is argued that the sheer omnipresence of media representations is 
so central to human experience, to everything we see, think or say, that it is virtually 
impossible to extract media representations from the very processes of informed cogni-
tion. In other words, contemporary, informational societies are so saturated with mass 
media and new media (the Internet) that the factual reality and media representations 
seem to constitute two inseparable aspects of the same reality. In this sense, the shap-
ing process is so elaborate that it is hard to distinguish reality and ideology, facts and 
interpretations. 

It is worth to mention that the discourse of media over-saturation is not tantamo-
unt to the term “propaganda” which cannot be used in this context in a methodolo-
gically correct way. Propaganda, to put it in a nutshell, denotes the construction of 
reality in response a set of fixed political needs. Media representations, on the other 
hand, are deprived of that teleological character. Their presence is encoded in the very 
character of communication media; that is, in the polysemy of signs which leads to 
communicative distortion and the multiplicity of interrelated meanings. 

rIsk: froM a correlate of socIetal transforMatIons 
to a MedIa narratIve

Nowadays, risk has become a central narrative to describe contemporary cultures. 
It is “a systemic way of dealing with hazards and insecurities induced and introduced 
by modernisation itself” [Beck 1992: 21]. It is also a shorthand term for late modernity 
– a phenomenology of late modernity [Giddens 1990] – and a way to make sense out 
of four types of interrelated problems. First and foremost, this is globalization which 
undermines people’s ontological security by showing that their life depends on factors 
out of their reach [Beck 1992]. Secondly, risk is inherent in the critique of instrumental 
reason and scientific progress which are responsible for the implementation of technol-
ogies that are perceived as obscure and beyond control by the general public. Thirdly, 
the concept of risk is a neat interpretative scheme for the unstable character of late 
capitalist markets. The online, media-powered character of global business renders its 
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practically impossible to exercise any form of regulation over it. Last but not least, the 
term stands for the notion of universal deregulation of traditional hierarchies and points 
of reference which leaves individuals alone in the face of choices and existential prob-
lems. Given the unnerving ubiquity of social, technological and economic risks, it is 
relatively simple to lunch a wholesale criticism of modernization as a deeply traumatic 
process: “The discourse of progress is slowly undermined by another perspective: the 
discourse of crisis. Several authors notice that major social change, developmental and 
progressive in some respects, may yet incur grave social costs. First, it is observed that 
otherwise progressive processes do not run in an smooth, linear fashion, but rather – to 
put it metaphorically – through “blood, sweat, and tears,” temporary breakdowns, back-
lashes, even lasting intervals. Hegelian and Marxian dialectics are the prime examples 
of this view” [Sztompka 2004: 156].

The contemporary pattern of risk awareness is, in fact, a double-edged phenomenon. 
On the one hand, the discourses of contingencies are uncertainties are firmly embedded 
in the structural transformations of modernity which is now viewed as something chro-
nically unstable, “a condition in which social forms (structures that limit individual cho-
ices, institutions that guard repetitions of routines, patterns of acceptable behavior) can 
no longer (and are not expected) to keep their shape for long, because they decompose 
and melt faster than the time it takes to cast them (…)” [Bauman 2007: 1]. 

On the other hand, however, the very concept of risk awareness is a self-propel-
ling socio-psychic mechanism, and the “preoccupation with risk in modern social life 
has nothing to do with the actual prevalence of life-threatening dangers” [Giddens 
1991: 115]. Given its own dynamics of increase, the contemporary preoccupation 
with risks is very often characterized as a cultural “narrative of vulnerability” that 
may have nothing to do with the actual, objective exposition to dangers: “The domi-
nant cultural frame through which various groups and institutions in Britain made 
sense of the floods of 2000 stresses the theme of individual trauma. Since the 1980s 
the psychological dimensions of confronting adversity, its damage to the individual’s 
state of mental health and his or her identity, have acquired tremendous significance 
in the way that the response of the public to disasters and emergencies is conceptual-
ized. The focus is increasingly on the emotional pain of the individual. As Gergen 
[1990: 362] noted, therapeutic culture provides a script through which emotional 
deficits ‘make their way into the cultural vernacular’, and become available for ‘the 
construction of everyday reality’. One of the clearest manifestations of this trend is 
the widespread and unquestioned use of the term ‘vulnerable’ to signify important 
dimensions of everyday reality. Vulnerability and its companion terms ‘vulnerable 
groups’, ‘the vulnerable’ and ‘the most vulnerable’ are used to represent and charac-
terize a growing variety of groups and people” [Furedi 2007: 241].

Global challenges and local resolutions. Mass media and the social amplification... 
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This narrativization of risk – as it will be demonstrated in forthcoming paragraphs 
of this paper – is a perfect example of the media assault on the factual reality (the 
“cyber-blitz”) in which mass communications are employed in the self-propelling 
mechanism of social amplification of technological risks.

   
the socIal aMplIfIcatIon of rIsk fraMework

The Social Amplification of Risk (the SARF paradigm) could be seen a way to 
reconcile the sociology of risk and media studies. The SARF is based upon a key 
assumption that public responses to risks are largely an outcome of feedback loop 
taking place between risks events and their media representations. It is not only the 
case that media report on risks (the mirroring stage) and construct public responses 
to risk (the shaping stage). Media establish an alternative “risk mediascape” which 
is entirely composed of interrelated risk representations which actually may interfere 
into factual level of risk itself.  

The SARF paradigm has been founded upon a firm conviction stressing that “events 
pertaining to hazards interact with psychological, social, institutional and cultural pro-
cesses in ways that can heighten or attenuate perceptions of risk and shape risk behav-
iour” [Kasperson 1992: 157–158]. The statement might be understood in social con-
structionist terms stressing that risk-related events are being constructed ex post by a 
number of interested parties, each endowed with their own interpretation scheme or a 
political agenda of concern.  The aforementioned quotation also means that a limited 
hazardous event may become intensified by “amplification stations” (individuals and 
institutions – mass media – which disseminate information about risk) and, consequent-
ly, may acquire a rank of a serious, global disaster: “The amplification process, as we 
conceive it, starts with a physical event (such as an accident) or a report on environmen-
tal or technological events (…). Some groups and individuals also, of course, actively 
monitor the experimental world, searching for hazard events related to their agenda of 
concern. (…) Social groups and individuals process the information, locate it in their 
agenda of concerns, and may feel compelled to respond. Some may change their previ-
ously held beliefs, gain additional knowledge and insights, and be motivated to take 
action; others may use the opportunity to compose new interpretations that they send to 
original sources or other interested parties; and still others find the added information as 
confirming long-held views on the world and its order” [Kasperson 1998: 159].

The amplification process is rooted in a number of media-related factors. First of all, 
technological risks evoke emotionally intense reactions on behalf of the general public, 
which is the reason for the fact that dangers and associated negative emotions of trauma 
and dread are highly marketable. Moreover, technological risks are often endowed with 
far-fetched consequences, which opens vast narrative spaces for debate, interpretative 
conflicts and counterfactual reasoning aimed at predicting diversified catastrophic sce-
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narios. The long-tern character of consequences related to technological risks may also 
manifest itself as a distinctive political potential of fear stressing that social trauma 
could be used to blame political opponents for being reckless or idle. 

the hyper-realIty of technologIcal rIsks

The SARF paradigm has been created in order to elaborate upon processes of 
converting individual (local) risk estimations into long-lasting, society-wide and sim-
ulated representations. The paper’s point is that the SARF is a convenient example 
showing how media and reality enter into symbolic interaction to create a “simulated 
reality” which is an alternative version of the factual reality. 

The said process starts with the very nature of risk as a speculative future possibil-
ity which, ontologically speaking, remains “open-ended” at the very movement of its 
initial estimation. In other words, risk is merely a technical, scientific construct show-
ing a variety of future, counterfactual scenarios, each being endowed with a quanti-
fiable degree of plausibility. Being selective by nature, mass media tend to capture 
marketable risk scenarios (i.e. the possibilities associated with dread, political blame, 
moral outrage, etc.)  in order to create their symbolic, amplified representations. This 
stage of the process is very well defined by the perspective on media as the “shapers” 
of factual reality. Once established, amplified risk representations function in public 
opinion and create secondary behavioural consequences, such as political initiatives, 
scientific discoveries, changes in normative regulation, etc. Given the probabilistic 
character of risk, these secondary consequences may, in the long run, change the dis-
tribution probabilities associated with the risk event in question. As a consequence, 
risk becomes dissimulated in a very similar way as presented in the famous example 
provided by Baudrillard himself: “To dissimulate is to feign not to have what one has. 
To simulate is to feign to have what one hasn’t got. One implies a presence, the other 
absence. But the matter is more complicated, since to simulate is not simply to feign: 
Someone who feigns an illness can simply go to bed and pretend he is ill. Someone 
who simulates an illness produces in himself some of the symptoms (Littre). Thus, 
feigning or dissimulating leaves the reality principle intact: the difference is always 
clear, it is only masked; whereas simulation threatens the difference between ‘true’ 
and ‘false’, between ‘real’ and ‘imagery’” [Baudrillard 1983: 13].   

The actual risk volume goes beyond the distinction of reality and representation, 
which means that one is unable to definitely state whether the observed risk volume 
is inherent to a given technology (a correlate of the hazard’s implicit potentialities) or 
is it a risk volume that has been amplified by the interactions of the very risk event, 
its symbolic representations and secondary effects that recursively gesture towards 
the risk volume itself. 

Global challenges and local resolutions. Mass media and the social amplification... 
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Aleksandra Krawuczka

UWARUNKOWANIA KULTUROWE 
W MARKETINGU MIĘDZYNARODOWYM

CULTURAL CONDITIONS IN THE INTERNATIONAL MARKETING

Summary: The cultural environment is a part of the international marketing environment 
with a very broad and diverse range and multiple influence on marketing activities of the com-
panies. The diversity of international cultural environment causes enormous challenges for 
managers of companies entering foreign markets, both in the consumer goods industries, as 
well as the so-called manufacturing industries (supply). High importance of the element of the 
international environment results from the fact that it explains a significant part of consumer 
behaviour in the market. Data on demography, economic indicators and legislation can be fo-
und in the resources of various institutions, and cultural factors that may affect the company’s 
marketing activities are often difficult to grasp. They are determined by the nature of culture 
and the numerous, complex practical implications.

Keywords: marketing, international marketing, international marketing conditions, 
cultural environment.

Wstęp

Jednym z przejawów globalizacji współczesnej gospodarki jest powszechna in-
ternacjonalizacja przedsiębiorstw, która staje się znaczącym wyzwaniem XXI wieku 
[Limański, Drabik 2005: 280–290; Drabik 2009: 131–140]. Problemy umiędzynaro-
dowienia przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce wciąż należą do zagadnień 
bardzo ważnych i aktualnych. W warunkach narastającej internacjonalizacji i globa-
lizacji gospodarki następuje  wzrost międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, co 
wymaga od nich odmiennego w porównaniu z rynkiem wewnętrznym podejścia do 
marketingu. 

Procesy internacjonalizacji (umiędzynarodowienia) działalności przedsiębiorstw 
są powiązane z liberalizacją gospodarek większości krajów świata, dzięki czemu ka-
pitał swobodnie przepływa i w rezultacie umożliwia oraz stymuluje te procesy. Eks-
pansja przedsiębiorstwa poza granice kraju macierzystego (a więc tego, w którym 
rozpoczęło ono swoją działalność), w wyniku czego następuje umiędzynarodowienie 



20

jego działalności, nie dzieje się przypadkowo. W miarę jak kapitał staje się coraz 
bardziej mobilny, a nowe technologie ułatwiają komunikowanie się, granice poszcze-
gólnych państw stają się coraz bardziej przenikalne dla działalności gospodarczej, 
realizowanej w skali międzynarodowej [Zorska 2002: 14].

Z obecnością przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej związana jest płasz-
czyzna marketingu międzynarodowego, rozumiana jako zbiór zasad i narzędzi podej-
mowania działalności na rynkach międzynarodowych, rynkach kształtowanych przez 
odmienne uwarunkowania i doświadczenia historyczne, kulturowe, zróżnicowany 
poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, różne systemy prawa i warunki pro-
wadzenia biznesu na rynkach poszczególnych krajów i ugrupowań integracyjnych 
[Wiktor, Oczkowska, Żbikowska 2008]. Marketing międzynarodowy dotyczy ogółu 
operacji marketingowych przedsiębiorstwa w kontekście jego działalności ekono-
micznej prowadzonej poza granicami własnego państwa. Nie odnosi się wyłącznie do 
eksportu, ale również do innych form internacjonalizacji: zakładania zagranicznych 
oddziałów, zawieraniakontraktów handlowych z kontrahentami spoza kraju w postaci 
spółek joint-venture, franchisingu, itd.).

Różnice kultuRoWe W działalności maRketingoWej 
pRzedsiębioRstWa na Rynkach zagRanicznych

Marketing międzynarodowy stanowi zbiór zasad i narzędzi działania przed-
się bior stwa dążącego do realizacji założonych celów, czyli zaspokojenia potrzeb  
i preferencji nabywców (międzynarodowych segmentów rynku) [Limański 2009: 
153–159]. Jest ważną funkcją międzynarodowego zarządzania procesem pla no wa-
nia, organizowania, kontroli wszystkich aspektów działań na rynkach między na ro-
do wych oraz świadomą, proaktywną orientacją właścicieli i kadry za rzą dza ją cej, 
identyfikujących wyzwania związane z u mię dzy na ro do wie niem i będących w stanie 
im sprostać. Szerokie definicje marketingu międzynarodowego łączące powyższe 
zagadnienia proponują m.in. Bradley czy Grzegorczyk. Zdaniem pierwszego autora 
marketing międzynarodowy to „identyfikacja potrzeb i wymagań klientów pochodzą-
cych z różnych rynków i kultur, dostarczanie dóbr, usług, technologii i idei zapew-
niających przedsiębiorstwu wyróżniającą przewagę marketingową, przekazywanie 
informacji o tych dobrach i usługach, jak również ich międzynarodowa dystrybucja 
i wymiana z wykorzystaniem jednej lub wielu form wejścia na rynki zagraniczne” 
[Bradley 2005: 3]. Z kolei Grzegorczyk określa marketing międzynarodowy jako 
„skoordynowane działania podejmowane przez przedsiębiorstwo na wielu rynkach 
zagranicznych i w różnej formie, obejmujące poznanie potrzeb i oczekiwań nabyw-
ców na rynku międzynarodowym, rozpoznanie otoczenia przedsiębiorstwa i przygo-
towanie oraz realizację jego strategii marketingowej” [Grzegorczyk 2009: 18].

Aleksandra Krawuczka
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Marketing międzynarodowy opiera się na następujących zasadach: przy ję cie 
perspektywy międzynarodowej, czemu służy kształtowanie misji i stra te gii rozwoju 
przedsiębiorstwa; dobre poznanie nowego rynku w jego zmien nej naturze; orienta-
cja na poznanie rzeczywistej struktury potrzeb i pre fe ren cji nabywców (wybranych 
docelowych międzynarodowych seg men tów rynku); oddziaływanie na rynek spójną 
kompozycją marketingu mix, dającą możliwość z jednej strony uzyskania efektu ska-
li (w przypadku przyjęcia strategii standaryzacji), a z drugiej – lepszego dostosowa-
nia się do poszczególnych segmentów konsumentów na rynkach mię dzy na ro do wych 
(w przypadku przyjęcia strategii adaptacji); analiza; precyzyjne pla no wa nie i koor-
dynacja oraz kontrola (audyt) działań marketingowych pro wa dzo nych na rynkach 
międzynarodowych. 

Przedsiębiorstwa dokonujące ekspansji na nowe rynki zagraniczne czę sto muszą 
działać w odmiennym otoczeniu kulturowym. Wiedza o kulturze traktowanej jako ob-
szar badań naukowych jest rozwijana od drugiej połowy XIX wieku. Według definicji 
jednego z pierwszych badaczy tego zagadnienia, Edwarda Tylora, kultura to „skompli-
kowany i współzależny zbiór elementów obejmujących wiedzę, wierzenia i wartości, 
sztukę, prawo, obyczaje i zasady moralne oraz wszystkie inne rodzaje umiejętności  
i zwyczajów nabyte przez istotę ludzką jako członka określonej społeczności” [Karcz 
2004: 37]. Zgodnie ze współczesną koncepcją Hofstede’a, można wyróżnić trzy pozio-
my ludzkiego zaprogramowania umysłu: naturę ludzką (uniwersalna i dziedziczona), 
kulturę (specyficzna dla grupy lub kategorii oraz nabyta) oraz osobowość (specyficzna 
dla jednostki, częściowo dziedziczona, a częściowo nabyta). Kultura jest „kolektyw-
nym zaprogramowaniem umysłu, które odróżnia członków jednej grupy lub kategorii 
ludzi od drugiej” [Hofstede 2000: 40]. Według Szczepańskiego kultura to „ogół wy-
tworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych 
sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w danych zbiorowościach, 
przekazywanych następnym zbiorowościom i innym pokoleniom” [Szczepański 
1970: 78]. Na potrzeby marketingu kultura może być definiowana jako „zespół czynni-
ków wyjaśniających zachowania ludzi, w tym ich zachowania rynkowe. Jest to zatem 
zbiór wartości, idei, postaw i symboli, które warunkują komunikowanie się, a także 
interpretację i ocenę przedmiotów i ludzi” [Duliniec 2007: 66].

Różnice kulturowe są nie do uniknięcia w przypadku inwestycji zagranicznych, 
niezależnie od kraju pochodzenia kapitału [Drabik, Limański, Śliwińska 2001: 82–100; 
Limański, Drabik 2003: 103–115; Drabik 2004: 41–50; Drabik 2014, s. 107–118], nie 
przekreślają jednak możliwości porozumienia się. W przypadku marketingu międzyna-
rodowego, otocznie społeczno-kulturowe tworzy zarówno bariery, jak i szanse rozwo-
ju. W Europie znaczny wpływ na zmiany otoczenia społeczno-kulturowego miał proces 
integracji europejskiej oraz program urzeczywistnienia wspólnego rynku. 

Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym 
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Do zmiennych otoczenia kulturowego należą: język, wie rze nia i praktyki reli-
gijne, tradycje patriotyczne, typowe cechy i struktura rodziny, rola niektórych grup 
społecznych (np. kobiet, dzieci, osób starszych), symbole narodowe, postawa wobec 
pracy, sposób spędzania wolnego czasu, zwyczaje żywieniowe, savoir-vivre, zna-
czenie gestów (język ciała), symbolika barw, liczb i kształtów, mity, tabu kulturowe 
(niepisane, choć powszechnie przestrzegane zasady). Różne klasyfikacje kultur – we-
dług Hofstede’a, Gestelanda i innych badaczy (np. Halla, Trompenaarsa, Hampton-
-Turnera, Harrisa czy Sitrama) – umożliwiają poznanie odmiennych uwarunkowań 
kulturowych, co ma znaczenie dla przedsiębiorstw dokonujących ekspansji na rynki 
mię dzy na ro do we [Hofstede 2000]. Nie są jednak one wystarczające. Potrzebne są 
także dok ład ne badania marketingowe przeprowadzone na tych rynkach. 

Zmienne otoczenia kulturowego traktowane są jako jedne z trudniejszych do 
uchwycenia przez przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynkach zagranicznych. O ile 
elementy międzynarodowego otoczenia demograficznego, ekonomicznego, prawne-
go czy naturalnego są stosunkowo łatwe w identyfikacji, ponieważ dane i informacje 
dotyczące demografii i środowiska naturalnego, wskaźniki ekonomiczne czy prze-
pisy prawa, można pozyskiwać z zasobów różnych instytucji zajmujących się ich 
gromadzeniem i przetwarzaniem, to szczególna natura uwarunkowań kulturowych 
powoduje trudności w ich określeniu i bezpośrednim uwzględnieniu w działalności 
przedsiębiorstwa. Wynika to przede wszystkim z istoty kultury oraz jej złożonych im-
plikacji praktycznych. Wieloznaczność jest cechą pojęcia kultury niemal od samego 
początku jego wprowadzenia do języka nauki. Zakres pojęcia ustalano w zależności 
od przyjmowanych składników podstawowych tworzących jej system i statusu ele-
mentarnych składników [Limański, Drabik 2010].

Do istotnych aspektów kultury należy to, że kultura jest bytem wspólnym danej 
społeczności, nabytym w procesie historycznym i ewoluującym, zaś jej elementy są 
ze sobą ściśle powiązane i determinują indywidualne działania poszczególnych człon-
ków społeczeństwa. Takie podejście ilustruje dobrze rozumienie kultury w kontekście 
działań biznesowych. Kultura to zespół nabytych podstawowych wartości, przekonań, 
standardów, wiedzy, moralności, zasad prawnych oraz zachowań wspólnych dla danej 
społeczności, które determinują sposób w jaki dane jednostki działają, czują, postrze-
gają siebie i innych. Kultura danej społeczności jest przekazywana z pokolenia na po-
kolenie i jej elementy, takie jak religia, język, zwyczaje, prawo są ze sobą powiązane, 
co na przykład oznacza, że sposób postrzegania autorytetów, moralność i etyka danej 
społeczności mogą być manifestowane w sposobie prowadzenia biznesu, negocjacjach, 
zawieraniu umów, oczekiwań itp. Kultura zatem, jako rezultat funkcjonowania określo-
nej społeczności w danym okresie czasu, stanowi pewną siatkę pojęciową narzucającą 
tej społeczności tryb dalszego postępowania [Skupna, Waszczyk 2006: 2].

Aleksandra Krawuczka
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Religia jest jednym z filarów kultury w społeczeństwie, na który musi zwrócić 
uwagę przedsiębiorstwo działające na rynku międzynarodowym. Wpływa ona na 
wzorce zachowań konsumpcyjnych. Ważnym elementem w analizie otoczenia kultu-
rowego jest zapoznanie się ze zwyczajami, tradycją i językiem danego kraju. Nie bez 
znaczenia jest również poziom wykształcenia – im wyższy, tym większa szansa na 
stosowanie produktów innowacyjnych, zaawansowanych technologiczne. W krajach 
o wysokim wskaźniku analfabetyzmu miejsce tekstów pisanych w instrukcjach użyt-
kowania produktu powinny zająć rysunki. 

Należy zwrócić także uwagę na poczucie estetyki w poszczególnych krajach. Ja-
pończycy z pewnością preferują inne kierunki w sztuce i wzornictwie niż Ameryka-
nie, co widać chociażby w wystroju mieszkań. Firma może nie znaleźć nabywców, 
jeżeli kolorystyka i symbolika wykorzystana w działaniach promocyjnych, opako-
waniu nie będzie zgodna z tradycją [Duliniec 2007: 34]. Różnice w symbolice barw  
w różnych obszarach kulturowych (np. inne kolory symbolizują żałobę i ra dość) 
powodują, że trudno porównywać dane o lokalnych preferencjach ko lo ry stycz nych, 
które mogą wpływać na kształtowanie opinii o produktach, wy obrażeń o markach 
itd. Dane o zakupach tej samej grupy towarowej w róż nych krajach mogą wynikać  
z zupełnie innych uwarunkowań, np. od mien nych zwyczajów obdarowywania bli-
skich prezentami w różnych ob sza rach kulturowych itp. [Adamczyk, Witek 2008].

Brak znajomości lub niewystarczająca wiedza o różnicach kulturowych mo że 
być przyczyną błędnej interpretacji intencji partnerów pochodzących z odmiennych 
kultur, niedopasowania strategii i programów mar ke tin go wych do specyfiki poszcze-
gólnych rynków, pogorszenia wizerunku firmy, w efekcie czego przedsiębiorstwo ma 
małe szanse na osiągnięcie za ło żo nych celów. Na przykład wchodząc na zagraniczne 
rynki, przedsiębiorca zwykle musi przetłumaczyć dużą ilość materiałów firmowych, 
umów, tekstów reklamowych, etykiet, opisów towarów itp., niezbędnych do fun k-
cjo no wa nia firmy w innym obszarze kulturowym. Błędy merytoryczne i ję zy ko we  
w tłumaczonych materiałach traktowane są przez zagranicznych part ne rów i klien-
tów jako brak szacunku, profesjonalizmu i dokładności. Pro ble mem są wszelkiego 
rodzaju związki frazeologiczne, dowcipy, slogany czy metafory. W języku ojczystym 
mogą być dobrym uzu peł nie niem treści promocyjnych, ale już po przetłumaczeniu 
stracą swój cha rak ter, a cały tekst może okazać się sztuczny. 

Należy jednak zauważyć, że wielu krajach obserwuje się tendencję do upo-
wszechniania się niektórych wzorców, przenikania norm i u po do bań, uniwersalizacji 
zachowań oraz homogenizacji uwarunkowań kul tu ro wych. Mówi się o dyfuzji kul-
tur, którą można traktować jako proces two  rze nia się w rozmaitych społeczeństwach 
podobieństw kulturowych wskutek rozprzestrzeniania się elementów jednej kultury 
i przejmowania ich przez inną lub wskutek wzajemnego zapożyczania elementów 
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kulturowych. Czynnikami sprzyjającymi dyfuzji kultur w skali międzynarodowej są: 
glo ba li za cja, internacjonalizacja mediów komunikacji masowej i rozwój Internetu, 
rozprzestrzenianie się mody (odzież, muzyka popularna), rozwój mię dzy na ro do-
wej turystyki, upowszechnianie się języka angielskiego, mię dzy na ro do wa moda na 
dbanie o zdrowie, czystość środowiska itp. Procesy te ułat wia ją przedsiębiorstwom 
standaryzację działań marketingowych na ryn kach międzynarodowych. Na przykład 
upowszechnienie znajomości języka angielskiego umożliwia standaryzację przeka-
zów reklamowych na rożnych rynkach zagranicznych. 

Z kolei jednym z istotniejszych czynników og ra ni cza ją cych dyfuzję kultur jest 
etnocentryzm niektórych społeczeństw, prze ja wia ją cy się m.in. w niechęci do zagra-
nicznych produktów, przedsiębiorstw, połączonej z preferencjami wobec dostawców 
krajowych. Jest on wy ni kiem wzrostu świadomości rynkowej oraz podniesienia po-
ziomu edukacji spo łeczno-ekonomicznej nabywców. Świadomy konsument dostrze-
ga za leż ność pomiędzy dobrobytem swojego narodu a wyborem produktów ofe ro wa-
nych przez narodowe firmy [Figiel 2004]. 

WymiaRy analizy Różnic kultuRoWych 
W WaRunkach tuRbulencji otoczenia   

Współczesne przedsiębiorstwa muszą uwzględniać wiele różnych czynników ze-
wnętrznych i wewnętrznych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, produk-
cyjnych i handlowych na rynku międzynarodowym. Otoczenie, w którym działają 
przedsiębiorstwa  na rynkach zagranicznych  charakteryzuje się ogromną złożonością 
i dynamiką zachodzących w nim zmian [Limański 2008; Drabik 2008]. Zjawisko to 
zostało nazwane przez Harrego Igora Ansoffa turbulencją otoczenia międzynarodo-
wego [Ansoff 1985: 58]. Turbulencja, czyli zmienność i złożoność otoczenia polega 
na tym, że: 

 – istotne wydarzenia wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw coraz bar-
dziej odbiegają od dotychczasowych doświadczeń;
 – stopień uzależnienia przedsiębiorstwa od otoczenia i jego wpływ na różne ele-
menty otoczenia staje się coraz większy;
 – szybkość wprowadzania innowacji w produktach oraz w innych działaniach 
przedsiębiorstw staje się coraz większa;
 – następuje wzrost liczby jego elementów, które są bardziej zróżnicowane, a ich 
wpływ coraz trudniejszy do przewidzenia.

Otoczenie kulturowe, zwane przez niektórych autorów społeczno-kulturowym,  
jest elementem otoczenia marketingu międzyna rodowego o bardzo szerokim, zróż-
nicowanym zakresie oraz wielorakim wpływie na działania marketingowe przedsię-
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biorstw, zarówno w branżach dóbr konsump cyjnych, jak i tzw. branżach produkcyj-
nych (zaopatrzeniowych, instytucjonal nych) oraz usługowych. Waga tego wymiaru 
otoczenia międzynarodowego sprowadza się do stwierdzenia, że wyjaśnia ono znacz-
ną część postępowania nabyw ców na rynkach międzynarodowych (zagranicznych). 
Przedsiębiorstwa w swoich działaniach marketingowych  muszą brać pod uwagę ce-
chy rynku zagranicznego, konkurencję na tym rynku itp. 

W literaturze wyróżnia się różne podejścia do badania odmiennych części i wy-
miarów kultury. Jednym z najbardziej klasycznych i uznawanych podejść jest klasyfi-
kacja Geerta Hofstede, który wyodrębnił cztery grupy norm i wartości dostrzeganych 
w różnych narodach tj.: indywidualizm–kolektywizm, dystans do władzy, stopień  
unikania niepewności oraz męskość-kobiecość [Hofstede 2000]. 

Poszczególne kultury różnią się stopniem, w jakim utrwalają one wzajemne za-
leżności zachodzące między ludźmi, wyrażające się w skłonności do indywidualizmu 
lub kolektywizmu. Społeczeństwo indywidualistyczne to takie, w którym jednostka 
postrzegana jest jako podstawowy element zbiorowości. Przywiązuje się uwagę do 
autonomii, indywidualnych korzyści, osiągnięć i inicjatywy jednostki. Natomiast  
w społeczeństwie kolektywistycznym jednostka jest postrzegana jako odbicie czy też 
powielenie innych jednostek w grupie. Jest to postrzeganie jednostki jako elementu 
składowego większej całości. Uwaga jest przeniesiona na interes grupy, tradycji, na 
poczucie lojalności solidarności wobec innych. Cele grupowe są jednocześnie celami 
jednostek, które silnie identyfikują się z grupą.

Kolejnym wymiarem typologii jest dystans władzy. Jest to kategoria określająca, 
w jakim stopniu osoby podporządkowane akceptują zróżnicowane możliwości wpły-
wania na innych. W kulturach dużego dystansu do władzy uzasadnione są nierówno-
ści pomiędzy ludźmi, a nawet są one pożądane. Władza jest uznawana jako istotny 
składnik życia społecznego. W kulturach małego dystansu do władzy ludzie uważają, 
że władza może być użyta tam, gdzie ma ona do tego prawo, a wszelkie nierówności 
międzyludzkie powinny być zmniejszane. 

Następnym wymiarem jest unikanie niepewności. Wymiar ten opisuje stopień 
skłonności do zaakceptowania nieokreśloności, braku struktury, czy ustalonego 
porządku. W kulturach o wysokim stopniu unikania niepewności wszelkie nieprze-
widziane zdarzenia czy nieplanowane działanie, improwizacja czy zmienność są 
postrzegane jako zagrożenie. W komunikowaniu unikanie niepewności charakteryzo-
wać się będzie przywiązaniem do form rytualnych i formalnie poprawnych, podczas 
gdy akceptacja będzie oznaczała się większą nieformalnością zachowania, wyższym 
stopniem swobody i skłonnością do ryzyka. 

Cechy charakteryzujące czwarty wymiar kultury, czyli męskość–kobiecość, to: 
aktywność, agresywność, realizacja, rywalizacja. W społeczeństwach męskich ważne 
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są pieniądze, istotna jest także rola mężczyzny i jego wyższość nad kobietą. W społe-
czeństwach kobiecych dominują odmienne poglądy, np. mężczyzna powinien zajmo-
wać się domem, wychowaniem dziećmi, człowiek jest ważniejszy niż role społeczne. 
Przywiązuje się uwagę do natury, jakości życia.

Według innego podejścia można wyodrębnić kulturę materialną, umysłową i du-
chową [Mały Słownik Języka Polskiego 1969: 326]. W dziedzinie kultury materialnej 
można wyodrębnić problematykę techniczną i ekonomiczną. W sferze kultury umy-
słowej istotne są zagadnienia edukacji i języka, natomiast wśród elementów kultury 
duchowej ważne są stosunki rodzinne i religia.

Analizując otoczenie kulturowe przedsiębiorstwo powinno zwrócić również 
uwagę na:

– wartości i sposoby zachowań jednostki i grup w społeczeństwie;
– stosunki rodzinne;
– nastawienie do zmian;
– sposoby komunikowania się między ludźmi;
– stopień akceptacji rozłożenia władzy w przedsiębiorstwie;
– podział ról między kobietą a mężczyzną;
– siłę dążenia jednostki do zapewnienia sobie bezpieczeństwa.
W każdej kulturze podstawową jednostką jest rodzina. W krajach afrykańskich 

czy w Chinach funkcjonuje rodzina „wielopokoleniowa”. Dla sprzedawcy będzie 
ważne, kto jest głową rodziny i kto podejmuje decyzje.

Społeczeństwa różnią się swoim nastawieniem do zmian. W społeczeństwie kon-
serwatywnym trudniej jest wprowadzić nowy produkt. Należy poświęcić wiele ener-
gii na przedstawienie zalet nowości rynkowej, która przyczyni się do zaoszczędze-
nia czasu i pieniędzy konsumentów. Wiąże się to również z nastawieniem do czasu.  
W różnych kulturach może występować odmienne nastawienie do produktów, któ-
rych zadaniem jest zaoszczędzenie czasu konsumenta.

Ważnym zagadnieniem jest sposób interpersonalnego komunikowania się w róż-
nych kulturach. Chodzi tu o przekazywanie informacji związanej lub niezwiązanej  
z kontekstem. Z tego punktu widzenia wyróżnia się  kultury tzw. wysokokontek-
stowe, gdzie informacja jest ściśle związana z kontekstem (Japonia, kraje arabskie). 
Przeciwieństwem ich jest kultura niemiecka czy szwajcarska. Sposób przekazywania 
informacji i jej powiązanie z kontekstem są brane pod uwagę w szczególności przy 
prowadzeniu działań promocyjnych. W Japonii przeważają motywy emocjonalne, 
natomiast w Stanach Zjednoczonych argumenty racjonalne.

Podział ról między kobietą a mężczyzną w poszczególnych krajach wydaje się 
istotnym czynnikiem przy wyborze strategii na rynku międzynarodowym. Dominacja 
mężczyzn jest charakterystyczna dla Japonii czy innych krajów azjatyckich, a nawet 

Aleksandra Krawuczka



27

afrykańskich. Natomiast w krajach skandynawskich nie ma wyraźnego podziału ról, 
a z kolei w USA czy we Francji występuje całkowita emancypacja.

Siła dążenia jednostki do bezpieczeństwa wiąże się z zapewnieniem sobie miejsce 
pracy. Dążenie to jest bardzo silne w Japonii i Grecji, przeciętne w Niemczech i słabe 
w Stanach Zjednoczonych [Bartosik-Purgat 2004; Bartosik-Purgat 2006].

zakończenie 
Reasumując, należy stwierdzić, iż wiedza o różnicach  kulturowych pozwala na 

skuteczniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym, w tym 
w szczególności zarządzanie marketingiem. Znajomość otoczenia kulturowego nie 
jest jedynym wyznacznikiem sukcesu przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej. 
Jednak poznanie lokalnych obyczajów jest warunkiem powodzenia rynkowego.

Należy podkreślić, że uwzględnienie zmiennych kulturowych jest istotne zarów-
no w tworzeniu struktury organizacyjnej i systemów motywacyjnych, jak i budowa-
niu pozycji na rynku przedsiębiorstwa działającego w otoczeniu międzynarodowym. 
Znajomość tych zmiennych jest pomocna w rozwiązywaniu konfliktów między pra-
cownikami, pochodzącymi z różnych kręgów kultur narodowych.

W strategii marketingu międzynarodowego uwarunkowania kulturowe powin-
ny być uwzględniane przy dostosowaniu do specyfiki danego rynku zagranicznego 
cech produktów, opakowań, brzmienia ich marek, stylu i kanałów przekazu reklamy,  
a także w trakcie prowadzenia negocjacji handlowych. Niedopełnienie tych zasad 
oraz ignorowanie różnic kulturowych występujących pomiędzy rynkami zagranicz-
nymi może doprowadzić do powstania drastycznych błędów w postaci niedopasowa-
nia oferty przedsiębiorstwa do danego rynku.
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the challenges oF global maRketing 
– cultuRal VaRiables

WYZWANIA W MARKETINGU GLOBALNYM – ASPEKT KULTUROWY

Streszczenie: Pojęcie kultura obejmuje szereg aspektów takich jak: uznawane wartości, 
problem wiary, normy zachowania, styl życia, sposób organizacji społeczeństwa i gospodarki, 
a także sposób funkcjonowania instytucji oraz zachowania charakterystyczne dla danej kultury 
biznesowej. Wszystkie kontakty oraz transakcje są w świecie biznesu realizowane poprzez akt 
komunikacji, który z uwagi na złożoną strukturę komunikacji międzykulturowej, może zostać 
łatwo zakłócony lub przerwany. Komunikaty wysyłane przez przedstawicieli odmiennych kul-
tur są „filtrowane” przez określone oczekiwania wobec konkretnej sytuacji, problemu itp. Im 
bardziej kultury różnią się, tym większe istnieje prawdopodobieństwo, że przekaz zostanie 
zniekształcony. Przykłady opisane w niniejszym opracowaniu zostały dobrane tak, aby zilu-
strować złożoność i specyfikę współpracy na rynkach międzynarodowych. 

Słowa kluczowe: globalne rynki, marketing, komunikacja międzykulturowa, kultura. 

The marketing function in the contemporary world is facing an increasing number 
of challenges. Many companies are entering international markets for a variety of 
reasons:

 – Businesses want to achieve growth and since the demand for the products or 
services they offer is dramatically decreasing on their domestic markets, they 
decide that the only option is to go international. As Pilbeam claims: “Sooner 
or later, the growing company will reach market saturation in its domestic 
market, and there will be little choice but to move into overseas markets. 
Most companies, in fact, start dipping their toes into foreign waters long be-
fore they reach market saturation, to exploit other profitable markets and give 
themselves experience of working abroad. Whether the company is trading 
abroad or establishing foreign subsidiaries, the issue of national culture assu-
mes great importance (…). Companies moving into international markets will 
usually first feel the effects of culture on their marketing and advertising. Eve-
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ry international marketer has their collection of mistakes, where the values of 
one culture fail to translate into another” [Pilbeam 2010: 5];
 – The competition is rising and further expansion on the domestic market is the-
refore limited;
 – Entering foreign markets widens the company’s horizons which, in turn, allows 
it to increase its scope and aim at larger target;
 – Operating on an international level increases the opportunity to achieve eco-
nomies of scale: there is a direct relationship between the volume of output, 
market share and cost per unit. Lowering the overall costs allows companies 
not only to increase production, but they are also left with more money to invest 
in research and development of new products. As a result, they become better 
equipped to stand fierce competition;
 – They sometimes need resources i.e. raw materials, machinery, technology that 
are more easily and widely available on foreign markets. Many economies are 
not self-sufficient, and international trade becomes a necessity. 

Thus, to operate smoothly on foreign markets companies have to be aware of 
various obstacles and issues that need to be taken into consideration, and handled 
once a company decides to go beyond the borders of its country. At the beginning 
of 1980s marketers assumed that consumers all over the world were becoming more 
and more alike and they would  be able to advertise, promote and sell the same pro-
ducts, under the same name and in the same way to consumers all over the world. 
This would also mean that the costs of entering a new market and successfully 
operating on it would not be very high. That is how the idea of global marketing 
developed. However, they soon found out that the process of setting up a company 
and successfully selling its products on a new, foreign market is a much more com-
plicated issue. Not only the conditions and requirements of various markets were 
more demanding than they thought, but individual markets displayed big differen-
ces in tastes and preferences of prospective customers. The bottom line was that to 
sell a product on a foreign market companies had to start using  methods and styles 
that were appropriate for local customers. They had to carry out a detailed analysis 
of each new market, examine its characteristics and except for the usual estimates 
of the market size, market growth and market segments [cf. Surridge & Gillespe 
2005: 8] companies operating on an international scale have had to start paying 
closer attention to huge cultural differences.  

The analysis of international markets is a very challenging task. Thus, the com-
panies need to carefully plan and undertake a number of activities which always 
have to precede the process of establishing their products on foreign markets. Mor-
den [cf. Morden 1993: 195–202] proposes analyzing the 12 Cs of international 
marketing:

The challenges of global marketing – cultural variables
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1. Country 
Marketers must have a thorough understanding of the target country. The know-

ledge they need to acquire includes the information about:
 – the structure and functioning of the country’s trade and commercial infra-
structure,
 – the marketing and distribution structures used by the particular trade in the 
target country. This involves knowledge about what marketing agencies are 
available and what market intelligence can be obtained; the kind and number 
of distributions channels that may be used and the best ways of promoting a 
product. Such  information is essential for understanding the way in which the 
product can be marketed and sold,
 – policy towards inward trade i.e. government policies and requirements con-
cerning the range and type of imports that are accepted into the country; the 
degree to which local suppliers and manufacturers are protected against fo-
reign competition; the proportion of total products value that must be obta-
ined from home produced or manufactured content of products marketed by 
foreign companies; tariffs duties or quotas imposed by the government on 
imported goods,
 – import regulations imposed by the target country that refer to all the legal and 
financial regulations that foreign marketers have to comply with; the necessa-
ry shipping, insurance and import documentation required.

2. Culture and consumer behaviour 
The behavioral determinants of demand that are of particular relevance to inter-

national marketer are: 
 – the importance of individual motivation in comparison with group norms, and 
the influence of the family in purchase decisions. Individual motivations are 
stronger in western cultures that in eastern, and the influence of family on the 
purchasing decision is very strong in Asian and African cultures,
 – the kinds of lifestyle that are dominant in the target country, and which groups 
influence the acceptance or refusal of a new product. Sometimes the product 
will have to be modified in order to be accepted. For example, American pe-
ople appreciate products that are functional and they are less status-conscious. 
Moreover, since they are a very mobile society, they prefer to buy goods, for 
example furniture, which are not fitted, but which they can take along when 
they move. On the other hand, Europeans look for products which are more 
sophisticated and specially designed. In short “when the customer buys the 
brand, they buy the image and the lifestyle that goes with it” [cf. Emmerson 
2007: 113]. One of the largest food companies in the world, Nescafe, makes 
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more than 200 varieties of coffee to suit local tastes. The research showed that 
“the Japanese people love canned coffee sold hot and cold in vending ma-
chines, the Greeks prefer it sweet and gritty, mixed with the grounds and the 
Italians prefer a caramelized roast yielding a distinctive aftertaste” [Hofste-
de 1996: 123]. Pilbeam maintains that “cultural barriers in marketing can be 
overcome by repositioning brands, changing advertising and product features 
to suit local sensitivities” [Pilbeam 2010: 5],
 – the society’s approach to finance, which influences the rate of consumer spen-
ding. There are societies which are encouraged and more likely to take consu-
mer credit (e.g. in western countries), and societies that are very reluctant to 
borrow money in order to buy products and services. Such people save money 
from personal income, and only then are they prepared to spend money to buy 
some goods.

3. Concentration of population  
The population of a given country may be concentrated in larger cities (sometimes 

a significant part of the population dwells in such cities, especially in the national and 
provincial capitals); in those areas of the country which are agriculturally productive, 
or which contain extractive industries like, for example, coal mining and fishing. Mo-
reover, such factors as income distribution i.e. distribution of wealth between rich and 
poor, between urban and rural areas, between ethnic groups making up the society 
influence the disposable income, and therefore the rate of consumer spending.

4. Communication
Marketers have to be aware and decide which communication and media will be 

the best and most relevant for their needs. Though, now we are living in the area of 
the Internet, this medium may not always be the most optimal choice to reach a given 
target group. As for newspapers, for example, there may be big differences even wi-
thin one country in terms of not only the number of readers, but newspapers may vary 
widely in their approach towards some issues, language and they may represent the 
interests of various ethnic or religious  groups.

5. Channels of distribution
These are many ways to make a product accessible and available to the customer. 

Well organized and managed channels increase the chances for marketers to success-
fully compete in the marketplace. The following factors are to be taken into consi-
deration by exporters: export houses in a given country, which provide specialized 
international marketing, sales and shipment services to their clients; buying agencies 
that act on behalf of international customers (they may, for example, organize tenders 
and invite competitive bids from potential suppliers, which in turn, greatly increases 
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the chance to succeed on foreign markets); local agents and distributors who act as 
independent intermediaries and sell an exporter’s products in a given area.

6. Capacity to pay 
Marketers have to aware of the factors which influence the capacity of the target 

to pay for the goods or services they offer. These may include the government restric-
tion on the expenditure of foreign currency reserves, guarantees of payment, loan 
terms, personal disposable income etc.

7. Currency
The currency that is a legal tender in a target country is a very important factor 

which influences the value of international sales. If the local currency is not accepta-
ble (or convertible) in international trade, then payments will have to be made using 
the hard currency reserves in a given country. In case of, for example, Third World 
Countries that are not able to secure enough hard currency reserves to cover their 
needs, marketers will have to consider some alternative methods of effecting pay-
ments. One way may be to pay for the imported goods in kind, at an equivalent value. 
Another factor that has to be taken into consideration are fluctuations in the value of 
some currencies against others. When some currencies rise in value some goods may 
be more expensive on some markets.

8. Control and co-ordination of various activities undertaken in the process of 
international marketing. These concern, for example, the number of agencies and 
distributors involved on a given territory, and the ability of marketers to control and 
co-ordinate their performance; the measurement criteria and performance standards 
that will allow to decide if objectives have been achieved. 

9. Commitment 
A business which is determined to establish a long-term presence on a given ter-

ritory has to continually develop and expand its knowledge of the local market. This 
may be achieved through committing itself to developing and improving relations 
with local agencies, distributors and any institutions that influence its operations on 
a given market.

10. Choices 
Marketers need to be aware of the marketing mix choices i.e. the process of esta-

blishing a product or service on a market available in the target country. 

11. Contractual obligations 
These refer to obligations of any proposed deal and include financial deposits in 

hard currency, the terms and conditions of payment, guarantees of delivery and finan-
cial consequences for late payments or failure to pay.
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12. Caveats 
Except for the above factors there are a number of issues that international marke-

ters have to be aware of. These concern, for example, the reputation of the company 
selling its products (in some markets people are less likely to criticize imported goods 
than domestic products); motivation of export salespeople; political stability and how 
business is done. The last issue i.e. how business is done concerns, for example, the 
way people in a given culture approach business contacts and deals. Gesteland, an 
experienced and one of the most prominent researchers in cross-cultural issues in 
business proposed a classification of business cultures according to how people in  
a given culture approach such issues as:

 – attitudes towards building and maintaining relationship. Gesteland divided the 
world cultures into the deal-focused and relationship-focused. People in the deal-
-focused cultures are open to dealing with strangers, and often it is enough to make 
a phone call to make an appointment with them and get down to business soon 
after the people meet. People from Northern Europe, North America, Australia 
and New Zealand are the most prominent examples of such cultures. The USA is 
no doubt a classic, and probably the most notable example here “Americans are 
deal-oriented; they see it as a present opportunity that must be seized. American 
prosperity was built on opportunities quickly taken, and immediate profit is seen 
as the paramount reality” [Lewis 2006: 164]. Relationship-focused cultures, where 
it is essential to get to know prospective business partners before entering into 
any transaction, lie on the opposite side. Representatives of such cultures prefer to 
deal with people they know – they are most open to dealing with members of their 
family, friends and are not open to strangers. Therefore, to start doing business 
with these people one has to be best recommended and introduced by an inter-
mediary, and then spend a long time on building ties and earning their trust. “The 
ideal introducer is a high-status person or organization known to both parties (…).  
A good second best might be the commercial section of your country’s embassy in 
the target market. Embassy officials tend to be accorded high status in relationship-
-oriented cultures (…). Chambers of commerce and trade associations are other 
potential introducers” [Gesteland 1996: 19–22]. Representatives of these cultures 
come from the Arab Countries, African, Latin America and from most countries 
of the Asia/Pacific region. Carte and Fox warn that the Arab people want to know 
their business partners before they get down to business. Therefore, one has to pre-
pared that they will spend a long time (sometimes even 45 minutes) to talk about 
various aspects of life e.g. family, hobbies, travel, current affairs, the economy etc. 
at the beginning of a meeting. What is more, they may interrupt the meeting and 
continue to bring up these topics no matter how advanced the discussions about the 
deal or transactions are [cf. Carte and Fox 2009: 71]. Similarly, for the Japanese, 

The challenges of global marketing – cultural variables



36

people “the current project or proposal is a trivial item in comparison with the 
momentous decision they have to make about whether or not to enter into a lasting 
business relationship with the foreigners” [Lewis 2006: 164].
 – attitude to hierarchies which is the basic difference between formal and in-
formal cultures. For people who come from moderately formal cultures i.e. 
Canada, New Zealand, Demark and Norway, and from more formal cultures i.e. 
most of Europe, Mediterranean Region, Arab World, Latin America and most 
of Asia status distinctions are big and their organizations are more hierarchical. 
All these is connected with the necessity to show deep respect to people who are 
higher in ranks than others, and organizational hierarchies are more complex. 
Foreigners who come from a different culture have to know whom they should 
approach first when trying to do business. If they fail to do it they may be disre-
garded.  Australia and the USA are on the opposite side of this division. They 
belong to informal cultures, sometimes referred to as egalitarian cultures. They 
regard titles, qualifications and surnames as an unnecessary barrier to commu-
nication, and are ready to approach and be approached by people irrespective of 
their rank and position in the company. “The sharp divide between egalitarian 
and hierarchical societies can act as a barrier to trade exporters. International 
marketers from informal cultures often do not know how to show respect to 
high–ranking persons from formal cultures, who in turn may be easily offended 
by perceived slight” [Gesteland 1996: 45–47]. 
 – attitudes to time. There are very significant differences in the way people treat 
time, and consequently appointments and deadlines in various cultures across 
the world. In rigid-time societies (monochromic cultures) punctuality and me-
eting deadlines are of critical importance. Moreover, people from these cultures 
concentrate on one task at a time, do not interrupt meetings and do not tolerate 
diversions in discussions. Gesteland divided the world cultures into very mono-
chromic i.e. Nordic and Germanic Europe, North America and Japan, and mode-
rately monochromic i.e. Australia and New Zealand, Eastern Europe, Southern 
Europe, Singapore, Hong Kong, Taiwan, China and South Korea. People whose 
behavior in terms of time, keeping appointments and deadlines, and behaving du-
ring e.g. meetings is fundamentally different (they are used to doing a few things 
at the same time, tolerate interruptions and diversions) belong to the so called 
polychromic cultures. They come from The Arab World, Africa, Latin America, 
South and Southeast Asia [Gesteland 1996: 55–57]. Lewis provides an example 
of how the different attitude to time may bring about culture clash “the cultural 
display might be an Italian (probably from Rome) who turns up half an hour late 
for a scheduled meeting. In her own cultural environment this will make no wa-
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ves, for most of the others will be late, too. Were she to turn up 30 minutes late in 
an alien culture, say Germany, she would deliver a culture shock of no mean pro-
portions. Germans do not like to be kept waiting for 3 minutes, let alone 30. Im-
mediate resistance and protest by the German leads to Italian defense (traffic jam, 
ill daughter, etc.) and eventually a defense of the Italian way of life: “Why are 
you Germans so obsessed about time? You are like clocks!” Such confrontation 
often leads to a deadlock and even withdrawal from a project” [Lewis 2006: 19].
 – non-verbal behavior. The importance of communicating through non-verbal 
messages cannot be underestimated. The range of non-verbal signals and the 
different  meanings attached to them across cultures is enormous, and is very 
often a cause of serious misunderstandings. In business they may lead not only 
to breaking negotiations and failing to sign contracts, but they may be a cause 
for severing relations forever. The areas of potential misunderstanding between 
representatives of various cultures in this respect are numerous. It may be the 
use of space i.e. the distance between people during conversation. “In the Uni-
ted States, for example, the customary distance for a business discussion is 5 to 
8 feet. For personal business, it is 18 inches to 3 feet. When the distance is clo-
ser or farther  than is customary, people tend to feel uneasy. For example, a US 
manager conducting business discussions in Latin America may be constantly 
moving backward to avoid the closer conversational distance to which the Latin 
American official is accustomed. Consequently, at the end of the discussion, 
each party may feel uneasy about the other” [Daniels, Radebaugh, Sullivan 
2007: 69]. Many problems are caused by the improper use of gestures across 
cultures. There are few gestures that are universal. However, they may carry 
different connotations to people in different cultures. One of the most univer-
sal gestures is the OK sign. For the people in the USA it means ’it’s fine’, for 
the German people it means ’You are a lunatic’, for the Greek it is an obscene 
symbol for a body orifice; for the French people it means ‘zero or worthless’, 
for the Japanese people it means  ‘money’, and for the Polish it means ‘it is all 
right, I agree’. Another thing which often makes people uncomfortable is the 
amount of touching that is acceptable across cultures. For example, for people 
from a high contact culture e.g. the Arab world physical contact between men 
is something normal, but it may be a cause for embarrassment for people from 
low contact culture, such as the UK, Northern Europe and most of Asia. The 
areas in which sales people, for example, should be trained may also include the 
ways of sitting across cultures “Some forms of sales training actually include a 
close study of body language, especially in those societies where it is demon-
strative. Italian salespeople, for instance, are told to pay great attention to the 
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way their clients sit during a meeting. If they are leaning forward on the edge of 
their chairs, they are interested in the discussion or proposal. If they sit back in 
their chairs, they are either bored or confident that things will turn their way if 
they are patient. Buttoned jackets or arms tightly crossed betray defensiveness 
and withdrawal. A savvy Italian salesperson will not try to close a sale in such 
a situation. Neither should a proposal be made to someone who is tapping with 
feet or fingers – they should be asked to speak. Italian people are also taught 
to sit as close as they can to their customers when attempting to close the deal. 
Latin people will tend to buy more from a person sitting close to them than from 
someone at a distance” [Lewis 2006: 161].

Hall stressed the importance of language in cross-cultural communication and 
divided cultures according to how people express what they want to communicate to 
others. The first type he distinguished are low-context cultures. The representatives 
of such cultures, mainly North American people use explicit, concrete and unambi-
guous terms to put themselves across and there is little cultural context attached to 
the messages they send. The words used by them are direct, and can be taken literally 
which greatly reduces the chances for miscommunication and ambiguity. The other 
type of cultures distinguished by Hall i.e. high-context cultures use language that 
is not direct and straightforward, messages are implicit and can be often understood 
only within a specific context. This often leads to confusion and lack of understanding 
among people. To understand representatives of such cultures, for example, Japanese 
people, one has to watch their body language as they express most of what they want 
to communicate through smiles, sighs, grunts, nods and eye movements, and by the 
words they actually use. Foreigners who talk to Japanese people often have a different 
idea of what the Japanese really mean to say [Michalska-Suchanek 2012: 3–4].

Other issues that can never be neglected by marketers operating internationally 
concern:

1. Contracts 
Different cultures display different attitudes to contracts. These differences arise 

from different ethical approaches and standards across cultures. For American pe-
ople, Germans, Swiss and Finns, for example, a written contract is something that is 
not only legally binding. They regard it as “something that, if not holy, is certainly 
final. The Japanese or Chinese display a completely different attitudes in this respect. 
If they sign a contract and later find that the conditions of the contract are not favo-
urable because, for example, market conditions suddenly change, new tax laws are 
introduced, the currency is devaluated they feel free to break it. For them a contract it 
is merely a statement of intention” [Lewis 2006: 172].
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2. Colours 
Companies have to be aware of the meaning of colours in various cultures. In 

China, for example, red is traditionally regarded to be a lucky colour, and white is the 
colour of death and is traditionally seen as unlucky. Blue and yellow used together 
may also suggest death (at funerals, a gift of money was often put in a yellow enve-
lope with a blue stripe). It is thus advisable to avoid this combination of colours on 
logos and packaging. 

3. Numbers
Number thirteen is believed to be unlucky in western countries. Yet, in China it is 

number four that is considered to be unlucky since it sounds like the word for ‘death’. 
Chinese consider number eight to be lucky.

4. Religion 
A prime example when it comes to religious considerations in international mar-

keting are countries where Muslim people live. The McDonald’s company, one of the 
icons in global marketing encountered numerous problems while trying to sell its food 
in such countries. When the company entered  Indian market it became obvious that 
they will not be able to sell one of their flagship products i.e. hamburger for the simple 
reason that is made of beef. And the Hindu venerate the cow. Thus the company had 
to change the kind of meat. They thought about using pork instead, but it turned out 
that there are around 140 million Muslim people living in India. Muslim people are 
prohibited by their religion to eat pork. McDonald’s was left with chicken and mutton.

Cultural differences may create minor or more complex problems for companies 
who are, or wish to be present on international markets. And only those who are awa-
re of huge differences stand a chance to handle problems resulting from cross-cultural 
differences successfully, hold successful win–win negotiations and close deals that 
will satisfy both parties. Entering a foreign market and successfully selling a product 
to its people is not only about having a powerful brand name, labeling and packaging. 
Sometimes it may be a long and complicated process which will lead to success only 
if international partners prepare and successfully handle a number of tasks. 
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Izabela Delakowicz-Galowy

INTERNATIONAL BUSINESS  ETIQUETTE

ETYKIETA W BIZNESIE – ASPEKT MIĘDZYNARODOWY

Streszczenie: Tematem opracowania jest etykieta w biznesie, która w relacjach bizneso-
wych jest absolutnie niezbędna. Przestrzeganie etykiety, jak również związanego z nią proto-
kołu, ustala wzajemne zawodowe relacje pomiędzy partnerami, podwładnym i przełożonym, 
kobietą i mężczyzną. Pozwala lepiej i łatwiej dostosować się do określonych sytuacji. W bizne-
sie, tak jak w dyplomacji, istnieją ściśle określone zasady zachowania i postępowania, których 
nieprzestrzeganie może spowodować poważne konsekwencje. Znajomość etykiety biznesowej 
nie może przy tym ograniczać się do jednego kraju, istotne są bowiem różnice kulturowe. W 
artykule opisany został problem etykiety na przykładzie wybranych – odmiennych kulturowo 
– krajów: Stany Zjednoczonych, Japonii,  Grecji i Polski. 

Słowa kluczowe: biznes, etykieta, spotkania biznesowe, negocjacje.

Etiquette may be defined as a set of principles regarding  one’s manners and 
awareness of customs which is absolutely necessary when we consider personal rela-
tions but most of all business relations. Etiquette governs all relations among business 
partners, among superiors and subordinates as well as professional relations between 
a man and a woman. Mastering proper manners facilitates better adjustment to differ-
ent social situations.

According to business etiquette a person’s age or gender do not matter in a pro-
fessional context while one’s position in a company is of real significance. Therefore 
business relations are governed by the principle of precedence, the basis of which is 
not one’s age or gender but their  position in the company.  In business as well as in 
diplomacy there are strict principles of precedence, the ignorance of which might lead 
to confusion, misunderstanding or social blunders. Of course, the awareness of busi-
ness etiquette rules should not be confined to just one country; therefore awareness of 
cultural differences is crucial.

Like business itself business manners today are in a process of constant changes 
yet still if you are aiming at an executive level position or if you already have one and 
would like to stay there it is fundamental that the image you create is that of a poised, 
self-confident and successful executive.  A considerable part of that success image re-



42 Izabela Delakowicz-Galowy

sults from being an expert in your line of business but even a greater part results from 
knowing the basics of good manners. Nothing builds confidence like  knowing the  
etiquette principles for each business situation and knowing  when it is proper and ac-
ceptable to disobey those principles. Nothing will build  your success image quicker 
than the skill  to  deal with your colleagues, clients and superiors with tact and style.

It is a common knowledge that  good manners can facilitate your  success  and lead 
to your promotion  over an equally qualified yet less poised rival. In fact what you do 
not know about manners can lower your chances of success for no amount of technical 
skill can compensate for the inability to get along with others. Good manners are cru-
cial in building good relations with other people as they can provide you with constant 
support and cooperation. Keeping the stress level high  works well for a while but what 
works best over a longer period of time is treating people tactfully, recognizing their 
work and making them feel at ease – in short,  use good manners to make your way to 
the top as good manners will also enable you to stay at the top for good.

Yet, there is still another aspect that we should not overlook namely, cultural dif-
ferences which must be taken into consideration when learning manners. Our own 
culture provides us with a certain code of behavior. That code indicates the rules of 
behavior which must be obeyed or we may not be accepted by our society. The igno-
rance of such rules may mean rejection so unless we are eccentric we will conform. A 
well-brought up member of a society not only accepts such rules but even welcomes 
them. Thanks to that code  we do not make fools of ourselves or being considered 
outsiders. 

The problem  comes up when we face representatives of different cultures. As 
a representative of our culture we would like to show what good manners we have. 
Still what are good manners in one country can become an offence in another [Lewis 
2006: 81].

Keeping the above points in mind, now  let us consider the complexities of work-
ing on the international stage. Modern business is global and demands people travel 
to foreign countries and mix with foreign clients, colleagues or customers. Each one 
of those cultures will also have their own etiquette rules, many of them unwritten. 
When two or more different cultures mix, it is easy for small etiquette mistakes to be 
made that could have negative consequences. International business etiquette mani-
fests itself in many shapes and sizes. 

Throughout the world people from different cultures have various etiquette rules 
around areas such as personal space, communication, gift giving, food, business meet-
ings and much more. For those wanting to make a good impression  understanding of 
international business etiquette is crucial [http://www.kwintessential.co.uk/cultural-
services/articles/international-business-etiquette.html; accessed: 7 December 2014].
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Therefore  in this article some guidelines will be given how to avoid social blun-
ders when doing business in another country. As it would be almost impossible to 
mention all the cultural distinctions, some chosen representative  countries will be 
taken into consideration.

As one is unable to mention all the aspects and refer to all countries therefore 
I have decided to devote special attention to some chosen contrasting cultures of 
the USA, Japan, Greece and Poland. The particular countries are described from the 
point of business meeting and negotiations as well as  various social aspects like, for 
example, gift giving and conversation topics.

the usa 
American businesspeople are considered to be the toughest in the world  as far 

as negotiations are concerned yet on the other hand they are sometimes the easiest to 
handle. The reason for that is their simple business philosophy – their prior goal is 
to make money as quickly as possible, applying hard work, speed, opportunism and 
power as the media toward this end. Their business decisions are considered ruthless 
as they are not affected by feelings or empathy for others. Therefore to deal with 
them successfully one should be honest and straightforward as they become gravely 
irritated by “devious” manners often presented by Latinos and Asians.

Americans at meetings
 – They are individualistic that is why they do not like  consulting with others 
unless it is absolutely necessary.
 – They  are very informal from the very beginning; they their jackets off, use first 
names and discuss personal issues like, for example, family.
 – They use English only disregarding the knowledge of foreign languages.
 – They use humour whenever they can even if others do not understand it.
 – They are very direct stating what they want or what they do not want and feel 
uncomfortable if others do not reveal their expectations.
 – They like to take  calculated risks.
 – They want speedy agreement without too much consideration from the other 
party as “time is money”.
 – They want ‘yes’ in principle and will work out on details later while, for exam-
ple, Germans or French prefer to establish the particulars first.
 – They are opportunistic and tend to grab their chances as fast as they can.
 – They tend to get impatient if they cannot close the deal quickly.
 – They are persistent and look for solutions at all costs.
 – They are blunt; they will disagree and say so which puzzles Japanese, Arabs, 
Italians and Latinos.
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 – They feel they are the best and focus on winning; they often assume that Ame-
rican standards are the only correct ones.
 – They are not very much interested in other cultures and tend to make social  
blunders [Lewis 2006: 180–182].

How to successfully deal with Americans
 – Americans talk fast and if the language is English a foreigner should be careful 
to always read “the fine print” for their apparent frankness and openness is ju-
xtaposed with legal control in their contracts and they will be ready to sue you 
if you do not comply with very clause you agreed on.
 – You should always try to appear direct and honest but at the same time rather 
tough in your dealings with Americans who respect open disagreement and as-
sertiveness. You do not have to beat about the bush as if you had to dealing  with 
the Japanese or Italians.
 – If you appear tough enough, Americans will oppose, push and argue but it is all 
part of the game since they also want to close the deal. They will use a lot of 
words but if you remain quiet you will eventually earn their respect. The answer 
to their popular question: “Do we have a deal?” should be “Maybe”. Do not let 
them hurry you as they are usually interested in that particular deal more than 
the long-term relationship. They want profit now unlike the Japanese who want 
your market. Be careful as their friendliness means nothing though it is nice 
while it lasts. They will forget your name the day after the deal is closed. 
 – When Americans buy they want to hear the sales pitch. Soft sell is not necessary 
in the US. Americans expect the salesperson to attack them from the start. They 
want to be given every advantage of your product or service and be granted a 
hefty discount. Finally after much talk the deal is closed although neither the 
buyer nor the seller trust each other but they somehow accept the fact [Lewis 
2006: 183].
 – Socially Americans are quick to invite you to their homes. Arrive on time as 
you should for all appointments in the US and have the host’s phone number 
in case you were running late. It would be a good idea to leave before 10pm as 
many Americans go to bed early and get up early.
 – Suitable gifts are wine, flowers, a good Scotch whisky would also be welcome; 
although remember that Americans tend to drink less or prefer lighter spirits.
 – As for conversational topics, good ice-breakers would be the glory of the huge 
American country,  the kindness of American people,  British history and the 
Royal Family while a debate about American foreign policy, the Vietnam war or 
sexual jokes should be avoided [Tomalin and Nicks 2007: 175].
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japan

Japanese are disciplined and attentive but may understood almost nothing in 
any foreign language spoken at a normal speed. If they do not understand still 
they are courteous and try to create personal harmony so how you address them 
is essential.

Japanese at meetings
 – They are conditioned by exceptional historical, geographical boundaries and 
limitations as well as their thought processes in their exceptional language.
 – At the first meeting they worry about meeting newcomers. In their own so-
ciety Japanese executives know exactly how they should address each other 
depending on  a superior, inferior or equal status. They represent their group so 
they are unwilling to express any personal opinions without consulting a proper 
authority. Therefore the exchange of visiting cards is quite a ceremony which 
enables the Japanese to identify the rank of the visitor.
 – The Japanese represent their company which is part of their group, which in 
turn represents Japan so they are unable to deal with any issue alone. It is time 
consuming but in Japan all members of a group must become acquainted with 
the visitors.
 – Another problem arises when decisions are to be made quickly and visitors 
impose some time limit. Then the Japanese withdraw quietly.  If they are unable 
to meet your demands they will back out as they dread losing face.
 – In Japanese negotiations face must not be lost and politeness maintained at all 
times. They do their best to stay polite while their unwillingness to say ‘no’ 
is well-known.  If they do not want  to sign a deal with you they will not say 
it directly but you will not be able to get in touch with your business contact 
again.

Japanese negotiations
 – The first person you contact in a Japanese company (or who contacted you) will 
be present during all negotiations.
 – The Japanese usually negotiate in teams, each member of which is an expert in 
a different field.
 – There will be a senior staff member present who will dictate tactics but each 
member of the group will have their own questions concerning their field of 
expertise.
 – The questions are to gather information not to make a decision.
 – The decision will have to be consulted with the head office and it will not be 
made quickly so not during the first two meetings [Lewis 2006: 512–513].

International business etiquette
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Informal meetings
 – They prefer evening hospitality when there is more opportunity for relaxed co-
nversations. Entertaining usually starts immediately after work. Midweek en-
tertainment may stop at around 9pm to allow for the long journey home.
 – Keep alcohol under control; the Japanese may get drunk to unwind but the visi-
tors are supposed to stay in control.
 – Karaoke nights are important to team-building so be brave and take part in it.
 – You might be invited to an expensive restaurant and if you are an MD or CEO 
of a reasonably sized company you will be expected to reciprocate.
 – Gift giving will always be initiated  by the Japanese, do not try to ‘outgift’ a 
Japanese. It is a game you are to lose as any extravagance on your part will 
only result in escalating expense on theirs. Proper gifts are good quality bran-
ded goods especially to do with local tradition. The packaging is as important 
as the gift itself so it should be carefully wrapped and show the brand name. 
Avoid giving white chrysanthemums and flowers in even numbers.
 – Remain silent when your Japanese counterparts are silent.
 – A good conversational topic would be Japanese culture, food and sport, espe-
cially baseball.

A topic to avoid would be wars, any criticism of a Japanese company or life-
style; home and household until you get to know people well [Tomlin and Nicks 
2007: 95, 195].

greece

Greece is a tactile culture with its distance of comfort where kissing and hugging 
are common. The Greek like most Mediterranean cultures prefer a slow pace of life. 
Greeks are usually late for appointments, but they always have a good excuse for it 
and warm apologies. They often lose their sense of time when  get involved in lively 
discussions.

Greeks are very talkative, emotional, theatrical and intense and their eye contact 
during address is the strongest in Europe. They are good listeners; they also want to 
be well-informed about business. Being very imaginative they tend to mix various 
subjects in their discussions.

Greek meetings and negotiations
 – Greeks display great charm but they are serious negotiators.
 – The senior person will dominate the discussion like in other Mediterranean co-
untries.
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 – They are clever, have great experience and do not reveal what is not to be re-
vealed before the right time. They can talk late into the night and seem to get 
better as they go along.
 – They are often late for appointments. When they give interviews, they let them 
run on endlessly, even if someone else is waiting.
 – Greeks like eating and drinking, often quite late and they expect you to socialize. 

How to deal with Greeks
 – During negotiations combine friendliness with shrewdness and firmness as the 
Greek are tough negotiators.
 – Show flexibility where rules and regulations are concerned.
 – Personalize business as much as possible and try to get to know as much as you 
can about their private lives, especially about their families.
 – They expect your approach in  business to be warm and generous.
 – They treat business clients as friends  so you should show trust as early in the 
business dealings as possible but be careful.
 – Establish personal closeness with new business associates as soon as you can 
but be careful as  their charm may be a deception.
 – Greeks are excellent hosts with extreme hospitality.
 – Suitable gifts would be flowers or a cake for the hostess.
 – To establish closer relations use a bit of Greek.
 – Learn the basic facts of Greek history and give them all credit for the “glory 
that was Greece”.
 – The topics to be avoided is political relations with Cyprus and Turkey [Lewis 
2007: 280–281].

poland

Business people who would like to establish and increase their presence in new 
Polish markets will definitely benefit from knowing and applying Polish business 
etiquette. Therefore there are some guidelines which a foreign businessperson should 
take into consideration to have an advantage when working with Polish colleagues.

Polish Business Meeting Etiquette
Shake hands upon an initial meeting – shake hands with everyone individually. 

Wait for a woman to extend her hand first, but do not kiss the hand of a Polish busi-
nesswoman.

Build relationships – Poles like to get to know someone before doing business. As 
trust is very important in business interactions, be  prepared for small talk at the be-
ginning of a meeting which will help your Polish colleagues to get to know you better.

International business etiquette
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Respect authority and hierarchy as Polish businesses are hierarchical. The most 
senior members of a company will often make decisions while the most senior mem-
ber in a meeting will set a verbal agenda. If you do not  speak Polish, consider hiring 
a Polish translator or interpreter to demonstrate your professionalism and facilitate 
communication.

Use titles – Poles are impressed by academic and professional titles so use them 
upon an initial meeting. Put the titles on your business cards. Still wait to be invited 
to be on a first name basis with your Polish colleagues.

Support your statements with facts – Poles are expected to back up their state-
ments with facts and foreigners are expected to do likewise.

Be diplomatic – upon an initial meeting, Poles take great care in reading the emo-
tions of the other person in order to tailor any remarks accordingly. After a relation-
ship has been established, Poles will become more open and direct.

Other helpful etiquette tips for Polish business meetings include
 – Dress conservatively. Men and women should wear suits when working with 
big companies. When  working with a small or medium-sized company, dress 
that is more casual is acceptable. 
 – Always wear subdued colors, like black, grey, brown or beige. Women should 
avoid excessive jewelry. The Polish business culture is modest and conservative 
nevertheless always  make sure your clothes are well cared for.
 – Go that extra mile and impress your Polish colleagues by getting a Polish trans-
lation of all relevant documents.
 – Please do not schedule meetings in June, July or February as these are popular 
vacation months in Poland. Moreover refrain from scheduling meetings on Sun-
days as Sundays are reserved for family time.
 – Avoid standing with your hands in your pockets or sitting with one ankle rested 
on your knee as this is considered rude.
 – There is no need to translate business cards into Polish. However, you should 
learn a few Polish phrases which will impress your Polish colleagues.
 – Do not be surprised if business lunches start at 4:00 pm., when the Polish work-
day ends. Lunches and dinners help your Polish colleagues build relationships 
with you.

How to deal with Poles successfully
 – Be humorous and drink with them when you can. Although the younger gene-
ration of business people tend to drink less and refrain from drinking stronger 
spirits.
 – As they are very hospitable, enjoy it and compliment them.
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 – Enter into eager debate with them, concentrating on positive issues.
 – Appreciate Polish high standards of education and artistry.
 – Acknowledge the identification of Polish nationalism with Catholicism and 
praise the deceased Polish Pope.
 – Avoid being too direct, especially if there is some negative issue.
 – Avoid being too serious [Lewis 2007: 288].     

As  one might have expected different countries with different cultural back-
grounds require a unique set of guidelines in order to be successful as an individual  
and a business person who faces various cultural dilemmas. The knowledge of proper 
business manners as well as cultural background will facilitate any novice in the area 
of international business relations to smoothly get along with others; will allow busi-
ness people to achieve success at meetings and win in negotiations. Possibly it will 
be the “I win – you win” situation when business counterparts understand and respect 
each other.

By way of conclusion we can state that etiquette helps maintain good relations 
with people. When dealing with people from a common culture, everyone knows 
the rules and there is not much to think about. Those that lack etiquette are branded 
bad-mannered and rude. However, this is not the same when working on the inter-
national stage. Someone may very well come across as being rude through a lack of 
etiquette but this may be because in their culture that behaviour is normal. As a result 
international business etiquette is a key skill for those wanting to be successful when 
working abroad. Through a great appreciation and understanding of others’ cultures 
you build stronger and longer lasting business relationships [http://www.kwintessen-
tial.co.uk/cultural-services/articles/international-business-etiquette.html; accessed: 7 
December 2014].
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cultural aspects 
oF non-VeRbal communication

ASPEKTY KULTUROWE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ

Streszczenie: Współdziałanie społeczne i świadome porozumiewanie się zakładają ist-
nienie powszechnie przyjętych sposobów odczytywania informacji, które ludzie sobie prze-
kazują. Pociąga to za sobą określone konsekwencje zarówno w biznesie, jak i w zarządzaniu 
przekraczającym granice kulturowe. Dlatego niezbędnym warunkiem sensownej współpracy 
jest istnienie wspólnego systemu znaczeń i wspólnych oczekiwań. Celem niniejszego opraco-
wania jest zwrócenie uwagi na komunikację niewerbalną w różnych aspektach kulturowych. 
Praca ma charakter porównawczy – zostaną przedstawione systemy komunikacji niewerbalnej 
w różnych kulturach w kontekście biznesowym.

Słowa kluczowe: komunikacja niewerbalna, aspekty międzykulturowe, 
kontekst biznesowy. 

IntroductIon

People communicate in many different ways. One of the most important ways is 
through language (verbal and non-verbal). Even though knowledge of the sounds, the 
grammar and the vocabulary of any language is indispensable, it does not guarantee 
understanding. The critical factor has to do with cultural aspects that exist beyond the 
lexical ones, namely aspects that include dimensions of non-verbal communication – 
the use of gestures, facial expressions, sounds, time and space. The aim of the article is 
to emphasise the significance of non-verbal communication and to show the differences 
between particular non-verbal aspects in various cultures. In the times, when co-opera-
tion with people from other cultures, especially in business context is very crucial, the 
knowledge of disparate non-verbal behaviours across cultures should not be neglected.

the concept oF non-VeRbal communication

Communicating by the means of words and sentences constitutes verbal communica-
tion. Non-verbal communication, which follows the same principles, does not consist in 
using words and sentences. Non-verbal communication can be defined as “the deliberate 
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or unintentional use of objects, actions, sounds, time, and space so as to arouse meanings 
in others” [DeFleur, Kearney and Plax 1993: 69]. Samovar and Porter [1995: 182] provi-
de a similar definition: “non-verbal communication involves all those non-verbal stimuli 
in a communication setting that are generated by both the source and his or her use of the 
environment and that have potential message value for the source or receiver”. Both those 
definitions include unintentional as well as intentional behaviour in the total communica-
tion event. This approach is very realistic. In verbal communication people consciously 
decide what words to use. In non-verbal communication people may consciously decide 
whether to smile or cry but they may also do so unconsciously. Goffman [1987: 2] descri-
bes the fusion of intentional and unintentional behaviour as “the expressiveness of the in-
dividual (and therefore his capacity to give impressions) appears to involve two radically 
different kinds of sign activity: the expression that he gives and the impression that he 
gives off. The first involves verbal symbols or their substitutes, which he uses admittedly, 
and solely to convey the information that he and the other are known to attach to these 
symbols. This is communication in the traditional and narrow sense. The second involves  
a wide range of action that others can treat as symptomatic of the actor (communicator), 
the expectation being that the action was performed for reasons other than the informa-
tion conveyed in this way”. 

Perhaps the most useful model of non-verbal communication is the one originally 
presented by Ekman and Friesen [1979: 49–98]. They begin by distinguishing be-
tween three characteristics of non-verbal communication “usage, origin and coding”: 

1. Usage refers to the circumstances that exist at the time of the non-verbal act. It 
includes the physical setting and emotional tone of interaction. Usage also invo-
lves the relationship between verbal and non-verbal behaviour, which I am going 
to analyse later in the chapter. In addition, usage involves external feedback defi-
ned as “the receiver’s verbal or non-verbal reactions to the encoder’s non-verbal 
behaviours as interpreted by the encoder” (Ibidem: 53). In other words, the usage 
consists of the information of the sender’s behaviour, which helps the receiver to 
interpret it. Finally, usage refers to the type of information conveyed. Ekman and 
Friesen talk about informative, communicative or interactive information, which 
I have already mentioned in the previous chapter.

2. Origin refers to the source of non-verbal communication. The first source is the 
nervous system (reflex actions are rooted there). The second source is our ability 
to learn certain behaviours and the third source refers to culture.

3. Coding is the meaning attached to non-verbal acts. The primary distinction is betwe-
en extrinsic and intrinsic codes. According to Rozelle, Druckman and Baxter [1983], 
extrinsically coded acts signify something else. In other words, they do not bear any 
visual resemblance to what they represent (e.g. a thumbs up sign for signalling that 
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everything is okay has no meaning “by itself”). On the other hand, according to Ro-
zelle, Druckman and Baxter “intrinsically coded acts are what they signify (e.g. hit-
ting a person signifies aggression)” [Rozelle, Druckman and Baxter 1997: 68].  
With usage, origin and coding as a basis for defining non-verbal behaviour, Ek-

man and Friesen distinguish five categories of behavioural acts: “emblems, illustra-
tors, regulators, adaptors and affect displays” [Ekman and Friesen 1979: 49–98].

1. Emblems are non-verbal acts that have verbal translation and can substitute for 
words. The meaning is well understood by particular culture, class or group. 
Examples include waving the hands in a greeting or frowning to indicate anger.

2. Illustrators are movements that are tied directly to speech, in other words, they illu-
strate what is being said. Illustrators are socially learned. An example of an illustra-
tor is holding the hands at a certain distance in order to show the length of an object.

3. Regulators are non-verbal acts, which serve to regulate conversation flow betwe-
en people. They are often culture specific and may be subtle indicators such as 
head nods or eye contact to direct verbal interaction.

4. Adaptors are behavioural habits. There are three types of them: “self-adaptors 
such as scratching the head; alter-adaptors which may include protective hand 
movements and object-adaptors, which were originally learned to perform instru-
mental tasks and may include tapping a pencil on the table” [Ibidem].

5. Affect displays consist of facial expressions of emotions. The basic emotions of 
anger, fear, sadness, disgust, happiness, interest and surprise are similar across 
cultures, however very often modified by proper behaviour. 
The system provided by Ekman and Friesen is the most commonly used one. It 

is a very useful means of analysing and organising non-verbal behaviours used in 
communication. What is more, it is also readily applicable in describing processes of 
information exchange in normal, social and business interactions.

the impoRtance oF non-VeRbal communication

Consciously and unconsciously people make important judgements and decisions 
concerning the internal states of others (states expressed without words). Non-verbal 
communication is very important here because people on the basis of others’ actions 
can learn about their affective or emotional states. “In fact, research indicates that pe-
ople believe non-verbal messages instead of verbal ones when the two contradict each 
other” [Burgoon, Buller and Woodall 1989: 9–10]. Non-verbal communication is si-
gnificant in human interaction because it is usually responsible for first impressions. 
More importantly, those initial messages usually colour the perception of everything 
else that follows. Mehrabian a researcher in the field of non-verbal communication 
believes that words convey a very small part of the message. He argues that “93 per-
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cent of the total impact of any given message consists of non-verbal factors” [Mehra-
bian 1978: 53–55], as shown below:

Message Impact Type of Communication

7 percent Words

38 percent Tone of voice and inflection

55 percent Facial expression, body position, gestures

As it can be clearly seen from the table above, non-verbal communication is a very 
important part of the communication process. What is more, people use non-verbal 
communication to establish or develop closer relationship with others. Using it for this 
purpose does not mean that people do it in a deliberate or even conscious way. “The use 
of non-verbal signals and actions that promote physical and psychological closeness 
with others is called non-verbal immediacy behaviours” [Mehrabian 1981: 12]. “Im-
mediacy is a product of a number of related behaviours contributing to perceptions of 
closeness, liking or affect” [DeFleur, Kearney and Plax 1993: 90]. Physical non-verbal 
immediacy behaviours result in smiling, head nodding, forward leaning, eye contact 
and touch. However, psychological closeness is more difficult to describe. It can be 
described as a kind of psychological attachment. What is worth mentioning here is that 
people may be psychologically close to other people but they do not have to be physi-
cally close. Generally, immediacy behaviours are among the most important strategies 
people use to maximize their effectiveness as communicators. They can be also applied 
in business context but they should be applied with caution as they may lead to misun-
derstanding, especially when different cultures are involved. The impact of culture on 
non-verbal communication will be discussed later on in this chapter. 

It is clear to any observer that non-verbal communication conveys a lot of in-
formation not present in verbal communication alone. The silent language can have  
a huge impact on interactions with other people when “making business” is involved. 
In business context people often talk about non-verbal leakage. “Leakage represents the 
true feelings which underlie the social mask” [Poon Teng Fatt 1998: 5]. Although most 
business people try to control their words and their faces they are not able to control 
their bodies. Consequently, the movements of feet and hands, arms and legs convey 
information of which they are unaware. “Some other ways in which information can be 
non-verbally leaked include various automatic psychological changes that are beyond 
deliberate, conscious control” [Ibidem]. Rates of breathing, perspiration, secretion of 
hormones, temperature changes as well as changes in pupil size, give continuous subtle 
information on the sites of tension, excitement, fear or aggression.

One of the advantages of face-to-face communication and the role of non-verbal 
language in business is the opportunity for feedback. By reading the feedback, the busi-
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nessperson can continuously change his/her approach to meet the needs of each circum-
stance. Strategies that have been identified for such modification include “reinforce-
ment, response-matching and accommodation” [Ibidem: 6]. Reinforcement behaviour 
demonstrates approval or disapproval. It has been found that business people use many 
reinforcement behaviours because they want to have greater influence on others.

Response matching is a usually unconscious process by which one person in an 
interaction produces behaviour, which closely resembles that of another while “ac-
commodation is the adjustment of personal styles involving issues of territoriality, 
dominance/submission and intimacy” [Ibidem]. Accommodation is rather a continu-
ous process in comparison with response matching a particular behaviour.

To sum up, non-verbal communication is of great importance not only in every 
day life but also in business context. Therefore, it does not appear that non-verbal 
skills in itself are a guarantee of increased power or success, but rather a supplement 
to other business skills.

the Functions oF non-VeRbal communication

Non-verbal communication “encompasses more than one activity and what is 
more it is not limited to one set of messages” [Samovar and Porter 1995: 183]. What it 
means is that non-verbal communication has many uses and functions.  Samovar and 
Porter talk about the following functions of non-verbal communication: “repeating, 
complementing, substituting and regulating” [Ibidem]. DeFleur, Kearney and Plax, 
[1993: 72–73] establish one more function, namely, contradicting.

1. Repeating
People often use non-verbal messages to repeat, clarify and emphasize the point 

they are trying to make. For instance people hold up their hands in a gesture that 
signifies pointing out in a certain direction in order to show something. This gesture 
may also mean that a person we are pointing at should stop doing something. Repe-
ating often reinforces the verbal message.

2. Complementing
Closely related to repeating is complementing. The difference between repeating 

and complementing is that messages that are repeated non-verbally can often stand 
alone while complementing adds more information to verbal messages. For example, 
as people talk to each other they may roll eyes, move their hands, their head etc. in 
order to convey subtle meanings that emphasize, complement and reinforce the mes-
sage. “Many writers in the area of non-verbal communication refer to this as a type of 
accenting” [Samovar and Porter 1994: 184]. the reason is that the non-verbal message 
accents the point the speaker is trying to make.

Cultural aspects of non-verbal communication



56

3. Substituting
Even though non-verbal communication generally parallels, extends and supports 

verbal messages it may also substitute actions for words. For example, people often 
use non-verbal gestures or facial expressions when trying to communicate emotions. 
The patterns of behaviour that people use depend on cultural background.

4. Regulating
”The use of non-verbal behaviour is in regulating and controlling conversations” 

[DeFleur, Kearney and Plax 1993: 71]. The non-verbal cues are used as signs and si-
gnals for maintaining order in conversation. Regulating is done with little awareness 
on the part of the participants. For instance nodding the head in agreement or looking 
away from a person who is talking. The latter indicates that the person should stop 
talking because it is somebody else’s turn to take the floor. 

5. Contradicting
Non-verbal actions or expressions sometimes openly contradict what is transmit-

ted in verbal communication. However, in this case people usually behave delibera-
tely and they are fully aware when they are transmitting or receiving contradictory 
non-verbal cues. For example somebody shouting “I said I was sorry”. The tone of 
his voice may not indicate at all that he is sorry. One of the most interesting ways in 
which verbal and non-verbal messages can convey different meanings is the use of 
irony. In this case it is usually the non-verbal message implied by the sarcastic tones 
of voice and facial expressions that represents the real meaning.

Generally, the relationship between verbal and non-verbal communication is that 
of mutual dependence, in other words, the two systems complement each other. In 
the section part of this chapter I am going to show the similarities and differences 
between verbal and non-verbal communication.

non-VeRbal communication and cultuRe

Living in a multicultural society has obvious benefits but it also has associated draw-
backs. One of them is that communication between people is more difficult. The reason is 
that all people operate in their own unique cultural background, experiences and lifestyle. 
What is more, they often fail to consider how different other people’s backgrounds can 
be. Culture and communication are inseparable. Anthropologist Hall [1969: 37] argues 
that “culture is communication and that communication is culture”. What it means is that 
the way people communicate, what they believe in, what they say, the language system 
they use, the gestures they employ are all connected with cultural background. How pe-
ople communicate verbally and relate non-verbally to others is learned from the culture 
in which they grow up. At the same time, the way in which people communicate says a 
lot about a particular culture they represent. For example, the Chinese tend to be indirect 
and understate their success (they even learn to speak humbly). In North America people 
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tend to be assertive and show pride in what they are doing. Mexicans and some Africans 
associate direct and prolonged eye contact with status and power. Culture and non-verbal 
communication are closely connected to one another. Although the phenomenon of using 
actions to communicate is universal, the meanings that people attach to those actions 
often shift from culture to culture. Even though “people produce universal facial expres-
sions for most of the basic emotions such as fear, happiness, anger, surprise, disgust and 
sadness” [Ekman and Friesen 1975: 86–88], where, when and to whom they display their 
emotions is learned and influenced by both context and culture.

The connection between culture and non-verbal behaviour is also very important 
in business context. The knowledge of cultural differences is of vital importance for 
a number of reasons. First, by understanding important cultural differences in beha-
viour, it is possible to receive clues about underlying attitudes and values. This know-
ledge, in turn, can be used in working out a strategy, which may help to make a deal. 

Second, the study of non-verbal behaviour can help in making judgements about 
another culture. In other words, people who are aware of cultural differences are not 
likely to feel less offended when they know the meanings a particular culture attaches 
to touch, smell, concept of time or space. 

Finally, the knowledge of cultural differences helps people to avoid serious blun-
ders, which may lead to unexpected consequences. This kind of knowledge is espe-
cially useful in business context where reaching a consensus as well as striking a deal 
without offending representatives of another culture is of prior importance.     

The issue of cultural influence on intercultural communication in business setting 
will be also discussed more thoroughly in the next chapter which focuses on the im-
portance of non-verbal communication in presentations, meetings and negotiations. 

non-VeRbal communication – diVision

Most researchers in the field of non-verbal communication divide non-verbal 
messages into two categories: those that are primarily produced by the body: 

1.  appearance,
2.  colour,
3.  movement, gestures, facial expressions and posture,
4.  eye contact,
5.  touch,
6.  smell,
7.  paralanguage

and those that the individual combines with the setting:
1.  space,
2.  time,
3.  silence.
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According to Victor [1992: 186], active non-verbal communication can be defined 
as “non-verbal behaviour the communicator can consciously modulate”. For exam-
ple, some negotiators are capable of controlling or even reducing certain behaviour 
when they enter another culture, especially when making business is involved. 

Active non-verbal communication falls into six main categories that are likely to 
be important in international business communication:

1.  kinesics (movement),
2.  appearance,
3.  oculesics (eye contact),
4.  haptics (touch),
5.  proxemics (space usage),
6.  paralanguage.

Passive non-verbal communication can be defined as “non-verbal communication 
which the sender cannot control directly” [Ibidem]. In other words, the message be-
longs rather to the receiver than to the sender. For example, in one culture natural smell 
can be viewed as something very positive and in another as something very offensive.

Passive non-verbal communication can be divided into four main categories:
1. colour,
2. numerals and counting indicators,
3. nonkinesics emblems,
4. olfactory communication (smell).

messages pRimaRily pRoduced by the body

 ● Appearance
An individual’s general appearance is a strong non-verbal communicator. People’s 

clothing sends messages about who they are. A lot of researchers have demonstrated 
that “an individual’s overall appearance in the workplace has an impact on how others 
evaluate that person’s work-related behaviour” [Victor 1992: 99]. Appearance can be 
divided into inherent biological differences (skin colour) and acquired nonbiological 
differences (dress). 

Biological Differences
Generally people differ – they have different colour of skin, hair, eyes, stature and 

body structure. These physical differences communicate for example, age or status re-
lated behaviours and members of a given culture learn to value certain physical cha-
racteristics. There are cultures that view either unfavourably or favourably the physical 
characteristics of foreigners who differ physically (e.g. South Africans view unfavo-
urably foreigners who have white skin). When conducting business in other cultures 
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businesspeople should be aware of those cultural biases. Businesspeople who are una-
ware of some racial distinctions in particular cultures are unlikely to conduct successful 
communication. In the case of biological differences no individual is able to change the 
values culture places on biological differences. They are inherent and they cannot be 
changed yet one should be aware of them especially when conducting business.

Dress and Adornment
Many people believe that their manner of dress and adornment communicate a per-

sonal statement. According to Victor: “the nature of that personal statement is shaped by 
the individual’s relationship to his or her culture as a whole, but appearance and dress 
also convey an individual’s group identity” [1992: 10]. What it means is that the type of 
dress or the style of hair an individual wears carries a series of messages regarding the 
particular community, class, nation, religion or even political group to which that per-
son belongs. Every occupation has its official or unofficial uniform. Doctors and nurses 
generally dress in white. Particular situations such as entering school, graduation, inte-
rviewing for a job, marriage or even death requires a different set of clothes. What has 
happened in recent times is that very subtle codes of dress have come into use for both 
men and women. In the business world women tend to wear dark suits, conservative 
blouses and high heels. Those kinds of clothes make them feel more comfortable and 
what is more they are also said to command respect. Gaudy, informal or casual clothes 
are likely to signal weakness. Men in the business world have parallel codes that are 
said to communicate status, financial means and recognition of good taste. A man who 
adheres to such rules would never even think of wearing striped suit to a board meeting 
because it is considered inappropriate in the business world. Dress signals rank, power 
and it can have influence on the way people are treated.

What is worth mentioning is that each culture or subculture to which an individual 
belongs has its own conventions of dress. Distinctions in dress and appearances based 
on culture are numerous even in the business world. Assuming that all business dress 
should match the conventional Western wardrobe is a serious mistake. For example, 
while most Saudis would generally consider Western formal dress to be acceptable for 
an American or a European conducting business in Saudi Arabia, it is very unlikely that 
a Saudi businessman would wear such an outfit. He would be more likely to wear a 
head cloth and a traditional Arabic white robe. Differences may also occur among cul-
tures that share conventional standards of business dress. North and South Americans 
have adopted Western suit as the wardrobe of the workplace. However, a Colombian 
businessman would not make a business with an American whose shoes have not been 
polished properly. Colombian might judge a U.S. male with unpolished shoes as care-
less. Thus, even among those cultures that share the same choices of clothing, the way 
in which they handle and wear their clothing differs according to cultural values. 
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Generally, clothing is far more than something people wear for modesty or to keep 
from getting cold. It is an extraordinary complex system of non-verbal communication 
that can be used to signal who we are as people and where we are in the social structure.

 ● Colour
Colour can affect mood, emotions and impression of others. Certain colours have 

both negative and positive connotations. For example black is considered a sophi-
sticated colour but it may also represent sadness. White is pure and peaceful but in 
some cultures it is associated with mourning. Colour may be also used to symbolize 
such things as patriotism. People in the United States associate red, white and blue 
(the colours in the flag) with patriotism, which means that symbolic uses of colour 
may be directly tied to political history and traditions. Chaney and Martin [1995: 68]  
enumerate the following cultural differences associated with colours:

 – Black is the colour of mourning in the United States but white is worn to fune-
rals by the Japanese.
 – In the United States white is typically worn by brides, while in India red or 
yellow is worn.
 – Purple is associated with royalty but it is the colour of death in Mexico and 
Brazil.
 – Red is associated with romance in some cultures but it is not appropriate colour 
for wrapping gifts in Japan.
 – Green is not used for wrapping packages in Egypt, since green is associated 
with nationalism. 

As far as dress in international business is concerned, one should be always conscio-
us of colour. For women, black suits and dresses are thought to show strength. For men, 
any colour is fine as long as it is either grey or dark blue. Patterns, other than a faint pin 
stripe or subdued chalk stripe are regarded as inappropriate. Yet, as it has been mentioned 
above the Western dress standard does not have to be accepted in all countries. The rese-
arch area of differences among cultures associated with colours is large and it is impossi-
ble to list all the colours and their symbolic meanings from culture to culture. However, 
the sensitive businessperson should be aware of the possibility of such associations.

 ● Gestures and facial expressions
People have always known that action communicates. The study of how move-

ment communicates is called kinesics. In general, “kinesics cues are those visible 
body shifts and movements that can send messages about (1) our attitude towards the 
other person, (2) our emotional state and (3) our desire to control our environment” 
[Samovar and Porter 1995: 190]. 

Four major forces affect kinesics behaviour: ”(1) personal idiosyncrasies, (2) situ-
ational factors, (3) gender differences and (4) cultural differences” (Victor 1992: 187). 
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Personal idiosyncrasies are very difficult to generalise. They range from conscio-
usly used but unique hand gestures to uncontrollable twitches. They are by nature 
very personal.

Situational factors are those concerning specific circumstances. For example, pre-
achers addressing a crowd in a large auditorium raise their arms and hold up a finger 
when they want to stress the importance and seriousness of the message.  

As far as gender is concerned, researchers have indicated that men and women 
differ in the types of kinesics they use. Hall [1984: 61] suggests that these differences 
have developed because of “one gender’s subordinate position relative to the other in 
any given culture”. Secondly “men and women appear to differ in their learned ability 
to interpret kinesics” [Ibidem].

The last factor affecting kinesics is culture. The frequency, speed of body mo-
vement as well as specific gestures are often rooted in the historical influences on a 
specific culture. What is more, cultures tend to emphasize kinesics behaviour that is 
distinctive and the influence of a culture is even more far-reaching than the effects of 
personal idiosyncrasies, situational factors and gender. 

While analysing gestures it is very important to remember that unlike verbal com-
munication there is no dictionary of meanings concerning kinesics. Each non-verbal 
communication act should be evaluated in a specific communication exchange, espe-
cially when different cultures are involved.

 ● Posture
Posture, the way someone stands, sits or walks can send non-verbal messages. Po-

sture can convey self-confidence, status or interest. Confident people generally have a 
relaxed posture but they usually stand or walk with assurance. Posture varies with the 
culture. People in the United States often cross their legs while seated; “women cross 
at the ankle and men cross with the ankle on the knee” [Chaney and Martin 1995: 
66]. Crossing the leg, with the ankle on the knee would be considered inappropriate 
in the Middle East. In the Arab world, correct posture while sitting is very important. 
One should avoid showing the sole of the shoe because the lowest part of the body 
is considered to be unclean. In many Asian cultures especially in business world, the 
bow is much more than a greeting. It signifies status and rank. What is also important 
to note is that the person who occupies the lower position begins the bow. In the 
United States people often fall into chairs or slouch when they stand. In Germany or 
Sweden where people tend to be more closed, a slouching posture is considered to be 
rude. As far as the differences between gender are considered, women in may settings 
often hold their arms closer to their body. They usually keep their legs closer together 
and seldom cross them in mixed company. Their posture is also more restricted and 
less relaxed than the posture of males. “These differences are related to issues such as 
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status, power and affiliation” [Samovar and Porter 1995: 191]. These differences do 
not apply to Arab women whose lifestyle is rather restricted. 

The study of body movements is very important in understanding non-verbal 
communication. Scholars have suggested that people are able to make as many as 
700,000 distinct physical sings and any attempt at describing them all would be im-
possible. The purpose of listing the above gestures was to stress the fact that while 
all people use movement to communicate, culture teaches them how to interpret par-
ticular gestures. My intention was also to underline the importance of gestures in 
international business communication. In the next chapter particular gestures as well 
as other non-verbal factors will be discussed in business setting.

 ● Eye contact
Oculesics is the term used to describe “the way in which people use their eyes in 

a communication exchange” [Victor 1992: 205]. The number of messages people are 
able to send is almost limitless. The quantity and quality of interpersonal relationships 
are affected by establishing, avoiding eye contact, looking down, shifting eyes, staring 
or even closing eyes. According to Dale Leathers eyes serve six important communica-
tion functions: “(1) indicate degrees of attentiveness, interest and arousal; (2) influence 
attitude change and persuasion; (3) regulate interaction; (4) communicate emotions; (5) 
define power and status relationships; and (6) assume a central role in management” 
[Leathers 1996: 42]. Oculesics are among the most powerful of all non-verbal commu-
nicators, probably because eye behaviour is the first learned way of communicating. 
Despite the universal early learning of oculesics as a means of communication, the way 
in which they are used varies from culture to culture. “Variations in the sort of oculesics 
used can lead to dangerous assumptions” [Victor 1992: 206]. What it means is that an 
individual may interpret a foreigner’s oculesics as either too direct or not direct enough. 
People in Western societies expect the person they are interacting with to keep eye 
contact or, to put it simply, to look them in the eye. There is even a tendency to be suspi-
cious of someone who does not follow the rules of maintaining eye contact. The person 
may be considered to be untrustworthy or simply a liar. However, in Japan prolonged 
eye contact is considered rude, threatening or even disrespectful. For Koreans direct 
eye contact signifies competition. The Chinese, Indonesians or Latin Americans will 
lower their eyes as a sign of politeness. Too much eye contact is a sign of bad manners 
to them. Arabs, on the other hand, look directly into the eyes of their communication 
partner. They believe such contact shows interest in the other person’s words. 

In many cultures gender plays an important role in the nature of oculesics. In many 
Asian and Arab cultures, it is considered taboo for women to look into men’s eyes. Men 
are also not allowed to stare directly at women. However, in countries such as France 
or Italy men stare at women in public, which makes most of the women very uneasy. 
Frequently, direct eye contact may be linked to attitudes regarding age or rank.
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In many societies, it is appropriate only among those equal in rank and age. The 
role of age and status is important in Africa, Latin America or Spain. Yet in the United 
States and some Western European cultures, direct eye contact has nothing to do with 
age or rank.  

 ● Touch
The study of touch as a means of non-verbal communication is called haptics. 

Handshaking, backslapping, kissing and hugging are all types of haptics that are 
common in the workplace in some cultures but uncommon in others. Heslin [1980: 
13–27) mentions five major types of haptics:

1.  functional/ professional,
2.  social/ polite,
3.  friendship/ warmth,
4.  love/ intimacy,
5.  sexual arousal.

Only the first three categories are relevant to business communication. Apart from 
distinguishing those types of haptics, Heslin also talks about a number of factors that 
may influence the meaning inferred from touch. First, he talks about the mood or state 
that people are in at the time of touching. For example if somebody is crying, the me-
aning of touching is different from the touching that takes place when a person is not 
sad. Second, in defining the touch, the past is very significant. If somebody has grown 
up in a family that did not touch very much then this person may feel uncomfortable 
while being touched. Third, the relationship with the “toucher” is very important. Pe-
ople infer different meanings when they are touched by a parent and different when they 
are touched by a stranger. Fourth, the duration of the touch alters the meaning. If so-
meone shakes a hand and it lasts too long the meaning of the touch changes. Fifth, how 
active or passive the touch is also influences the meaning. Patting one’s back is different 
from only placing a hand on one’s back without any movement. Finally, the location 
of the touch, whether it is arm, leg, head, face and so on, will influence the meaning. In 
the case of haptics each culture has its boundaries, which are sometimes very difficult 
to determine. One of the most common haptics used in international business commu-
nication is the handshake. It is a custom for Canadian businesspeople to shake hands 
when meeting. Canadian businessperson who refused to shake a friend’s hand would 
be considered impolite. Most Canadian businesspeople would shake firmly and they 
would expect the same response. In England and in France a soft handshake is accom-
panied by “How do you do?” but people in Germany remember to use the last name and 
a firm handshake. The custom of handshaking is present in most Western countries but 
it is not acceptable in Asia. Asian people do not shake hands at all and what is more they 
consider it unpleasant. Instead of a handshake they use a bow as a means of greeting.
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Axtell has classified the following cultures as “touch and don’t touch” [Axtell 
1991: 62].

Don’t touch Middle Ground Touch

Japan France Middle East countries

United States China Latin countries

Canada Ireland Italy

England India Greece

Scandinavia Spain and Portugal

Australia Russia

Estonia 
In touch-oriented cultures both males and females do not mind being touched. Any 

expression of affection through bodily contact is considered to be a sign of friendship. 
In Thailand and other Asian countries, it is very offensive to touch the head as it is 
considered sacred. Even placing a hand on the back of an Asian worker’s chair is 
considered inappropriate. As far as the Arabs are concerned, they do not mind being 
touched. The shoulder is an approved zone used for hugging even the foreigners. 

Touching, then, can transmit messages. Tactile communication does not take the 
forms it does by chance. Living conditions, climate, economics, historical backgro-
und, family contribute to how members of a culture interact with each other and with 
outsiders. In any case understanding the rules of touching is very important.

 ● Smell
People receive most of the messages from the outside world through vision and he-

aring; sense of smell (olfactory messages) can also be a sense of meaning. Samovar and 
Porter distinguish a number of elements that affect the meaning people give to smell: 
“(1) the strength of the smell in relation to competing fragrances and odours, (2) smel-
l’s distance from the other person, (3) the perceived relationship between the parties 
involved, (4) the context of the encounter and (5) the body associated with the smell” 
[Samovar and Porter 1995: 198]. Culture also influences people’s reaction to smell. 
In the North and South America, northern Europe, Japan, Australia and New Zealand 
smell is not considered a major source of messages in business communication. Those 
nations are called “non-olfactory cultures” [Victor 1992: 224]. The absence of olfactory 
messages is very much expected in those cultures and the presence of natural odours 
associated with the body is considered very offensive. “The negative message commu-
nicated through body odour can be so intrusive that it may interrupt communication 
altogether” [Victor 1992: 224]. Such aversion to natural body smells is not universal. 
A lot of cultures accept natural odours as olfactory messages. Those cultures are called 
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“olfactory cultures” [Ibidem]. Most Arabic cultures recognise the natural body smell as 
positive. They perceive a person’s smell as an extension of the person. For them smells 
communicate emotions such as fear, tension or friendship. The Chinese as well as pe-
ople in some low-meat consumption countries, feel that odour of people from the Uni-
ted States is often offensive. The odour results from the large amounts of meat they eat. 
In the non-olfactory cultures people are taught to eliminate or mask their odours. They 
use deodorants and other similar products in order to neutralise any smell. They are con-
sidered to be at disadvantage because they do not receive information about the emotio-
nal state of those with whom they communicate. The most problematic is the cultural 
attitude towards smells. People from non-olfactory cultures tend to have aversion to 
body odours and they often look down on those who do not mask body odours. On the 
other hand olfactory cultures perceive those who mask their body odours as dishonest. 
As with all other categories of non-verbal messages, not knowing cultural variations in 
attitude towards smell can create uncertainty or even may break off communication. 

 ● Paralanguage
Paralanguage is related to oral communication; “it refers to rate, volume, quali-

ty which interrupt or temporarily take place of speech and affect the meaning of  
a message” [Chaney and Martin 1995: 56]. Paralanguage conveys emotions. Negati-
ve emotions of impatience, fear or anger are easier to convey than positive emotions 
of satisfaction and admiration. Among the first researchers studying paralanguage 
was Trager. He divided paralanguage into three categories: “voice quality, vocal qu-
alifiers and vocalization” [Victor 1992: 213]. 

Voice Quality and Vocal Qualifiers
Voice quality comprises such factors as pitch, resonance, pace articulation enun-

ciation and rhythm control. The voice of each individual is distinctive but some voice 
quality carry cultural stereotypes. Vocal qualifiers have to do with volume and pitch 
extent. In most of the books voice quality and vocal qualifiers are discussed together 
as they are much more subject to cross-cultural change than are vocalizations. Each 
language has its own voice quality and acceptable ranges of vocal qualifiers. Arabs 
speak very loudly because for them loudness means strength and sincerity and a Sau-
di businessperson who would speak in such a manner would signify his power but 
also respect towards the other speaker. For Israeli, increased volume reflects strong 
belief toward the issue under discussion. On the other hand, the Thai people as well 
as people from Japan speak softly as if whispering. For them a gentle and soft voice 
reflects good manners and education. Americans also tend to be very loud but in the 
case of the Americans respect or humility would rarely be among the suggestions the 
U.S. businessperson would have intended to convey. They always want to demon-
strate their power by means of voice quality and vocal qualifiers. What is more they 
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get annoyed when listening to somebody with high-pitched and strident voice. Voice 
quality and vocal qualifiers are not universal but some aspects of their interpretation 
are. In fact most of the listeners across cultures can interpret honesty, emotional state, 
rank and general attitudes based primarily on voice quality.

Vocalization
The other category of paralanguage is vocalization, that is “nonword noise that 

accompanies speech” [Victor 1992: 214]. Vocalization includes vocal segregates 
(tongue-clicking, um’s, sniffs and similar noises) and vocal characteristics (sounds 
associated with such behaviour as giggling, moaning, yelling, snickering, whining, 
crying and groaning). Vocalizations are rather universal and they tend to be interpre-
ted across the cultures. In intercultural business communication, the Japanese will 
often hiss in order to show respect. People from the United States often use uh’s in 
their speech, French use eh’s and the British er’s. Even though, the sounds may be 
different, they are all of the same duration and placement. Laughing and giggling also 
send messages but their meanings tend to differ in some cultures. In most cultures, 
smiling and laughing is a sign of joy but not in the Japanese culture. The Japanese 
often laugh to hide displeasure, anger, sorrow and embarrassment. 

The cultures also differ in the degree to which they consider the use of vocali-
zations acceptable. While the interpretation of vocalizations in most cases is clear 
across different cultures, their use and misuse are subject to cultural norms.

non-VeRbal messaged associated With the setting  
 ● Proxemics

Some of the most subtle aspects of non-verbal communication are associated with 
the use of both space and distance as they influence the meaning of the message. “The 
study of the meaning communicated by the use of space and distance is called proxe-
mics” [DeFleur, Kearney and Plax 1993: 84]. The term itself was coined by Hall in 
1963 when he investigated man’s use of personal space in contrast with territoriality. 

Personal Space
Personal space is the piece of the universe carried around during daily interactions 

by every human being. The personal space often contracts and expands depending on 
the situation as well as on the people who are around. In other words, “the degree of 
personal space with others is determined by the nature of the relationship, the topic 
under discussion, gender, age and cultural background” [Richmond, McCroskey and 
Payne 1987: 118–128]. Pease [2001: 22] categorised the use of personal space into 
four proxemics divisions, each representing weaker degree of intimacy.

The first one is the intimate zone (15–46 cm), which is reserved for very close 
friends; it is entered by business colleagues when shaking hands. The second, the per-
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sonal zone (46–120 cm) is used for giving instructions to others or working closely 
with another person. The social zone (120–360 cm) is used for most business situations 
in which people interact more formally and impersonally, such as a business meeting. 
The final zone is the public distance (more than 360 cm), which is the most formal one.

The use of space is directly linked to the value system of particular culture. People 
from the United States tend to need more space than do people from other cultures. 
When interacting with people from Greece or Latin America, the Americans will back 
away. The Japanese, stand even father away than do U.S. people. Yet, what seems 
surprising in the case of most of the Eastern countries, including Japan, is that they 
do not mind little social distance in public places (e.g. continuously crowded buses in 
China where people have very little personal space).

Gender and age are also factors in determining the size of one’s personal space. 
Females tend to interact at closer distance with other females than do males with 
each other. In most Western countries, a husband and wife signal their relationship 
by walking side by side. In the Arab countries the wives have to walk and even sit 
behind their husbands.

In intercultural communication, “how distant is too distant and how near is too near” 
[Victor 1994: 212] is almost universal among members of the same culture but the di-
stance considered acceptable in interpersonal communication differs between cultures.

 ● Setting and Furniture Arrangement
Culture also influences the way in which people organise their setting. For example 

in North America people tend to talk with those opposite them. This pattern is also seen 
in their way of selecting leaders in business context. The leaders always sit at the head 
of the table and they seem to be physically removed from the rest of the group. It does 
not mean that they do not want to cooperate with this person; it rather means that he/she 
is the one who is in charge and has a right to say anything. The Chinese, on the other 
hand experience alienation or uneasiness when they face someone. During business 
meetings they prefer sitting next to the person they are doing business with so they can 
avoid eye contact and make them feel more comfortable. In Korea, setting arrangement 
reflect status and role distinction. In an office or during any kind of business meeting, 
the seat in the right is considered the one of honour while in Japan, the most important 
person always sits at one end of a rectangular table with those nearest in rank in the 
right. The lowest in status is nearest to the door at the opposite end of the table from the 
person with the most authority. In most European countries the seating arrangements 
are similar to those in North America. The business people tend to talk to those opposite 
to them and maintain eye contact.

Furniture arrangement is also a form of communication. Even the arrangements of 
offices, the desk size as well as the location of the office give the clue to the character 
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of people. In the United States, “offices with windows have more status than inside 
offices; large offices have more status than small ones. Offices on the fourth floor 
have more status than offices on the first floor. The top floors of office buildings are 
generally occupied by the top-level executives” [Chaney and Martin 1995: 59]. Ac-
cording to Hall “French space is reflection of French culture and French institution. 
Everything is centralised and spatially the entire country is laid around centres” [Hall 
1969: 38]. As a result, French top-level executives would occupy a position in the 
middle of an office area. “The purpose of this arrangement is to help the superior stay 
informed on activities and to maintain control over the work area” [Chaney and Mar-
tin 1995: 59]. In Germany, the location of offices is similar to that in the United States 
and office furniture tends to be scattered throughout the office. The reason is that the 
Germans value privacy and they need to have a lot of space around them so nobody 
and nothing interrupts them. The Japanese do not have private offices apart from 
the executives of the highest rank. The reason is that in Japan, group participation is 
encouraged so the desks are arranged hierarchically in a large room where there are 
no walls or any kind of partitions between the desks. The supervisors and managers 
are positioned nearest the windows. The organisation of the furniture encourages the 
exchange of information. 

Summing up, all people maintain a sphere of space around them for comfort. If 
another person intrudes into that space, the individual feels that the other person is in-
vading his or her space and is too close. Personal space should be taken into conside-
ration in business and social communication in order to avoid making another person 
feel uncomfortable. Depending on the context intrusion is associated with aggression, 
which always has a negative influence on any kind of business communication. 

 ● Time perception
All members of each culture know the rules for the use of time. “The study of the 

way in which people use time to transmit non-verbal messages is called chronemics” 
[DeFleur, Kearney and Plax 1993: 89]. Chronemics deals not only with the rules, ethi-
cal beliefs, individual personality differences related to time but also with the study how 
people schedule their actions within a temporal framework. A culture’s conceptions of 
time can be examined from a number of different perspectives. The three most common 
ones are: “use of informal time, perceptions of past, present and future and Hall’s mo-
nochronic and polychronic classifications” [Samovar and Porter 1995: 20].

Informal Time
Most of the rules for informal time such as pace or punctuality are not explicitly tau-

ght and are rooted in cultural experiences. Misunderstandings over punctuality are com-
monplace because of individual variations in actual behaviour associated with time. 
How late is late? In Great Britain and in the United States one may be 5 minutes late for 
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a business meeting but not 15 or even 30 minutes late. In Arab countries it is common 
to be 30 minutes late for a business meeting. The same happens in Latin America. One 
is expected to arrive late at a business meeting because it is considered to be a sign of 
respect. On the other hand, in Germany being late for a business meeting is perceived 
as rudeness. In China and Japan where respect is a key value arriving early at a business 
meeting is a demonstration of respect for their business partner. 

Attitude towards time can be also established by examining the pace at which 
members of a particular culture perform certain acts. For example, Americans always 
seem to be in a hurry. For them time is money and they never waste their time. During  
a business meeting, they like to get straight into business, they do not like wasting their 
time on small talk.  On the other hand, the Japanese or Chinese want to get to know their 
business partners. They like having long conversations about a wide variety of topics. 
Also in countries such as Saudi Arabia, Mexico, Spain or Italy people feel comfortable 
with hours of conversation. What is more, people from those countries do not like doing 
business with those who are in a hurry because they suspect them of trying to cheat.

 Past, Present and Future
Cultures have been divided into past, present  and future oriented cultures.
Past-oriented cultures such as the British place much emphasis on tradition and 

do not like any changes. The Chinese with their tradition and pride in their culture’s 
persistence for thousand years are another culture that uses the past as a guide to how 
live in the present. Other cultures like the Greek, Japanese and French have a long 
history and when facing decisions they always need a lot of time to take a long-range 
view of events. During intercultural business communication, those cultures should 
never be expected to make quick decisions. As for the line of reasoning, it should be 
always based on some events from the past, which make the businesspeople from 
past-oriented cultures easier to convince.

Latin Americans, Italians and Spanish are present-oriented and emphasise living 
for the moment. These cultures tend to be impulsive, spontaneous and have a casual 
and relaxed lifestyle. Businesspeople from other oriented cultures do not like doing 
business with businesspeople from present-oriented cultures because their behaviour 
is often perceived as a sign of indolence or inefficiency, which in fact is not true. 

The North Americans belong to the third orientation, which has great faith in the 
future. They are constantly planning the future and they are taught “to look to a future 
that is bigger and brighter than the present” [Samovar and Porter 1995: 207]. What 
is more, the Americans have very low tolerance for any postponements. What they 
want, they want now. In the context of intercultural business communication, it is 
important to develop a line of reasoning based on the future perspective as well as to 
show the ability to make quick but reasonable decisions.

Cultural aspects of non-verbal communication
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Monochronic (M-Time) and Polychronic (P-Time)
Hall and Hall [1990: 14] propose a classification of time as a form of communi-

cation. He distinguished two approaches towards time, namely: “monochronic (M-
-time) and polychronic (P-time)”.

M-time is characteristic of people from Germany, Austria, Switzerland and North 
America, Great Britain, New Zealand, Sweden, Norway, Denmark and Iceland. Tho-
se cultures tend to think of time as something that is fixed and something that they 
cannot escape. As the word monochronic implies “this approach sees time as lineal, 
segmented and manageable” [Samovar and Porter 1995: 208]. For those cultures, 
time is something that cannot be wasted. They behave as if time were tangible; they 
talk of “saving or losing time”.

P-time cultures deal with time holistically and rather concentrate on the activity 
itself than the time it takes. Polychronic cultures such as Arabs, Africans, Spanish, 
Greeks, Brazilians, Italians, French, Turkish and Mexicans concentrate on people ra-
ther than the schedules. Their lifestyle is more spontaneous because time is less tangi-
ble for them and they do have feelings of wasting time. The following table proposed 
by Hall summarises the basic aspects of both approaches [Hall and Hall 1990: 15].

Monochronic People Polychronic People

Do one thing at a time. Do many things at once.

Concentrate on the job. Are easily distracted and subject to interruptions.

Take time commitments (deadlines,  
schedules) seriously.

Consider time commitments an objective to be 
achieved.

Are low-context and need information. Are high-context and already have information.

Are committed to the job. Are committed to people and  human relationships.

Adhere to plans. Change plans often and easily.  

Are concerned about not disturbing others; 
follow rules of privacy.

Are more concerned with people close to them 
(family, friends, close business associates) than 

with privacy.

Show great respect for private property; 
seldom borrow or lend.

Borrow and lend things often and easily.

Emphasize promptness. Base promptness on the relationship.

Are accustomed to short-term relationships. Have strong tendency to build lifetime relationships.

Culture’s treatment of time often reflects an important attitude or value of that 
particular culture. Understanding how people use time helps us comprehend the me-
aning of specific acts as well as work harmoniously when conducting business with 
businesspeople from cultures whose attitude towards time differs.
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 ● Silence
Silence is a form of non-verbal communication that may be interpreted in various 

ways, depending upon the situation, the duration of silence and the culture. When being 
silent participants have time to think, suppress emotions or encode a response. Silence 
also gives feedback, informing both sender and receiver about the clarity or significance 
of an idea. Interpretations of silence include agreement, lack of interest or contempt. A 
prolonged silence following a question could mean that the person whom the question 
was asked does not know the answer. Silence is also rooted in cultures and there are 
cross-cultural differences concerned with when to talk and when to remain silent or 
what silence means in a particular situation. People of the United States feel uncomfor-
table with periods of silence. In order to avoid silence they use fillers such as comments 
on anything that is happening at the moment. On the other hand, the Japanese consider 
silence as “a virtue as well as a sign of respectability and trustworthiness” [Samovar and 
Porter 1995: 211]. The Japanese, Koreans and Chinese feel comfortable with silence 
and often use it as a bargaining tool when negotiating with businesspeople from cul-
tures that do not value silence (e.g. with the Americans). The Eastern use of silence as  
a form of communication contrasts even more with the Italians than with the Ameri-
cans. They believe that talk and noise are signs of good life. They never stop talking 
during a business meeting and it is very difficult to negotiate with the Italians. In Greece 
and Arab countries also very little silence exists, which does not mean that whatever 
they say is spontaneous and has not been thought over. 

Knowing cultural variations in the use of silence is very helpful in intercultural 
business context as it can save a lot of anxiety and misunderstanding.

conclusIons

The concept of non-verbal communication is on the one hand interesting to inve-
stigate, on the other hand very complex. People behave very differently – some tend 
to be very active, use a lot of hand gestures,  and facial expressions while others seem 
to control their emotions. However, each kind of behaviour, whether it is a facial 
expression, a gesture or a lack of eye contact, has a meaning and that is probably 
why the concept of non-verbal communication is so interesting. One of the reasons 
why non-verbal communication is so complex is that it is influenced by the cultural 
backgrounds. Certain behaviours, e.g. gazing, may have different meanings in va-
rious cultures. What is more, a lot of people attach little significance to non-verbal 
communication. They treat it as something natural that does not require much thin-
king. Unfortunaly, a lot of business people do not treat non-verbal communication 
seriously, which may lead to unfavourable consequences in business, especially if 
they cooperate with people from other often ‘exotic’ cultures. 

Cultural aspects of non-verbal communication
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In this article, I have made an attempt to present the importance of non-verbal com-
munication. In fact, the total impact of any given message consists on non-verbal factors 
(c.a. 93%), which means that people pay attention to non-verbal messages and make 
judgements on the basis of them. What is more, non-verbal communication is not limited 
to one set of messages – it may have a lot of functions such as repeating, complemen-
ting, subsituting, regulating or contradicting. Non-verbal messages also tend to be more 
emotional in their appeal, which means that they have a much stronger impact. By under-
standing certain non-verbal behaviours, it is possible to receive clues about underlying 
attitudes and values. The knowledge of cultural differences helps people to avoid serious 
blunders, which may lead to unexpected consequences. This kind of knowledge is espe-
cially useful in business context where reaching a consensus as well as striking a deal 
without offending representatives of another culture is of prior importance. 
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BUSINESS PRESENTATION 
– A CROSS-CULTURAL DIMENSION

MIĘDZYKULTUROWY WYMIAR PREZENTACJI BIZNESOWEJ

Streszczenie: Artykuł porusza temat prezentacji biznesowej jako formy komunikacji 
międzykulturowej. Autorka koncentruje się na elementach, które należy wziąć pod uwagę w 
procesie przygotowania prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy jej odbior-
cy reprezentują inną kulturę, zarówno narodową, jak i korporacyjną. W opracowaniu podkre-
ślono konieczność rozwijania wrażliwości na różnice międzykulturowe, a przede wszystkim 
uwzględnienia różnych oczekiwań wobec prezentacji, wynikających z tych różnic.

Słowa kluczowe: prezentacja biznesowa, wymiary kultury, różnice międzykulturowe,  ko-
munikacja międzykulturowa.

If there is one skill, above all others, that will help you stand out in the 
world of international business, it is the skill of presenting. And the further 
you progress in your career, the more likely it is that you will be called upon to 
present. In he age of technology and social networking it’s easy to lose sight 
of this. But you’ll never have more impact than when you stand up to speak 
in public. In professional life, competent presentations are expected. But great 
presentations are rare and are always remembered [Powell 2011: 4].

     
For professionals today mastering the art of presentation and public speaking skills 

in general seems to be more important than ever. Presentation courses are one of the 
most demanded forms of soft-skills training and organizations spend fortunes on pro-
viding them for their managers. The Internet offers an abundance of tips how to take 
your business presentation to the next level, make presentations that stick in your audi-
ence’s mind, presentations that rock, that sell, that inspire, that change minds, that pop, 
that stand out, that are, simply, successful, which shows not only the authors’ skills in 
creating advertising slogans, but also illustrates the scale of the public demand.

What is a presentation? In the most general sense of the word, a presentation is 
a communicative event where one person is speaking and others listen. Seen in this 
light, nearly every occasion when we talk to someone could be considered a presenta-
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tion. But even if we exclude that simplistic definition, we will be left with a whole range 
of contexts in which presentations are given as they come in nearly as many forms as 
there are situations in life. In the business world we deliver all sorts of presentations: 
we present sales figures, describe products and procedures, rules and regulations, report 
on various aspects of our performance, run training sessions. We try to persuade the 
audience to buy our product or service, to support our goals or to change their minds. 
Examples could be multiplied.   

                                        
preparIng for a presentatIon

Whatever presentation we prepare for, we are advised to concentrate on the follow-
ing formal aspects: context, structure and language. As far as context is concerned, there 
are some possible questions that we need to answer. We should start by thinking about 
our audience – who they are, what they know about the subject, what they might expect, 
what the presenter wants them to get from the presentation. It is also important to think 
of the facilities available, if possible, visit the room where we are going to give the talk, 
check the equipment and the sitting arrangements, and decide on the aids to use. All 
these factors will influence the way we approach the presentation.

Another point is the organization of the presentation. Most successful presenta-
tions consist of three component parts: an introduction, a middle part (the main body) 
and a conclusion. The opening of a presentation is particularly important because 
it sets the tone of what is to follow. It usually contains a welcome to the audience, 
thanks for coming and a speaker’s introduction. It states the subject or title of the pre-
sentation and its purpose. It outlines the structure of the presentation, often by giving 
a list of the main points to be covered. It will usually state how long the presentation 
will take and tell the audience when the speaker would like them to ask questions: at 
any time or at the end.  

The concluding part should include a clear signal that the speaker has finished, or 
is about to finish the last point so that anyone who has lost concentration will realize 
that the main part is nearly over. The speaker can repeat the main points and draw 
some logical conclusions. This means that the speakers make their most important 
points three times: in the introduction (they say what they are going to say), in the 
middle part (they say it) and at the end (they say what they have said). The ending 
includes thanks for listening and an invitation to ask questions.

The language for presentations is expected to be clear and distinct and it should in-
clude signposting to help guide the audience through the presentation. Jargon should 
be avoided unless the listeners understand it. Equally effective to what presenters say 
is how they say it,  so delivery techniques including intonation, stress, and chunking 
are important to master. 

Business presentation – a cross-cultural dimension
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Instructions how to make a presentation that will reach the audience usually in-
clude some more detailed advice concerning body language, rapport building, impact 
techniques, preparation of visual aids and handling Q&A sessions.

coMMunIcatIng InternatIonally

Aware of the tips, we can still ask ourselves a question if the techniques we use 
to impress our home audience will be equally effective when we go abroad? Are the 
rules of making presentations universal? When we start  with a joke, communica-
te explicitly and maintain an eye contact with the audience throughout the talk can 
we expect that our Japanese listeners will share the enthusiasm of their American 
colleagues? The point is that different foreign audiences look for different things in  
a presentation. Tomalin and Nicks present several situations when the needs of a fo-
reign audience were not satisfied: 

Johnson  and Co, A British firm, creates adverts for sales directories. They’re  very 
good at it, and were recently pursuing some Spanish business. Accordingly they prepa-
red a presentation to illustrate how successful they were. Facts, figures, pie charts and 
graphs were loaded with impeccable taste into the PowerPoint programme – until they 
talked to a Spanish marketing consultant. She told them that what Spaniards needed 
to know was what kind of people they were dealing with: figures can say just what 
people want them to say, but the eyes don’t lie. So Johnson’s modified their approach 
to include less formal get-to-know talks so that the Spanish company could feel out 
its potential partner. The environment for the meetings, the food, the hotel and the 
hospitality were all important in achieving this. As a result, Johnson’s got the business 
[Tomalin and Nicks 2007: 97].

Two other examples can illustrate the point:

In Germany, Christine’s short, light, flip, jokey presentation with cartoons in her 
PowerPoint didn’t go down well. The Germans expected to listen for up to an hour and 
to see charts showing detailed product specifications and the benefits of what she was 
proposing. They needed to know that what she was selling was based on research and 
experience. They didn’t want to know what she actually presented – that her company 
was a dynamic, young innovative, fun organization to do business with. In Japan, on 
the other hand, George was confused. He thought he’d got exactly right in terms of 
length and level of detail, but was surprised when his presentation was followed by 
a total lack of reaction. When he asked someone for feedback he was asked why his 
PowerPoint slides were not fuller. He hadn’t realized that for most Japanese, a presen-
tation is a formal occasion. They would consider it rude to ask questions: that would 
suggest he hadn’t been clear enough. Applause is also not what you go in Japan: reflec-
tive silence shows greater respect. Many Japanese are not confident about their ability 
to understand spoken English, and they prefer to see things written out. A handout is 
therefore a key piece of documentation for them. The visual nature of Japanese society 
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also means that they like to see lots of information well presented on one screen rather 
than sparingly laid out over  several. The Western advice not to have more than five 
points per screen is not the Japanese style [Tomalin and Nicks 2007: 97–98].

Penny Card and Chris Fox in Bridging the Culture Gap rightly observe that “what 
people expect from a presentation varies from culture to culture. For example, some 
people think  the best presentations are thorough and detailed with plenty of supporting 
facts and documentation; others will only listen to you if you’re brief and selective. Some 
audiences are impressed by a logical structure; others by a creative one. Some presenters 
instinctively aim to inform; others to persuade or entertain so (…) you can’t assume that 
your international colleagues would share your view” [Card and Fox 2009: 86]. It can be 
concluded that cultural awareness plays a very important role in a successful cross-cultu-
ral communication, and  intercultural training seems indispensible in bridging the culture 
gap between international businesses that are a commonplace today.

Contemporary economy makes it necessary for more and more people to come 
into contact with representatives of other cultures. The reasons for that are manifold. 
Due to the rapid development of technology people travel more and faster, business 
people act globally, the international labour force is more mobile as nationals emi-
grate to look for better opportunities abroad, and the internet connects people with a 
full disregard for the national boundaries. As a result in many places the workforce 
has become more diverse. As Robert Gibson [2006: 3] points out “intercultural skills 
are not only needed by those involved with  mega cross-border mergers, such as that 
of Daimler-Chrysler, but by people working in all kinds of organizations”. Effective 
cross-cultural communication is one of the keys to successful business. 

developIng Intercultural skIlls

Evan Frendo in How to Teach Business English [2005: 112] suggests two appro-
aches towards training intercultural skills. The first he calls “the dealing with diversity 
or culture-general approach”, which “encourages learners to understand what culture 
is, gain awareness of how their own culture works, and appreciate that the way they 
do things is not necessarily the only way”. The main motivation behind it is to help 
business partners get rid of prejudice and simple stereotyping, and teach them how 
to deal with people who act in a different way. The second is “culture-specific appro-
ach”, which prepares people to work with specific cultures or in specific contexts.

There is vast literature on the subject of culture, be it general or specific. We 
must bear in mind, though, that the word “culture” may not refer to national culture 
exclusively, but the whole range of different types of cultures. Robert Gibson [2006: 
8] lists the following:
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 ● Corporate culture (like that of Microsoft);
 ● Professional culture (for example the culture of lawyers);
 ● Gender (accounting for the differences between men and women);
 ● Age (the  different cultures of young, middle-aged, and old people);
 ● Religious culture (for example Catholicism, Protestantism, Islam);
 ● Regional culture (for example Northern and Southern Italy);
 ● Class culture (working class, middle class, and upper class).

He stresses further that “in some cases these factors may play a more significant 
part than national culture in binding people together” [Gibson 2006: 8].

Understanding cross-cUltUral differences

In order to analyze and describe different cultures researchers have worked out 
a range of  dimensions which can be seen as vehicles for measuring and comparing 
certain aspects of cultures. Some of the first research was done by an American anth-
ropologist Edward Hall, who introduced the division into high- and low-context cul-
tures. The difference between the two types of cultures may be characterized in terms 
of association, interaction, territoriality, temporality and learning [http://www2.paci-
fic.edu/sis/culture/pub/Context_Cultures_High_and_Lo.htm].

I  High-context cultures 
(including much of the Middle East, Asia, Africa, and South America)

1. Association
Relationships are stable, depend on trust and are built up slowly. One distingu-

ishes between people inside and  outside one’s circle. Relationships with people and 
attention to group process influence the way things are done. One’s identity is derived 
from groups (family, culture, work). Social structure and authority are centralized with 
responsibility placed at the top. The person at the top works for the good of the group.

2. Interaction
Marked by high use of nonverbal communication; voice tone, facial expression, 

gestures, and eye movement are significant for interpreting the message. Verbal mes-
sage is communicated implicitly and indirectly; context (situation, people, nonverbal 
elements) is more important than the actual words spoken. Communication is perce-
ived to be a form of art – a way of engaging someone. Disagreement is personalized 
and conflict is considered to be personally threatening, hence it must be solved before 
work can progress or must be avoided.

3. Territoriality
Space is considered communal; people are comfortable standing close to each other.
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4. Temporality
Everything has its own time. Time is not easily scheduled; needs of people may 

interfere with sticking to a fixed time. What matters is that the activity gets done. 
Change is slow. Things are embedded in the past, slow to change, and stable. Time is 
perceived as a process; it belongs to others and to nature.

5. Learning
Knowledge is rooted in the situation; things are connected, synthesized, and per-

ceived  globally. Information is obtained from many sources. Thinking is based on 
deduction and proceeds from general to specific. Learning includes observing first 
and then practicing. The preferred way of solving problems and learning is in groups. 
Accuracy has a high value. Importance is attached to how well something is learnt 

II Low-context cultures 
(including North America and much of Western Europe)

1. Association 
Relationships begin quickly, but are short lasting. Many people can be inside one-

’s circle, whose boundaries are blurred. Things get done by following procedures and 
paying attention to the goal. One’s identity is derived from oneself and one’s own 
achievements. Social structure is decentralized; responsibility goes further down (is 
not concentrated at the top).

2. Interaction 
Marked by low use of nonverbal communication. Message is carried more by 

words than by nonverbal means. Verbal message is direct and explicit. Context plays 
a subordinate role.  Communication is perceived as a means of exchanging informa-
tion, ideas, and opinions. Disagreement is depersonalized. One withdraws from con-
flict and carries on the task.  Focus is on rational solutions rather than personal ones. 

3. Territoriality 
Space is partitioned off and privately owned; privacy is highly valued, so people 

are farther apart.

4. Temporality 
Tasks are scheduled to be done at particular times, one thing at a time. Efficiency is 

important. Change is fast. One can make change and see its immediate results. Time is 
treated as a commodity that can be spent or saved. One is a master of one’s time.

5. Learning 
Reality is fragmented and compartmentalized. Information is obtained from a sin-

gle source. Thinking is based on induction and proceeds from specific to general. 

Business presentation – a cross-cultural dimension



80

Focus is on detail Learning includes explicit directions and explanations of others. 
The preferred way of solving problems and learning is individual. Speed has a high 
value. Importance is attached to how efficiently something is learnt. 

It is important to remember that no culture is completely high- or low-context. 
“High and low context are present in all cultures and the degree to which this factor 
appears in a particular culture substantially determines communication patterns” [Mi-
chalik 2012: 92]. 

Another set of dimensions was proposed by a Dutch social psychologist Geert 
Hofstede, who conducted one of the most comprehensive studies of how culture in-
fluences the values in the workplace. Culture is defined here as “the collective mental 
programming of the human mind which distinguishes one group of people from 
another“ [http://geert-hofstede.com/countries.html]. It is further explained that “this 
programming influences patterns of thinking which are reflected in the meaning pe-
ople attach to various aspects of life and which become crystalised in the institutions 
of a society” [http://geert-hofstede.com/countries.html].

Originally, Hofstede identified four dimensions: Power Distance, Individualism ver-
sus Collectivism, Masculinity versus Femininity and Uncertainty Avoidance. These were 
supplemented by a fifth one, Long-Term Orientation, based on research by Michael Har-
ris Bond, supported by Hofstede [http://geert-hofstede.com/national-culture.html].

1. Power Distance
This dimension describes the distance or equality between individuals in a cultu-

re. In a low power distance culture there is less distance between leaders and subor-
dinates. Team members find it easy to approach their managers and exchange ideas 
openly or even criticize them. Subordinates can be involved in a decision making 
process. In a high power distance culture leaders hold a lot of power and status, and 
subordinates are likely to do what they are told. There is little consultation or discus-
sion with those lower in the hierarchy.

2. Individualism versus Collectivism
In individualistic cultures there is a preference for a loosely-knit social framework 

in which people are expected to look after themselves and their closest family mem-
bers. Independence, individual responsibility and competition are important attribu-
tes. The low side of this dimension, called collectivism, exhibits a preference for a 
tightly–knit framework in society where individuals see themselves more strongly in 
terms of a group identity. Loyalty to the group and conformity are rated more highly 
than independence and autonomy.

3. Masculinity versus Femininity
In masculine cultures emphasis is put on achievement, heroism and assertiveness. 

Success is often measured in terms of wealth. Competitive behavior is highly valued. 
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Work goals are more important than personal goals. The feminine side of this dimen-
sion represents a preference for human contact, relationship building, cooperation 
and caring for the weak. Society in general is more consensus oriented.

4. Uncertainty Avoidance
This dimension shows people’s attitude towards uncertainty and ambiguity. The 

most important issue here is how to accommodate the fact that the future is unknown? 
Should we try to control it or let it happen? Hence people from high uncertainty avo-
idance cultures use clear rules and regulations to manage the unknown and to limit 
the risk. Cultures characterized by low certainty avoidance attach lesser attention to 
planning. They value flexibility and the ability to adapt to changes.

5. Long-term orientation
Long-term orientation cultures see long-term benefits as important. Great value 

is put on long-term planning, traditions and time-honoured norms. For short-term 
orientation cultures short-term benefits are more valuable.

We must bear in mind, though, that not every member of a particular society is 
programmed in the same way and that the differences between individual people may 
be enormous. It may often happen that  the nationals from a given country differ much 
more than all country cultures do.

 
Yet another framework for cross-cultural communication was offered by Fons 

Trompenaars  and Charles Hampden-Turner in a very successful book Riding the 
Waves of Culture. Their model has seven dimensions [Trompenaars and Hampden-
Turner 1997: 29].

1. Universalism versus Particularism
Universalists attach big importance to laws, rules, values and obligations, which 

come before relationships. Particularists give far greater attention to the obligations 
of relationships and unique circumstances.

2. Individualism versus Communitarianism
The difference here boils down to the question if people function in a group or as in-

dividuals? Individualists believe in personal freedom and achievement. For commutari-
anists group  is more important as it provides help and safety, in exchange for loyalty.

3. Specific versus Diffuse
In specific-oriented cultures people separate work from personal lives as they be-

lieve that relationships do not affect business, so it is possible to work together with-
out having a good relationship. In diffuse cultures there is an overlap between work 
and a private life. People consider relationships between business contacts important.

Business presentation – a cross-cultural dimension
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4. Neutral versus Emotional
This dimension looks at how people display emotions in different situations. 

More neutral cultures control  emotions because these are believed to confuse the 
issues so they try not to show their feelings. People from a more emotional culture 
will react spontaneously: loud laughter, or leaving a conference room in anger during 
a negotiation is all part of business.

5. Achievement versus Ascription
This dimension refers to how different cultures accord status: do we have to prove 

ourselves to receive it or is it given to us? Achievement cultures value performance 
and achievement, appreciating what we do. In ascription cultures it is not so much 
what we do, but who we are that matters. Power, position or title define behaviour.

6. Sequential Time versus Synchronic Time
Sequential-time cultures perceive time as passing in a straight line, with one event 

following another. Punctuality, planning and sticking to one’s plans are highly valued. 
Synchronic-type cultures think of time more as moving in a circle, with the past, pres-
ent, and future  interwoven together. People from such cultures are able to manage 
different activities at once and consider plans  and commitments as flexible.

7. Internal Direction versus Outer Direction
Cultures vary in their approaches to the given environment: some believe that 

it can be controlled, other cultures see themselves as part of it so individuals must 
respond to external circumstances.

Comparing cultures, including juxtaposing them with our own, will raise our 
awareness of the differences and will help us cope with those differences in a business 
context without automatically falling back on our own cultural assumptions.

presentIng cross-culturally 
As it has already been mentioned, one of the obstacles to successful business 

communication across cultures is that people may view presentations, and other com-
municative events, in many different ways. Likewise, they may have different ideas 
about what makes a good presentation. As  Carte and Fox [2008: 98] observe, “what 
interests and appeals to one group may well bore or irritate another”. They believe, 
however, that there is “one golden rule that successful presenters the world over fol-
low: no matter what message they’re  trying to get across, they put the audience first. 
[…] Focusing on yourself and your own agenda is the major block to successful 
communication, whatever context you ‘re operating in. If you want your audience to 
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really sit up and listen, you have to make sure that everything you say and every vi-
sual you show is interesting and relevant to them. And you can only do that if you put 
yourself in their shoes (position) at every stage” [Carte and Fox 2008: 86–87]. This 
involves choosing the right style, putting the message into a context the audience can 
relate to and speaking with impact.

Dignen and Chamberlain [2009: 71–72] also stress the importance of focusing on 
the audience. They come up with a set of questions designed to reflect on the listeners’ 
expectations before a presentation, namely:

1.  How will the audience benefit from the presentation?
2.  What reaction from the audience should we expect? Will they listen silently 

keeping the question till the end or will they interrupt?
3.  How do we see our role as a presenter? Will our audience expect us to be ex-

perts?
4.  How should we balance action (what we have done and what we are still to 

do) and analysis, as attitudes to action and analysis can vary significantly across 
cultures?

5.  What are our audience’s expectations concerning the structure of the presen-
tation? A clearly signposted presentation may not necessarily be perceived as a 
sign of professionalism, but as a lack of imagination and creativity.

6.  How much time should we devote to personal introduction at the beginning? 
Are we talking to a task-oriented culture expecting professional responsibility 
or relationship-oriented, who value more private details?

7.  What style should we adopt: information or entertainment oriented?
8.  What is the audience’s command of English? Should we use formal or informal 

language?
It is also worthwhile to consider timing, whether fixed or flexible is expected, and 

dress, formal or informal.
All in all, while preparing for a presentation it is advisable to consider the issues 

presented above as proper structure, matching the expectation of our foreign audien-
ce, and an adequate mode of delivery will raise our chances of successful cross-cul-
tural communication.

appendIx

It is probably easier to describe the differences between culture-dependant expec-
tations towards a presentation than to cope with them effectively. Raising cross-cul-
tural awareness as well as improving intercultural communicative skills should make 
it easier. The following exercises are meant to encourage both teachers and learners 
to reach for more. Only practice makes perfect!

Business presentation – a cross-cultural dimension
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I Can we ever understand each other? 
Comment on the situation described in terms of cultural dimensions.

 In my community it’s important to build a good personal relationship. If I don’t 
know you and like you, how can I work with you? So I need you to come and see me 
to keep in regular contact, give me presents and be my friend. But you have a horrible 
schedule to keep, and you just want to finish the meeting and get on the plane home or 
to your next destination. You consider that relationships are time-consuming, and time 
is money. I feel that you are not a good business partner for me as you don’t understand 
the meaning of friendship. You believe that I’m not a good business partner because I 
insist, as you see it, on putting pleasure before business and using up too much of your 
precious management time. My business expectation is for friendship. Yours is to get 
the job done as fast and as efficiently as possible [Tomalin and Nicks 2007: 6].

II What would you be happy to do? 
Choose from the  techniques listed below the ones you would use. 
This should help you reflect on your own personal style of presentations. 
Then discuss the choices with a partner. 
This will make you aware of possible differences in approach between 
different people:

1. starting with a joke/a quotation/a question to the audience/a task for the audience;   
2. speaking/reading a written text; 3. making the structure very clear/improvising; 
4. involving the audience/let the audience listen;                                                                                                                                
5. dressing formally/informally; 
6. using lots of /a few visuals; 
7. taking questions at the end only/ allowing question

 throughout a presentation; 
8. sticking to the time limit/taking as much time as needed;
9. using formal/ informal language; 

10. giving out handouts;
11. keeping to the point/making frequent digressions.

III What do you think is happening here? Explain the audience’s reaction.

An international group of business people is listening to a sales presentation. The 
speaker takes off his jacket, starts with a quick joke, and then follows with the KISS 
principle (‘Keep It Short and Simple’), illustrating his words with lively computer gra-
phics. He invites the audience to interrupt with their questions, and when they don’t he 
smiles broadly at them and starts to ask them questions. Like all good presenters – or so 
he thinks – he tells the audience what he is going to say, than says it, and them tells them 
what he has said. He keeps exactly to the 10 minutes allotted. The reaction of the au-
dience is mixed: some are impressed, others feel unhappy with it [Gibson 2006: 70–71].
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Katarzyna Ponikowska-Cichoń

EKOLOGIA 
WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNEGO BIZNESU

ECOLOGY AS A CHALLENGE FOR MODERN BUSINESS

Summary: The word ecology is at present widely explored in various contexts  in public 
discourse. It is often used by different units and institutions to make their activities more cre-
dible. All issues connected with ecology should be transparent, utilitarian and play subordinate 
role to society and nature. Projects of pro-ecological actions are very often implemented in 
activities of  PR departments in companies of any size and become an element of CSR accom-
plishments. Sometimes they  develop into real assignments and sometimes are just a part of  
company image creation. Legal documents regulate influence of companies on natural envi-
ronment at global, national and local levels, for example by imposing penalties for violating 
the quality of air and water or by activating popular certification processes. The author in this 
article presents the main fields of alliance between ecology and business.

Keywords: corporate social responsibility, ecology, life cycle assessment, certification. 

W biznesie nie chodzi tylko o pieniądze, 
biznes to odpowiedzialność. 
Powinno w nim chodzić o dobro publiczne 
a nie o jednostkową zachłanność. 

Anita Roddick1 

Wyzwanie rozumiemy jako trudne zadanie wymagające wysiłku, poświęcenia czy 
wiedzy, często wynikające z nowej sytuacji, w której znajduje się jednostka, grupa bądź 
instytucja [sjp.pwn.pl]. W przypadku aliansu firm z kwestiami ekologicznymi możemy 
wyzwania rozumieć przynajmniej w dwojaki sposób. Po pierwsze hasło ekologia zwią-
zane jest z normami prawnymi, wymogami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony 
środowiska, a zawartymi na przykład w regulacjach na poziomie globalnym, legislacji 
Unii Europejskiej czy w konsekwencji w prawach krajowych. Przedsiębiorstwa zobo-
wiązane są do przestrzegania wymogów międzynarodowych, unijnych i wewnętrznych 

1 http://www.thebodyshop.com/content/services/aboutus_company.aspx
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w projektowaniu, realizacji i ewaluacji swojej działalności. Inwestycje w środowisko 
umożliwiają realizację strategii win–win w relacji firma i jej otoczenie. Spektakular-
nym przykładem egzekwowania prawa w zakresie ochrony środowiska są działania 
wła dz Pe ki nu, które obciążyły karami w wysokości 2,3 mln USD 652 za kła dy prze-
my sło we za na ru sze nie prze pi sów ochro ny śro do wi ska w ciągu pierw szych czte rech 
mie się cy 2014 roku. Trzy czwar te kar na ło żo no za za nie czysz cza nie po wie trza. Naj-
wię cej musiała za pła cić firma Be ijing Yueju He ating Com pa ny za fał szo wa nie da nych 
do ty czą cych emi sji za nie czysz czeń. Chiń skie wła dze za pew niły, że prio ry te to wo trak-
tu ją pro ble my ochro ny śro do wi ska i walkę z za nie czysz cze niem, które uważa się tam 
za przy czy nę setek ty się cy przed wcze snych zgo nów [http://biznes.onet.pl/wiadomosci/
swiat/pekin-nalozyl-kary-na-652-zaklady-przemyslowe-za-zanieczyszczenia/jgt1t]. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż Chiny jako jedno z dwóch, obok USA, państw na świecie 
nie podpisały protokołu z Kyoto, regulującego także kwestie emisji zanieczyszczeń, 
można te działania uznać bądź za propagandowe, bądź też (tylko w wersji bardziej 
optymistycznej) za zwiastun poważnych zmian. 

Drugim obszarem, częściowo swym zakresem pokrywającym się z tym wspo-
mnianym wcześniej, gdzie firmy zobligowane są do implementacji w swą aktywność 
perspektywy ekologicznej, jest obszar społecznej odpowiedzialności biznesu, czy-
li dobrowolnego uwzględniania aspektów społecznych i ekologicznych przez firmy  
w działaniach handlowych oraz w kontaktach ze swoimi interesariuszami [http://europa.
eu/legislation_summaries/]. W Zielonej Księdze CSR czytamy: „Redukcja konsumpcji 
zasobów naturalnych lub redukcja emisji zanieczyszczeń lub śmieci może zredukować 
wpływ środowiskowy. Może być także korzystna dla biznesu poprzez redukcję rachun-
ków za energię lub składowanie odpadów i obniżanie wpływu i kosztów ograniczania 
zanieczyszczeń. Poszczególne firmy doszły do wniosku, że mniejsze zużycie może pro-
wadzić do podniesienia ich zyskowności i konkurencyjności” [Green Paper 2001: 11].

Na poziomie firmy kwestie ekologiczne w wymiarze obligatoryjnym mogą być 
związane z takimi zagadnieniami jak polityka oszczędzania energii, redukcja emisji czy 
recycling. Jednym z programów regulujących działania instytucji wobec środowiska 
jest program 3x20.  Jest to plan działań integrujący politykę klimatyczną i energetyczną 
Wspólnoty, który przyjęty został na Szczycie Rady Europejskiej w 2007 roku. Ma on na 
celu: racjonalizację wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia 
o 20 %, zwiększenie udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych do 20 % 
całkowitego zużycia energii średnio w UE, oraz osiągniecie co najmniej 10 % udziału 
biopaliw w sprzedaży paliw transportowych w 2020 roku [Zaręba 2010].

Zobowiązania instytucji, w tym firm, wobec środowiska w Polsce reguluje II 
Polityka Ekologiczna Państwa, gdzie w rozdziale 4 znajdziemy informacje na temat 
narzędzi i instrumentów ekonomicznych kontrolujących obowiązkowe działania roz-
maitych podmiotów. Należą do nich:

Ekologia wyzwaniem dla współczesnego biznesu
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 ● opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian,           
 ● opłaty za zanieczyszczanie różnych komponentów środowiska, 
 ● kary pieniężne jako szeroko rozumiany instrument wymuszania przestrzegania 
norm, nakazów i zakazów oraz innych form regulacji bezpośredniej, 

 ● subsydiowanie ze środków publicznych przedsięwzięć w zakresie ochrony 
środowiska, w tym rekompensaty za ograniczenia prawa własności związane  
z obejmowaniem obszarów i obiektów cennych przyrodniczo różnymi formami 
ochrony, 

 ● opłaty produktowe i depozyty ekologiczne,
 ● opłaty użytkowe za korzystanie z publicznych urządzeń technicznych ochrony 
środowiska, 

 ● ekologiczny podatek od paliw i/lub podatek węglowy, jako szczególną formę 
opłaty produktowej, 

 ● obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od 
szkód ekologicznych, 

 ● system preferencji podatkowych zmierzający w kierunku rozwiązań obowiązu-
jących w krajach Unii Europejskiej, 

 ● rynki zbywalnych uprawnień do emisji zanieczyszczeń i instrumenty pochodne 
od nich [http://www.mos.gov.pl].

Z Funduszy Europejskich Polska otrzymała dotacje w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko, na który przeznaczono 27,41 mld euro. Jego głów-
nym celem jest wzmocnienie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyja-
znej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej między innymi 
poprzez wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, 
promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzy-
kiem, zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowa-
nia zasobami, a także promowanie zrównoważonego transportu [Jura 2014: 3–5].

Funkcję weryfikacyjną wobec prewencyjnych lub ochronnych aktywności firm  
w stosunku do środowiska naturalnego, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i global-
nym stanowi system certyfikacji stosowany obligatoryjnie bądź fakultatywnie przez 
dane przedsiębiorstwo. Informacje o systemach kontroli i certyfikacji oraz nazwy i kody 
jednostek certyfikujących upoważnionych do kontroli w krajach Wspólnoty Europej-
skiej i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego publikowane są przez Komisję 
Europejską. Systemy funkcjonujące w poszczególnych państwach zastały podzielone 
na trzy rodzaje: system oparty na zatwierdzonych prywatnych podmiotach certyfikują-
cych, system oparty na jednym lub większej liczbie wyznaczonych publicznych orga-
nów certyfikujących, oraz system oparty na wyznaczonym publicznym organie certy-
fikującym oraz zatwierdzonych prywatnych podmiotach certyfikujących [http://www.
minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Kontrola-i-certyfikacja].
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W zarządzaniu środowiskowym najbardziej rozpoznawalna jest norma standa-
ryzacji ISO 14001, w której Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zawarła 
wymagania odnośnie systemu zarządzania środowiskowego ISO, który może być 
zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania, a także może pomóc 
organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Norma ISO 
14001 przeznaczona jest dla wszystkich organizacji bez względu na ich rodzaj, roz-
miar czy lokalizację. Przedsiębiorstwa i instytucje wdrażają ten system „kiedy chcą 
ustanowić, wdrożyć, utrzymywać i doskonalić system zarządzania środowiskowego, 
mieć pewność co do postępowania zgodnego z ustaloną przez siebie polityką środo-
wiskową, wykazać zgodność z niniejszą normą międzynarodową przez samoocenę  
i własną deklarację” [http://www.iso14001.wroc.pl/czym-jest-iso-14001.html]. 

Zbliżonym do ISO 14001 jest system ekozarządzania i audytu EMAS (Eco Ma-
nagement and Audit Scheme) również stanowiący użyteczne narzędzie do tworzenia 
w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania do-
stępnymi zasobami i energią. To unijny instrument ochrony środowiska, funkcjonują-
cy w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1221/2009 z 25 
listopada 2009 roku. Jest on adresowany do wszystkich rodzajów organizacji zainte-
resowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, 
zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych. Wymagania EMAS 
przekazują wytyczne, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie 
ochrony środowiska, optymalizują ponoszone koszty i efektywnie zarządzają energią  
i zasobami [http://emas.gdos.gov.pl/co-to-jest-emas]. Obecnie ponad 4500 organizacji 
i około 8150 instytucji na całym świecie posiada ten certyfikat. Wśród nich są mię-
dzynarodowe przedsiębiorstwa i małe firmy, jak również organy administracji publicz-
nej [http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm]. W Polsce zarejestrowane są  
w tym systemie między innymi TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Ła-
ziska w Łaziskach Górnych, Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. z Raciborza czy Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Certyfikaty o bardziej lokalnym, regionalnym czy tematycznym charakterze coraz 
częściej pojawiają się na rynku produktów i usług jako bardziej lub mniej wymier-
ne wskaźniki ich jakości. Należą do nich na przykład certyfikaty branży turystycznej, 
takie jak Blue Flag dla marin i kąpielisk, Ecolabel dla hoteli, pensjonatów i gospo-
darstw agroturystycznych czy Quality Coast dla nadmorskich terenów, miast i par-
ków [http://turystykaodpowiedzialnie.pl/2014/07/zestawienie-8-najwazniejszych-eko-
certyfikatow-w-branzy-turystycznej/]. 

Warto również zwrócić uwagę na, w dużym stopniu cenione przez konsumentów, 
certyfikaty ekologiczne związane z branżą rolniczą. Funkcjonowanie systemu kontro-
li i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym jest podstawowym gwarantem dla konsu-
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menta, że środki spożywcze znajdujące się na rynku wyprodukowane zostały zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i są wolne od zanieczyszczeń, a podczas ich produk-
cji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie 
[http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczneKontrola-i-certyfi-
kacja]. Przykład stanowi jednostka certyfikująca – Ekogwarancja Polskiego Towarzy-
stwa Rolników Ekologicznych, której Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał numer 
identyfikacyjny PL-EKO-01. Możemy go znaleźć na etykietach produktów wytwarza-
nych przez producentów związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, pszczelarstwem, 
zbiorem ze stanu naturalnego, akwakulturą i przetwórstwem, a certyfikowanych przez 
tę jednostkę [http://www.ekogwarancja.pl].

Również budownictwo jest jednym z obszarów, w którym dużą wagę przywiązuje 
się do kwestii bezpieczeństwa ekologicznego. Polskie Stowarzyszenia Budownictwa 
Ekologicznego szacuje, że w  Polsce już ponad 340 budynków, z czego większość 
to biurowce, zdobyło ekologiczny certyfikat. Przykładowo inteligentny system BMS 
(Building Managment System) pozwala zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku 
biurowego o 15 procent [Olechowski 2014].

Opisywane wyżej procesy certyfikacji mają najczęściej charakter fakultatywny  
i dlatego mogą być traktowane również jako wewnętrzne narzędzie strategii społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Pojęcie to pojawiło się w literaturze przedmiotu w latach 
czterdziestych XX wieku. W 1951 roku Frank Abrams z firmy Exxon namawiał me-
nadżerów, by stawali się dobrymi obywatelami i próbowali przyczyniać się do roz-
wiązywania skomplikowanych problemów społecznych ich czasów [Banerjee 2009]. 
W nowym, strategicznym podejściu do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
CSR nie jest jedynie elementem dobrowolnego działania przedsiębiorstw w sferach 
niebędących podstawowym obszarem ich działalności dla własnego dobra oraz ogółu 
społeczeństwa, lecz zintegrowaną koncepcją zarządzania, zarówno na poziomie opera-
cyjnym, jak i strategicznym [Szablewski 2009: 372]. Za sztandarowy przykład firmy, 
która oparta jest na niewymuszonej postawie społecznej odpowiedzialności, zbudowa-
nej na systemie aksjologicznym (dzisiaj rozpoznawanym jako społeczna odpowiedzial-
ność biznesu) i jednocześnie pozbawiona aspektu konkurencyjności i czujności ryn-
kowej, można uznać Body Shop International –oryginalną, etyczną i naturalną markę 
kosmetyczną, posiadającą 2 500 sklepów na ponad 60 światowych rynkach. Została 
ona założona w 1976 roku przez Annę Roddick, która oparła swoją firmę o produkty 
wytwarzane, w kooperacji z lokalną ludnością, z naturalnych składników. Body Shop 
od początku swej działalności przykładał szczególną uwagę do pięciu podstawowych 
wartości: wspierania sprawiedliwego handlu, obrony praw człowieka, odrzucenia te-
stowania na zwierzętach, wzmacniania własnego poczucia wartości i ochrony planety 
[http://www.thebodyshop.com/content/services/aboutus_company.aspx]. 
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Popularnym narzędziem do analizy CSR jest piramida Społecznej Odpowiedzial-
ności Biznesu, której konstrukcja została zaproponowana przez Archie Carrolla (odno-
szona jest ona często do piramidy potrzeb Maslowa). Odpowiedzialność ekonomiczna 
i prawna stanowi podstawę piramidy i nawiązuje do konieczności działania zgodnie 
z literą prawa, a przede wszystkim osiągania największych możliwych profitów dla 
zaspokojenia oczekiwań akcjonariuszy. Komponent etycznej odpowiedzialności odwo-
łuje się do standardów i norm, które odzwierciedlają system wartości klientów, pracow-
ników i udziałowców, uwzględniając ich poczucie sprawiedliwości i praw moralnych. 
Ostatnia z wymienianych, to platforma  filantropijna odpowiedzialnego biznesu, na 
której znajdują się te działania firm, które wiążą otoczenie z korporacją poprzez zaan-
gażowanie w edukację, ochronę zasobów naturalnych czy sztukę [Carroll 1991: 4–6]. 
Wśród korzyści strategii odpowiedzialnego biznesu można wymienić:

 ● wzrost zainteresowania inwestorów, 
 ● zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy, 
 ● poprawa relacji ze społecznością i władzami, 
 ● wzrost konkurencyjności,
 ● podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy, 
 ● kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników, 
 ● pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników.

Natomiast do narzędzi najczęściej stosowanych w zarządzaniu CSR należą:
 ● kampanie społeczne czyli działanie ukierunkowane na zmianę postaw lub za-
chowań wybranej grupy odniesienia, przy pomocy mediów jako nośnika prze-
kazu;

 ● marketing zaangażowany społecznie (z uwzględnianiem w działalności firmy 
zarówno celów marketingowych, jak i potrzeb społecznych);

 ● programy etyczne dla pracowników (przedsięwzięcia mające na celu integro-
wanie pracowników firmy wokół wspólnych wartości);

 ● nadzór korporacyjny, tj. zespół mechanizmów wykorzystywanych do kontrolo-
wania i koordynowania zachowań udziałowców, którzy współdziałają z kadrą 
zarządzającą w celu efektywnej realizacji stawianych przed spółką zadań;

 ● eko-znakowanie i znakowanie społeczne, polegające na umieszczaniu na opa-
kowaniach lub etykietach produktów dodatkowych informacji z zakresu ekolo-
gicznej lub społecznej odpowiedzialności;

 ● inwestycje społecznie odpowiedzialne, uwzględniane przez analityków giełdo-
wych w analizie kryteriów oceny możliwości długotrwałego wzrostu wartości 
spółek na podstawie wyników społecznych i ekologicznych. [http://odpowie-
dzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/].

Podstawowe założenia i pole działania społecznej odpowiedzialności biznesu  
w Europie zostały opracowane w Zielonej i Białej Księdze CSR. Zielone Księgi (Green 

Ekologia wyzwaniem dla współczesnego biznesu



92

Papers) stanowią dokumenty wydawane przez Komisję Europejską, których głównym 
celem jest poddanie danego tematu pod dyskusję oraz rozpoczęcie konsultacji na dany 
temat. Białe Księgi (White Papers) są dokumentami zawierającymi propozycje działań 
Wspólnoty w konkretnych dziedzinach. W niektórych przypadkach stanowią kontynu-
ację Zielonej Księgi i stanowią impuls dla procesu konsultacji,  dotyczących istotnego 
problemu społecznego na poziomie europejskim [http://europa.eu/legislation_summa-
ries/]. W Zielonej Księdze, opublikowanej w 2001 roku, znajdziemy opis dwóch wy-
miarów CSR: wewnętrznego i zewnętrznego. Na ten pierwszy składają się takie aspekty 
funkcjonowania instytucji jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higie-
na pracy, eliminacja pracy dzieci czy walka z dyskryminacją. W wymiarze zewnętrz-
nym odwołuje się do relacji ze społecznością lokalną, klientami, dostawcami, a także  
w szerszej perspektywie do kwestii praw człowieka czy ochrony środowiska naturalne-
go [Pankowska, Pastuszyńska 2014]. Brak rozwiązań legislacyjnych w Zielonej Księ-
dze stał się powodem wydania tak zwanej Białej Księgi (White Paper: Communication 
on CSR), która uzupełnia tę pierwszą o cztery obszary działań, w zakresie rozwiązywa-
nia problemów związanych z CSR, a odnoszących się do podwyższenia poziomu edu-
kacji, wymiany doświadczeń oraz stosowaniu dobrych praktyk, rozwoju instrumentów 
społecznej odpowiedzialności biznesu, takich jak kodeksy etyczne czy systemy zarzą-
dzania oraz integracji społecznej odpowiedzialności biznesu ze wszystkimi politykami 
UE. Również Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (International Organi-
zation for Standarization, ISO) opracowała w 2010 roku Normę PN-ISO 26000  jako 
przewodnik dla organizacji w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej 
i środowiskowej. Jest ona przeznaczona dla organizacji biznesowych, administracji 
rządowej i samorządowej, nie podlega certyfikacji, a stanowi jedynie zbiór dobrych 
praktyk [http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/iso-26-000/].

Zgodnie ze stanowiskiem Unii Europejskiej bycie społecznie odpowiedzialnym 
to nie tylko wypełnianie obligacji prawnych, ale także inwestowanie w kapitał ludz-
ki, środowisko i relacje z akcjonariuszami. Dzięki temu firmy zwiększają swą kon-
kurencyjność i osiągają większą produktywność. Uważa się, iż CSR może wnieść 
pozytywny wkład w realizację strategicznych celów wyznaczonych przez Lizbońską 
Komisję Europejską, podkreślającą jej wpływ na rozwój światowej ekonomii opartej 
na wiedzy [http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/
employment_rights_and_work_organisation/n26039_en.htm]. 

Przyjęcie postawy odpowiedzialnej społecznie to zatem także zdobywanie                    
oraz  poszerzanie wiedzy, dotyczącej produktu bądź usługi i ich wpływu na środowi-
sko społeczne i naturalne. Narzędziem służącym do ewaluacji tego wpływu jest LCA 
(Life Cycle Assassment), dający możliwość oszacowania zasięgu jego oddziaływania 
od momentu  zaprojektowania do zastosowania recyclingu. Procedura LCA składa 
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się z czterech podstawowych kroków opisanych w standardach ISO 14040. Pierwszy 
z nich to ustalenie celu, faz i zakresu analizy, natomiast drugi odnosi się do szaco-
wania emisji, które pojawiają się na każdym etapie cyklu oraz sposobu ich detekcji. 
Krok trzeci związany jest z przeliczaniem poziomu emisji na konkretne jednostki 
śladu ekologicznego (potencjał globalnego ocieplenia, wpływ na jakość wody czy 
zdrowie człowieka). Na ostatnim etapie dokonuje się interpretacji, analiz i przygo-
towuje raporty dotyczące tego, jak produkt oddziałuje na człowieka i środowisko 
[International Organization for Standardization].

Firma Sony stosuje LCA do wszystkich znaczących kategorii produktów elek-
tronicznych. Celem tego procesu jest zidentyfikowanie i ocena wpływu środowisko-
wego produktu na wszystkich poziomach jego cyklu życia, w tym produkcji części, 
na etapie ich składania, transportu, używania urządzenia w trybie standby i w końcu 
składowania oraz recyclingu. Jak twierdzą producenci, procedura ta umożliwia usta-
lenie priorytetów dla udoskonalenie produktu i ograniczenia jego śladu ekologicz-
nego [http://www.sony.net/SonyInfo/csr_report/environment/products/index6.html]. 

Kolejnym przykładem wykorzystania LCA  może być przeprowadzona w Wiel-
kiej Brytanii przez organizację WRAP analiza porównawcza dwóch rodzajów opako-
wań mleka. W raporcie wzięto pod uwagę takie etapy życia produktu jak: produkcja 
butelek, nakrętek, etykiet, pakowanie podczas dostarczania do mleczarni, napełnianie 
butelek, pakowanie przy dostarczaniu produktu do sklepu, dystrybucja do sklepów, 
przechowywanie w sklepach, transport do domów, składowanie odpadów powsta-
łych przy transporcie do mleczarni i do sklepów, pozyskiwanie energii z odpadów, 
recycling w Wielkiej Brytanii i Chinach. Następnie oszacowano wpływ produktu na 
środowisko na kolejnych etapach, biorąc pod uwagę zanieczyszczenie wody, zmiany 
klimatyczne oraz oddziaływanie na zdrowie człowieka.

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu funkcjonuje już powszechnie w misji, 
wizji i strategii firm na świecie, a także w Polsce. Elementy ekologiczne pojawiają 
się obok tych, poświęconych prawom pracowniczym czy akcjom charytatywnym. 
Nawet firmy kojarzone ze szkodliwym wpływem na zdrowie człowieka i jakość śro-
dowiska, odwołują się do idei zrównoważenia oraz inicjują działania powszechnie 
rozpoznawalne jako proekologiczne. Philip Morris jest firmą tytoniową, która dzieli 
się z konsumentami, pracownikami i akcjonariuszami informacjami na temat dążenia 
przedsiębiorstwa do zmniejszenia wpływu ich działalności na środowisko natural-
ne. W raporcie na temat społecznej odpowiedzialności  informuje na temat konkret-
nych programów i osiągnięć. Należą do nich zmniejszanie zużycia energii i emisji 
CO2 – w latach 2005–2010  zredukowano zużycie energii o 12% w przeliczeniu na 
jednego wyprodukowanego papierosa. Znaczącym przykładem zmniejszenia zuży-
cia energii i emisji CO2 jest fabryka w Neuchâtel (Szwajcaria), gdzie optymalizacja 
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systemów ogrzewania, wentylacji i chłodzenia umożliwiła redukcję energii zużywa-
nej przez fabrykę aż o 30% na przestrzeni lat 2005–2010. W Lozannie (Szwajcaria) 
w latach 2008–2010 ślad węglowy, jaki pozostawiają biura centrum operacyjnego, 
został zmniejszony o 44%. W kwestii zmniejszenia zużycia wody główną zasadą 
jest 3R (Reduce, Reuse, Recycle – redukcja, ponowne wykorzystanie, recykling)  
w stosunku do wody i odpadów. Od 2005 do 2010 r. zmniejszono ilość wody potrzeb-
nej do wyprodukowania miliona papierosów o 12% we wszystkich fabrykach. W la-
tach 2005–2010 ograniczono  wytwarzanie odpadów o 7% w przeliczeniu na jednego 
papierosa. Jednocześnie recykling dotyczy około 80% odpadów. Przykład stanowi 
fabryka w Turcji, gdzie w 2010 roku uzyskano stopę recyklingu przekraczającą 97% 
(co w stosunku do roku 2005 stanowi wzrost o 20%), a jednocześnie zmniejszyła się 
ilość odpadów wytwarzanych w przeliczeniu na jednego papierosa o 25%. Do końca 
2010 r. firma Philip Morris International uzyskała certyfikację ISO 14001 i OHSAS 
18001 dla 26 centrów produkcyjnych  [http://www.pmi.com/pl_pl/responsibility/
how_we_operate/environmental_initiatives/pages/environmental_initiatives.as].

Firma Philip Morris prezentuje wyniki na różnych poziomach zarządzania śro-
dowiskowego. Raporty dotyczące aktywności przedsiębiorstw w tej dziedzinie kon-
centrować mogą się na wybranych aspektach ekologicznych wątków CSR. Grupa 
Żywiec S.A. będąca częścią Grupy Heineken stara się, jak czytamy w jej strategii,  
w swojej działalności biznesowej zachowywać zasady zrównoważonego rozwoju. 
W ramach swojej działalności browary podchodzą bardzo rygorystycznie do procesu 
produkcji, opakowań oraz zarządzania odpadami. Innym przykładem jest firma CE-
MEX, funkcjonująca w przemyśle cementowym, która odwołując się do idei zrówno-
ważenia, promuje nowe technologie przyjazne środowisku i implementując Program 
Paliw Alternatywnych, współpracuje z Towarzystwem Ochrony Ptaków – edukuje 
dzieci oraz młodzież w zakresie ekologii i zdrowia [Cwik, Grzybek 2012].

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu spotyka się jednak również z negatywnymi 
ocenami. Strategii CSR zarzuca się to, że odciąga uwagę od faktycznych problemów 
generowanych przez firmy w środowisku społecznym i naturalnym, stanowi jedynie 
element PR, umożliwia korporacjom omijanie przepisów, pomaga im zdobyć zaufanie 
klientów i akcjonariuszy. W wymiarze ekologicznym CSR wspiera firmy w procesie 
„zazieleniania” wizerunku. Ze względu na małą transparentność CSR porównuje się 
do góry lodowej. Wiele działań z nią związanych jest niewidocznych, a stanowią one 
próbę wzmocnienia korporacyjnej dominacji. Przykładem może być firma MBD, któ-
ra przyjęła strategię mającą na celu podzielenie i unieszkodliwienie ruchu aktywistów 
ekologicznych, kontestujących jej aktywność. Zostali oni podzieleni na cztery kategorie: 
radykałów, oportunistów, idealistów i realistów. Strategia firmy miała na celu izolację 
tych pierwszych, transformację idealistów w realistów i doprowadzenie ich do podjęcia 
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współpracy z przemysłem. Środowisko nie jest więc wartością samą w sobie, staje się ele-
mentem biznesu i konkurencyjności rynkowej. Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) 
lobbowała przeciwko zaostrzeniu regulacji dotyczących emisji CO2  zgodnych z protoko-
łem z Kyoto na kolejnych Szczytach Ziemi, bo to jej członkowie w dużej mierze obciąża-
ni są konsekwencjami finansowymi, wynikającymi z tych regulacji. Z kolei BP starała się 
o zaostrzenie regulacji prawnych, dotyczących ochrony środowiska. Ratując wizerunek 
po wydarzeniach związanych z wyciekiem ropy, poczyniła spore inwestycje środowisko-
we, które – gdyby inne firmy z branży nie były objęte określonymi obligacjami na tym 
polu – doprowadziłyby do obniżenia jej konkurencji [www.corporatewatch.org]. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest strategią zarządzania i powinna być oparta 
na konkretnym systemie wartości, odpowiedzialności społecznej i ekologicznej, przyj-
mowanym w sposób autoteliczny bądź instrumentalny. Firmy coraz częściej odwołują 
się do niej, chcąc wzmocnić swą konkurencyjność na rynku. To, czy CSR będzie je-
dynie elementem polityki firmy, dążącej do pomnażania profitów, czy też aktywnością 
naznaczoną określoną misją, w dużej mierze zależy od konsumentów, ich sposobu wi-
dzenia świata, oczekiwań wobec produktu i po prostu ich poczucia odpowiedzialności.
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Sylwia Słupik 

EKOSTRATEGIE 
JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

ECO-STRATEGIES AS A FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Summary: The aim of the article is to present the role of eco-strategies for the develop-
ment of enterprises. The article describes also the basic types of pro-environmental models 
of management and presents the main results from the statistics on the environmental goods 
and services sector in the European Union countries with particular emphasis on the results of 
studies of the environmental sector entities in the province of Silesia. According to a survey, 
the fundamental barriers to the implementation of the environmental behaviour of companies 
are mainly: low environmental awareness, highly capital-investment and lack of institutional 
support. Therefore, it becomes important common understanding of the nature of environmen-
tal management and the need for its dissemination, and building and implementing enterprise 
strategy of organic growth companies.

Keywords: eco-strategies, enterprises, environmental goods and services sector, Silesian 
Voivodeship, European Union.

WpRoWadzenie

Zdolność utrzymania się przedsiębiorstwa w warunkach konkurencyjnego rynku 
jest dziś uwarunkowana szeregiem czynników, zarówno o charakterze wewnętrznym 
(np. zasoby ludzkie, czas i koszty produkcji, technologia, cena, sieć dystrybucyj-
na), jak i zewnętrznym (np. preferencje konsumentów, podaż, dobra substytucyjne).  
Z czasem część z nich traci, a część zyskuje na znaczeniu. Jednym z czynników, któ-
ry w ostatnich latach coraz częściej pojawia się w grupie znacząco wpływającej na 
pozycję przedsiębiorstwa na rynku jest działalność proekologiczna. Wiąże się ona nie 
tylko ze wzrostem znaczenia ochrony środowiska wyartykułowanym w prawie kra-
jowym i unijnym, ale także ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa  
i presją przez nie wywieraną.

Przedsiębiorstwo więc podobnie jak i cała gospodarka, musi zmierzać do ekolo-
gizacji swego funkcjonowania i rozwoju. Musi przyjąć założenia leżące u podstaw 
zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, który wychodzi naprzeciw aktualnym po-
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trzebom, ale zarazem nie ogranicza możliwości kolejnych pokoleń do zaspokajania 
ich przyszłych potrzeb. 

Prowadzenie aktywnej polityki ekologicznej, wymuszającej respektowanie obo-
wiązujących norm i celów w zakresie ochrony środowiska umożliwia przedsiębior-
stwu wdrażanie zarządzania ekologicznego i osiąganie takich rezultatów, jak:

 – określenie polityki środowiskowej właściwej dla przedsiębiorstwa;
 – zidentyfikowanie skutków w środowisku spowodowanych przeszłą, aktualną  
i planowaną działalnością w zakresie wytwarzania dóbr lub usług oraz określa-
nie zakresu oddziaływania na środowisko poszczególnych rodzajów działalno-
ści organizacyjnej;
 – określanie związanych z systemem wymagań prawnych i regulacyjnych;
 – określenie priorytetów oraz ustalenie właściwości, celów i zadań środowisko-
wych;
 – stworzenie programów oraz form organizacyjnych umożliwiających wdrożenie 
założeń polityki środowiskowej oraz osiągnięcie celów z nią związanych;
 – usprawnienie przedsięwzięć w zakresie planowania, sterowania, monitorowa-
nia, podejmowania działań korygujących oraz audytów;
 – elastyczne i umiejętne przystosowanie się do zmieniających się okoliczności 
[Kaczmarek 2011: 508]. 

stRategia zaRządzania śRodoWiskoWego W pRzedsiębioRstWie 

W budowie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa można wykorzystać 
różne modele zarządzania środowiskowego. W literaturze przedmiotu zwraca się 
szczególną uwagę na systemy związane z możliwością oceny osiągnięć, z wy-
korzystaniem doświadczeń różnych firm przy użyciu chociażby benchmarkingu. 
Praktyczne możliwości takiego rozwiązania są większe, niż przy wykorzysta-
niu zarządzania środowiskiem naturalnym, nastawionym głównie na tworzenie 
strategii i polityki. W tego typu modelach wykorzystuje się poszczególne grupy 
wskaźników związane z: 

 – zarządzaniem środowiskiem naturalnym w powiązaniu z wizją, strategią, poli-
tyką, strukturą organizacyjną i systemem zarządzania z uwzględnieniem prze-
widywalnych efektów dotyczących środowiska naturalnego oraz komunikacją 
z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami;
 – uzyskanymi wynikami operacyjnymi poprzez pomiary, dotyczące procesów  
i aspektów technicznych produktów, użytkowania tych produktów i działań 
serwisowych oraz współpracę z dostawcami. Analizie powinien być także pod-
dawany wpływ na środowisko naturalne, związany ze zużyciem energii, wody, 
materiałów, emisją gazów cieplarnianych i całkowitą ilością odpadów;
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 – wskaźnikami, odnoszącymi się do wpływu na warunki lokalne, narodowe, 
międzynarodowe, ale także na warstwę ozonową, podwyższanie temperatury 
w skali globu, populację ryb w oceanach, zanieczyszczenie na poziomie lokal-
nym i regionalnym, wpływ na gęstość zaludnienia. Uwzględniony powinien 
być również hałas wokół przedsiębiorstw [Chodyński 2007: 121].

Wybór strategii rozwoju i strategii ochrony środowiska stanowi podstawę kon-
kretyzacji polityki ekologicznej przedsiębiorstwa. Jest ona kształtowana przez zarząd 
firmy i powinna uwzględniać takie kwestie, jak:

1. Proekologiczną deklarację kierownictwa firmy;
2. Przesłanie główne i priorytety przedsiębiorstwa;
3. Główne cele ochrony środowiska;
4. Sposób zapewnienia wymagań prawnych, zaleceń ekologicznych i oczekiwań 

miejscowej (lokalnej) społeczności w zakresie ochrony środowiska;
5.  Stosunek przedsiębiorstwa do wymagań ekologicznych stawianych przez od-

biorców towarów i usług;
6. Kierunek kształtowania wymagań ekologicznych wobec dostawców surow-

ców i materiałów;
7. Kierunki (zasady) ograniczenia ekologicznej uciążliwości przedsiębiorstwa  

i produkowanych wyrobów;
8. Sposób koordynacji polityki ekologicznej z polityką innych działań przed-

siębiorstwa, np. polityką poprawy jakości wyrobów, polityką bezpieczeństwa  
i higieny pracy [Wiśniewska 2004: 93].

Główne typy strategii środowiskowych przedstawia rysunek nr 1. Można 
tutaj wyróżnić cztery podstawowe typy zachowań przedsiębiorców, począwszy 
od strategii ignorancji, poprzez postawę minimalnych wymagań oraz strategię 
adaptacyjną, do strategii głębokiego zaangażowania. Strategia ignorancji, jest re-
alizowana przez przedsiębiorstwa, które odznaczają się niską świadomością eko-
logiczną i społeczną. Działają na granicy prawa i starają się omijać niewygodne 
dla nich przepisy. Jedyną wartością jakiej hołdują jest maksymalizacja zysku bez 
względu na koszty ekologiczne. Przedsiębiorstwa te przyczyniają się do dalszej 
degradacji środowiska, psują reputację całego sektora w oczach ekologicznie 
świadomego klienta, wpływają negatywnie na lokalne społeczności. Ponadto 
przyczyniają się do zaostrzenia przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, 
ponieważ skumulowane skutki ich działalności są odczuwane czasami w skali ca-
łego kraju. Zaostrzenie przepisów prawa, często zasadne tylko w odniesieniu do 
pewnych podmiotów działa hamująco na inne firmy, powoduje bariery w rozwoju 
[Żemigała: 2–3].
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Rys. 1. Model środowiskowych strategii zarządzania

Źródło: [Żemigała: 2]

Strategia bierna, obojętna jest najbardziej pierwotnym podejściem do problema-
tyki ekologicznej w przedsiębiorstwie. Polega na przestrzeganiu tylko koniecznych 
przepisów dotyczących ochrony środowiska tak, aby nie narazić przedsiębiorstwa 
na opłaty karne (np. za szkodliwe emisje) i straty związane z utratą dobrego wize-
runku (image) w otoczeniu. Podejście „minimalistyczne” cechuje się przeciętnym 
poziomem świadomości ekologicznej zarządzających, którzy uważają, że istniejący 
system regulacji prawnych jest wystarczający i nie czują się odpowiedzialni za śro-
dowisko naturalne. Takie przedsiębiorstwa z jednej strony nie czynią szkód w śro-
dowiskowych ekosystemach z drugiej również nie przyczyniają się do poprawy ich 
jakości ekologicznej, bioróżnorodności i trwałości, zgodnie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju. Postawa taka nie dostrzega rangi środowiska naturalnego jako jednego  
z głównych celów rozwoju strategicznego firmy. Ekologia w tym podejściu trakto-
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wana jest przez przedsiębiorstwa w kategoriach kosztów i nie jest uważana za obszar, 
który odpowiednio zarządzany mógłby przynieść zysk. Przyjęcie przez przedsiębior-
stwo takiej strategii spowodowane jest tym, że:

 – rzeczywisty wpływ danego przedsiębiorstwa na środowisko jest bardzo mały 
(specyfika branży, w której działa przedsiębiorstwo, stosowane technologie, 
wielkość zakładu); bezpodstawne staje się więc dodatkowe inwestowanie  
w dziedzinie ochrony środowiska;
 – nie zachodzą żadne relacje pomiędzy stosunkiem przedsiębiorstwa wobec śro-
dowiska a pozycją, jaką zajmuje ono na rynku (monopol, mało elastyczny ry-
nek danego produktu, bardzo duży popyt);
 – kondycja finansowa przedsiębiorstwa nie pozwala na podejmowanie innych 
działań w zakresie ochrony środowiska niż te, które są wymuszone działaniem 
władz;
 – po przeanalizowaniu kosztów, które należałoby ponieść, aby podjąć dodatkowe 
działania w zakresie ochrony środowiska, okazuje się, że wielokrotnie przekra-
czają one sumę wszelkich możliwych korzyści, które będzie można osiągnąć;
 – przedsiębiorstwo nie podejmuje inwestycji w sferze ochrony środowiska, po-
nieważ jego zarząd nie dostrzega tego problemu lub nie widzi możliwości po-
prawy wyników finansowych w rezultacie podjęcia odpowiednich inwestycji  
w tej dziedzinie [Wiśniewska 2004: 95].

W strategii adaptacyjnej menedżerowie kierujący przedsiębiorstwami dostosowu-
ją swoje działania do aktualnej sytuacji rynkowej, biorą pod uwagę rosnącą świado-
mość ekologiczną swoich klientów i starają się minimalizować negatywny wpływ 
przedsiębiorstw na środowisko naturalne, np. poprzez wdrażanie systemów zarządza-
nia środowiskowego według ISO 14001 lub EMAS. Dostrzega się tutaj konieczność 
sprostania potrzebom klientów i rosnącej konkurencji, a wdrożenie systemu zarzą-
dzania środowiskowego w adaptacyjnych firmach jest postrzegane jako imperatyw 
rozwoju rynkowego i jest realizowane mimo wysokich kosztów z tym związanych. 
Strategia głębokiego zaangażowania zakłada, oprócz zastosowania w praktyce syste-
mu zarządzania środowiskowego, ze względu na lepszy poziom zaspokojenia potrzeb 
swoich klientów (jak w strategii adaptacyjnej), także identyfikację i zaspokajanie, w 
miarę możliwości, potrzeb i oczekiwań szerszego zbioru interesariuszy.

W literaturze przedmiotu można jeszcze spotkać typ strategii ochrony środowi-
ska przedsiębiorstwa określany jako ofensywny i innowacyjny. Pierwszy polega na 
wykorzystaniu wszystkich środków do poprawy procesów produkcyjnych pod kątem 
ochrony środowiska, doskonaleniu struktur organizacyjnych w taki sposób, aby łą-
czyły one ochronę środowiska ze wszystkimi zadaniami przedsiębiorstwa, a także na 
tworzeniu kultury odpowiedzialności za środowisko wśród pracowników. Drugi zaś 
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poszukuje nowych technologii, konstrukcji i wyrobów, dostosowanych do wymagań 
ochrony środowiska, wytwarza „czyste” ekologicznie produkty, buduje obiekty za-
mknięte i przekształca odpady w zasoby naturalne [Kaczmarek 2011: 509]. 

W Polsce, podobnie jak w większości krajów rozwiniętych gospodarczo, w bar-
dzo szybkim tempie wzrasta proekologiczna świadomość podmiotów gospodar-
czych. Skutkuje to wprowadzaniem pewnych działań zmierzających w kierunku tzw. 
„zielonego wizerunku firmy”. Samo wdrożenie ekoinnowacji nie gwarantuje wzrostu 
sprzedaży, stąd propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zintegrowanych 
systemów zarządzania środowiskowego (etapy wprowadzania takiego systemu prze-
stawia tabela nr 1). Przedsiębiorstwa chcąc wdrożyć ten system w firmie, wykazu-
ją coraz szersze zainteresowanie wszelkiego rodzaju certyfikatami i warunkami ich 
otrzymania, jak również wszelkimi normami prowadzącymi do polepszenia wize-
runku firmy w oczach klientów oraz pracowników. Można tutaj wymienić chociażby 
koncepcję czystej produkcji, czyli eliminowanie (ograniczanie) powstawania w pro-
cesach produkcji zanieczyszczeń, które dotychczas emitowano do środowiska. Bar-
dzo istotne jest również zarządzanie cyklem życia produktu, oparte na zasadzie, że 
na wszystkich etapach cyklu życia produktu dąży się do redukcji lub minimalizacji 
emisji zanieczyszczeń związanych z jego powstawaniem, sprzedażą, konsumpcją lub 
eksploatacją. Ponadto, koncepcja ta uwzględnia recyrkulację tego, co pozostaje w 
fazie pokonsumpcyjnej.

Tab. 1. Etapy wdrożenia orientacji ekoinnowacyjnej w firmie

1. Zapoznanie się z instrumentami oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko

 – instrumenty zarządzania środowiskowego (listy sprawdzające, analiza, 
audyt ekologiczny),

 – ocena oddziaływania na środowisko i konsumentów,
 – informacyjne systemy środowiskowe,
 – warunki wdrożenia zarządzania ryzykiem w zarządzaniu środowiskowym.

Instrumenty

2. Zapoznanie się z koncepcjami całościowego zarządzania środowiskiem 

–– normy–EMAS–lub–ISO–14001,
–– efekty–ekonomiczne–zarządzania–środowiskiem,–
–– koncepcja–czystej–produkcji–jako–strategia–zarządzania–środowiskiem,
–– zintegrowane–systemy–zarządzania.–

Koncepcje/Systemy

3. Ustalenie proekologicznych celów przedsiębiorstwa

–– proekologiczna–misja–i–polityka–przedsiębiorstwa,
–– ustalenie–kryteriów–wdrożenia–i–ocena–celów–środowiskowych–według–ważności.

Normatywne
działania
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4. Formułowanie proekologicznej strategii

–– proekologiczna–strategia–przedsiębiorstwa–nastawiona–na–ekoinnowacje,
–– strategiczne–koncepcje–przedsiębiorstwa–nastawione–na–ekoinnowacje.

Działania
strategiczne

5. Działalność prośrodowiskowa w przedsiębiorstwie

–– kształtowanie–ekoinnowacyjnego–produktu,
–– zaopatrzenie/logistyka– (zakup– produktów– przyjaznych– środowisku,– substytuty–
rzadkich–surowców)–nastawiona–na–ekologiczne–rozwiązania,

–– produkcja–i–gospodarka–w–obiegu–zamkniętym–(produkcja–produktów–oszczęd-
nych–w–surowce–i–produktów–dających–się–ponownie–wykorzystać).

Działania operacyjne I

6. Organizacja technicznego zaplecza w przedsiębiorstwa w kierunku rozwiązań ekologicznych

–– stan–techniki–i–potencjałów–ekoinnowacyjnych,
–– zarządzanie–energią–w–przedsiębiorstwie,
–– ochrona–powietrza,
–– zarządzanie–wodą–i–ściekami,
–– zarządzanie–strumieniami–materiałowymi–i–odpadami.

Działania operacyjne II

7. Działalność proekologiczna w obszarach wielofunkcyjnych przedsiębiorstwa

–– controlling–ekonomiczny–i–rachunkowość–ekologiczna–(ekobilanse),
–– organizacja– ochrony– środowiska– w– przedsiębiorstwie– (komisja– środowiskowa,–
zespoły–robocze–ds.–środowiska),

–– proekologiczne–zarządzanie–personelem–(motywacja–pracowników––
poprzez–ukazanie–im–wpływu–na–ekologiczny–wizerunek–firmy–i–produktu),

–– proekologiczny–marketing–(wzrost–stopnia–znajomości–produktów–ekologicznych,–
przyjaznych–środowisku–procesów–produkcji–i–działań–logistycznych).

Działania operacyjne III

Źródło: [Woźniak, Woźniak 2010: 180] 

Przeprowadzone w 2011 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
badania pt. Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw 
– propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP1 wska-
zują, że mimo wielu działań podejmowanych w ciągu ostatnich lat, mających zmniej-
szyć negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko, poziom aktywno-
ści polskich firm w tym zakresie jest niezadowalający. Aż 42,3% przedsiębiorców nie 
podjęło żadnych działań prośrodowiskowych w ciągu ostatnich 5 lat. Pozostałe firmy 

1 Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw. Raport z badań. Warszawa: PARP 2011. 
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na ogół ograniczają się do działań podstawowych, mniej kosztochłonnych, w części 
wymuszanych przez przepisy, np.: stosowanie energooszczędnych źródeł energii czy 
prośrodowiskowa gospodarka odpadami. Podstawowe bariery wdrażania prośrodo-
wiskowych rozwiązań w polskich przedsiębiorstwach wskazane w badaniu to: 

 – brak wystarczająco wykwalifikowanej kadry w firmie, zbyt duże koszty wdro-
żenia i brak wiedzy w przedsiębiorstwie o odpowiednich dla firmy rozwiąza-
niach prośrodowiskowych (40,3% badanych przedsiębiorstw);
 – brak wsparcia zewnętrznego, w szczególności ze strony państwa np. w postaci 
braku zachęt ekonomicznych (dotacji, ulg podatkowych etc.) oraz wsparcia me-
rytorycznego i brak partnerów w postaci innych firm zainteresowanych współ-
pracą przy wprowadzaniu tego typu działań (31,8% badanych przedsiębiorstw);
 – brak świadomości ekologicznej i wynikającej z niej potrzeby podjęcia działań 
zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne 
(27,9% badanych przedsiębiorstw) [więcej czyt. Słupik 2014: 371–375].

Orientacja proekologiczna znajduje swój wyraz w ustalonych przez firmę prio-
rytetach, gdzie przedsięwzięcia proekologiczne będą wynikały przede wszystkim  
z przepisów obowiązującego prawa, następnie ich realizacja spowoduje oszczęd-
ność kosztów, ewentualnie przedsięwzięcia te będą wprowadzane pod warunkiem 
kosztowej neutralności, wreszcie w ostateczności przedsiębiorstwo zdecyduje sie na 
wprowadzenie rozwiązań prośrodowiskowych nawet wtedy, gdy spowodują wzrost 
obciążeń finansowych firmy. O przyjaznym środowisku stylu pracy świadczyć będą 
następujące działania [Red. Lorek 2002: 148–149]:

 – użytkowanie energooszczędnego oświetlenia i ogrzewania oraz energooszczęd-
nych urządzeń, w które firma się wyposaży;
 – w działalności bieżącej firma użytkuje pojazdy o niskim zużyciu paliwa  
i z katalizatorem, stosuje środki czystości nieszkodliwe dla środowiska, oszczę-
dza energię cieplną, świetlną i wodę, oszczędnie gospodaruje przestrzenią, 
stosuje systemy nie powodujące emisji, odprowadza ścieki do oczyszczalni 
komunalnej, przekazuje odpady na wysypiska komunalne, stosuje opakowa-
nia wielokrotnego użytku, stosuje opakowania łatwo rozkładalne, rezygnuje  
z opakowań jednostkowych, oszczędza materiały (zastępowanie tradycyjnych 
dokumentów techniką komputerową lub techniką video); 
 – przy sprzedaży oferty klienci będą informowani o wpływie produktu na środo-
wisko we wszystkich fazach jego użytkowania; 
 – firma nie wprowadzi przedrostka „eko-” do swojej nazwy, wprowadzi natomiast 
ekoznak do swojego logo i będzie prowadzić ekoetykietowanie produktów;
 – firma będzie używać swojej siły przetargowej w oddziaływaniu na dostawców 
w kierunku ich proekologicznych zachowań, firma gromadzić będzie informa-
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cje na temat znaków jakości ISO 9000 i ISO 14000 a także ISO 45000 oraz 
dążyć do spełnienia warunków, które pozwolą w przyszłości na ich przyznanie, 
 – zgodnie z przepisami prawnymi firma ponosić będzie opłaty środowiskowe, 
dążąc do ich zmniejszenia drogą podejmowania inwestycyjnych i pozainwesty-
cyjnych przedsięwzięć proekologicznych; 
 – firma sporządzi listę przedsięwzięć proekologicznych wraz ze wskazaniem źró-
deł ich finansowania, przewidując wykorzystanie środków zewnętrznych m.in. 
funduszy ochrony środowiska;
 – firma prowadzić będzie bilans materiałochłonności i energochłonności swojej 
działalności oraz przekazywać na koniec każdego roku do wiadomości publicz-
nej raport o efektach proekologicznych działań; 
 – firma dobrowolnie podda się procedurze oceny działań na rzecz ochrony środo-
wiska i oceny zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie przez zewnętrzne 
gremia, upoważnione do przeprowadzenia ekoaudytu; 
 – firma będzie demonstrować fakt uwzględnienia celów ekologicznych w stra-
tegii działania w komunikacji społecznej, będzie pełnić funkcję organizatora, 
uczestnika lub sponsora w akcjach na rzecz ochrony środowiska w miejsco-
wości, będącej siedzibą firmy oraz miejscowościach będących przedmiotem 
penetracji produkcyjnej lub handlowej;
 – firma podda się procedurze przeglądu ekologicznego i będzie się domagać pod-
dania się takiemu przeglądowi partnerów w przypadku łączenia się przedsię-
biorstw w drodze integracji.

sektoR dóbR i usług śRodoWiskoWych W kRajach ue
Sektorem towarów i usług środowiskowych OECD określa: „działania mające 

na celu pomiar, zapobieganie, ograniczanie, minimalizację lub naprawę szkód eko-
logicznych wód, powietrza i ziemi, oraz problemów dotyczących odpadów, hałasu i 
ekosystemów”2. 

Sektor ochrony środowiska można traktować jako pojawiający się lub dojrze-
wający, a równocześnie globalny. Jego rozwój wiąże się ze wzrostem zagrożenia 
ekologicznego wynikającego z wyczerpywania się zasobów naturalnych. Ponadto 
wzrost świadomości społecznej o konsekwencjach działań zagrażających środowi-
sku naturalnemu powoduje, że aktywność gospodarcza w tym sektorze ma charak-
ter zróżnicowany i obejmuje swoim zasięgiem następujące dziedziny działalności 
[Chodyński 2007: 61]: 

2 Environmental Goods and Services Industry. Manual for Data Collection and Analysis. OECD 1999, s. 9.
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 – działalność doradczą o przeciwdziałaniu zagrożeniom ekologicznym (głównie 
doradztwo profesjonalne),
 – produkcję urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego i wykorzysta-
niu alternatywnych źródeł energii, 
 – usługi w zakresie utrzymania stanu środowiska naturalnego na określonym po-
ziomie oraz przywracania go do stanu poprzedniego,
 – monitorowanie stanu środowiska naturalnego,
 – recykling zużytych materiałów (wyrobów),
 – zarządzanie obiegiem informacji ekologicznej, 
 – prace b+r w zakresie nowych technologii.

W literaturze przedmiotu funkcjonuje również podział sektora środowiskowego, 
zgodnie z typologią Eurostat, na trzy istotne grupy [Broniewicz 2009: 202]:

1. Podstawowy sektor środowiskowy (core industries), obejmujący głównie sektor 
usług środowiskowych. 

2. Sektor okołośrodowiskowy (non-core environmental sektors), obejmujący 
przede wszystkim działalność z zakresu produkcji towarów środowiskowych, 
a także wszystkie typy działalności, które nie wchodzą w skład podstawowego 
sektora usług środowiskowych i sektora publicznego oraz działalność usługową, 
prowadzoną w ramach doradztwa i usług eksperckich oraz w ramach działalności 
pomocniczej, a także usługi związane z gospodarką odpadami. 

3. Sektor publiczny (government), obejmujący wszelkiego typu działalność środo-
wiskową prowadzoną przez różnego typu podmioty publiczne (władze centralne 
i samorządowe, agendy rządowe etc.). Specyfiką tej grupy jest nierynkowy cha-
rakter prowadzonej działalności. 
O sektorze ochrony środowiska możemy mówić wtedy, gdy posiada on pewne 

cechy charakterystyczne. Przede wszystkim wyraźnie zarysowuje się tutaj powiąza-
nie przedsiębiorstw z organizacjami non-profit i administracją publiczną, co może 
wpływać na tworzenie się nowych modeli biznesu. Sektor środowiskowy wpływa 
na zachowania firm w różnych typach sektorów, począwszy od (wg typologii Por-
tera) rozproszonych, pojawiających się w fazie dojrzewania, schyłkowych czy też 
globalnych. Doradztwo w obszarze technologii proekologicznych może sprzyjać 
konsolidacji przedsiębiorstw w sektorach rozproszonych, a w przypadku sektorów 
w fazie dojrzewania może sprzyjać poprawie innowacyjności ekologicznej. Wy-
daje się, że sektor ten nie jest jeszcze ustrukturyzowany. Nie ukształtowały się 
tutaj również typowe ścieżki rozwojowe przedsiębiorstw, dominuje specjalizacja. 
Ponadto czynnik ekologiczny może sprzyjać tworzeniu się firm wirtualnych, wy-
specjalizowanych w działalności proekologicznej na bazie posiadanych kompeten-
cji i wiedzy ekologicznej. Firmy sektora środowiskowego wspomagają tworzenie 
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się relacyjnych kompetencji ekologicznych, a co za tym idzie tworzą szanse na 
różnego rodzaju zachowania kooperacyjne. Oznacza to współpracę i konkurencję 
[Chodyński 2007 (Rozwój...): 2–3]. 

Sektor ochrony środowiska może mieć charakter główny (wtedy tworzy więk-
szość przychodu przedsiębiorstwa) lub drugorzędny, gdy jest tylko jednym z elemen-
tów właściwej działalności firmy. Może również mieć charakter pomocniczy, tzn. słu-
żący wsparciu właściwej działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo. W tym 
ostatnim przypadku produkcja dóbr i usług środowiskowych zorientowana jest nie 
tyle na sprzedaż na rynku, co skupia się na potrzebach wewnętrznych firmy. Przykła-
dem tego typu działalności może być zbiórka odpadów i ich przetwarzanie w firmie. 

Rynek usług i towarów środowiskowych stanowi jeden z najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się rynków na świecie, o rocznym przyroście sięgającym średnio 
do 10%, z czego większość przypada na kraje rozwijające się, gdzie udział eksportu  
w podsektorze towarów środowiskowych wynosi aż 20% całej produkcji. W przypad-
ku krajów wysoko rozwiniętych, w których sektor ten rozwija się od kilkudziesięciu 
lat, roczny przyrost wynosi średnio do 2%. W krajach rozwiniętych wpływ na kształ-
towanie się tego rynku mają głównie przepisy prawne, wymagające od dostawców  
i producentów różnego rodzaju certyfikacji i spełnienia norm zapisanych w przepi-
sach prawa. Cechą charakteryzującą lokalne rynki towarów i usług środowiskowych 
w krajach wysokorozwiniętych jest bardzo duża ich konkurencyjność. W przypad-
ku rynku międzynarodowego dominującymi krajami pod względem produkcji usług 
i towarów środowiskowych są USA (38%), Japonia (18%) oraz niektóre z krajów 
członkowskich Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz Włochy). 
Udział Polski wynosi ok. 0,3% – 0,4% [Wysokińska 2009: 23–33].

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku sektor dóbr i usług środowiskowych 
w Europie cechował się dynamicznym wzrostem. W 1999 roku wielkość sektora  
w krajach UE-15 wynosiła około 183 mld euro, a w latach 1999–2004 według raportu 
opracowanego przez firmę Ernst&Young, szacowano wielkość tego sektora w rozsze-
rzonej Unii na 227 mld euro, co stanowiło 2,2% PKB całej Unii. Na sektor ogranicza-
nia zanieczyszczeń przypadało 64% łącznego obrotu (około 144,9 mld euro), a sektor 
zarządzania zasobami stanowił 36% (81,8 mld euro). Udział w ogólnym obrotach 
sektora 10 nowych krajów członkowskich w momencie wejścia do Unii Europejskiej 
wynosił zaledwie 5,7 % [Ernst&Young 2006: 25].

W 2008 roku udział obrotów sektora usług i towarów środowiskowych w Unii 
Europejskiej wzrósł do ok. 2,6% całego PKB UE-27. Największy udział procento-
wy obrotów sektora w PKB wśród krajów Unii można było zaobserwować w Buł-
garii (10,7%), Słowenii (9,8%), Belgii (4,4%) i Estonii (4,2%), najmniejszy zaś  
w Luksemburgu (0,5%) i Irlandii (0,4%). W Polsce udział obrotów sektora towarów 

Ekostrategie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw



108

i usług był niższy od średniej i wyniósł 2,1%. Większy udział w obrotach zanotowały 
m.in. Węgry i Czechy (po 2,8%)3. Porównując wielkość obrotów przypadających 
na 1 mieszkańca, Polska z wynikiem 473,5 euro na 1 mieszkańca plasowała się na 
dziewiątym miejscu w Unii Europejskiej. Najwyższy wskaźnik zanotowano w Danii 
(1650 euro), Austrii (1250 euro), Holandii (850 euro), Niemczech (810 euro), Francji 
(780 euro), Luksemburgu i Finlandii (700 euro) oraz Belgii (650 euro). 90 euro to 
wynik najniższego wskaźnika zanotowanego na Łotwie4.

Obecne dane charakteryzujące sektor dóbr i usług środowiskowych w krajach 
UE są niedoszacowane. Ponieważ dane te gromadzone przez Eurostat są jak na ra-
zie dobrowolnie udostępniane (pierwsze obowiązkowe dane dla wszystkich państw 
członkowskich być może będą zbierane w 2017 r.), w tej chwili dostępne są wskaź-
niki jedynie dla 16 państw UE. Sektor wyrobów i usług środowiskowych jest cha-
rakteryzowany przez cztery główne zmienne: obroty, wartość dodaną, zatrudnienie 
i eksport. Obroty są użytecznym pojęciem dla pomiaru wielkości danego sektora. 
Są mierzone jako przychody netto ze sprzedaży (w kraju i na eksport) wyrobów, 
usług i towarów, wytworzonych przez jednostkę. W 2011 roku wartość sektora 
ochrony środowiska wyniosła 667 230 milionów euro i według szacunków Eurostat 
dla UE – 28 produkcja dóbr i usług środowiskowych na jednostkę produktu krajo-
wego brutto (PKB) wzrosła o ponad 50% w ciągu ostatniej dekady (2000–2011), 
a zatrudnienie w sektorze wzrosło do więcej ponad 4 milionów w przeliczeniu na 
pełne etaty. Głównym motorem przewidywanego wzrostu zatrudnienia w sektorze 
od 2000 roku jest wzrost znaczenia działań, powodujących wzrost zasobów energe-
tycznych, w szczególności wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, pro-
dukcji elektrowni wiatrowych i słonecznych oraz urządzeń i instalacji dla ciepła i 
oszczędność energii. W większości państw europejskich, dla których dostępne były 
dane wyjściowe, udział procentowy obrotów sektora w PKB wahał się pomiędzy 
2,4% (Litwa) i 6,2 % (Finlandia). Ponadto sektor ograniczania zanieczyszczeń w 
2011 roku wahał się w granicach między 0,9 % (Bułgaria) i 3,7% (Austria) PKB, 
podczas gdy sektor zarządzania zasobami wahał się pomiędzy 0,04 % (Włochy) 
i 6,7 % (Austria) PKB. Tak odległe wartości między krajami, dotyczące sektora 
zarządzania zasobami, wynikają w dużej mierze z różnic w zasięgu produktów eko-
logicznych zawartych w zbiorze danych5.

3  Ecorys “Study on the Competitiveness of the EU eco-industry”. Bruksela 2009, s. 54.
4 Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązań sys-
temowych wspierających wdrażanie WZP w MSP. Raport z analizy danych zastanych , PARP. Warszawa 
2011, s. 121.
5 Eurostat 2014. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_ goods_and_
services_sector#Data_sources_and_availability [data dostępu: 30.10. 2014].
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RozWój Rynku dóbR i usług śRodoWiskoWych 
W WojeWództWie śląskim – Wyniki badań empiRycznych 

Przeprowadzone w 2013 r. badania wśród podmiotów sektora ochrony środowi-
ska w województwie śląskim miały na celu identyfikację podstawowych barier oraz 
wskazanie korzyści rozwoju firm oferujących produkty ochrony środowiska. Głów-
ne wnioski zostały oparte o uzyskane wyniki z badania ankietowego, obejmującego 
łącznie 250 przedsiębiorstw z listy firm śląskich wystawców na międzynarodowych 
targach ochrony środowiska POLEKO oraz przedsiębiorstw sektora ochrony środo-
wiska, dostępne w internetowej bazie Panorama Firm. Zakres podmiotowy badań 
obejmował firmy o działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej, a także nauko-
wej i konsultingowej, funkcjonujące na terenie województwa śląskiego. 

Firmy biorące udział w badaniu to w głównej mierze podmioty sektora prywat-
nego (81%), z przeważającym długoletnim (powyżej 10 lat) stażem działalności na 
rynku. Wśród badanych podmiotów dominowały firmy zatrudniające do 25 osób – 
62% wskazań, tylko niewielki odsetek firm charakteryzował się liczbą zatrudnionych 
powyżej 100 osób. W przeważającej części analizowane przedsiębiorstwa działają 
w branży gospodarki wodno-ściekowej (57% ) oraz gospodarki odpadami i konsul-
tingu (odpowiednio po 43% i 38% wskazań). W większości badane firmy prowadzą 
działalność usługową z przewagą profilu konsultingowego. Biorąc pod uwagę staż 
prowadzonej działalności oraz liczbę i charakter nabywców można stwierdzić, iż są 
to w większości podmioty o ugruntowanej pozycji rynkowej. Większość podmiotów 
funkcjonuje na rynku co najmniej kilkanaście lat i posiada ponad kilkudziesięciu na-
bywców dla swoich produktów czy usług (w większości co najmniej 50). Nabywcami 
produktów i usług badanych firm są przede wszystkim podmioty sektora publiczne-
go. Wszyscy respondenci spośród badanych przedsiębiorstw wskazali na współpracę 
z instytucjami użyteczności publicznej, instytucjami gminnymi, czy władzami admi-
nistracji publicznej. 

Niezwykle ważnym problemem poruszonym w trakcie badania było pytanie  
o rentowność firmy w przeciągu ostatnich pięciu lat. Niestety większość badanych 
wskazała pogorszenie się sytuacji firmy na rynku (43,5% odpowiedzi) co ściśle wią-
zało się z wskazaniem przez respondentów licznych barier, pogarszających sytuację na 
rynku dóbr i usług ekologicznych. Co trzeci z badanych podmiotów postrzega politykę 
fiskalną jako istotny czynnik pogarszający sytuację na rynku dóbr i usług ekologicz-
nych. Pozostałe bariery wskazywane przez respondentów to (zob. wykres 1): kapitało-
chłonność nakładów inwestycyjnych (52%), niska świadomość ekologiczna (42%), 
brak finansowego wsparcia instytucjonalnego (33%), uwarunkowania legislacyjne 
(23%) oraz brak wsparcia instytucjonalnego władz regionalnych (23%). 

Ekostrategie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw



110

Wykres 1. Bariery rozwoju przedsiębiorstw sektora ochrony środowiska w woj. śląskim 
w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Zdecydowana większość ankietowanych w 2013 r. fi rm przewiduje wzrost swojej 
działalności w najbliższych latach. Planują wprowadzenie nowych produktów i usług 
lub obsługę nowych segmentów nabywców. Związane jest to z głównymi stymulan-
tami rozwoju tego rynku, gdzie ankietowani wskazali głównie na uwarunkowania 
legislacyjne oraz wzrost świadomości ekologicznej. 

Bardzo niewielki udział badanych fi rm posiada potwierdzenie jakości swoich usług 
czy profi lu prośrodowiskowego w formie certyfi katów, czy wyróżnień. W sumie z al-
ternatywnych opcji wskazań zaznaczonych zostało jedynie 8% z nich. Wśród badanych 
fi rm 33% przedsiębiorstw posiadało certyfi kat norm ISO 9000, 19% przedsiębiorstw 
wskazało posiadanie certyfi katu zgodności z PN, 9% respondentów wykazało się posia-
daniem świadectwa Czystej Produkcji oraz Śląskiej Nagrody Jakości a także norm ISO 
14000. Większość respondentów w ogóle nie jest zainteresowana certyfi kacją swoich 
produktów czy usług, nie widząc w niej korzyści dla prowadzonej działalności. Jedno-
cześnie spośród tych podmiotów, które certyfi katy posiadają stanowią one głównie na-
rządzie marketingowe podnoszące prestiż fi rmy. Część z nich upatruje w nich ponadto 
korzyści, wynikające z ułatwień w nawiązywaniu kontaktów z kontrahentami.
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zakończenie

Właściwie sformułowana i prowadzona polityka ekologiczna powinna wyzwalać 
procesy innowacyjne, sprzyjające środowisku oraz tworzyć warunki dla opłacalno-
ści działań, chroniących jego zasoby, a także winna kształtować świadomość eko-
logiczną i poczucie odpowiedzialności producentów i konsumentów za przyszłość 
przyrody. Wdrożenie proekologicznych strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
przyczynia się do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, przynosząc korzy-
ści zarówno w obszarze ekonomicznym, ekologicznym, jak i społecznym. 

Wzrost świadomości potrzeby walki z zanieczyszczeniem środowiska i zachowa-
nia zasobów naturalnych, doprowadził do wzrostu popytu i podaży towarów i usług 
środowiskowych, co spowodowało w ostatniej dekadzie XX wieku powstanie nowe-
go sektora, jakim jest sektor ochrony środowiska. Poprzez wytwarzanie produktów 
lub usług przyjaznych dla środowiska, w obliczu rosnącego popytu na ekoproduk-
ty, przedsiębiorstwa zwiększają swoją konkurencyjność. W kontekście globalizacji, 
zmian technologicznych i nowych priorytetów politycznych, sektor ten postrzegany 
jest jako sektor o dużym potencjale wzrostu, tworzenia dobrobytu i tworzenia miejsc 
pracy, a także odgrywa ważną rolę w transformacji gospodarek w kierunku zrówno-
ważonego rozwoju.
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ZACHOWANIA KONSUMENTÓW 
A UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-KULTUROWE 

NA PRZYKŁADZIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W RAMACH MLM (MULTI LEVEL MARKETINGU)

CONSUMER BEHAVIOR AND SOCIO-CULTURAL DETERMINATES 
AS AN EXAMPLE OF ECONOMIC ACTIVITY WITHIN THE MLM 
(MULTI LEVEL MARKETING)

Summary: The aim of the paper is to investigate the nature of the relationship between 
socio-cultural determinants and consumer behavior in the light of MLM (Multi level marke-
ting). The author conducted a research in order to verify the hypothesis that these determinants 
strongly influence  clients’ and distributors’ behavior , and as a result they adopt a the multi-
-level marketing system.

Keywords: MLM (Multi level marketing), consumer behavior, socio-cultural 
determinants.

WpRoWadzenie

Od zachowań konsumentów na rynku uzależnione jest istnienie współczesnych 
przedsiębiorstw. Rozpoznanie postępowania konsumentów w obszarze zaspokojenia 
ich potrzeb stanowi źródło przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. 
Wiedza ta pozwala na właściwe projektowanie i wprowadzanie produktu na rynek, 
ustalenie odpowiedniej polityki cenowej, dystrybucji czy systemu promocji-mix, któ-
ry będzie zaspokajał potrzeby i pragnienia. Problematyka zachowań konsumentów 
jest bardzo szeroka i wymagająca permanentnej weryfikacji. Ponadto syndromatycz-
ność zjawiska zachowań konsumentów wymaga wielowymiarowego i interdyscypli-
narnego podejścia do badań – rozpoznania przez badaczy między innymi osiągnięć z 
zakresu zarówno ekonomii, jak i psychologii oraz socjologii. Zachowania nabywców 
ulegają zmianom pod wpływem różnorodnych czynników, na które w dużym stopniu 
firmy nie potrafią oddziaływać. Stąd przedmiotem zainteresowania stają się uwarun-



114

kowania i czynniki determinujące zachowania konsumentów. Najogólniej wyróżnia 
się uwarunkowania wewnętrzne oraz zewnętrzne (pozaekonomiczne). Według Kotle-
ra są nimi: czynniki kulturowe, społeczne, osobiste i psychiczne [Kotler 2005: 183]. 

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i charakterystyka uwarunko-
wań społeczno-kulturowych z punktu widzenia nabywców w ramach działalności 
multi-level marketingu1 [Warzecha 2010, Warzecha 2011]. Według Kaczmarczyka 
„zrozumienie zachowań nabywców jest niezbędnym składnikiem umiejętności i wie-
dzy menedżerów” [Kaczmarczyk 2007: 49]. Prowadzenie działalności gospodarczej 
w ramach systemów multi-level marketingowych wymaga od menedżera MLM po-
siadania specyficznych umiejętności i kompetencji, w przeciwnym razie szybko ich 
działalność kończy się porażką. 

Przyjęto następującą hipotezę badawczą: uwarunkowania społeczno-kulturowe 
silnie determinują zachowania klientów – dystrybutorów w ramach systemów muli-
-level marketingowych. Znajomość problematyki uwarunkowań zachowań klientów 
w branży MLM przyczyni się do większej stabilności funkcjonowania tych firm na 
rynku, a przede wszystkim do wzrostu sprzedaży, liczebności ich struktur itp.

Wokół pojęcia „zachoWania konsumenta” 
Wraz z rozwojem badań naukowych definicja zachowań konsumenta uległa ewo-

lucji. Współcześnie w literaturze przedmiotu zachowania konsumenta2 definiuje się 
jako szereg spójnych, konsekwentnych czynności, związanych z podejmowaniem 
przez konsumenta decyzji zakupowych, związanych z poszczególnymi produktami 
lub usługami, celem zaspokojenia jego potrzeb. Część badaczy podkreśla logiczne 
postępowanie konsumenta na rynku, wyróżniając czynności od etapu zbierania infor-
macji o produkcie, przygotowania do zakupu, finansowania zakupu, po właściwy akt 
zakupu [Sandhausen 2000: 218, Woś 2003:13, Altkorn 2004: 47, Miczyńska-Kowal-
ska 2004: 15, Goldsmith  2005: 153]. Takie zachowanie nazywane jest zachowaniem 
rynkowym lub nabywczym. Inna grupa badaczy podkreśla zachowanie konsumenta, 
przebiegające w gospodarstwie domowym, czyli zachowanie w fazie konsumpcji, 
które dotyczy czynności związanych z użytkowaniem zakupionego produktu lub 
usługi [Kieżel 2000: 6, Światowy 2006: 13, Nowak 2009: 17–18]. W tym miejscu 
należy wyróżnić czynności przebiegające od fazy przedzakupowej do fazy pozakupo-

1 Najprościej marketing wielopoziomowy definiujemy jako formę sprzedaży bezpośredniej (direct sel-
ling), opartą na reklamie, dystrybucji produktów lub usług, ukierunkowaną na budowanie struktury pra-
cowników, od których obrotu otrzymuje się dodatkowe prowizje. 
2 W literaturze przedmiotu termin „zachowania konsumenckie” używany jest również często w formie 
synonimów jako: zachowania konsumpcyjne, zachowania nabywcze, zachowania nabywców, zachowa-
nia rynkowe.
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wej, związanej z użytkowaniem danego dobra, po pozbycie się go. Rys.1 przedstawia 
układ obszarów zachowań konsumentów z uwzględnieniem podziału na fazy procesu 
zakupowego. 

Rys. 1. Obszary zachowań konsumentów z uwzględnieniem faz podejmowania decyzji 
zakupowych

Źródło: opracowanie własne

Ten cykl zachowań obejmuje nie tylko działania fi zyczne, ale przede wszystkim 
wszelkie „operacje” następujące w psychice konsumenta. W fazie przedzakupowej 
konsumenci podejmują zespół działań, mających na celu poszukiwanie możliwości za-
spokojenia odczuwanej potrzeby, analizują ofertę rynkową pod kątem ofert możliwych 
do nabycia. W fazie zakupowej dokonują zakupu wybranej oferty rynkowej, analizują 
rynek pod kątem m.in. dostępności oferty, miejsca i kosztów jej nabycia, sposobów 
płatności. W ostatniej fazie pozakupowej zachowania konsumentów są zlokalizowane 
w gospodarstwach domowych i trwają do momentu zakończenia użytkowania produk-
tu,  a także obejmują zachowania, będące konsekwencją odczucia satysfakcji, rozcza-
rowania lub dysonansu pozakupowego [Brzozowska-Woś  2010: 34], czyli niepokoju 
bądź wątpliwości co do słuszności podjętej decyzji zakupowej. Należy podkreślić, iż 
obszary te są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. Doświadczenia z 
jednego cyklu zachowań wpływają na zachowania konsumentów w kolejnych cyklach. 
Szczególnie ważne jest doświadczenie wynikające z trzeciej fazy. Wszystkie obszary 
tworzą zintegrowany cykl zachowań, którego zasadniczym celem jest zaspokojenie po-
trzeb nabywców. Tak szerokie spektrum działań wymaga obszernych badań, chociażby 
dlatego, że konsumentem na rynku jest prawie każdy podmiot ekonomiczny, zaś pro-
duktami konsumowanymi może być praktycznie wszystko, co pozwala na uzyskanie 
zadowolenia i spełnienia pragnień czy zaspokojenia potrzeb [Salomon 2006: 25]. 

Zachowania konsumentów a uwarunkowania społeczno-kulturowe...
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chaRakteRystyka uWaRunkoWań społeczno-kultuRoWych 
zachoWań konsumentóW na Rynku

Zachowania konsumentów, przebiegające w określonym otoczeniu rynkowym są 
zmienne oraz kształtowane przez tzw. uwarunkowania oraz determinanty. Często w li-
teraturze przedmiotu pojęcia uwarunkowań zachowań konsumentów oraz determinant 
traktowane są jako synonimy. Słownik języka polskiego defi niuje uwarunkowania jako 
„okoliczność mającą wpływ na coś” [http://sjp.pwn.pl/slownik/2533935/uwarunkowa-
nie]. Raymond natomiast dookreśla uwarunkowanie następująco: to zjawisko, które 
dopuszcza lub pozwala na powstanie dowolnego zdarzenia lub stanu rzeczy, czy też 
zwiększa możliwość jego wystąpienia [Raymond 2003: 194]. Smyczek wyróżnia uwa-
runkowania: konieczne, wystarczające oraz sprzyjające. Natomiast pojęcie determinan-
ta słownik języka polskiego określa jako „czynnik wpływający na coś w zasadniczy 
sposób” [http://sjp.pwn.pl/szukaj/determinanta, Smyczek 2012: 20]. Zarówno uwarun-
kowania, jak i determinanty kreują zachowania nabywców oraz są od siebie zależne. 
Uwarunkowania tworzą specyfi czne środowisko zewnętrzne, w którym nabywca po-
dejmuje decyzje rynkowe, zaś determinanta wpływa na kształt tej decyzji. 

Badacze nie są jednomyślni, co do typologii uwarunkowań zachowań konsumen-
tów. Wymienia się uwarunkowania subiektywne i obiektywne, dotyczące skali mikro 
i makro, ekonomiczne i pozaekonomiczne, mierzalne i niemierzalne, zewnętrzne i 
wewnętrzne [Kolny 2004: 303–322]. Philip Kotler wyróżnia następujące uwarunko-
wania zachowań konsumentów: zewnętrzne (kulturowe, społeczne) oraz wewnętrzne 
(osobiste i psychologiczne) [Kotler 2005: 183]. Rys. 2 przedstawia schemat podsta-
wowych zmiennych wchodzących w skład poszczególnych uwarunkowań.

Rys. 2. Uwarunkowania zachowań konsumentów indywidualnych według  Philipa Kotlera 
[Kotler 2005: 183–184]
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Wśród uwarunkowań zewnętrznych oprócz relacji konsumenta ze środowiskiem 
społecznym i kulturowym należy nie zapominać o relacji konsumenta ze środowi-
skiem naturalnym (przyrodą) [Światowy 1994: 98–99]. 

To, co odróżnia uwarunkowania kulturowe, wpływające na zachowania konsu-
menta od uwarunkowań społecznych to fakt, że ich działanie jest długotrwałe i doty-
czy większych zbiorowości. Jednakże zarówno sfera kulturowa, jak i społeczna prze-
nikają się wzajemnie, zaś ich podział stanowi aspekt analityczny. Światowy definiuje 
kulturę jako: „zgodność wielu indywidualnych wzorów zachowań, sposobów odży-
wiania, urządzania mieszkania, spędzania czasu we wszystkich sferach aktywności  
i odpoczynku, a także sposobu wyrażania własnych poglądów i prowadzenia rozmów 
z innymi ludźmi” [Światowy1994: 115]. Dla wszystkich uwarunkowań kulturowych 
bardzo trudno odnaleźć wspólny mianownik, zaś międzynarodowe systemy norma-
tywne wyrażają i autoryzują minimum łącznych norm moralnych, stanowiących glo-
balną część kultury. Dość często konsumenci indywidualni traktują te uwarunkowa-
nia kulturowe jako elementy, na które nie mają bezpośredniego wpływu i uważają je 
za warunki egzystencji, przyjmując postawę zachowań adaptacyjnych. Kultura niesie 
za sobą wartości, które stają się podstawą socjalizacji i kulturalizacji, określając po-
stawę konsumentów. Owa postawa wpływa na kreowanie wyborów konsumenckich. 

Opisując uwarunkowania społeczne, determinujące zachowania nabywcy, nie 
można pominąć powiązań z osobami i grupami, należącymi do bliższego i dalszego 
otoczenia, w którym nabywca funkcjonuje. Istotne są tu również takie elementy jak: 
subkultura, grupy społeczne czy jakakolwiek inna grupa odniesienia dla jednostki. 
Fundamentem subkultury są m.in. wspólnota poglądów, pochodzenie etniczne, pozy-
cja społeczno-zawodowa itp.

 Ważna jest także sytuacja ekonomiczna konsumenta, bowiem poziom osiąganych 
dochodów wpływa pośrednio na styl życia, postawy, rolę i status społeczny, klasy 
społeczne czy grupy odniesienia. 

uWaRunkoWania społeczno-kultuRoWe zachoWań konsumentóW 
na pRzykładzie bRanży mlm

Zarówno w krajowej, jak i światowej literaturze przedmiotu z zakresu konsump-
cji, podkreśla się znaczenie poszczególnych uwarunkowań konsumentów, jednakże 
stosunkowo rzadko określa się ich specyfikę w odniesieniu do poszczególnych branż. 
Spróbujmy zatem przedstawić najważniejsze uwarunkowania konsumenckie na przy-
kładzie branży MLM (Multi-level marketingu), zwanego marketingiem wielopozio-
mowym czy network marketingiem.

Marketing wielopoziomowy stanowi jedną z form sprzedaży bezpośredniej (di-
rect selling), opartą na tworzeniu działań marketingowych, dystrybucji produktów 
lub usług i ukierunkowaną na budowanie struktury pracowników, od których obro-

Zachowania konsumentów a uwarunkowania społeczno-kulturowe...
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tu otrzymuje się dodatkowe prowizje [Warzecha 2012: 25]. Porównując działalność 
gospodarczą w ramach systemu MLM oraz w ramach sprzedaży bezpośredniej, ich 
odmienność wyraża się w odmiennej fi lozofi i biznesu. Sprzedaż bezpośrednia ukie-
runkowana jest na osobistą sprzedaż towarów lub usług , bez wykorzystania trady-
cyjnych, klasycznych kanałów dystrybucji. Natomiast ideą przedsiębiorstwa network 
marketingu jest zarówno sprzedaż osobista towarów lub usług, jak i proces budowa-
nia własnej grupy dystrybutorów, w celu uzyskiwania dochodu pasywnego, tzw. pro-
wizji. Istotą systemu MLM jest interakcja, bowiem oparty jest on na interaktywnych, 
bezpośrednich i personalizowanych działaniach marketingowych, wykorzystujących 
dowolne media, w celu otrzymania mierzalnej reakcji, dążącej do kupna produktu 
i wykreowania trwałego połączenia pomiędzy fi rmą a jej klientem.

Firmy MLM sprzedają swoje produkty członkom sieci, składającej się z konsu-
mentów. Konsumenci dość często stają się sprzedawcami produktów, przyjmując rolę 
dystrybutorów, gdzie następnie podejmują proces budowania sieci kolejnych struktur 
w taki sposób, iż polecają produkt lub samą możliwość współpracy w ramach MLM 
swoim znajomym. Klient poznaje produkt, korzysta z niego, przekonuje się do niego. 
Następnie zostaje dystrybutorem, mówiąc i polecając produkt, pozyskując nowych 
klientów, otacza ich swoją opieką, utrzymuje z nimi kontakty. W ten sposób kreuje 
własną strukturę sprzedażową. W ramach systemu MLM możemy zatem wyróżnić 
dwa rodzaje klientów: pierwszy typ to klienci, którzy tylko są konsumentami produk-
tów lub usług dystrybuowanych w formie marketingu wielopoziomowego (klient-
-konsument); drugi typ to klienci będący jednocześnie konsumentami i dystrybutora-
mi produktów lub usług MLM (klient-dystrybutor). Tym samym zakres zachowania 
klientów pierwszego typu jest zbliżony do zachowania typowych konsumentów dóbr 
konsumpcyjnych czy przemysłowych. Dość specyfi cznym typem zachowań klienta 
w systemie MLM jest typ drugi: klient-dystrybutor. Jego zachowanie uwarunkowane 
jest dwoma zasadniczymi rolami jakimi sprawuje w strukturze MLM: konsumenta i 
przedsiębiorcy. Rys. 3 przedstawia podstawowe uwarunkowania społeczno-kulturo-
we mające wpływ na zachowania klienta-dystrybutora w MLM.

Rys. 3. Uwarunkowania społeczno-kulturowe zachowań klientów typu: klient-dystrybutor 
w branży MLM

Źródło: opracowanie własne
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Badania własne przeprowadzone metodą kuli śniegowej w okresie stycznia-
-czerwca 2013 roku na grupie 1396 menedżerów, dystrybutorów MLM w Polsce, 
współpracujących m.in. z takimi fi rmami MLM jak: Akuna, FM Group, Calivita, 
Amway Polska, Avon, Orifl ame, MonaVie, Colway, Novision Sp. z o.o., pokazują 
podstawowe oczekiwania społeczno- kulturowe  menedżerów MLM. W grupie re-
spondentów dominujące miejsce zajęła grupa osób w wieku 25–34 lat (blisko 39% 
badanych), kolejne miejsce zajęły grupy wiekowe: 35–44 lat (25 %) badanych; 18–24 
lat (19%), 45–55 lat (12%);  powyżej 55 lat (5 %). Według kryteriów płci próba ba-
dawcza przedstawiała się następująco: 68 % to kobiet; a 32 % mężczyźni. 

Rys. 4 pokazuje rangę uwarunkowań społeczno-kulturowych zachowań klientów 
typu klient-dystrybutor według wskazań badanych menedżerów MLM. Zgodnie z 
opinią respondentów najistotniejsze są: edukacja konsumenta, wpływ liderów, gru-
pa odniesienia (w tym rodzina). Najmniej istotne to: moda, przynależność do grupy 
społecznej, tradycje, obyczaje, przyzwyczajenia. Taki układ wskazuje na istotną rolę 
edukacji oraz poziom wykształcenia i świadomości edukacyjnej samego dystrybu-
tora. Nierzadko respondenci podkreślali niski poziom edukacji społeczeństwa w za-
kresie specyfi ki działalności w ramach MLM (dokładnie 143 wolnych dopisków na 
arkuszu ankietowym).

Rys. 4. Ranga uwarunkowań społeczno-kulturowych zachowań klientów typu klient-dys-
trybutor w branży MLM

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych
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Tabela 1. Tabela przedstawia najistotniejsze uwarunkowania społeczno-kulturowe istotne 
w pracy w ramach MLM według badanych menedżerów MLM.

Określenia charakteryzujące specyfikę 
pracy w ramach MLM według badanych

Wiek badanych 

18-24 lat 25-34 lat 35-44 lat 45-55 lat pow.55 lat Całość

średnia ocena z rang przyznanych odpowiedziom
od 5 (zdecydowanie tak) 
do 1 ( zdecydowanie nie)

Możliwość pracy w zespole 3,46 3,67 4,02 4,33 4,42 3,98

Niezależność menedżerska, swoboda 
decydowania o własnej działalności

3,7 3,82 4,52 4,23 4,32 4,12

Praca umożliwiająca na samorozwój 3,9 3,74 4,21 4,37 4,01 4,05

Możliwość noszenia w pracy 
nieformalnych strojów

2,55 2,45 2,32 3,21 2,43 2,59

Praca z liderem, z którym łączą go 
relacje partnerskie

4,02 4,12 3,98 4,32 4,46 4,18

Praca z ludźmi różnych narodowości; 
podróżowanie

2,19 2,84 3,21 3,47 3,33 3,01

Zmiany, ciekawe, ekscytujące 
wydarzenia i ryzyko

3,22 3,51 3,25 3,34 3,21 3,31

Możliwość uzyskania dodatkowych 
źródeł dochodu

4,2 4,56 4,34 4,42 4,03 4,31

Możliwość nawiązania dodatkowych 
kontaktów społecznych

3,24 3,17 3,32 3,41 3,24 3,28

Możliwość godzenia życia zawodowego 
z prywatnym

4,77 4,87 4,78 4,88 4,34 4,73

Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych

Za najistotniejsze elementy opisujące specyfikę prowadzenia działalności w ra-
mach MLM respondenci uznali: możliwość godzenia życia zawodowego z prywatnym 
(ocena średnia: 4,73), możliwości uzyskiwania dodatkowych źródeł dochodów (4,31), 
niezależność menedżerska (4,12), możliwość pracy z liderem, z którym łączą relacje 
partnerskie (4,18), możliwość samorozwoju (4,05), możliwość pracy w zespole ( 3,98). 

Dla osób w wieku 18–24 lata istotne znaczenie ma możliwość godzenia życia 
zawodowego z życiem prywatnym (4,77), możliwość uzyskania dodatkowych źró-
deł dochodów (4,2), zaś najmniejszą wagę przykładają do pracy z ludźmi różnych 
narodowości czy łączenie pracy z podróżowaniem i noszenie w pracy nieformalnych 
strojów. Młodzi ludzie nie chcą pracować bez wytchnienia, choć wysokie zarobki są 
w stanie skłonić ich do ciężkiej pracy w MLM. Preferują wygodny styl życia. Na-
tomiast dla respondentów w powyżej 45 lat najważniejszymi aspektami pracy w ra-
mach MLM są: możliwość godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym, moż-
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liwość pracy w zespole oraz relacje partnerskie, a także niezależność menedżerska i 
samorozwój. Zaś najmniej istotnym aspektem jest: możliwość noszenia strojów nie-
formalnych w pracy. Osoby starsze częściej dostrzegają zdecydowanie inne aspekty 
pracy w ramach MLM niż ich młodsi koledzy. 

Tabela 2 przedstawia wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzone 
wśród osób zajmujących się działalnością w ramach systemu MLM dotyczące ocze-
kiwań i potrzeb badanych do pracy w MLM z podziałem na strukturę wiekową. 

Tabela 2. Nastawienie badanych do pracy w ramach systemu MLM

Określenia charakteryzujące oczekiwa-
nia i potrzeby badanych do pracyw w 

ramach systemu MLM

Wiek badanych 

18-24 lat 25-34 lat 35-44 lat 45-55 lat pow. 55 lat całość

średnia ocena z rang przyznanych odpowiedziom 
od 5 (zdecydowanie tak) do 1 ( zdecydowanie nie)

Samodzielnie dbam o własny rozwój 
zawodowy, bo jestem odpowiedzialny

4,32 4,51 4,6 4,45 4,56 4,49

Chcę mieć wiekszy wpływ na rozwój 
firmy MLM, z którą współpracuję

4,89 4,88 4,9 4,78 4,81 4,85

Jeśli praca w MLM nie zapewni mi 
wystarczającej możliwości 

czasu wolnego, odejdę
4,34 4,56 4,2 4,12 4,03 4,25

Obawiam się niestabilności 
własnej struktury

4,56 4,75 4,32 3,83 3,72 4,24

Jeśli nie osiągnę szybkiego zysku 
finansowego to odejdę

4,31 4,21 3,87 3,68 3,51 3,92

Mam wpływ na to co dzieje się 
w mojej strukturze

3,89 3,92 4,02 3,68 3,71 3,84

Praca, którą wykonuję jest dla mnie 
zajęciem bardziej dodatkowym 

niż podstawowym
2,98 3,21 3,45 4,01 4,4 3,61

Mam wpływ na to co dzieje się 
w mojej firmie MLM, 
z którą współpracuję

3,04 3,24 3,51 3,89 3,56 3,45

Mogę pracować bez wytchnienia, 
nie mam nic przeciwko pracy 

przez 12 godzin dziennie
2,06 2,78 3,01 3,4 2,8 2,81

Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych

Powyższe wyniki pokazują, że znaczna większość respondentów w młodym wieku 
18–24 lat oraz 25–34 lat traktuje pracę w ramach MLM jako podstawowe miejsce za-
trudnienia, ich stopień zaangażowania jest wysoki. Im starsza osoba, tym bardziej trak-
tuje pracę w ramach marketingu wielopoziomowego jako zajęcie dodatkowe. Oczeki-
wania młodych menedżerów wobec pracy w ramach MLM koncentrują się wokół kilku 

Zachowania konsumentów a uwarunkowania społeczno-kulturowe...



122

aspektów: po pierwsze – praca nie może przysłaniać im życia prywatnego, czas wolny 
jest istotną wartością, po drugie ważne jest osiąganie szybkich profitów finansowych, 
po trzecie chcą aktywnie uczestniczyć w procesie zarządzania zarówno w swojej struk-
turze, jak i w firmie MLM, z którą współpracują, po czwarte praca nie jest najważniej-
szym aspektem ich życia. 

Natomiast oczekiwania starszych menedżerów MLM wobec pracy w ramach marke-
tingu wielopoziomowego koncentruje się wokół następujących priorytetów: po pierwsze 
poszukują stabilizacji zatrudnienia i źródła finansowania, dzięki czemu chętniej angażują 
się w tę formę działalności i tak szybko z niej nie rezygnują; po drugie praca staje się za-
jęciem bardziej istotnym niż życie prywatne, czas wolny. Wyraźna większość badanych 
zdaje sobie sprawę, że sama odpowiada za swoją przyszłość zawodową, chce być samo-
dzielna i podejmować decyzje dotyczące własnej kariery zawodowej. 

podsuMowanIe

Opisywane w artykule badania nie są reprezentatywne, wskazują jednak zjawi-
ska, które wymagają dalszych poszerzonych badań. Przyjętą na wstępie hipotezę 
badawczą, zakładającą, że  uwarunkowania społeczno-kulturowe silnie determinu-
ją zachowania klientów- dystrybutorów w ramach systemów multi-level marketin-
gowych wśród społeczeństwa, można wstępnie potwierdzić, przy zastrzeżeniu, że 
trudno określić siłę ich oddziaływania. Ten aspekt wymaga skonstruowania innego 
narzędzia badawczego. Przedstawione wyniki badań orzekają jedynie o prawdopo-
dobieństwie zachodzenia pewnych zjawisk. Wyodrębniono rangę uwarunkowań spo-
łeczno-kulturowych zachowań klientów typu: klient-dystrybutor według wskazań ba-
danych menedżerów MLM, którymi są: edukacja konsumenta, wpływ liderów, grupa 
odniesienia (w tym rodzina). Wyniki tych badań wskazują na konieczność szerszej 
edukacji samego społeczeństwa i konsumentów MLM w aspekcie specyfiki funkcjo-
nowania przedsiębiorstw sektora DS/MLM. 
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Barbara Loranc-Paszylk

OD E-NAUCZANIA 
DO NAUCZANIA HYBRYDOWEGO 

– PRZEGLĄD WYBRANYCH PRAKTYK 
W EDUKACJI I BIZNESIE

FROM E-LEARNING TO BLENDED LEARNING 
– AN OVERVIEW OF SELECTED SOLUTIONS IN EDUCATION AND BUSINESS 

Summary: The article presents a short overview of the ways in which e-learning solutions 
have been implemented by higher education institutions and business entities. Due to its cost 
-effectiveness e-learning solutions are more and more often used in education and business as  
a platform for equipping the workers and learners both with theoretical knowledge and also 
some practical skills. Since acquisition of certain competencies, for example, fluent commu-
nication in a foreign language requires direct interactions between the interlocutors – such as 
the teacher and the student or the student and the student – that cannot be replaced by artificial 
intelligence systems, it is blended learning that seems to gain more interest and popularity 
nowadays. While discussing good practices in developing certain competencies in selected 
areas of academic or business training, the article attempts to take a closer look at dominating 
tendencies in applying e-learning solutions to foreign language teaching.

Keywords: e-learning, blended learning, higher education, cost-effectiveness, 
foreign language learning.

WpRoWadzenie

W procesie budowy społeczeństwa informacyjnego kluczowym czynnikiem jest 
edukacja. Oznacza to szczególną rolę ośrodków akademickich, których misją jest two-
rzenie programów i form nauczania – nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb go-
spodarki opartej na wiedzy – zarówno na poziomie studiów wyższych, jak i w kształce-
niu ustawicznym. W tym kontekście sytuuje się znaczenie e-learningu – nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w odniesieniu do form przekazu treści, 
lecz także na płaszczyźnie organizacji procesu dydaktycznego i szkoleniowego. 

Działania Komisji Europejskiej na polu e-edukacji, w tym sposób jej definio-
wania (jako wykorzystanie nowych, multimedialnych technologii i Internetu w celu 
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podniesienia jakości kształcenia), dają wyraźny sygnał dla krajów członkowskich. 
Powiększa się też systematycznie obszar zastosowań edukacji online – zarówno  
w zakresie poszerzania oferty dydaktycznej, jak i wspierania procesu tradycyjnych 
form kształcenia.  

Na gruncie korporacyjnym  e-learning zyskał znaczenie w projektach szkole-
niowych z uwagi na: komfort logistyczny, niższe koszty, elastyczność terminów  
i 24-godzinną dostępność treści kształcenia i łatwość ich dostarczania i testowania 
[Woźniak 2009].

e-leaRning – deFinicja 
Omawiając szerokie i wieloznaczne pojęcie e-nauczania, jakie funkcjonuje  

w dyskursie edukacyjnym, Woźniak [2009: 34] rozróżnia dwa bieguny rozumiane po-
tocznie jako e-learning. Pierwszym jest nauczanie na odległość, nauczanie wspoma-
gane komputerowo gdzie komputer jest niejako „czytnikiem” treści przygotowanych 
i dostarczonych uprzednio, narzędziem umożliwiającym dostarczenie treści szkole-
niowych. Oznacza jednocześnie zniesienie konieczności przebywania nauczyciela  
i ucznia w tej samej przestrzeni i czasie. Drugim biegunem jest wykorzystanie kompu-
tera w nauczaniu jako elementu sieci, umożliwiające porozumiewanie się pomiędzy 
użytkownikami oraz dostarczenie informacji zwrotnej. Jednakże dopiero połączenie 
komputerów w sieć wraz z zastosowaniem oprogramowania zarządzającego bazami 
danych i jednoczesnym nadzorem nad użytkownikami, pozwalającym na oddziały-
wanie na osobę uczącą się poprzez szybką informację zwrotną, jest według Woźniaka 
[2009: 35] najbardziej precyzyjnym określeniem e-learningu. Jest to wykorzystywa-
nie sieci połączeń między komputerami, pozwalającej na korzystanie z wzajemnych 
zasobów wraz z możliwością nadzoru nad wykorzystywaniem baz danych/zasobów 
edukacyjnych przez użytkownika.

Podobną definicję przedstawia Kisielnicki [2008: 422–423], określając e-learning 
jako „nauczanie na odległość (...), które dzięki zastosowaniu informatycznej infra-
struktury i zasobów informacji wspomaga w różnym stopniu proces dydaktyczny”. 
Na tak rozumiany e-learning składa się pięć kluczowych elementów: nauczyciel, za-
soby internetowe, baza danych, platforma nauczania oraz uczeń. 

uWaRunkoWania naRzucone pRzez tReści kształcenia 
Analizując korzyści płynące z e-learningu należy uważniej przyjrzeć się moż-

liwościom zastosowania tej formy edukacji w kontekście zróżnicowanej metodyki 
nauczania poszczególnych treści. Woźniak [2009: 59–60] ocenia przydatność okre-
ślonych treści szkoleniowych do zdefiniowanego powyżej „nauczania wspomaga-
nego komputerowo”. Jeśli jest to wiedza, która sprowadza się do faktów lub jedno-
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znacznych i wyraźnych reguł – wtedy wystarczające jest asynchroniczne1 nauczanie, 
wspomagane komputerowo i zasadniczo pozbawione interakcji. W takim ujęciu będą 
to przedmioty ścisłe, takie jak chemia czy fizyka lub też matematyka.

Zdaniem Bednarczyk i Rudak [2008:135] przedmiot podatny na e-nauczanie to taki, 
dla którego metody nauczania stacjonarnego i zdalnego niewiele się różnią. Dla auto-
rów przykładem takiego podatnego na e-learning przedmiotu jest matematyka, ponieważ 
przeniesienie nauczania matematyki do trybu zdalnego wymaga niewielkiej modyfikacji 
(np. skrypt, który otrzymują studenci po wykładzie wystarczy uzupełnić dodatkowymi 
komentarzami oraz wyjaśnieniami przed umieszczeniem w sieci). Natomiast nie jest ko-
nieczna zmiana w samej metodyce nauczania przedmiotu. Zatem im bardziej treści szko-
leniowe zawierają wiedzę, którą należy stosować a nie tylko zaprezentować, wiedzę pro-
ceduralną wymagającą stałej praktyki, tym bardziej potrzebna jest możliwość interakcji 
i komunikacji synchronicznej. Niektórzy eksperci, opierając się na takim rozróżnieniu 
przydatności treści szkoleniowych, uważają, że w tym drugim przypadku zastąpienie 
tradycyjnych metod całkowicie przez e-learning jest praktycznie niemożliwe.

W ocenie Bednarczyk i Rudak [2008: 134] właśnie takim przedmiotem, zupełnie 
innym niż matematyka, którego nie można skutecznie nauczać przez Internet, jest ję-
zyk obcy. Co prawda bardzo dużo elementów, występujących w tradycyjnych lekcjach 
można bez przeszkód przenieść do asynchronicznego nauczania za pomocą komputera 
(np. teksty i nagrania audio czy wideo, testy czy prace pisemne odsyłane po poprawie-
niu przez prowadzącego), bo stosunkowo łatwo nadają się do adaptacji w sieci. Jednak 
wymienione elementy, zdaniem autorów, pozwalają jedynie na budowanie biernej, re-
ceptywnej znajomości języka, a nie na nabycie sprawności proceduralnych, umiejętno-
ści bezpośredniego komunikowania się. Asynchroniczność w e-nauczaniu zakłada, że 
każdy (zarówno student, jak i wykładowca) pracuje w dogodnym dla siebie czasie, co 
oznacza że student nie uzyskuje natychmiastowej, bezpośredniej korekty swojej wypo-
wiedzi. Nietrudno wywnioskować, że zwiększa to ryzyko utrwalenia błędów oraz złych 
nawyków językowych i znacznie obniża efektywność nauki. 

Zatem sedno owej różnicy pomiędzy nauczaniem matematyki i języka obcego 
stanowi odmienna rola, którą pełni w tych przedmiotach prowadzący. Ucząc matema-
tyki nauczyciel staje się mentorem, pomagającym w samodzielnej drodze studenta. 
W nauczaniu języka obcego, uczący jest doradcą nie pozwalającym się mylić, co 
wymaga niestety synchronizacji czasowej ze studentem.

Do cech stanowiących o (nie) podatności przedmiotu na e-learning Bednarczyk  
i Rudak [2008:136] zaliczają takie elementy metodyki nauczania przedmiotu jak: 

1 Rozróżnia się dwa typy komunikacji [Mackay i Stockport 2006: 85] – synchroniczna (komunikacja za-
chodzi w tym samym czasie pomiędzy osobami i informacja jest dostępna natychmiastowo, np. wide-
okonferencja, czat)  i asynchroniczna (uczenie się nie przebiega równocześnie, np. teksty, wykłady, forum)
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1. Interakcja – oznacza to, iż przedmiot nie jest podatny na e-nauczanie, jeżeli 
wymaga bezpośredniego (rozumianego jako obecność w tym samym czasie) 
kontaktu pomiędzy uczniem a nauczycielem (np. nauczyciel–student, student–
student), który nie może być zastąpiona przez oprogramowanie.

2. Eksponat – przedmiot nie jest podatny na e-nauczanie, jeżeli wymaga obcowa-
nia z rzeczywistymi eksponatami, które nie mogą być zastąpione przez żadne 
systemy prezentacji 3D (vide: archeologia, geologia).

3. Eksperyment – przedmiot nie jest podatny na e-nauczanie, jeżeli wymaga na-
bycia umiejętności praktycznych lub wykonania eksperymentów, których nie 
można opanować w świecie wirtualnym i konieczne jest obcowanie z fizycz-
nymi obiektami.

Bednarczyk i Rudak [2008:135] zatem konkludują, że choć współczesna tech-
nologia pozwala na komunikację głosową i wizualną poprzez połączenia w czasie 
rzeczywistym, umożliwiając bezpośrednią i natychmiastową reakcję nauczyciela na 
wypowiedzi studentów, to jednak zastosowanie tej formy komunikacji oznacza re-
zygnację z jednej z największych zalet e-nauczania, tj.: asynchroniczności procesu 
dydaktycznego, ponieważ wymaga jednoczesnej obecności w sieci uczących się i ich 
nauczycieli.

e-nauczanie i nauczanie hybRydoWe W biznesie 
Zdaniem Woźniaka [2009]  typowy  e-learning oparty na formie asynchronicz-

nej, w polskich przedsiębiorstwach sprowadza się do przekazywania wyodrębnionej 
wiedzy lub prostych „behawioralnych” umiejętności, m.in. kumulowania wprowa-
dzających do pracy „informacji proceduralnych” i wśród jego zalet, takich jak niska 
cena, możliwość wielokrotnego użycia, duże znaczenie ma fakt, iż przekazywanie 
treści pod nadzorem e-learningowym pozwala na pewność, że uczący się otrzymał 
kompletne informacje i identyczne z tymi, otrzymanymi przez innych uczestników 
szkolenia. Ma on zatem zastosowanie w np. przypadku szkoleń BHP.

zastosoWanie e-nauczania W nauce językóW obcych

Czasy, kiedy do nauki obcojęzycznych słówek i wyrażeń korzystano wyłącznie 
z podręczników odeszły bezpowrotnie, komputer stanowi powszechne narzędzie 
wspierające proces dydaktyczny, a coraz większą rolę w dziedzinie edukacji odgrywa 
Internet i związane z nim możliwości.

Wśród licznych zalet e-learningu w nauczaniu języków, wymienianych przez 
unijnych ekspertów, podkreśla się następujące możliwości, oferowane przez ten tryb 
nauczania:



128

 – ekspozycję na autentyczne użycie naturalnego języka,
 – dostęp do wielu źródeł informacji, wielu zastosowań i kontekstów użycia ję-
zyka,
 – skoncentrowane na uczniu podejście do nauki oparte na trybie zadaniowym,
 – wzrost autonomii ucznia,
 – możliwość nauki nieograniczona do jednego miejsca, 
 – nauka na różnym poziomie i w różnym tempie w zależności od indywidualnych 
potrzeb [Directorate General of Education and Culture of the European Union 
2006: 19–21]. 

Z kolei Waterhouse, [2005:10] również wyliczając zalety e-learningu, dodaje na-
stępujące korzyści:

 – ułatwienie interakcji ucznia z materiałami stanowiącymi treść kursu,
 – ułatwienie i promowanie komunikacji oraz współpracy,
 – monitorowanie postępów studenta w zakresie wykonania  poszczególnego za-
dania,
 – obniżenie kosztów nauczania.

Blended learning – najlepsze rozwiązanie?
Stosowane coraz częściej nauczanie hybrydowe (blended learning) uznaje się za 

najskuteczniejszą formę e-nauczania (a może i nauczania w ogóle). Blended learning 
jest nowoczesną i elastyczną techniką uczenia się i nauczania. Opiera się na łącze-
niu i przeplataniu jednocześnie dwóch lub kilku strategii edukacyjnych, np. e-lear-
ningu i nauczania bezpośredniego (tradycyjnego). To wykorzystanie nowoczesnych 
metod nauki, tj. praca z programem multimedialnym, najczęściej online oraz przy 
wsparciu tradycyjnego nauczyciela prowadzącego. Komputer stymuluje naukę i na-
daje jej tempo, nauczyciel wyznacza kierunki, jest motywatorem i na bieżąco śledzi 
postępy w nauce. Jednak cały proces nie mógłby odbyć się bez udziału nauczyciela-
-eksperta. Zwłaszcza w tych sytuacjach, gdy metody e-learningu nie przystają do 
założonych celów edukacyjnych (np. kształtowanie umiejętności manualnych na 
zajęciach laboratoryjnych) [Waterhouse 2005; Garrison i Anderson 2003].

Zdaniem Woźniaka [2009] nauczanie hybrydowe w kontekście korporacyjnym 
sprawdza się tam, gdzie ważniejszy jest wpływ na postawy pracowników, rozwój 
kompetencji społecznych i umiejętności złożonych, takich jak np. rozwiązywanie 
problemów, kreatywność, itp.

Blended learning znakomicie sprawdza się w nauczaniu języków obcych. Zda-
niem Sharmy i Barretta [2007], autorów i jednocześnie doświadczonych nauczycieli 
języka angielskiego, blended learning to łączenie zajęć bezpośrednich i tych, które 
zostały przygotowane z zastosowaniem technologii (tzn. wykorzystania Internetu, 
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płyt CD, tablic interaktywnych, komputerów jako środków komunikacji). Według 
autorów, zastosowana w procesie kształcenia językowego technologia, jest integral-
ną częścią kursu, ale też elementem wspomagającym nauczanie, bowiem uczący się 
korzystają z technologii między kolejnymi spotkaniami bezpośrednimi. 

Blended learning jest zatem mieszanką metodologii nauczania. Wykorzystu-
je jednocześnie kilku kanałów informacyjnych, w zależności od potrzeb uczniów 
[Dąbkowska i Kowalczyk 2008]. Warto przytoczyć wytyczne autorek [Ibidem] doty-
czące zasad rozdzielania materiału między część prowadzoną w formie stacjonarnej, 
a część nauczaną w formie zdalnej (asynchronicznej) w celu uzyskania najlepszych 
efektów kształcenia. Należy tak dobierać treści nauczania do jego formy (edukacja 
stacjonarna a zdalna), aby minimalizować wpływ podanych cech na efektywność 
nauczania danego przedmiotu. W uproszczeniu, sprowadza się to do eliminowania 
z części zdalnej tych elementów, na które wskazują podane cechy i na odwrót, na 
eksponowaniu właśnie tych składowych w części stacjonarnej.

 
e-nauczanie W kontekście akademickim: 

pRzykład kształcenia W zakResie językóW obcych

Wielka Brytania

The Open University jest pierwszą i obecnie najpotężniejszą placówką w Wiel-
kiej Brytanii (założoną w 1969 roku), której działalność poświęcona jest całkowi-
cie nauczaniu na odległość. Uniwersytet wykorzystuje różnorodne środki nauczania  
w postaci książek, materiałów audio, Internetu, płyt CD i programów telewizyjnych 
na DVD. Jednakże nauczanie nie odbywa się wyłącznie na odległość. Niektóre mo-
duły wymagają obowiązkowego uczestnictwa w zajęciach praktycznych, a kursy czę-
sto kończą się stacjonarną sesją egzaminacyjną. 

Pomimo swojego niewątpliwego potencjału, The Open University ma w swo-
jej ofercie bardzo skromny wybór kursów poświęconych nauce języka obcego. Są 
to głównie możliwości nauki związane z najpopularniejszymi językami obcymi – 
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, jak również kursy języka specjalistycznego,  
w tym angielskiego języka biznesu. Materiały wykorzystywane do przeprowadzenia 
każdego kursu to teksty i elementy multimedialne. Zapewnia się także komunika-
cję przy pomocy poczty elektronicznej. Brak szerszej oferty zapewne związany jest  
z trudnością efektywnego nauczania języka obcego całkowicie w trybie kształcenia 
na odległość, jak i z tendencją, polegającą na powszechnej niechęci Brytyjczyków do 
uczenia się języków obcych w ogóle.

Przykładem eksperymentalnego kursu języka obcego zorganizowanego przez The 
Open University jest opisany przez Duensing i Batstone [2004] intensywny kurs języka 
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niemieckiego oparty na immersji, którą umożliwia tygodniowy pobyt (jest to zatem 
kurs stacjonarny), gdzie obok zajęć tradycyjnych studenci mają obowiązkowe dwie kil-
kugodzinne sesje z komputerem, w czasie których na autentycznych stronach interne-
towych wyszukują informacje potrzebne do wykonywania zadań, np. zorganizowanie 
wycieczki w danym niemieckim mieście. Kurs ten należy jednak do wyjątków.

Polska

Podstawę prawną do implementacji kształcenia na odległość stanowi Rozporządze-
nie w sprawie kształcenia na odległość na studiach wyższych, podpisane przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa wyższego 25 września 2007 roku. Akt reguluje warunki, jakie mu-
szą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne mogły być prowadzone z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. Rozporządzenie jest odpowiedzią na potrzeby 
współczesnej edukacji, a także działania uczelni wyższych, samodzielnie wprowadza-
jących elementy e-learningu do systemu kształcenia tradycyjnego. Przepisy Rozpo-
rządzenia normują, dotychczas nieregulowany prawnie, hybrydowy model nauczania 
(uczenia się), realizowany w wielu uczelniach wyższych w Polsce.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia studia na odległość mogą być prowadzone na 
wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjo-
narnych. Uczelnia deklarująca chęć prowadzenia studiów w trybie zdalnym musi spełnić 
łącznie kilka wymagań. Przede wszystkich powinna odpowiednio przeszkolić i przygo-
tować kadrę oraz studentów do udziału w zajęciach dydaktycznych w systemie e-learnin-
gu. Ponadto uczelnia musi zapewnić dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogra-
mowania, które umożliwią realizowanie zajęć w środowisku on-line. Jest zobowiązana 
do opracowania i dostarczenia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej. Trze-
cim, bardzo ważnym obszarem działalności uczelni jest zapewnienie każdemu studento-
wi możliwości osobistych konsultacji z prowadzącym zajęcia w siedzibie uczelni.

W Rozporządzeniu znajduje się także istotny zapis, dotyczący kontroli pracy stu-
dentów i aktywności prowadzących zajęcia. Rozporządzenie szczegółowo określa licz-
bę godzin zajęć dydaktycznych, które mogą być przeprowadzone za pośrednictwem 
technik kształcenia na odległość na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Według 
ostatniego projektu nowelizacji Rozporządzenia liczba ta nie może być większa niż 
60% ogólnej liczby godzin zajęć, z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych. 

pRzykład uniWeRsytetu WaRszaWskiego

Bednarczyk i Krawczyk [2009] przedstawiają praktyki zastosowania e-edukacji 
w największej uczelni w Polsce, czyli w Uniwersytecie Warszawskim, w zakresie na-
uczania języków obcych z wykorzystaniem platformy e-learningowej. W roku akade-
mickim 2009/2010 e-nauczanie języków obcych, organizowane w ścisłej współpracy 
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ze Szkołą Języków Obcych (SZJO), w formie łączącej stacjonarne zajęcia z zajęciami 
przez Internet (blended learning), które są dostępne na platformie http://www.języki.
uw.edu.pl. Na tej platformie od roku akademickiego 2006/2007 jest dostępny obo-
wiązkowy, automatycznie sprawdzany test diagnostyczny dla sześciu popularnych 
języków obcych, na podstawie którego studenci UW określają swój poziom zaawan-
sowania znajomości języka. Ta kwalifikacja pozwala zapisać się na stacjonarne lek-
toraty z wybranego języka, a od roku akademickiego 2009/2010 również na kursy 
języka angielskiego na różnym poziomie zaawansowania w wersji blended learning, 
z przewagą zajęć przez Internet (w proporcji 3:1) i – jak zauważają autorki – jest to 
początek procesu porządkowania problemu dostępu do nauki języków dla studentów 
stacjonarnych i niestacjonarnych. Z lektoratów, oferowanych przez 19 wydziałów  
w 50 różnych językach obcych, korzysta rocznie 12 tys. studentów UW – są to przede 
wszystkim studenci stacjonarni. Studenci zaoczni, z powodu trybu studiów, mieli 
ograniczone możliwości rozwijania umiejętności językowych, i e-nauczanie ma to  
w istotny sposób zmienić. Po e-lektoratach z języka czeskiego (na poziomie podsta-
wowym i zaawansowanym) i języka angielskiego, na różnym poziomie zaawansowa-
nia, dostępnych w pierwszym semestrze roku akademickim 2009/2010 dla 15 grup 
stacjonarnych i 31 niestacjonarnych, planowane jest przygotowanie e-zajęć z języka 
niemieckiego.

podsuMowanIe

Z przytoczonej wyżej dyskusji wyłaniają się wnioski, na podstawie których moż-
na dokonać rekomendacji określonych praktyk i metod wykorzystania nowoczesnych 
narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, organizowa-
nym zarówno w kontekście kształcenia akademickiego, jak i szkoleń, realizowanych 
przez podmioty korporacyjne. Oto one:

Aby technologia informacyjna i komunikacyjna była środkiem dydaktycznym 
muszą być spełnione określone wytyczne i zastosowane odpowiednie metody na-
uczania.

Wybór trybu e-nauczania jest podyktowany specyfiką treści kształcenia, i tak, np. 
nauka języków obcych nie powinna się odbywać w 100% w trybie e-learningowym, 
gdyż specyfika przedmiotu wymaga częstej komunikacji synchronicznej, co znacznie 
utrudnia organizację takiego kursu. Potwierdzają to omówione powyżej rozwiązania 
kursów językowych stosowane w Wielkiej Brytanii i Polsce.

Odpowiedniejszą formą wykorzystania nowoczesnych narzędzie informacyjno-
-komunikacyjnych jest blended learning, rozwiązanie gwarantujące systematyczny  
i bezpośredni kontakt z prowadzącym. I to ten typ kształcenia wykorzystuje się coraz 
częściej w nauce języków obcych.
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Na zakończenie należy podkreślić, że wykorzystanie nowoczesnych narzędzi in-
formacyjno-komunikacyjnych i środków multimedialnych dla celów edukacyjnych 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a jego rosnąca rola w kształceniu staje 
się oczywistym faktem. 
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