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ELŐSZÓ

Menedzserek interkulturális tárgyalásainak problémáival először az 
1970-es években szembesültem. Magas beosztású vállalatvezetőkről 
akkor az a benyomásom alakult ki, hogy gyengén vagy sehogy sem 

beszéltek idegen nyelven - a tárgyalás rendszerint tolmács közvetítésével 

folyt - és, hogy az idegeneket éppen úgy kezelték, mintha magyarok 
lettek volna. A kép azóta részben módosult: ma lényegesen több az 
idegen nyelvet jól beszélő vállalati vezető (bár még messze vagyunk 
Dániától vagy Hollandiától), és ma sokan sokkal többet járnak külföldre, 
vagyis tapasztalataik is gyarapodtak. Még mindig hiányzik viszont a 
tudatos felkészülés a külföldiekkel közösen folytatott munkára.

Könyvem egyik üzenete: a tudatos felkészülés nélkülözhetetlen 

ahhoz, hogy valaki eredményesen tudjon külföldiekkel tárgyalni, 
dolgozni, idegeneket irányítani. Ezt bizonyítják a gyakorlatból merített 
példák, ezt támasztja alá az egymás megértését befolyásoló jelenségek 
bemutatása.

A fontosság hangsúlyozásán túl a könyvből az az útvonal is 
kirajzolódik, amelyen a felkészülés szándékával el lehet indulni. 
Könyvem másik üzenete, hogy buzdítson. Rá kell lépni erre az útra, 

mert mindenki, aki komolyan veszi a felkészülést, nagyon sokat 

fejlődhet.

A könyvet minden leendő és már aktív menedzsernek, mindazoknak 
az üzletembereknek szánom, akik javitani akaiják kommunikációjukat 
más kultúrákból származó üzlettársaikkal. Azoknak is ajánlom, akik



8 Előszó

egyszerűen érdeklődnek a kérdés iránt. Szól a könyv az interkulturális 

kommunikációt, a nemzetközi menedzsmentet tanuló egyetemi 
hallgatóknak és azoknak a menedzsereknek, akik szervezett oktatás 
vagy egyéni tanulás formájában készülnek nemzetközi feladatok 
ellátására, akik most készülnek "kilépni nemzetközi piacokra". Arra 
törekedtem, hogy könyvem egyszerű stílusa és nyelvhasználata révén 
könnyen érthető legyen különböző előképzettségű olvasók számára.

A könyv nyolc fejezetből áll. Az első a problémakör aktualitásaiba 
vezet be. A második, harmadik és negyedik elméleti szempontból 
foglakozik a különböző kultúrák találkozásában zajló kommunikációval, 
ugyanakkor állandóan visszautal a gyakorlatra. A kérdéshez két oldalról, 
a menedzseri kommunikáció és a kultúra szemszögéből közeledik. 
Először az üzleti és menedzseri kommunikáció sajátosságait tekintjük át. 

Ez a második fejezet tárgya. Majd a harmadik fejezetben számba 
vesszük, mi játszik szerepet, ha a kommunikáló felek eltérő kultúrákból 
származnak, egyelőre azonban figyelmen kívül hagyjuk azt a sajátos 
helyzetet, amikor a tárgyaló partnereknek üzleti problémákat kell 
megoldaniuk. A negyedik fejezet elemzi azokat a tényezőket, ámelyek 
tovább nehezítik a gazdasági, üzleti célzattal folyó kommunikációt. E 
fejezetben a gazdasági és vállalati kultúra kérdéseit állítjuk a 
középpontba.

Az ötödik fejezet kitekintés a nagyvilágba. Összehasonlító példákat 
hoz fel a gazdasági és vállalati kultúra eltéréseire.

A hatodik és hetedik fejezet azt az üzletembert, azt a menedzsert állítja 

a középpontba, aki az eddig bemutatott tényezők befolyása alatt 
kommunikál. A tipikus interkulturális kommunikációs helyzetek közül a 
tárgyalást emeljük ki., és képet rajzolunk különböző kultúrák 
menedzsereiről és kommunikációs gyakorlatukról.

Az utolsó fejezet gyakorlati tanácsokat ad az interkulturális feladatok 
ellátásában érdekelt menedzsereknek.
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Könyvem megírásában nagyon sokan voltak segítségemre részben 
közvetlenül, részben közvetetten. Sokat köszönhetek kollégáimnak, a 
pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem oktatóinak, akik buzdítottak 
és támogattak abban, hogy elméletileg is foglalkozzam azokkal a 
kérdésekkel, amelyek gondolkodóba ejtettek és hogy az összegyűlt 
ismereteket végül könyvben is összegezzem. Hálás vagyok közvetlen 

munkatársaimnak, akik, mig kutatásaimat folytattam, gyakorlati 

feladatok átvállalásával vettek le terheket a vállamról, és nem utolsó 
sorban türelmes, megértő családom tagjainak.

Külön köszönöm a könyv lektorainak, dr. Dániel Tamásnénak és dr. 
Varsányi Juditnak fáradságos munkáját. Kritikai észrevételeik, javításaik, 
javaslataik mind hozzásegítettek a téma pontosabb megfogalmazásához, 
ahhoz, hogy a kézirat könyvként megjelenhessen.

Nem jöhetett volna létre a könyv a TEMPUS és a British Council által 
felajánlott ösztöndíj nélkül. Az Universitát Bayreuth és a londoni 
Middlesex University Business School nyugodt kutatási helyet biztosított 
számomra. Köszönettel tartozom az OTKÁ-nak, amely a könyvet 
megalapozó a kutatást támogatta.

Pécs, 1996, május

Borgulya Istvánné



1Az ezredforduló mint a 
kultúrák közt zajló 
kommunikáció kora

Bevezetés és a probléma körvonalazása

A gazdasági szakemberek, menedzserek tanulmányaik révén gazdag 

tárgyi ismeretek birtokába jutnak, még mielőtt megkezdenék üzleti tevé

kenységüket. Van azonban egy terület, sok esetben inkább szemlélet, 
amely a magyar oktatásban minden megindult kezdeményezés ellenére is 
elmarad a gyakorlat sürgető igényeitől. Nekünk is fel kell ismernünk, 
mennyire fontos, a vezetési és kommunikációs ismereteket nemzetközi 
perspektívába ágyazni. A gazdaság- és menedzser-tudományok hallgatói 
ugyanis mindinkább számíthatnak arra, hogy leendő munkaadóik máris 

vagy hamarosan a nemzetközi üzleti összefonódás résztvevőivé válnak. 
És szép számban akadnak aktív menedzserek, akik maguk is megerősít
hetik, hogy azért éltek át nehéz pillanatokat, mert nem voltak kellőkép
pen felkészülve a nemzetközi kihívásokra. Az emberi erőforrások keze
lésének, a szervezeti viselkedésnek, a kommunikációnak eddig ismeret
len vagy elhanyagolt aspektusai kerülnek előtérbe, ha a vezetés és a 

kommunikáció feladatai kultúrák találkozásában kapcsolódnak össze, 
ha a feladatokat különböző kultúrák képviselőinek közösen kell megol
daniuk, vagy ha ilyen feladatok ellátására akarnak felkészülni. (A kultúra 
értelmezésével a 3. fejezetben foglalkozunk.)
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Ez a fejezet számba veszi azokat a környezeti tényezőket, azokat az 
okokat és célokat, amelyek különösen indokolttá teszik, hogy behatób
ban foglalkozzunk a kultúrák találkozásában zajló üzleti kommunikációt 

befolyásoló elemekkel, a kommunikáció jellemzőivel és zavaraival.

E fejezet kérdései:

Milyen gazdasági tényezők indokolják, hogy a kultúrák közötti 
kommunikációval foglalkozzunk?
Milyen okok késztetnek a kultúrák találkozásában zajló üzleti 
kommunikáció elemzésére?
Mi a célja a kultúrák közötti üzleti kommunikáció tanulmányozó 
sának?

1.1. A gazdasági feladatok változása

;gnagyobb 
\z  amerik 
itermék K 
bányai ip 
féktárcsa c

százmillió márka ráfor 
építi fel a világ legnagyol

- s- ■ X ." :.
......... „

n íá Vn "áS 'eBn

A NOKIA jan

atabá

monitorgyártást

Finnek vásárolták meg a Hantarexet
.

Uj tulajdonosa lett az olasz beruházásban épült, felszámolás 
sorsára ju to tt pécsi Hantarex gyárnak. A ’90-es évek elején 
mintegy 2,5 milliárd forint ráfordítással felépített és berendezett 
műszergyártó vállalat ingó és ingatlan vagyontárgyainak 100%-át 
a finn multinacionális cég, a NOKIA vásárolta meg.

%

Győrben nyitott új fiókot a Creditanstalt
p l i l f | l |  | p  f|®! - S | |  ||§ f  > i.'|

Harmadik fiókját nyitotta meg Győrben az osztrák Creditanstalt- 
Bankverein magyarországi leányvállalata, a Creditanstalt Rt. A
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140 éves múltra visszatekintő anyavállalat, az osztrák 
Credltanstalt-Bankvereln 1990-ben alapította m agyarországi 
leányvállalatát, a Credltanstalt Rt.-t, amely azóta középbankká 
nőtte ki magát a hazai vegyes bankok között.

A második világháború előtt világszerte viszonylag alacsony volt 

azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek közvetlenül vettek részt 

nemzetközi gazdasági kooperációban. Az 50-es években, különösen az 

Európai Gazdasági Közösség létrejöttével érezhető változások indultak 

meg: egyre több nagyvállalat kezdett nemzetközi színtéren tevékeny

kedni. Már a nyolcvanas évek közepén jellemző volt, hogy a nagy világ

vállalatok profitjának legalább egy negyede nemzetközi tevékenységből 

származott. Ma pedig ritkaságszámba megy az a nagyvállalat, amely va

lami módon ne kapcsolódna be a nemzetközi együttműködésbe. Még a 

kis- és középméretű vállalatok közt is sok a külföldi résztulajdonnal mű

ködő vegyes vállalat és gyakori az alapanyagok külföldön történő be

szerzése, az áru külföldi értékesítése, az idegen országból érkező mun

kaerő alkalmazása.

Magyarország, noha korábban is jellemző volt rá a gazdaság nyitott

sága, most annak néz elébe, hogy fokozott ütemben válik a nemzetközi 

piac színterévé.

Már mintegy 250 franchise vállalkozás működik Magyarorszá
gon.

■ ■ . ' ■ ■ .. ■ ■

Világelsők között: a pécsi Zsolnay Porcelángyár Rt. a világ 25 
legnagyobb műszaki porcelánexportot lebonyolító cége közé
tartozik.

német-magyar üzletember ta 
volt. Valamennyi német váll 
vendéglátók között.

J*
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athatj

A
kai, 
dolláros 
függő 
Overseas 
Fináncé

ek igazgatótanácsa három ameri- 
tagból áll - összesen 105 millió 
SM hálózat fejlesztésével össze- 

projektjének végrehajtását. A hitelt az 
Corporation és az Internatio

Sok hazai vállalat szeretne termékeivel, szolgáltatásaival határainkon 

kívüli piacokra kilépni.

Nemzetközi versenytárgyalásokon elnyert üzletek révén magyar vál
lalkozók, kivitelezők kerülnek idegen környezetbe. Ebben a kiküldött 
vezetőknek más-kultúrabeli munkatársakkal kell együtt dolgozniuk, il

letve munkásokat irányítaniuk.

Magyarország számos nemzetközi gazdasági integráció tagja. Az Eu
rópai Unióhoz való csatlakozás a nemzetközi összefonódás újabb távla

tait fogja megnyitni.

Ezek a gazdasági körülmények nyilvánvalóvá teszik, hogy a külföldi
ekkel folytatott tárgyalások, a velük való együttműködés számos gazda
sági szakember mindennapi feladatává válik.

1.2. A kudarcok tanulsága

Papagos fe ladata

Egy amerikai cég g< 
rendeltség-vezető, I 
meg görög beosztó 
se után megkerde* 
Papagosnak az ele 
munkaterv elkészít

az amerikai ki- 
eladattal bízza 
adat ismérteté- 
lesz szüksége 
érlí bevonni a

Kevintől, hiszen ő a főnök.) Az 
a Játékba. Végül Dimltrou köri 
hogy a tíz nap minden blzonn 
határidőt szab Dimitrounak.

: *:<■■: ‘
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A görög munkához lát, és nagyon hamar rájön, hogy az elemzés 
sokkal munkaigényesebb, mint sejtette. Normális munkatempó 
mellett körülbelül harminc napra lenne szüksége. Ezért azután 
éjjel-nappal dolgozik, hogy a határidőt legalább megközelítőleg 
tartani tudja. j

A tizenötödik nap végén Kevin odamegy Dimitrouhoz, és rákér
dez, hogy áll a jelentéssel. A görög sugárzó arccal biztosítja fő
nökét, hogy másnapra elkészül vele. Az amerikai kritikus pillan
tással jegyzi meg, hogy a határidő azon a napon és nem a kö
vetkezőn járt le. Ez mélyen szíven találja Dimitrout: nem elég, 
hogy főnöke félrevezető utasítást adott, hiszen a tizenöt nap 
reménytelenül kevés volt, nem, még kétségbeesett erőfeszítését, 
igyekezetét sem értékeli semmire, hogy a megalapozatlanul ki
tűzött határidőt úgy-ahogy tartani tudja. Ez már túl sok 
Dimitrounak: frusztrációtól fűtve benyújtja felmondását.

Dimitrou Kevinben egy idegen világ vezetésre alkalmatlan, hálát
lan tagját látja.

Kevin is elégedetlen és főként meglepett: miért mond fel a görög 
egy ilyen enyhe kritika miatt? Ahelyett, hogy nyíltan megbeszél
né vele problémáját. Az amerikai participatív módon járt el, és 
azt várta, hogy beosztottja is így tesz. A görög viszont azt várta, 
hogy Kevin "igazi" főnökként lép fel (azaz autokrata módon). 
Totális a kultúrából fakadó szerepfélreértés, a következmény 
pedig több mint nem kívánatos.

(Forrás: Keller: 1 982:3)

*

Egy amerikai menedzser Bangkokban

Egy textilipari gépeket gyártó vállalat egyik mindeddig nagyon 
sikeres, műszakilag kiválóan képzett fiatal ügynökét állandó 
képviselőnek Bangkokba küldi. Mindez a cégnek, beleszámítva a 
költözködés, az otthon tölthető szabadság költségeit, a kikülde
tési pótlékot, a gyerekek iskoláztatásához való hozzájárulást 
stb. is, körülbelül két és félszer, háromszor annyiba kerül, mint 
amennyi az ügynök otthoni fizetése volt. A férfi összecsomagol
ja bőröndjét, feleségét, gyerekét, a cég számlájára lakást bérel, 
ahogy dukál, szakácsot vesz fel, és lázas odaadással nekiáll a 
munkának, úgy ahogy azt otthon is mindig tette. Az üzleti tár
gyalásokon lényeqretörő: semmi mellébeszélés, térjünk a tárgy
ra, az ügyfeleknek alapos, hosszú, szakszerű technikai monoló
gokban ecseteli a termék előnyeit. Hogy az oldott tárgyalási lég
kört megteremtse, lábát keresztbe veti, vállveregető stílust vesz 
fel, mindig van készenlétben egy jópofa "férfi-poén". Nem felejti, 
az ügyfelet meg kell dolgozni: keresi hát telefonon, írásban,
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személyes tárgyaláson találkoznak, igyekszik a szerződést mie
lőbb tető alá hozni. , , . ír: dí-tíú ** t

.. _ . • : '  •, ■ ; . ■ • ■ ■ ■

Egy év telt el. A cég képviselője csomagol. Felesége és a gyerek 
mar négy hónappal korábban visszamentek Pennsylvamaba. Nem
I / I a#*... I . ■ a . m . ■ . .

csak cégének került tetemes összegbe, önbizalma is alaposan 
megtépázódott. Alig sikerült valami szerződést kötnie, cégét a 
konkurencia kiszorította a piacról, és nem azért, mert jobb gé
peket kínált az övéiknél, hanem mert valahogy jobban boldogult 
a thaiföldiekkel.|  r f í ' á
(Forrás: Keller: 1982:

Ehhez hasonló esetek tömegéről olvashatunk a szakirodalomban és 

hallhatunk akár első kézből is külföldön, vagy azoktól a menedzserektől, 

akik más-kultúrákbeli beosztottakkal huzamosabb ideig dolgoztak 

együtt. Az esetek azonban nem egyszerűen "jó" történetek. Mögöttük 

emberi sorsok és számos esetben jelentős üzleti veszteségek állnak. A 

fejlődő országokba átültetni vágyott fejlett vezetési módszerek számos 
esetben csődöt mondtak a helyi elvárások és adottságok figyelmen kívül 

hagyása miatt. Kitűnő termékkel büszkélkedő cégek buktak meg kül

földi piacokon. És a fejlett technológiákat sem sikerült mindig áttelepí

teni egy más kultúrára épülő gazdaság rendszerébe.

A 70-es években a Német-Indiai Kereskedelmi Kamaránál végzett 

felmérés szerint 180 indiai befektetésbe kezdett német vállalat fele meg

bánta, hogy tőkéjét Indiába vitte. Azok között a cégek között, melyek 

úgy nyilatkoztak, "biztos, hogy nem fektetnének be újra Indiában" olyan 

erős vállalatok is vannak, mint pl. az AEG elektronikai konszern.

Amerikai becslések szerint a tartós külföldi kiküldetések 33%-ában a 

kiküldöttek az eredeti megállapodásnál hamarabb szakítják félbe külföldi 

tartózkodásukat. És akkor még nem is szóltunk azokról a munkatársak

ról, akik kint maradnak ugyan, de lényegében elégedetlenek és impro

duktívak. (Keller: 1986: 4, 7)
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A fenti esetekben a kommunikációban keletkeztek zavarok, hátte

rükben pedig az állt, hogy a különböző kultúrák képviselői saját kultú
rájukból fakadó elvárásokkal közeledtek egymáshoz: más az elvárás a 
vezető-beosztott viszonyban, más az elvárás a tárgyalópartner viselkedé
se, a tárgyalás hangneme, tempója tekintetében. Hiányzott az érzékeny
ség a másság és gyökerei felismeréséhez és a gyakorlat a problémák ke

zeléséhez.

1.3. Cél: kultúraérzékenység a menedzsment gyakorla
tában

' . ■: •• : r ■

-
onikai 
ben tis 
a mást 

:erekkel 
uktíyit 

nek az amerikaiak nem.

Az előző részben leírt és hasonló negatív tapasztalatok késztették ele
inte az amerikai, később a nyugat-európai menedzseriskolákat arra, 
hogy - a gyakorlati kihíváshoz és a kereslethez igazodva - nemzetközi 

öszzefüggésekbe ágyazzák kurzusaikat. Az igény a sokasodó külföldi 
beruházásokkal, a bővülő nemzetközi kereskedelemmel arányosan 
emelkedett. Ezért kapott egyre nagyobb teret az interkulturális szemlélet 
a szervezeti viselkedésnek, a humán erőforrások optimális kihasználásá
nak, a menedzserek kommunikációjának oktatásában.

A kultúrák figyelembevétele kiterjed a saját kultúra és más kultúrák 

aspektusaira. Kérdésfeltevése így foglalható össze: mit várok el saját 
kultúrám alapján és mindenkori szerepemnek megfelelően másoktól, 
milyen viszonyulást várok tőlük például a természettel, az emberekkel, a 
munkával, az idővel, t jhelyezkedéssel kapcsolatosan? Mi kötő-
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dik saját kultúrámban az egyes szerepekhez, például a pozícióhoz, a ne
mekhez, az életkorhoz, vagy a vásárló, a fogyasztó szerepéhez? És mi

lyenek a más-kultúrabeli tárgyalópartner, munkatárs, beosztott elvárásai 
ugyanezekkel az elemi tényezőkkel kapcsolatban?

A kultúrák találkozásában zajló üzleti kommunikáció tanulmányozásá
val meg akaijuk ismerni a saját és a más kultúrákbeli szervezetek és in
dividuumaik orientálódását, alapfeltevéseiket az élet legalapvetőbb ösz- 
szefuggéseiről, értékeiket, normáikat, viselkedésüket. Ezeknek az ösz- 
szehasonlításakor arra törekszünk, hogy táguljon az a látószög, amely
ből mások megnyilvánulásait értelmezzük, hogy érzékenyebbek legyünk 
az eltérésekre, toleránsabbak a másság iránt, és elkerüljük az előítéletek
ből fakadó félreértéseket és félreértelmezéseket.

A cél az, hogy a szerzett ismeretek hozzásegítsenek a kultúrák külön
bözőségéből eredő problémák leküzdéséhez, az alkalmas stratégiák ki

alakításához.

Egyszóval azt várjuk, hogy javuljon a kultúrák találkozásában zajló 
kommunikáció hatékonysága, ezzel pedig a menedzsment munkájának 
minősége, eredményessége.

Összefoglalás:

A gazdaságban és a politikában kialakuló nemzetközi összefonódás 
következtében korunk a kultúrák között zajló kommunikáció kora 
lett. A menedzserek, a gazdasági szakemberek tevékenysége ezáltal 
új aspektussal bővül: mindennapivá válik a külföldiekkel, a más 
kultúrákból érkezettekkel való együtt munkálkodás. Az eddigi ta
pasztalatok azt mutatják, hogy sok gazdasági kezdeményezés ful
ladt kudarcba a kulturális különbségekből fakadó összeütközések 
következtében, vagy a helyzetfelismerés hiánya miatt. Fontos tehát, 
hogy tudatosan törekedjünk a kulturális különbségek megismerésé
re, figyelembe vételükre, illetve előnyeik kiaknázására.



Az üzleti kommunikáció

A gazdaság és a politika nemzetközivé válásának fokozódása és az 
információ gyors és pontos továbbítása egymást feltételező tényezők. 
Századunk második felében az információ tárolása, feldolgozása és to

vábbítása az élet számtalan területén, így a gazdaságban is, kulcskérdés
sé vált. Az információ, a gyors és pontos kommunikáció olyan gazda
sági tényező lett, amely az országok gazdaságát, a vállalatok eredmé
nyességét jelentősen befolyásolja. Az üzleti kommunikáció tudatosan 
megtervezhető eljárás, csatornái átgondoltan kiépíthetők, a szervezet 

kommunikációja fejleszthető, hibái kiküszöbölhetők, az egyén kommu
nikációs készsége iskolázható, javítható. Ehhez azonban ismerni kell mi
benlétét, megvalósulásának lehetséges módjait, a használható csatorná

kat és nem utolsósorban funkcióit. Tudni kell, mi érhető el a zavartalan
kommunikációval. Fontos kérdés ugyanis, hogy képesek legyünk felis
merni a kommunikációs folyamat zavarait, s ha már felismertük, tudjuk 
is kezelni, hogy ezáltal elháríthassuk, de legalábbis csökkenthessük az 

akadályokat.

E fejezet három részből áll. Az első rész az üzleti kommunikáció legál
talánosabb és legalapvetőbb kérdéseivel foglalkozik, azokkal, amelyek 
elsődlegesen tisztázandók, bármely tudomány szemszögéből akarunk is 
foglalkozni az üzleti kommunikációval. Ezért meg kell ismerkednünk a 
kommunikáció tulajdonképpeni lényegével, az információátadás módjai-
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val és funkcióival. A második és harmadik rész két tudományterület kö
zelítési módjait vázolja fel: mi érdekli a nyelvészetet, melyek a nyelvé
szeti megközelítésnek a gyakorlatban is hasznosítható eredmé
nyei. Végül: melyek azok a legfontosabb okok, amelyek miatt a gazda

ságtudománynak az üzleti kommunikáció kérdéseivel foglakoznia kell és 
mit emel ki a gazdaságtudomány a kommunikáció kérdésköréből.

E fejezet kérdései:

Mi az üzleti kommunikáció?
Milyen irányból lehet a problémát megközelíteni?
Mi a kommunikáció jelentősége, hogyan ragadható meg a lényege a 
nyelvtudomány szemszögéből nézve?
Mire helyezik a hangsúlyt a gazdaságtudományok, a tervezés-, a 
szervezés-, vezetéstudomány szakemberei, amikor a kommunikáció 
problémájához nyúlnak?

2.1 Az üzleti kommunikáció mibenléte

A kommunikáció az üzleti tevékenység egyik bonyolultan összetett 
eleme. Ha meg akarjuk érten i, hogy a két fél között, a különböző szer
vezeti egységek, főképp pedig az eltérő kultúrák között létesülő üzleti 
kommunikáció milyen problémákat vet fel, először meg kell határoz
nunk, mi tartozik a vizsgált kérdéskörbe, milyen természetű a jelenségről 
van is itt szó.

E részfejezet a következő kérdésekkel foglakozik:

Mi az üzleti kommunikáció lényege?

Milyen egyszerű modellel írható le?

Milyen formában, milyen módon zajlik?

Kik vesznek benne részt?

Melyek a funkciói?
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Hogyan óv meg a kommunikáció életeket, népszerű termékeket, 
illetve vállalatokat?

1982-ben a Johnson & Johnson cég egy szerencsétlen eset kap
csán demonstrálta, hogy mennyire elkötelezett vallott értékei 
iránt, mekkora felelősséget érez fogyasztóival szemben, amikor 
egyik legeredményesebb és széles körben forgalmazott terméke, 
a kapszulás Tylenol, rövid időn belül hét ember halálát okozta 
Chicago körzetében.

Mint annak idején számos médium tudósított az esetről, a kap
szulákba valaki erősen mérgező cianidot juttatott. Ez vezetett a 
gyógyszert szedők halálához.

Az eset katasztrófaként érintette a Johnson & Johnsont. Amit a 
krízishelyzetben tett, nem volt más, mint vállalati filozófiájának 
betűszerinti követése, - mindez rendkívül Jól átgondolt és szer
vezett kommunikációval megvalósítva.

Az első és legfontosabb lépés az volt, hogy elejét vegyék további 
haláleseteknek. Ennek előfeltétele a gyors és tökéletesen össze
hangolt extern és intern kommunikáció volt: jól kiválasztott csa
tornákon keresztül érintkezésbe léptek értékesítőikkel, az orvo
sokkal és a nagy nyilvánossággal. Mindenek előtt leállították a 
Tylenol forgalmazását, országszerte bevonták a piacról a polco
kon, raktárakban fellelhető mintegy 31 millió kapszulát. Ehhez 
1 5 ezer kiskereskedő és elosztó segítségét kellett kérniük. Ez az 
intézkedés nyilvánvalóvá tette mindenki előtt, hogy a Johnson & 
Johnson felelőssegteljesen és bizalmat érdemlő módon jár el.

Ezzel egyidőben a cég fél millió körlevelet küldött szét orvosok
nak és kórházaknak, kérve, hogy ne ajánlják betegeiknek a 
Tylenolt.

Hogy a nagy nyilvánosságot is bevonja a megelőző akcióba, a 
cég külön PR-csoportot hozott létre, amely naponta sajtókonfe
renciákat tartott, és minden média bekapcsolódott a tájékozta
tásba. Két rendkívül népszerű TV műsort is bevontak a tragédia 
hírüladásába, s e műsorokon keresztül is intették a lakosságot, 
hagyja abba a birtokában lévő gyógyszer szedését. Külön ingye
nes telefonvonalat létesítettek, hogy szakértők a nap minden 
órájában választ adjanak a fogyasztók kérdéseire.

Saját alkalmazottaikkal is meg kellett értetni, mi történt, ezért a 
világon foglalkoztatott mintegy 79 ezer Johnson & Johnson dol
gozónak levelet írtak.



22 2. Az üzleti kommunikáció

A belső kommunikációnak abszolút zavarmentesen kellett mű
ködnie. Létrehoztak egy válságstábot, egy gyors döntéshozó és 
stratégiai csoportot, melynek tagjai között az elnök, a vezérkar 
tagjai, a PR vezetője és további felelős vezetők voltak. Naponta 
kétszer találkoztak, hogy koordinálják ;az egész vállalatra kiter
jedő intézkedéseket.

m m .

A példaszerűen hatékony akciónak köszönhetően hat héttel a 
krízis után a Johnson & Johnson újra piacra léphetett a 
Tylenollal. Ekkor újra ugyanilyen világos, nyílt és jól időzített 
kommunikációra volt szükség, hogy visszaálljon a termék iránti 
bizalom. Az új, minden manipulációt kizáró csomagolású termék 
ismét forgalomba hozását televíziós konferencián jelentették be. 
2250 alkalmazott 1 millió bemutatót tartott orvosoknak és 
egészségügyi dolgozóknak. Végül a cég kuponokat osztogatott 
a fogyasztóknak, hogy bátorítsa őket a gyógyszer megvásárlásá
ra.

A krízis alatti és az azt követő jól szervezett kommunikáció le
hetővé tette, hogy a Johnson & Johnson visszaállítsa a vállalat 
imázsát és újra forgalmazhassa népszerű termékét. Bár az akció 
költségei tetemesek voltak, a vállalat talpon tudott maradni. 
Hamarosan megtérült annak a veszteségnek a 95%-a, amit a for
galomban lévő kapszulák bevonása miatt szenvedtek el. A válla
lat képes volt megtartani fogyasztóit, az orvosokat, a termékeibe 
vetett bizalmat, és felülkerekedett egy fölöttébb kritikus helyze
ten.

(Forrás: Baron/Creenberg: Behavior in Organizatlons. Allyn & 
Bacon, 1989: 366-367)

Világunkban, amelyben a pontos és gyors hír milliókat jelenthet a 
pénzpiacon, amelyben gazdasági egyezmények sarkalatosán megvál

toztathatják egész térségek jövőjét, abban a korban, amelyben üzleti tár
gyalásokon vállalatok és ezzel emberek sokaságának sorsa dől el, az in
formáció felértékelődött, fontos gazdasági tényezővé vált.

Az ezredfordulóra kialakuló nyugati társadalmat több kutató "az in- 

formáció társadalmaként" írja le. Megszületett a "homo informaticus" 
fogalma. Szakírók információs forradalomról számolnak be, s ez épp oly 

alapvető átalakulásokat idéz elő életünkben, mint annak idején az ipari 

forradalom. (Nagy: 1988:151) Bár az információszolgáltatás jelen van a
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gazdaság valamennyi szférájában, valamennyi szférának eleme, valami
lyen önálló információszolgáltató szféra megjelenését több szerző (így 
Masuda, 1988) prognosztizálja, illetve helyénvalónak tartja, hogy önálló 
szféraként kezeljük. A nyugatnémet, Institut fúr Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung (Munkaerő- és Foglalkozáskutató Intézet) 1985 évi 
prognózisa azt jelzi, hogy Németországban már az ezredfordulón a fog

lalkoztatottak közel 50 százaléka az információ-szolgáltatásban fog dol

gozni (1. ábra).

Szolgáltatás 

Termelő szféra

Információ
szolgáltatás

Erdő és 
mezőgazdaság

1. ábra. Átmenet az információs társadalomba (Forrás: Zink:1988:19)

"A modern posztindusztriális társadalomban a kommunikáció hata
lom", írja John Gumperz (1978:13). "Az egyén életének irányítása min
den területen azon múlik, hogy képes-e hatékonyan kommunikálni. A 

magánéletben egyre többször kerülünk kapcsolatba hatóságokkal; a 

szakma, a foglalkozás gyakorlásának, a közügyek intézésének eredmé
nyessége attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek nézeteinket meg
védeni és a nézeteltéréseket kezelni". Gumperz megállapítása mélysége
sen igaz, nemcsak az egyén szemszögéből, hanem a vállalat, sőt a gaz-
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daság nagyobb egységei szempontjából, összességében pedig a teljes 

üzleti kommunikációra vonatkoztatva is.

Mit értünk üzleti kommunikáción?

A kommunikációnak számos megközelítése, így számos meghatározá
sa is van. Ebből következik, hogy az üzleti kommunikáció problémáját is 
több nézőpontból lehet vizsgálni. Minthogy célkitűzésünk a kultúrák 
közötti üzleti kommunikáció mélyrehatóbb megismerése, kiindulási ala
pul fogadjunk el egy kifejezetten gyakorlatias indíttatású, fölöttébb egy
szerű, letisztult, gyakorlati továbbgondolásra ösztönző meghatározást 
(Kell/Corts: 1983:10).

Az üzleti kommunikáció nem más, mint hír üzleti célú áramoltatása 
gazdasági, üzleti környezetben.

I
Á kommunikáció legáltalánosabb meghatározását alapulvéve azt is 
mondhatjuk, az üzleti kommunikáció olyan folyamat, melynek során J 
egy személy, csoport vagy szervezet (az adó) üzleti célzatú hírt ad át 
egy másik személynek, csoportnak, szervezetnek (a vevőnek).

Az üzleti kommunikáció modellje nem tér el a kommunikáció általá
nos modelljétől, különbség a hír tartalma és az adó - vevő funkciójában 

vjiil—-

_ — ►MÉDIUM----- , .
KÓDOLÁS DEKÓDOLÁS

*  f iD LEADOTT HÍR ZAJ

ISSZACSATOLÁS

2. ábra: A kommunikáció modellje
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A kommunikáció leegyszerűsített formában a fenti lépésekből áll: Az 
adó közölni akar a vevővel egy gondolatot. (Az adó is, a vevő is lehet 
egy-egy személy vagy csoport vagy szervezet.) A gondolatot kódolnia 
kell, azaz olyan formába kell öntenie; hogy közvetíthető legyen. így áll 
elő pl. az írott formában vagy az élőszóban megfogalmazott hír/üzenet. 

Ezt az üzenetet az adó - a számos kommunikációs forma és eszköz (pl. 
szemtől szembe beszélgetés, telefon, levél) valamelyikét igénybe véve - 
útnak indítja a vevő felé. A vevőnek az üzenetet dekódolnia kell, meg 
kell értenie. A vevő jelezheti, hogy vette az üzenetet, ezt nevezzük visz- 
szacsatolásnak. A modell azt is szemlélteti, hogy a kommunikációs fo
lyamatot zajok, zörejek zavarhatják, bármely szakaszában felbukkan
hatnak olyan tényezők, emelyek nehezítik a hír áramlását.

A hír akár a gazdaságot alkotó egységek, akár az egységek és a kör

nyező nyilvánosság között, akár egy-egy gazdasági egységen belül is 

áramolhat. Vagyis: az üzleti kommunikáció folyhat a gazdaság különbö
ző szintjein, makro- és/vagy a mikrogazdaságban, illetve a gazdaság 
szférái között. Üzleti kommunikáció pl. a Világbank képviselőinek tár
gyalása egy ország pénzügyi képviselőivel; a tőzsdetudósítás a TV-ben; 
a sajtótájékoztató is, amikor a vállalat szóvivője ad tájékoztatást a cég
ről; ilyen a sajtóban közzétett mérleg, valamilyen telefonbeszélgetés a 

beszállítóval; a vállalati menedzsment értekezlete, vagy a humánpolitikai 
megbízott interjúja az állásra pályázóval stb. Ha az üzleti kommunikáci

óban az adó vagy vevő a vállalat, vagy annak képviselője, az egész 
problémaegyüttest a vállalat szemszögéből vizsgálhatjuk. Az elkövetke
zőkben a kérdéskört erre a területre szűkítjük le.

Az információátadás módja

A kommunikáció vagy közvetlenül zajlik: egy cég, illetve képviselője 

tárgyal, szerződést ír alá más cégekkel, információt küld magáról vagy 
szerez be másokról, munkavállalókkal lép érintkezésbe, kiszolgálja ügy
felét stb., vagy közvetetten, médiumok útján: az információ számítógé-
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pes hálózaton jut el az érintettekhez, a vállalat a televízióban, újságok

ban reklámozza termékeit, szolgáltatásait; és kommunikál a cég a vásár
lójával akkor is, amikor az valamelyik termékét veszi kezébe, vagy 
szeme megakad az üzlet- vagy irodaházon. ;

A kommunikáció formáját tekintve megkülönböztetjük a verbális, az
az szavak révén a és nem verbális, szavak nélkül létesülő kommuniká

ciót.

Az élő szóban történő kommunikáció a legfontosabb hírközlési mód: 

ide tartozik a tárgyalás, telefonbeszélgetés, hangos reklám, interjú, elő

adás, ünnepi beszéd, riport stb.

Kommunikáció létesülhet hagyományos írott szövegek útján: levél, 

távirat, fax, szerződések, számlák, jegyzőkönyv, termékismertetés, hasz

nálati tanácsadó, írott reklám, hirdetés stb. formájában. Az elektronikus 
hálózatokat egyre gyakrabban használják fel az írásbeli információk to

vábbítására Noha a hír közlése akár élőszóban is történhet, a vevő rend

szerint írott jelek révén, a képernyőre vagy papírra nyomtatva jut hozzá 

a közleményhez. A vállalatok ma egyre nagyobb adathalmazzal dolgoz

nak. A legkönnyebben az elektronikus adatátvitel biztosítja azt, hogy az 

adatok időben érkezzenek rendeltetési helyükre. A számítógépre épülő 

technológiák magukban foglalják az adatbázisok széles skáláját, az E- 

mail rendszereket, az INTERNET-típusú elektronikus kommunikációs 

hálózatokat, stb. Az írott információt gyakorta fotók, rajzok, vagy más 

képi jelek egészítik ki.

A nem verbális kommunikáció körébe részben a szimbolikus nyel
teket soroljuk. A szimbólumok szavak -nyelvi jelek- használata nélkül 

képesek fontos információkat nagyon tömören és közérthetően továbbí

tani pl. termékek kezeléséről (mosási, tisztítási tanácsok), szállítási utasí

tásokról (törékeny, gyúlékony áru), berendezések működtetéséről 
(pénzváltó automata használata) stb.



A verbális, az élőszóban zajló kommunikáció tipikus kísérőjelenségei a 
gesztusok, a testtartás, a mimika, azaz a to r  nyelve, amelyet a szakiro
dalom, a szimbolikus nyelvhez hasonlóan, a nemverbális kommunikáci
óhoz sorol. Gazdag információt hordoznak adott státusz-szimbólumok: 

a cég autójának értéke, irodáinak berendezése, tereinek kihasználása, az 
alkalmazottak öltözete stb.

A kommunikáció résztvevői

A kommunikáció lehet szükkörü vagy magába foglalhatja a résztve
vők tágabb körétJRa jobbára csak két személy, vagy kis csoport vesz 
benne részt, a szakirodalom interperszonális kommunikációról beszél. 

Gazdasági vezetők kommunikációjának legnagyobb hányadát ez a típus 
teszi ki, minthogy ez a leghatásosabb mód, amellyel véleményeket, hoz
záállást, viselkedést befolyásoni lehet. Ekkor árnyalt érzelmeket lehet

i ■■■—w —t—  I —•iT r n -  un—g j I ^ <* 1**l*"l>"*  1 * , ,,  ,

kifejezni, információt lehet szolgáltatni, begyűjteni, cserélni, meg lehet 
erősíteni a formális szervezeti struktúra működését, azáltal, hogy a 
kommunikáció formális csatornáit működtetjük.

Amennyiben a kommunikációban több személy vesz részt, csoport
kommunikáció zajlik.

2. Az üzleti kommunikáció 27

INFORMÁCIÓ ÁTADÁS-

ÉLŐ SZÓ -ÍR O TT-K ÉPI—ELEKTRONIKA-NEM VERBÁLIS
interper levelezés film E-mail gesztusok
szonális ■ grafika gopher mimika
csoport WWW

3.ábra: A kommunikáció funkciói
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Scott és Mitchell a kommunikációnak négy funkcióját különbözteti 

meg (Branyiczki: 1991:76): az érzelmi, a motivációs, az információs, és 
az ellenőrzési funkciókat. Amennyiben a befolyásolást nem tekintjük a 

motiváció részének, ezt külön funkcióként- kell említeni. A menedzser 

munkájában valamennyi funkció szerephez jut. Az érzelmi funkció ak

kor érvényesül, amikor a menedzser belső konfliktusokat old meg, fe

szültséget hárít el. Amikor utasításokat ad - és ez a menedzser kommu

nikációjának leggyakoribb indítékai közé tartozik - a motivációs funkció 

teljesül, akárcsak a jutalmazások, dicséretek, értékelések során. Az el

lenőrző funkció pl. az értékelésben is szerepet kap. A döntések megho

zatalához a menedzsernek információkat kell begyűjtenie, illetve to

vábbadnia.

2.2 Az üzleti kommunikáció az alkalmazott nyelvészet 
szemszögéből

A gazdaságban zajló kommunikáció iránt az érdeklődés két irányból 

támadt fel. Egyrészt, mint általában a verbális kommunikáció iránt, a 

nyelvészek oldaláról, másrészt azoknak a vállalatgazdasági szakembe

reknek az oldaláról, akik a vezetés, a szervezés, a szervezeti viselkedés, 

a humán erőforrások és a marketing kommunikációs problémáit kutat

ják. Noha az érdeklődés nem újkeletű, az utóbbi húsz év eredményei 

felülmúlják a korábbi idők e téren szerzett ismereteit. Jelentős mértékben 

járultak hozzá ahhoz, hogy részben többet tudjunk az üzleti kommuni

káció lényegéről, vagyis gyarapították az elméleti ismereteket, részben 

pedig eszközöket, pl. lexikonokat, kétnyelvű szótárakat, levelezési ta

nácsadókat, mintákat készítettek a kommunikáció segítésére. Az 

elekronika bekapcsolása a kommunikáció egyszerűsítését, pontosítását 

és gyorsítását fejlesztette tovább korábban nem is álmodott mértékben.
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E részfejezetben a következőket tekintjük át vázlatosan:

Milyen szakaszokon átjutott el a nyelvészet az üzleti nyelv kutatá
sának mai feladataihoz?

Az üzleti kommunikációnak mely aspektusaival foglalkozik az al
kalmazott nyelvtudomány?

Milyen gyakorlati eredményeket mutat fel akkor, amikor felhasz
nálja a kommunikáció- és beszédaktus-kutatás tapasztalatait is?

A szakmai érintkezés, a szakmákon belül zajló kommunikáció a 60-as 
években egyre nagyobb teret hódít a nyelvészeti kutatásokban. A 
"szaknyelvkutatás" elnevezéssel összefogható vizsgálódások először a 
műszaki szférát veszik célba, de hamarosan megjelennek a gazdaság 
nyelvével foglalkozó munkák is. (Mi az üzleti kommunikáció, az üzleti 
nyelv elnevezést használjuk az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően, 
de témánkhoz tartozik mindaz, amit a szakirodalom gazdasági kommu

nikáció ill. gazdasági nyelv névvel is illet.) A gazdaságban zajló verbális 
kommunikációnak, a gazdaság nyelvének tanulmányozása Európában 
ugyan egyáltalán nem új keletű. A századelőn kialakult 
"Wirtschaftslinguistik" a gazdaságtudománynak és a nyelvtudománynak 

olyan határterülete volt, amit gazdaságtudományokban jártas filológusok 
és a nyelv iránt érdeklődő közgazdászok egyaránt műveltek.

A kereskedelmi főiskolákon kötelező kollokviumként oktatott 

"nyelvismereti kereskedelemtan" egy-egy nyelvterület (a tanult 

idegennyelv pl. angol, francia) gazdaságkultúrájának feltárását is magá
ban foglalja. A Wirtschaftslinguistik "nemzettudomány" kívánt lenni, 

amely a jogot, erkölcsöt, szokásokat, a politikai, szociális és gazdasági 
szervezeteket, azaz valamely adott nyelven egy nép teljes kultúráját 
fogja át.

A gazdasági nyelv ilyen irányú elemzése egészen a második világhábo
rúig intenzíven folyt Európa nagy kereskedelmi iskoláin, általában a 

"Handelshochschule" elnevezést viselő főiskolákon: Bécsben, Rotter
damban, Svájcban, Lipcsében és Münchenben, valamint Prágában.
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Az üzleti szaknyelv kutatásának jelentős és gyakorlati szempontból is 
fontos területét alkotják a lexikológiai munkák: a hatvanas évektől
kezdve sorra látnak napvilágot a modern egy- és kétnyelvű gazdasági 
szótárak. A terminológia mellett számos tanulmány foglalkozik a lexi

kográfiával, a gazdasági nyelv sajátos szóképzésével. Gyakorlati haszna 
különösen az üzleti nyelv pontossága, szabatossága miatt, és a szinte na
ponként születő új fogalmak megnevezésének szükségessége szempont

jából van.

Ezzel párhuzamosan kezdődik el a gazdasági nyelv szintaktikai és sti
lisztikai vizsgálata: pl. az üzleti levelezés, a reklám stílus-jellemzőinek 
és adott nyelvi elemek stílusértékének leírása. Az elméleti vizsgálatok 
megteremtik gyakorlati termékeiket is, mind nagyobb számban kerülnek 

forgalomba üzleti levelezési tanácsadók. Külön "ággá" fejlődik az ön
bemutatás, mint a munkaerő-piaci verseny eszköze: útbaigazítások, 
minták életrajzok, pályázatok, bemutatkozó levelek írásához. Ezek már 
a gyakorló gazdasági szakemeber számára is fontos tudnivalókkal szol
gálnak az üzleti nyelvről. Megindulnak a kontrasztív, a nyelveket szem
besítő kutatások és bővül a gazdasági szakszövegek fordítási problémá
inak tanulmányozása.

Az elmúlt évtized elejétől kezdve immár világszerte kiterjedt üzleti 
nyelvi kutatás fontos ismereteket tárt fel a gazdaságban zajló nyelvi 
kommunikációról. Kirajzolódott e szaknyelv összetettsége, sokrétűsé
ge. Világossá vált, hogy a gazdaságban zajló kommunikációt nem csu
pán annyi különbözteti meg a köznyelvi érintkezéstől, hogy az előbbi 
több szakszót, terminust, félterminust használ, hanem gyakorlatában egy 
egész sor jól leírható ismérv is megfogalmazható. Elkülönül az írott és 
beszélt szaknyelv; meghatározhatók a gazdasági szaknyelv stílusrétegei: 
a gazdaságtudománynak, a szűkebb szakértői körhöz elméleti síkon 
szóló irodalomnak, a gazdasági sajtónak és a vállalat belső hírközlés
ének a nyelve; egy vállalat belső és a környezetével folytatott szóbeli és 

írott kommunikációja.
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A szóbeli üzleti kommunikáció vizsgálatát jelentősen befolyásolták a 

szaknyelvkutatással egyidőben erősen differenciálódó alkalmazott 

nyelvészeti kutatások, főként az élő beszéd vizsgálata. A szóbeliség 

mindig nehezen ragadható meg a maga természetes menetében, ennek 

ellenére az üzleti tárgyalás, a munkahelyi bemutatkozás, a cég, a termék 

bemutatása, az üzleti telefonálás, stb., mint tipikusan gazdasági

beszédszituációk megismerésében nagyot lépett előre a kutatás, ami 

jelentősen átalakította a pályára való felkészítést is. Sok országban a fel

sőoktatásban és sokak számára hozzáférhető kurzusokon az an

yanyelven folyó kommunikációt is tantárgyként oktatják, tréningeket 

tartanak a sikeres tárgyalás elsajátítására. Ez utóbbiakkal azonban már 

olyan területre léptünk, ahol a nyelvészeti és gazdasági megközelítés 

határai teljesen összemosódnak.

2 .3  A z  ü z le ti k o m m u n ik á c ió  a g a z d a s á g tu d o m á n y o k  
m e g k ö z e líté s é b e n

Míg a nyelvészetet elsősorban, a jelrendszer szerveződésének kérdései 
foglalkoztatják, a gazdaságtudományokat inkább eszköztárának műkö
dése érdekli. Egyik nézőpontja a vállalat. A vállalatot, a szervezetet he
lyezve a középpontba, számos kérdés vár válaszra: Hogyan épüljenek ki 
azok a csatornák, amelyeken az információ áramlik? Hogyan viszonyul 
egymáshoz a szervezet, a vállalat struktúrája és a cégen belüli kommuni
káció? Hogyan befolyásolja a kommunikációt a vezetési stílus? A kér
dést a menedzser munkájának oldaláról nézve további kérdések vetőd
nek fel: Hogyan lehet a kommunikációt a vállalat eredményesebbé tétele 
érdekében hatékonnyá tenni? Hogyan függ össze a kommunikáció és a 
vállalati kultúra? Miért keletkeznek, illetve keletkezhetnek zavarok a 
kommunikációban? Hogyan lehet őket elhárítani? Mindezt természete
sen a vállalat eredményesebbé tétele érdekében.
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E kérdésegyüttesen belül e részfejezet a menedzser nézőpontjából ki
indulva foglalkozik a vállalat kommunikációját befolyásoló tényezőkkel 
és kommunikációs zavarokkal.

A felvetett kérdések: 1
Merre irányul kommunikáció?

Milyen hatással van a szervezet felépítése a kommunikációra? 

Melyek a formális és informális kommunikációs csatornák?

Mi értendő az információs hálózatokon?
Milyen kommunikációs funkciókat lát el a menedzser?

Melyek a kommunikáció zavarainak tipikus forrásai?

Az üzleti kommunikáció irányulása

A vállalati információcserének két fő iránya van: a külső, a külvilággal 
folytatott, az extern kommunikáció és belső, a falain belül zajló, az in
tern kommunikáció. Mindkettőnek meghatározó szerepe van a vállalat 
életében.

4. ábra: A kommunikáció irányulása 
Átfedések miatt a kommunikáció teljes mennyisége nem pontosan

100%-ot tesz ki.
(Forrás: Luthans/Larsen: How Managers Really Communicate In: 

Humán Relations 198672: 167-168)
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Kutatások azt mutatják, hogy a vállalatok mindennemű 

kommunikácóját tekintve, a vállalat falain belül zajló írott és szóbeli hír
közlés sokkal nagyobb mennyiséget tesz ki, mint a külvilággal folytatott 
információcsere. Az összes levél, írott utasítás, írásban rögzített szabá

lyozás, iratnayag stb. és a szóbeli információátadásra fordított idő 78%-a 
a vállalat belső működését szolgálja, az írott anyagok címzettjei, illetve a 
megbeszélések, a tárgyalások résztvevői a vállat belső munkatársai.

A vállalat extern kommunikációja

A vállalatok a gazdaság egészébe beágyazódva működnek. Működé

sük feltétele, hogy kapcsolatban álljanak a külvilággal, más vállalatokkal, 

az ügyfelekkel, a vevőkkel. Amikor a vállalat kifelé kommunikál, kap

csolatot tart fenn más vállalatokkal, egyénekkel, a működését befolyáso

ló intézményekkel, a társadalom egyes csoportjaival, sőt egész társa

dalmi környezetével.

A külső környezettel folytatott kommunikáció célja egyrészt az, hogy 

begyűjtse, elemezze és feldolgozza a vállalaton kívüli, de a vállalatot 
érintő információkat, megismerje a törvénykezés, a kereskedelem, a pi

ac, a marketing, az adó- és pénzügyek, a technológia stb. aktuális, a 

vállalat tevékenységét befolyásoló feltételrendszerét; a változásokat: a 

trendek alakulását. Ezekből a forrásokból meríti a vállalat az informáci

ókat a környezetről, amelyhez folyamatosan alkalmazkodnia kell. A kí

vülről szerzett információ a stratégia alakításának, ezzel pedig a ver

senyképesség biztosításának egyik döntő eleme.

Másrészt a vállalat információt szolgáltat önmagáról: termékeiről tá

jékoztatja a hatóságokat, a partnereket, a fogyasztókat vagy magát a 

szélesebb nyilvánosságot. Célja az , hogy a cég érdekeit szem előtt tart
va, hasson a környezetére, terjessze a cég jó hírnevét, megnyerje a fo
gyasztókat termékei megvásárlására, és ápolja kapcsolatait a társszerve
zetekkel.
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A vállalat intern kommunikációja

A vállalaton belül zajló kommunikáció a belső működés előfeltétele. A 
hatékony menedzser felismeri, hogy a belső kommunikáció az a kapocs, 
amely élővé teszi a belső kohéziót. A kívülről, a vállalat környezetéről, 

a környezeti kihívásokról és lehetőségekről szerzett információ csak a 
belső feltételek pontos ismeretében és a hézagmentes belső tájékoztatás
sal együtt lehet a döntés alapja. Ugyanennyire fontos, hogy a döntések 
és a belőlük következő utasítások gyorsan és pontosan jussanak el az 
érintettekhez. A vállalaton belül zajló kommunikációt a kiépült csator
nák, a bejáratott utak és a hozzájuk kapcsolódó funkciók és technikák 
biztosítják. Egy-egy vállalat jól jellemezhető belső kommunikációja mi
lyenségének alapján. Az, hogy milyen módon épülnek ki a kommuni

káció csatornái, mennyire kötődnek pozíciókhoz bizonyos 
"információszerzési privilégiumok", képet rajzol az adott vállalat kultúrá

járól.

A kommunikáció csatornái, az információáramlás iránya

A hír a vállalaton belül formális és informális csatornákon áramlik.

A vállalati kommunikáció formális rendszerének létrejöttét a vállalat 
céljainak elérése teszi szükségessé. Ennek érdekében kell kialakítani a
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felelősség, a hatalom, az ellenőrzés gyakorlásának formáit; a munka el

osztását. Ezért kell a belső erőket úgy koordinálni, hogy a feladatok és 
problémák megoldása szemszögéből a leghatékonyabban működjenek. 
A formális kommunikáció és a szervezeti struktúra között szoros össze
függés van. A formális kommunikációt alapvetően az határozza meg, 
hogy a szervezet centralizált vagy decentralizált módon müködik-e, ver

tikális vagy horizontális tagozódású-e, az osztályok funkció vagy termék 
szerint különülnek-e el, vagy mátrix mintát követnek-e, hogy a munka
megosztás miképpen épül fel.

A vállalaton belüli kommunikáció egyik alapkérdése, hogy a munka
társakat milyen mértékben és formában vonják be a kommunikációba, és 
hogy a vezetés az információt milyen mértékben ossza meg a munkatár
sakkal. A vállalatok növekedése általában a hatalom centralizált gyakor

lása és az ennek megfelelő struktúra kialakításának irányába hat. A 
döntéshozatalhoz szükséges információ a hierarchia csúcsán összponto

sul a nyitott, a közvetlen kommunikáció nem jellemző az irányításra.

Nyitottság a munkatársak felé

Nemrégiben angol napilapok arr 
Bank ígéretet tett 40.000 dolgo; 
nyílt és őszinte lesz velük, akár 
Mennyire tipikus a menedzsmenti a magatartása?

A nagyvállalat tipikus formális kommunikációs hálózatának tagozódá
sa kettős: vertikális és horizontális. A vállalat élén a vezérigazgató pl. 
vertikálisan helyetteseivel kommunikál, és rajtuk keresztül neki van alá
rendelve valamennyi főosztály. A főosztályok általában mind horizontá
lisan - egymás között -, mind vertikálisan, - "fölfelé" és "lefelé"- kom
munikálnak.

Egy jól működő kommunikációs rendszerben a hír felfelé és lefelé 
egyaránt áramlik. A lefelé irányuló kommunikáció egyik funkciója, 
hogy a világos célokat és feladatokat a munkatársaknak közvetítse, hogy
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a munkára vonatkozóan utasításokat adjon és hogy a munkafolyamato
kat észszerűsítse. így ismerik meg a dolgozók a vállalat politikáját, a 
szervezetet érintő változásokat. Másik funkciója az, hogy azáltal szolgál
ja a dolgozók erősebb kötődését a vállalathoz, hogy megismerik a ve
zetés által fontosnak, illetve kevésbé fontosnak ítélt elveket. A lefelé irá

nyuló kommunikációban az információ gyakorta sok lépcsőfokon át jut 
el a végső címzetthez. Minél több állomás épül be a folyamatba, annál 
nagyobb az üzenet torzulásának, félreértelmezésének az esélye, annál 
nagyobb az információveszteség.

CSÚCSMENEDZSMENT

VERTIKÁLIS

VÁLLALAT VEZETŐK

HORIZONTÁLIS , '
J-------— -------- . \

FŐOSZTÁLYVEZETŐ FŐOSZTÁLYVEZETŐ FŐOSZTÁLYVEZETŐ
J i  t  ~  l
OSZTÁLYVEZETŐK . .
I I 1
CSOPORTVEZETŐK

5. ábra: Az információáramlás iránya

A felfelé irányuló kommunikáció a belső problémákat, elvárásokat 
közvetíti. így jutnak el a menedzsmenthez a beszámolók, a végrehajtást 
érintő információk. Torzulások azonban a felfelé irányuló kommuniká
cióban is előállhatnak. Mert előfordulhat, hogy alacsonyabb beosztású 
menedzserek, egyéni érdekeiktől vezérelve, feletteseiknek a tényeket a 

valóságnál pozitívabban beállító, az eredményeket hangsúlyozó és a 
problémákat eltussoló jelentéseket készíthetnek.
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A horizontális kommunikáció a vállalat osztályai, a hierarchiában 
azonos szinten elhelyezkedő egységei között folyó együttműködésre 
jellemző. Amikor munkacsoportok összehangolják a feladatok végzését 
egymást közt, rendszerint horizontális kommunikáció zajlik.

Dialógus

Az Eastman Kodak Company bevezette a Dialógus elnevezesu 
kétirányú kommunikációs programot. Ez bármely szinten foglal
koztatott dolgozója számára lehetővé teszi, hogy név nélkül 
kérdéseket tegyen fel, kommentárokat fűzzön a vállalatot érintő 
ügyekhez. Minden kérdező, javaslattevő közvetlenül kap választ 
az illetékes menedzsertől. Az anonimitást kódrendszerrel bizto
sítják. A vállalat dolgozója a választ postán, otthonában kapja 
meg.

A Dialógus öt legnépszerűbb témája a működés hatékonysága, 
az üzleti élettel kapcsolatos kérdések és kommentárok, a költ
ségcsökkentésre tett javaslatok, a személyi természetű kérdések 
és a végrehajtás értékelése. Egy körkérdés szerint a dolgozók 
90%-a a program folytatását Javasolja. Colby Chandler, az elnök 
így vélekedik: "A Dialógus épp azt hozta, amit vártunk. Lehető
séget ad a dolgozóknak arra, hogy egyszerű és egyenes utat Jár
va mondják el véleményüket, kérdéseket tegyenek fel, annak tu 
datában, hogy ezekkel felelősen foglakoznak. A menedzsment 
számára ez a vélemény-meghallgatás egyik eszköze. A vállalaton 
belül számos kommunikációs csatornát működtetünk, beleértve 
a legfontosabbat, a beosztott-felettes eszmecserét. A Dialógus 
ezt a csatornát egészíti ki."

(Forrás: DuBrin/lreland/Williams: 1989:393 adaptálása)

A vállalati kommunikáció informális hálózatának működése lehetővé 

teszi a különböző visszacsatolások átvilágítását. De ennél lényegesen 

többet is tesz: minthogy az információ hatalom, döntő fontosságú lehet, 

ki milyen információhoz jut e csatorna révén. Az így szerzett hír segíti a 

saját stratégia kialakítását, lehetővé teszi az alkucsoportok szerveződé

sét, így az f'rőérvényesítés eszközévé válik. Az "árnyék'-struktúra alá

támaszthatja, de meg is gyengítheti a "hivatalos" struktúrákat, ezért 

rendkívül fontos a vállalat működése (eredményessége) szempontjából.
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A hír útja lerajzolva a szőlőtőke formájához hasonlít.. A vállalat valame

lyik alkalmazottja pl. elmond egy hírt vagy híresztelést három vagy négy 

munkatársának. Egyikük vagy másikuk hasonló módon adja tovább a 

hallottakat, a többiek a hírt "magukban tartják". A szőlőtőke-hírlánc 

gyorsan működik. A vállalat vezetőjének azért is érdemes odafigyelni az 

informálisan terjedő hírekre, mert belőlük többnyire következtetni lehet 

a munkatársak reális igényeire vagy elképzelt vágyaira.

A kommunikációs hálózat

A kommunikációs csatornák rendszerint hálózatot alkotnak. A külön

féle hálózatok vagy centralizáltak, vagy decentralizáltak aszerint, hogy 

van-e középpontjuk (egy-egy személy), vagy nincs.

Centralizált hálózatok:

A centralizált hálózat középpontjában, az információáramlás útkeresz

teződésében egyetlen személy áll. Minden információ rajta keresztül jut 

tovább.

Y- kerék- lánc
forma

6. ábra: A kommunikáció centralizált hálózatai
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Decentralizált hálózatok:

A decentralizált hálózat szabad híráramlást tesz lehetővé. A résztvevők 
egyformán jutnak hozzá az információhoz.

7. ábra: A kommunikáció decentralizált hálózatai

A kutatások azt mutatják, hogy a centralizált hálózat az egyszerű fel
adatok közvetítésékor gyorsabban és pontosabban működik, a decentra
lizált hálózatok viszont akkor működnek gyorsabban és pontosabban, 
amikor rajtuk kersztül komplex feladatokat továbbítanak.

A kommunikáció célcsoportjai

A belső vállalati kommunikáció legfontosabb célcsoportjai a mene

dzser-pozíciókat betöltő kollégák, a beosztott, valamint a nem beosztott 

egyéb munkatársak. Egyrészt magában foglalja tehát a menedzserek 

egymás közti kommunikációját. Egyik funkciója a tervezéshez, az irá

nyításhoz, a menedzsment információs rendszeréhez, a feladatok leosz

tásához, utas! iások adásához kapcsolódó hírek továbbítása.



40 2. Az üzleti kommunikáció

egyéb belső:
felettesek: 18%

beosztottak:
45%

extern: 24%

8.ábra: A kommunikáció célcsoportjai
Átfedések miatt a célcsoportok összessége több mint 100%-ot tesz ki.

(Forrás: Luthans/Larsen: How Managers Really Communicate In: 
Humán Relations 1986./2: 167-168)

Másrészt fontos része a belső vállalati kommunikációnak a menedzs

ment és a beosztott munkatársak között zajló hírcsere. Feladata sokban 
különbözik az előző csoportétól. A hírközlés célja most az, hogy a me

nedzsment megbizonyosodjék arról, vajon a munkatársak tájékozottak-e 

az őket érintő kérdésekről, főként a munkakörülményeiket, a biztonsá

gukat, a fejlődésüket illető kérdésekről. A menedzsment és a dolgozók 

közt zajló kommunkáció képes segíteni, hogy a dolgozók azonosuljanak 

a vállalat céljaival, hogy lojalitásuk erősödjék. Ilyen keretek között a 

dolgozók elmondhatják javaslataikat. Leghatékonyabb formája az élő

szóban, a szemtől szemben folyó megbeszélés.

Hogy hogyan oszlik meg a vállalaton belül zajló kommunikáció a cél

csoportok között, a 8. ábra szemlélteti. Legnagyobb részét, 45%-át, a 

beosztott munkatársakkal folytatott hírcsere teszi ki.
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Szemtől szemben beszélgetések a bankokban

A bankügyfeleknek a bankról alkotott véleményét nem az alakít
ja, hogy a menedzsereknek, a vezetó'knek milyenek az adottsá
gaik, hanem sokkal inkább az, hógy milyenek a tisztviselők, ho
gyan foglalkozik velük a személyzet a pultnál, tehát, hogy mi
képpen viselkednek azok, akikkel a vendég közvetlenül talál
kozik. Ezen méri le az ügyfél a szolgáltatás színvonalát. Főkép
pen itt dől el az üzlet sikeressége. Ezért bizonyos német nagy
bankok bevezették azt a gyakorlatot, hogy a magas beosztású 
vezetők személyes beszélgetéseken rendszeresen találkoznak az 
üzlettérben dolgozó alkalmazottaikkal, hogy így mérjék fel a 
személyzet morális hozzáállását, hogy beszéljenek az ügyfelek 
kiszolgálásának azokról a problémáiról, amelyek az írásos 
kommunikáció során elsikkadhatnak. A bank elnöke gyakorlattá 
tette, hogy havonta legalább kétszer dolgozók kis csoportjával 
ebédel. Az ilyen alkalmakkor mindenféle problémát meg lehet 
vitatni, a használt nyomtatványok korszerűségétől kezdve a 
technikai felszereltségen keresztül az iroda berendezéséig.

A bank úgy találja, az ilyen beszégetések jelentősen hozzásegí
tenek a problémák megfogalmazásához, a megoldások megtalá
lásához, és sokkal hatásosabbak, mint valamilyen hetenként 
vagy havonként szétküldött körlevél.

A bankvezetés értékelése szerint a kezdeményezésnek köszön
hetően javult az ügyfelek kiszolgálása és a dolgozók morálja, az 
elnök pedig hasznos információkat szerez, ami segítségére van a 
döntéshozatalban és a tervezésben.

A menedzser kommunikációja

A vezetéstudomány szemszögéből két kérdéskör játszik döntő szere
pet: mi a menedzser kommunikációjának funkciója (miről, mikor, mi
lyen eszközökkel kommunikál) és hogyan zajlik le maga a kommuniká
ció, azaz milyen a kommunikáció folyamata

A kommunikáció funkciójának kérdése szorosan összefügg a mene

dzser különböző szerepköreivel. Mintzberg (1973:180) pl. interperszo
nális, információs és döntési szerepköröket különböztet meg
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A menedzser interperszonális szerepkörében részben a kulcsfigura 
szerepét játssza, ő a társadalmi és ünnepi aktusoknak az a résztvevője, 
aki a tekintélyt testesíti meg. Másrészt vezető. E szerepének alapja be

osztottjaihoz fűződő viszonya: ő alakítja ki; azt a légkört, melyben beosz
tottjai hatékonyan tudnak dolgozni. Vezetőként beosztottakat alkalmaz, 

segíti képzésüket és továbbképzésüket, előlépteti, motiválja, elbocsátja 
őket. A vezető felelős azért is, hogy figyeljen a bátorításra szoruló vagy 
a bírálatra rászolgáló beosztottakra, vagy hogy kiemelten kezeljék a na
gyobb odafigyelést igénylő műveleteket. Mint összekötő a vállalat és 
külső környezete között is közvetít, kifelé is reprezentálja cégét. A me
nedzsment alacsonyabb szintjein ez az összekötő tevékenység olyan, a 
vállalaton kívül ható munkafolyamatokban valósul meg, mint a beszer

zés, az értékesítés, a szolgáltatások nyújtása, tanácsadói tevékenység. A 

vezetés magasabb szintjén a menedzser, összekötő szerepe révén, fontos 
információkhoz jut külső, a vállalatot érintő eseményekről.

A menedzser másik lényeges szerepköre az információszerzés és 
-szolgáltatás.

A feletteseivel és beosztottjaival kialakult kapcsolata révén általában 
több információnak van birtokában, mint beosztottjai. E szerepkörben a 

menedzser antenna (az információt begyűjti), terjesztő (az információt 
egységén belül közvetíti), és szóvivő (megmagyarázza a híreket).

A menedzser tevékenységének harmadik csoportja a döntéshozatalt 
foglalja magában. Formális tekintélye alapján, szélekörű információk 
birtokában, a menedzsernek szervezete jelenére és jövőjére vonatkozó 
döntéseket kell hoznia. Mint vállalkozó, igyekszik az általa irányított 
szervezeti egységét úgy tökéletesíteni, javítani, hogy mindig a változá

sokhoz igazítja, alkalmazkodásra készteti. Mint zavarok megszüntetője, 
azonnal reagál, ha feszültségek keletkeznek, például azért, mert bizo
nyos, az egységen kívüli körülményeket túl sokáig figyelmen kívül 
hagytak, vagy mert valamely döntése előre nem látott következmények
kel járt. Mint eszközök elosztója arról dönt, hogy az egységen belül ki
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milyen eszközökhöz jusson hozzá. És végül mint közvetítő, a források
ból más egységeknek juttat, vagy forrásokat, eszközöket szerez illetve 

kifelé "kereskedik". Ld. 9. ábra.

9. ábra: A menedzser szerepkörei (Forrás: Micheli / Cespedes / Byker /
Raymond: 1984: 6)
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Ezek a szerepkörök a menedzser kommunikációja szempontjából 
rendkívül fontosak. Jól megalapozott döntései azon múlnak, tud-e szü- 
kebb és tágabb környezetével hatékonyan kommunikálni. Márpedig a 
hatékony kommunikáció legkényesebb pontja, hogyan tudja magát 
nemzetközi környezetben, külföldi - más nemzetiségű - munkatársakkal, 
beosztottakkal megértetni. Ezzel részletesebben a 6 fejezetben foglalko
zunk

A vállalaton belüli kommunikáció akadályai, zavarai

Az eredményes kommunikáció előfeltételei a jól kiépült csatornák, a 
jól megválasztott médiumok. De még meglétük esetében sem vehető bi
zonyosra, hogy a kommunikáció teljesen zavartalan lesz. Bizonyos tipi
kus zavartkeltő tényezők egy adott kultúrán belül is megfigyelhetők, de 
az akadályok sokasodnak, súlyosbodnak, ha az információ különböző 
kultúrák találkozásában áramlik. A szakirodalom gyakori zavarként 
tartja számon az információ torzulását, az információ elhagyást, a túl
zott mennyiségű információt, a nem megfelelő időzítést, az üzenet el
fogadásának hiányát.

Az egyik legtipikusabb zavar az információ torzulása. A kommuni
káció modelljén (2. ábra) is megfigyelhettük, hogy az információs láncba 
zaj-elemek is bejátszanak Az információ torzulásának számos oka van 
A nyelvi "félrehallástól" kezdve az üzenet félreértésén át a hír szándékos 
manipulálásáig nagyon széles a módosulást kiváltó tényezők skálája.

Az információ egy részének elhagyása szintén több okra vezethető 
vissza: lehet, hogy az üzenet küldője szándékosan szűri meg az infor
mációt, hogy bizonyos híreket visszatart (saját érdekeit tartva szem 
előtt), de előfordulhat az is, hogy azért továbbítja töredékesen, mert nem 
- vagy csak félig-meddig - értette meg.

A túl sok információ is zavarhatja a kommunikációt A hiráradat fel
dolgozása értékes időt vonhat el a menedzser számára fontosabb felada
toktól. Ezért magas beosztású vezetők gyakran szelektáltatják a nekik
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címzett információkat és csak azokkal foglakoznak, amelyek valóban 
megfelelnek intézkedési szintjüknek.

Az időzítés is okozhat zavarokat. A címzetthez túl korán eljuttatott hír 
(például meghívó, figyelemfelhívás valamilyen eseményre) feledésbe me
rül, mire aktuálissá válik. De az elkésve érkező hír a feladat végrehajtá
sát eleve kivitelezhetetlenné teszi.

Hiányozhat még a befogadás készsége is. Ha például a címzett úgy 
érzi, nem illetékes az üzenetben megnevezett ügyben, vagy a hír nem 
azon a módon érkezik hozzá a hír, ahogy megszokta, várja.

Összefoglalva a mondottakat: zavar támadhat a hír

• küldésekor

• vételekor

• megértése folyamán

• elfogadásában

• feldolgozása menetében .

A zavart keltheti a hír

• küldője

• vevője

• a környezet

Zavart kelthet a hír küldője például akkor, ha nem tud megfelelő vá
laszt adni a hír vevője által feltett kérdésben, ha a hírbe inadekvát ele

meket kever, ha a hírrel vagy a hír vevőjével szemben előítéletei vannak.

Torzíthatja a hírt a vevője akkor, ha fenntartásai, előítéletei vannak a 

kommunikáció tárgyával kapcsolatban, vagy ha elvárásai, előítéletei, 

szorongásai gátlásokat váltanak ki belőle. És a vétel során a környezet
ben is felléphetnek bizonyos zavaró hatások.

Megértésbeli zavarok forrása lehet akár a hír közlője, akár vevője 

egyaránt. A hír közlője akkor kelt megértésben zavart, ha szemantikai 

hibát követ el, például, ha olyan zsargont használ, melyet a hír címzettje 

nem tud dekódolni, ha kommunikációs készsége nem áll a címzettel
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azonos szinten, ha a kommunikáció túl hosszú, vagy ha a kommuniká

ciós csatornát nem választja meg helyesen. A hír vevője akkor válik a 
hír módosulásának forrásává, ha vételekor nem koncentrál megfelelő

en, ha egészségkárosodás (pl. hallászavarjínehezíti kommunikációját, ha 

előítéletei vannak a hír küldőjét, tartalmát, a kommunikáció célját illető

en, ha elzárkózik a számára új gondolatoktól. Mind az adó, mind a vevő 

oka a hír torzulásának, azaz a kommunikáció korlátozott eredményessé

gének, ha kettőjük szemantikai és tudásbázisjelentősen eltér egymástól.

A hír befogadása, a vele való azonosulás károsodik, ha nincs megfe

lelő összhang a hír tartalma és a hírközlő magatartása között.

Hogy a kommunikáció mennyire teljesíti funkcióját, az attól függ, 

hogy mit jegyzett meg, mit értett meg a vevő, vagyis függ a memóriájá

tól, a változásra, változtatásra való készségétől.

Ezeknek a zavaroknak a csökkentésére vannak ugyan jólbevált mód

szerek, teljességgel azonban sohasem küszöbölhetők ki.

Összefoglalás:

Ebben a fejezetben áttekintettük, hogy a szakemberek mely tudo
m ányterületek felől közelítve foglalkoznak az üzleti kommunikáció 
problém aköreivel. M egism erkedtünk azzal, hogyan illeszkedik bele 
az üzleti kom m unikáció a kom m unikáció-kutatás óriási területébe, 
milyen részkérdésekkel foglakozik a nyelvtudomány, ha a kutatás 
tárgyát az üzleti kommunikáció képezi, és mit jelent az üzleti kom
m unikáció a gazdaságtudom ányok szemszögéből. Az üzleti kom
m unikációt a m ikroszférára szűkítve tekintettük át: miképpen 
kom m unikál a vállalat kifelé, milyen irányban és milyen csatorná
kon keresztül, milyen hálózatokat kiépítve áram lik a h ír a vállala
ton belül. A kérdéskörből a vezető, a menedzser kom m unikációját 
em eltük ki, m inthogy a vállalat sikeressége nagy m értékben attól 
függ, hogy a menedzserek mennyire ju tn a k  teljes értékű informáci
óhoz és milyen minőségű információk ju tn ak  el a végrehejtó szin
tekhez. Ezért foglalkoztunk részletesebben a tipikus kommunikáci
ós zavarok kérdésével.



A kultúrák találkozásában 
zajló kommunikáció

Az előző fejezetben a kommunikációt a híráramlás, az eszköz, a funk
ció oldaláról közelítettük, s az üzenet közlőjét definícióinkban csak mint 
"adót" emlegettük. Az emberi kommunikáció azonban az emberi szellem 

terméke, minden individuum a rá, és egyedül rá jellemző adottságok, 
képességek és szerzett készségek hordozója.

Még ha két azonos kultúrából származó ember beszél, levelez is egy

mással - egyszóval: kommunikál -, érintkezésüket akkor is számtalan té
nyező befolyásolja. Gondolatközlésükre és kapcsolatteremtésükre hat 
életkoruk, társadalmi helyzetük, műveltségük szintje, hatnak rá szemé
lyiségjegyeik, a kommunikáció körülményei stb. Ha kommunikáció két 

különböző kulturális közösségből származó ember között létesül, vagyis 
ha a kommunikációban kultúrák találkoznak egymással, a helyzet még 
sokkal összetettebbé válik: mert ilyenkor különböző kultúrák szembe

sülnek. Az ilyen körülmények között folyó kommunikációt nevezi a 

szakirodalom interkulturális kommunikációnak.

E fejezet a kultúrák közt zajló kommunikáció jelenségét mélyebb ösz- 
szefliggéseiben vizsgálja. Az alapkérdés az, hogy a kultúra, egy adott 
kultúrához kötődés, minek a következtében, illetve miben tükröződve 

nyomja rá bélyegét az egyén kommunikációjára.

A fejezet első részében az interkulturális kommunikáció értelmezésé
ből, szintjeiből indulunk ki. A második részben azt elemezzük, minek 
alapján hasonlítható össze az egyes közösségek kultúrája. Ezt követi a
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kommunikáció fontosabb megnyilvánulásainak elemzése. A negyedik 
részben a megértést segítő tényezőket foglaljuk össze.

E fejezet kérdései: .

Hogyan ragadható  meg az interkulturáíis kommunikáció a kultúra 
értelmezéséből kiindulva?
Miből erednek az egyes közösségek kultúrájában azok a különbsé
gek, amelyek a kom m unikációt befolyásolják?
M iben nyilvánulnak meg e különbségek?
Hogyan segíthető a megértés?

3 . 1 Az interkulturáíis kommunikáció értelmezéséhez

Valamelyik angol televíziós csatorna szórakoztató műsort sugároz. 

Angol barátaink jókat derülnek, miközben mi - noha nincsenek alapvető 

nyelvi problémáink - kényszeredetten mosolygunk s magunkban azt 

gondoljuk: "Hogy mit tudnak ezek ezeken a laposságokon vihorászni? 

Hiába, ehhez angolnak kell születni!" így van ez valóban? Csakugyan 

van-e valamilyen összefüggés a kultúra és egy poén hatása között? Miért 

reagálok én, a magyar másképp, mint egy angol? Ahhoz, hogy erre a 

rejtélyre fény derüljön, először a következő kérdésekre kell választ ta

lálnunk

Hogyan értelmezzük tárgyunk szemszögéből a kultúrát?

Melyek a kultúra ismérvei?

Milyen szintjei, rétegei vannak?

M it tak ar az interkulturáíis kommunikáció fogalma?

Cuten Tag, Herr Miller

Egy amerikai üzletember így emlékszik vissza egyik európai él
ményére: Osztrák üzlettársammal hat hónap alatt már vagy ha
todszor találkoztam. A hatodik alkalommal is "Herr Miller" meg
szólítással üdvözölt. Azt, hogy mint üzletember ennyire formálj-
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san viselkedik, csak azzal tudtam magyarázni, hogy vagy nem 
szenvedhet, vagy semmi késztetést nem érez, hogy szorosabbra 
fűzze velem a kapcsolatot. Mi, észak-amerikaiak az első néhány 
találkozás után informálisan viselkedünk. Ha valaki megmarad a 
formalitásoknál azért teszi, mert nem kedveli partnerét. A hely
zet az, hogy félreértelmeztem, üzlettársam viselkedését.' Egy 
osztrák szavainak Interpretálásákor az észak-amerikaiak oldot
tabb üzleti magatartását vettem alapul (ők "Jó reggelt Fred"-et

____ •  * I  V

A felélénkült nemzetközi turizmus, a külföldön végzett tanulmányok, a 
tanulmányutak, a külföldi munkavállalás lehetőségei, a háborús vagy 
politikai okokból bekövetkező menekülés, kivándorlás stb., a 
külföldiüzleti utak, a nemzetközi kereskedelem egyre gyakoribbá válása 

következtében mindennapossá vált, hogy különféle országok, földrészek 
lakói kerülnek egymással kapcsolatba. Érintkezésük, akár szóbeli, akár 
írásos, olyan nyelven kívüli eszközökkel egészül ki, melyek szintén a 
kommunikáció fogalomkörébe tartoznak. A kapcsolatteremtés szüksé
gessége átlépi a földrajzi, az etnikai határokat. A kommunikáció kultú
rák között zajlik.

A 10. ábra azt szemlélteti, hogy a vállalatok méretének és ezzel párhu
zamosan a feldolgozandó információ mennyiségének növekedésével fo

kozódik az igény az adatátvitel korszerűsítésére. A korszerűsödés kö
vetkeztében könnyebben küzdhetők le a földrajzi távolságok, nő az in
formációátvitel sebessége, ezért a vállalatok is könnyebben terjeszked
nek külföldre. A globalizáció közelebb hozza egymáshoz a távoli kultú
rákat: egyre fontosabbá válik, hogy a különböző kultúrákat között 
kommunikáció alakuljon ki.

A szakirodalom interkulturális kommunikáción többnyire a különböző 

kultúrák közötti híráramlást ért, benne a kommunikáció folyamatának 

egyik speciális válfaját látja. S mert az ilyen fajta kommunikáció egyre 
gyakoribbá válik a mindennapi munkában is, nagy figyelmet érdemel, 
márcsak azért is, mert sok félreértés forrása.

mondanának).

(Adler: 1986:61) ■
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Az interkulturális kommunikáció értelmezését a fogalom két kompo
nensének, a kommunikációnak és a kultúrának elemzése felől közelít
hetjük meg, vő. Knapp/Knapp-Potthoff (1987), Flemming G. Andersen 
(1989).

10. Ábra: A vállalatok növekedése, az információátvitel korszerűsödése 
és a globalizálódás összefüggései 

(Forrás: O'Hair/Friedrich: 1992:27 felhasználásával)

t - u i

A kultúra fogalmát nem könnyű meghatározni, bonyolultabb mint a 
kommunikációé. Mást értenek kultúrán az antropológusok, mást a tör
ténészek és mást a biológusok. Dolgozatukban Kroeber és Kluckhohn 
(1954) 164 meghatározását ismertetik. Nincs a kultúrának egységes, 
valamennyi érdekelt tudomány számára elfogadható definíciója, vala

mennyi rendszerint egy-egy aspektust emel ki. A kulturális antropológia 
az a tudomány, amely célul a kulturális folyamatok, -rendszerek szisz- 

tematikus kutatását tűzte ki. E tudomány értelmezése szerint kultúrán 
valam ennyi kollektiven képviselt érték, kollektiven követett implicit 
vagy explicit viselkedési norm a, viselkedési minta, a viselkedés va-
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(amennyi megnyilvánulása, valam int a viselkedés term ékeinek ösz- 

szessége értendő.

Buda Béla (1992:9) meghatározása szerint: "A modern kommuniká-
. » • *’

cióelmélet nyelvén a kultúra - meghatározott területi és történelmi kö

zösségben élő vagy élt emberek közös hiedelmeinek, értékeinek, normá

inak és magatartássémáinak, továbbá szokásainak és rítusainak rendsze

re. Kontextusa lehetővé teszi, hogy a közösség tagjai akár csak egy-egy 

jelzéssel fejezzenek ki helyzeteket, összefüggéseket stb."

Kultúrán mások az intézmények együttesét, rendszerét értik. A kultúra 

szóval konkrét, valóságosan létező szociális közösséget, pl. etnikai vagy 

törzsi közösséget jelölnek.

Kultúrán általában az olyan tanult és szociálisan meghatározott je

lenségek összefüggését értjük, amelyet a közösség tagjai szimbólum ré

vén közvetítenek (ilyenek pl. a nyelv, a művészetek, az irodalom stb.), 

és amely konzisztensen vezérli az egyes csoportok magatartását, és lehe

tővé teszi a társadalom alkalmazkodását. A kultúra folyamatos alkal

mazkodóképességére vezethető vissza dinamizmusa, valamennyi gyor

sabb vagy lassúbb változása.

A kultúra rétegei

A korszerű szaktudomány háromféle kultúrát különböztet meg: az 

anyagi, a szociális és a szellemi kultúrát.

Az anyagi kultúrába az építészetet, a művészetek termékeit és eszkö

zeit szokták sorolni; a szociális kultúrába a közösségek jellemző viselke

désmódját, szokásait, rítusait; végül a szellemi kultúrába foglalják a vi

lágnézeti meggyőződéseket és a velük kölcsönhatásban lévő hiedelme

ket, véleményeket. •



52 3. A kultúrák találkozásásban zajló kommunikáció

A kultúra rétegeit az alábbi ábra szemlélteti:

SZIMBÓLUMRENDSZER

NYELV, RÍTUSOK, RITUÁLÉK, 
ÉRINTKEZÉSI FORMÁK

LÁTHATÓ, DE ÉRTEL
MEZÉST GÉNYEL

—» NORMÁK, ÉRTÉKEK, MINTÁK ,—

IDEOLÓGIÁK, VALLÁS, VISEL- 
KEDÉSI ALAPELVEK, TILALMAK

~ T ~
— ¥ ALAPFELTEVÉSEK 

KOLLEKTÍV TUDATALATTI i—

A KÖRNYEZŐ VILÁGRÓL 
AZ EMBER LÉNYÉRŐL 

AZ EMBERI CSELEKVÉSRŐL 
AZ EMBERI KAPCSOLATOKRÓL

RÉSZBEN LÁTHATÓK 
RÉSZBEN TUDATOSAK

LÁTHATATLANOK 
NEM TUDATOSAK

11 ábra: A kultúra rétegei 
(Forrás: Schreyögg: 1989:5 felhasználásával)

Ha a kultúra mélyére ásunk, megállapíthatjuk, hogy legmélyén alapve
tő viszonyulások rejlenek; olyan feltételezések, felfogások, amelyek a 

környező világra vonatkoznak, és arra, hogyan kell az egyénnek az élet 
kihívásaival megküzdenie. Ezek azok az elemi viszonyulások, amelyek a 
mindennapi gondolkodás és cselekvés alapját képezik, anélkül, hogy az 
egyén feltétlenül tudatában lenne e viszonyulásoknak.

Ide tartozik, a természethez való viszony. Hogyan éli meg a természe
tet valamely emberi közösség, egy kultúrközösség? Mint ellenfelet, 
amelyet le kell igázni, az ember uralma alá kell hajtani? Vagy mint azt az 

adott környezetet, amellyel az embernek harmóniában kell élnie? Vagy 
rendelje magát alá az ember a természet hatalmas erőinek?
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Az alapvető viszonyulások egy másik eleme az ember természetéről 
alkotott feltevések együttese. Hogyan fogjuk fel az ember természetét: 
lényegéből eredően jó-e az ember vagy gonosz; megbízható-e vagy sem. 
Az ember természetéről kialakított válaszok döntően meghatározzák az 
egyénnek és a közösségnek a másik emberhez, és különösen az idege
nekhez való viszonyulását

A munkához, a tevékenységhez való viszonyulás ugyancsak az alap
viszonyulások egyike. Aktívnak, kreatívnak lenni, megragadni, kézbe 
venni a dolgokat, vagy kivárni, alkalmazkodni? Ezen az alapon különb

séget lehet tenni "tevékenység-orientált" illetve "lét-orientált" viszonyu
lások között. A lét-orientált emberek a létben való elmerülésre, az elen- 
gedettségre, az élet "megélésére" helyezik a hangsúlyt, csak a pillanatért, 
a pillanatnyi létfenntartásért dolgoznak. Az ilyen emberek , ha nem ked

velik munkatársaikat, vagy az éppen aktuális munkát, felmondanak, és 
kedvükrevalóbb elfoglaltságot keresnek maguknak, nem dolgoznak va
lami távolban lebegő jutalomtól, eredménytől vezérelve. A tevékenység
orientáltak aktívabbak, kreatívabbak, arra törekszenek, hogy az életben 
minél többet elérjenek. Nekik a mérhető teljesítmény a fontos.

'^Az emberi kapcsolatok is a kultúra mélyrétegeiben gyökereznek. 
Domináns elemei alapvetően befolyásolják a gondolkodást, a minden
napi munkát. Mi határozza meg, mi rendezi az emberi kapcsolatokat? 

Közösség- csoport-, családközpontúság? Individualista célok? Hogyan 
épül fel a hierarchia? Mi a tekintély alapja? Az életkor? A származás? A 

nem? A szakmai tudás? A mérhető teljesítmény? A siker? A közösség- 
központúan gondolkodó ember mindig egy csoport, közösség elemének 

érzi magát. Erősen kötődik hozzá. Az énközpontú gondolkodás lazább 
kötődést, nagyobb térbeli mozgékonyságot eredményez. A versenyszel
lem vs kooperáció is az emberi kapcsolatok terméke. Elsőbbségre töre
kedni, kiemelkedni vagy másokat segítve másokkal együttmunkálkodni?

Másféle alapvető viszonyulás, a kultúra mélyrétegének további eleme 
az idő értelmezése. Mi áll az emberi lét időbeli középpontjában? Milyen
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viszonylatok szerint rendezi létét: a jelen, a múlt vagy a jövőéből? A 
múlt-orientált közösség hagyományaihoz tartja magát, erősen ápolja a 
tradíciókat. A jövő-orientált ember egy elképzelt, jövőbeli előnyért nagy 
változtatásokra is hajlamos. A teljesítmény-orientált környezetekben az 
idő felértékelődik, erre vezethető vissza a pontosságra, a rövidségre, a 
tömörségre törekvés, vagy a célratörő probléma-megközelítés.

A térhez való viszonyulás is a kultúra mélyrétegéhez tartozik. A kü

lönböző csoportok tagjainak más-más térigényei vannak, más kitérjedé- _ 
sü térben érzik jól magukat. A "tér birtoklása" is e viszonyulással függ 
össze: mi zajlik a nagy nyilvánosság előtt, mi igényel intim elzárkózást? 
Sok kultúrközösségben az élet nagy része az utcán, mindenki szeme 
láttára zajlik. Másutt az emberek magas falak mögé rejtik életüket. 
Megint mások sérthetetlennek tartják magánterületüket, kivilágított ab

lakaikon azonban bárki beláthat.

A többnyire nem tudatosan működő alapviszonyulások nem egymástól 
elhatárolódva épülnek be az emberek gondolkodásába, nem egymástól 
függetlenül irányítják cselekvéseiket, hanem mintává forrnak össze. Ezt 
ajnintát nevezi a szakirodalom világképnek.

A világkép bizonyos értékrendekben és viselkedési normákban ölt 

testet. Az értékrendek, normák, alapelvek szintje tudatosabb, mint az 

alapviszonyulásoké. Jobban hozzáférhető és könnyebben tárható fel.

A kultúra felszíni rétegét a kultúra tárgyiasult elemei alkotják. Ezek 

közé tartozik a nyelv, a mindenfajta műalkotás és mindaz, amit egy töb- 
bé-kevésbé azonos alap-orientációjú közösség fennállása során folyama
tosan "kitermel". Ez a kultúra látható rétege, amely sosem szakadhat el 
az alapját képező világképtől, az értékrendtől és a normáktól.

A közösségbe beleszületett egyén akkulturálódik, vagyis észrevétlenül 

teszi gondolkodása alapjává az alapviszonyulásokat. Anélkül, hogy erre 
bárki direkt módon tanítaná, kialakul benne az ember lényének képe, ki
épül viszonya a természethez, a cselekvésekhez stb. Érték- és norma-
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rendszere és az ehhez kapcsolódó viselkedési formák azonban a szocia
lizáció folyamán utánzás és tanulás révén épülnek ki és válnak személyi
ségjegyeivé. A környezet mind az érték- és normarendszert, mind a vi

selkedést módosíthatja, megváltoztathatja. Környezeti hatásokra módo
sulhat, eltolódhat valamilyen irányba, de minthogy az alapviszonyulások 
nem alakulnak át máról holnapra, az elmozdulás szükségszerűen lassú, 

annyira, hogy maga a szubjektum sem érzékeli.

Összegezve elm ondhatjuk tehát, hogy az interkulturális kom m uni
káció különböző kultú rák  képviselői között zajló gondolatközlés és 
kapcsolattartás. Tükröződnek benne az egyéni akkulturáció során 
szerzett személyiségjegyek is. L áthatatlan  alapja a kultúra mélyré
tege amelyet azután az értékrend, a norm ák és viselkedési szabá
lyok alakítanak, és amelyet a kultúra tárgyiasult megnyilvánulásai 
is m ódosítanak.

3.2. Különböző közösségek kultúrája és a kommuni
kációja

Tételezzük fel, hogy a kommunikáció két nem azonos kultúra által 
meghatározott személy között létesült. Az üzenet a dekódolás során 
ilyenkor sokat veszíthet jelentéséből. Közelebb visz a torzulás okának 

meghatározásához, ha le tudjuk írni, miben különbözik egymástól két 
személy kultúrája.

Hiszen a különbségek egyben ütközési pontokká, a torzulás forrásaivá' 

válhatnak. Ezeket a különbségeket megragadni nem egyszerű feladat. 
Ebben az alfejezetben ilyen különbségekkel fogunk megismerkedni és 
az alábbi kérdésekre keresünk választ.

Hogyan függ össze a kultúra és az értékrend, a kultúrá és a nyelv?

M iben különböznek egymástól az egyes kultúrák  mélyrétegei?

Hogyan foglalható az interkulturális kommunikáció egy átfogó mo
dellbe?
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A kultúra és az értékrend, a kultúra és a nyelv összefüggése

Minthogy a kultúra rendkívül összetett, a különböző kultúrák közötti 

különbségek sokféle aspektusból irhatok, le. Egy-egy sajátos kultúra 
nyelvében, nyelvhasználatában is tükröződik: metaforák, közmondá

sok, de még a hirdetések is ezért alkalmasak arra, hogy segítségükkel 

különböző kultúrákat Összevessünk. (A nyelvészet több tudományszaka, 
a pszicholingvisztika, a szociolingvisztika vagy az etnolingvisztika ilyen 
kérdések vizsgálatával foglalkozik. -

A kultúrák és mélyrétegük összefüggése

A kultúra rétegeinek megfogalmazása áttekinthetőbbé tette a különbö

ző kultúrák összehasonlítását is. A mélyréteg nem oly könnyen megra

gadható, mint a kultúra tárgyiasult termékei, és nehezebben mérhető, 
értékelhető mint a különböző értékek és normák. Ennek a rétegnek az 
elemzése azonban megkönnyíti a felszíni jelenségek megértését, magya

rázatát.

Az ember és a természet viszonyát illetően bizonyos kultúrközösségek 
arra törekszenek, hogy a természetet legyőzzék, mások arra, hogy har
móniát teremtsenek, megint mások alárendelik önmagukat a természet 

erőinek, (v.ö. 3.1. fejezet)

Némi általánosítással azt mondhatjuk, az észak-amerikaiak az embert 

érzik dominánsnak a természet fölött. Ezt hirdette programjában a 
Szovjetunió is: megváltoztatjuk a természetet, a sztyeppékét, a sivatago

kat, és a folyókat is az ember szolgálatába állítjuk, még folyásirányukat 
is az ember fogja megszabni. A kínaiak, a navaho-indiánok harmóniában 
és békességben akarnak és tudnak a természettel élni. Nem éreznek sza
kadékot az ember és a természet között. Megint mások azt vallják, hogy 
az ember alárendeltje a természetnek. Elemi erejű hatalmát inkább elfo

gadják, mintsem hogy meg akarnák változtatni.
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Amikor egy észak-amerikai bank Hong Kongban új helyre költö
zött, a kirendeltség egyik amerikai osztályvezetőjének felaján
lottak két irodát, hogy válasszon közülük. A nagyobb, a szabá
lyos alaprajzút választotta, amely szomszédos volt a vezérigaz-

Igatóéval. Kínai üzletpartnerei azonban kényelmetlenül érezték 
magukat nála az új irodában. Egyik kínai ügyfele, akivel bizalmas 
viszonyban volt, végül megmagyarázta neki, miért: "Rossz itt a 
"feng shui". A kínaiak képzeletvilága szerint a "feng shui" a 
földből áradó erő, amely sikert illetve kudarcot idézhet elő. A 
feng shui-ban az a hit tükröződik, hogy az embereket és tevé
kenységüket befolyásolja lakásuk, munkahelyük fekvése, elren
dezése. A célnak, a rendeltetésnek és a környezetnek egymással 
harmóniában kell lennie.

Az amerikai hivatalnok dilemmával állt szemben. Észak-amerikai 
összefüggésekben gondolkozva azért döntött így az új iroda 
mellett, mert méretei, arár - J í --
helyzetét tükrözték. Ez* 
lyiségnek tartották, me ‘ 
balsikerektől tartottak,

Forrás: N. J. Adler :1986 :1 7.

elhelyezkedése státusát, hatalmi 
mben a kínaiak rossz fekvésű he- 
z volt benne a feng shui, és üzleti 
nem cserél szobát.

< 'kV

Az ember veleszületett természetének megítélésében is nagy eltérése
ket találunk a különböző kultúrákat reprezentáló közösségek tagjai kö
zött. Arról, hogy az ember veleszületetten jó-e vagy gonosz, hogy bízha

tunk-e a másik emberben, képes-e az ember jobbá válni, pozitív irányban 
fejlődni, különböző kultúrákban különböző vélekedések alakultak ki. Az 
amerikaiak az embert a jó és rossz keverékeként fogják fel, az ember 

választhat aközt, hogy jót cselekedjen-e vagy gonosz legyen. Mindazok, 
akik az embert alapvetően jónak tartják, sokkal több bizalommal vannak 

az idegen iránt is, míg az ellenkező beállítottságúak gyanakvóbbak. A 
nagy bizalmat érző közösségekben nem zárják az ajtókat, nem tartanak 
a rablástól, a betörésektől. Ha az üzlet délben "zárva van", csak a nyitott 

ajtóban keresztbe tett aktatáska vagy szék jelzi, hogy a tulajdonos ebéd
szünetet tart. A kevés bizalmat tápláló kultúrközösségekben az üzleti 
életben is az a szemlélet uralkodik, hogy az ember csak magában bízhat,
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tehát, vigyázz, ha nem akarod, hogy becsapjanak. Számos országban 
hatékony biztonsági intézkedéseket vezettek be a kereskedelemben, 
hogy elejét vegyék lopásoknak, a fizetés nélkül történő távozásoknak 
(tükrök, monitorok az üzlettérben, az üzletét csak szorosan a pénztár 

előtt elhaladva lehet elhagyni, elektronikus működtetésű kapu és jelzés 
az árun stb.) - a kiindulási alap tehát: tartani kell az emberi gonoszság
tól, nem lehet eleve bízni az ember tisztességességében.

* - * - í > *- K .Y
Kanadai szezonmunkás egy svédországi vendéglősnél

■

. . . .

* *Egy kanadai fiatalember nyári munkát keresett Svédországban. 
Egy jugoszláv vendéglőtulajdonos felvette konyhai munkára. A 
kanadai így meséli el tapasztalatait: "Megérkeztem a vendéglőbe. 
A tulajdonos, egy áradozó jugoszláv férfi fogadott és rögtön el is 
kezdette velem a munkát: a tányérmosogatást és az előkészüle
teket a júniusi nyitásra.

A tulajdonos az első nap végén magával vitt egy hátsó helyiség
be. Egy nagy íróasztalból elővett egy régi készpénzes ládikát és 
leszámolta belőle első napi keresetemet. Épp vissza akarta rakni 
a pénzesládát, amikor kint az étteremben csengeni kezdett a 
telefon. A tulajdonos egy pillanatra elbizonytalanodott: ott 
hagyjon-e engem a helyiségben az őrizetlen pénzzel vagy vigye-e 
magával. Egyszerűen fogalmazva: megbízhat-e bennem.

A pillanatnyi mérlegelés után a jugoszláv kiment a telefonhoz és 
egyedül hagyott a nyitott pénzesládával. Meghökkenve ültem a 
helyiségben: hogy bízhatott meg bennem, hiszen alig egy napja 
ismer, még a nevemet és címemet sem tudja."

Forrás: Adler:1986:13

A következő vizsgált alapviszonyulás a tevékenységhez, a munkához 
fűződő viszony. Bár a tevékenység- illetve létorientáltság összefüggésé

ben ugyanazon közösségen belül is jelentős individuális eltérések figyel
hetők meg, ez a viszony mégis alkalmasnak tűnik arra, hogy csoport
jegyként értékeljük. A szakirodalom az amerikaiakat, kanadaiakat cse
lekvőknek tartja számon, míg pl. a mexikóiakról, az indiaiakról, a malá
jokról azt mondják, hogy jellemzően létorientáltak (Adler: 1986:22). A
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létorientált ember a változtatásokat másképpen kezeli mint a tevékeny

ség-orientált ember. Míg az előbbi nem mozdítja elő a változásokat 
(majd bekövetkezik az a maga helyén és idején), nem sürgeti rövid távú 

eredmények bekövetkeztét, a tevékehységőrientált egyének hisznek ab
ban, hogy a pontos terv, a cél, a határidő kitűzése meggyorsítja a válto
zásokat.

A tevékenységhez való viszonyulás azt is megmagyarázza, miért dol
goznak az emberek, ebből eredően pedig, mivel motiválhatók. A cselek
vő emberek maximális munkára késztetik magukat, hogy céljaikat elér
jék; a létorientáltak minimális munkára törekszenek, hogy az életet tel
jességében élhessék meg. A felemelt órabér a cselekvő és "létező" típus
ra ellentétesen hat. A cselekvő az emelt bérért túlórázni is hajlandó,
hogy minél többet keressen. A "létező" viszont kevesebb órát hajlandó 

csak vállalni, hiszen rövidebb idő alatt is megkeresi a létéhez szükséges 

bért, és marad még ideje az élet élvezetére.

■ I

A kasmiri Inas munkaszeretete
■■■■. '. \  s* &■, rs ‘''*• - ~ | ^  „ |11 pn■■ ■■■■pi
Egy svéd katonatisztet az ENSZ megfigyeló'ként Kasmírba kül
dött. Mint ahogy ez az európai családok körében Kasmírban 
szokás volt, a család felvett egy férfi háztartási alkalmazottat, 

ellátta a ház körüli feladatokat. Az inas mindig rendkívül ud
varias volt, kitűnően főzött, rendben tartotta a házat, a lakást.

A család nagyon elégedett volt a munkájával és rövid idő eltel
tével elhatározta, hogy felemeli fizetését. Nagy meglepetésükre 
azonban a következő napon az inas nem jött dolgozni, megér- 
kezett > nt az öccse. A kapott magasabb bér birtokában az 
inas alkalmazta öccsét. így öccse is munkához jutott, a neki fize
tett bér mellett fennmaradó összeg pedig elég volt szerény élet- 
színvonalának fenntartására és dolgoznia sem kellett.
' x'p*r* V7>y?> v w |$
Forrás: Adler: 1 986:21 is >•

Hl
Az emberi kapcsolatok a csoport tagjainak egymáshoz viszonyulását 

szabályozzák. Vannak kultúrközösségek, melyekben a tekintély az élet
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korhoz kötődik. Ilyenek elsősorban a távol-keleti népek. Itt a csoportok 
vezetői mindig a legidősebbek közül kerülnek ki.

Ki lehet a csoport vezetője?

Az ötvenes é jen

'j * V , , . f  ■ V:' * .......  -

■ •

amerikai mérnökök repülőteret építettek a 
jetek egyikén. A fizikai munkáhc 

zárólag fiatal munkásé
eket

-
két hétig minden jól ment. Legalábbis így gondolták az amerikai 
mérnökök. Egy reggel azonban szörnyű kép fogadta a munká
ba érkező amerikaiakat. A brigádvezető fiatal férfiak holtan, át
m etszett torokkal feküdtek az irodák előtt. Mi történt? A sziget
lakok kultúrája tiltotta a rangkülönbségeket az azonos életkorn
ak között. (Az amerikaiak pedig nem figyeltek fel az elégedet
lenségjeleire.) ■ ■-

(Forrás: Kelleni982: 7)
'  v

Más közösségekben a tekintély alapja a teljesítmény. Amerikában egy 
kiemelkedő sportoló kivételes tekintélyt élvezhet származásától, korától 
függetlenül. Más esetekben a gazdagság, a vagyon, a tudás, a szakmai 
felkészültség, a hozzáértés határozza meg a személyhez fűződő vi
szonyt. Vannak közösségek, ilyen pl. az arab kultúrájú, amelyekben a 

családi, a rokoni szálak vagy a barátság kötelékei az elsődlegesek.

Apa és iányaugyanazon az osztályon

Rád mérnök, a hajdani Jugoszláviából Németországba emigrált.
Jó hírű német műszaki tervező cégnél dolgozik. Leánya, Lana 
épp most szerzett diplomát egy elismert német egyetemen. Rád 
úgy érzi, kötelessége, hogy lányának állást keressen, ezért né
met főnökéhez fordul, vegye fel lányát egy az apa mellett éppen 
megüresedett helyre. A főnök, bár úgy találja, Lana kitűnő kép
zettséggel rendelkezik a betöltendő álláshoz, nem tudja elfo
gadni, hogy apa és lánya egy irodában dolgozzanak. Az az el
képzelés, hogy családtagokat egy helyen alkalmazzanak, eleve 
ellenszenves neki. Rád úgy érzi, főnöke Igazságtalanul gondol
kozik, ő semmi kifogásolni valót nem talál abban, ha lánya egy 
irodában dolgozik vele. Főnöke pedig Lana pályázatát mégcsak
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nem is mérlegeli. Radet ez annyira kihozza a sodrából, hogy áÉ 
helyezését kéri egy másik osztályra.

* E lil i i i i i
Forrás: Adler: 1986: 19.

M i ..

silli!

Az időhöz való viszonyulás ugyancsak a kultúrközösségeket egymás
tól megkülönböztető elemek sorába tartozik. Bár a szakirodalom több
nyire a múlthoz, a jelenhez és jövőhöz kötődésre koncentrál, döntő az 

időnek, mint értéktényezőnek a kezelése is. Értéknek tekintem az időt, 
mert létemet az idő határolja be, mert véges és ezért takarékosan, beosz- 
tóan bánok vele. Ki akarom " használni" létem, az élet minden percét. 
Vagy bánjak-e vele inkább bőkezűen? Fontos-e számomra a pontosság, 
időterv alapján élem-e napjaimat?

Iskola Szaúd-Arábiában % m
iss

11:
IBMBji .... . pWÜ , ,.. in, un II....
Egy amerikai társaság iskolát épített arab megbízásból. Egy idő
után már látszott, hogy előre be nem kalkulálható okok miatt az 
iskola a tervezett határidőre nem fog elkészülni, átadása hat hó
napot késni fog. Amikor emiatt a munkát irányító mérnök men
tegetőző magyarázatba kezdett arab kollégájánál, az csak ennyit 
válaszolt: "Ugyanmár! Évezredeken át éltünk e nélkül az iskola 
nélkül. Ha most még hat hónapot vagy netán egy évet várni kell, 
semmi gondot nem fog jelenteni."

Forrás: Adler: 1986:23

Szicsász

Amikor a nyolcvanas években magyar egyetemi hallgatók rész
képzésre érkeztek a moszkvai egyetemre, útlevelüket le kellett 
adniuk a hatóságoknál. Kérdésükre, hogy mikor kapják vissza az 
útlevelet, az ügyintéző csak annyit mondott "szicsász", azaz 
"mindjárt" amit az egyetemisták úgy értelmeztek, hogy talán 
meg is várhatják, amíg regisztrálják őket. Várdogáltak egy dara
big, de amikor látták, hogy nem történik semmi, elmentek. Más
nap visszamentek az útlevelekért, de azok érintetlenül hevertek 
előző napi helyükön, A válasz újabb "szicsász" volt. Még néhány-
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Ire vagy

Nemcsak az idővel, a térrel való gazdálkodás is ismérve lehet egy-egy
í.

közösségnek. Tudjuk, hogy az egyénnek adott méretű térre van szüksé
ge, hogy jól érezze magát (vö. Hall: 1987). A túl nagy térben magányos
nak, a túl kicsiben bezártnak, másokkal összezsúfoltnak érzi magát. De 
mekkora is az optimális tér? Egyforma-e mindenütt az emberek térigé
nye? A kínaiak csöppnyi otthona nyugati kultúrákhoz szokott ember 
számára szinte elviselhetetlenül tömött. A kelet-ázsiai kereskedő boltja 
egyben lakása is. Mi arra törekszünk, hogy mindenkinek legyen külön 
szobája, ahová "visszavonulhat". A négytagú család tagjai egy ötven 
négyzetméternyi lakásban összezárva érzik magukat. Nemcsak az élet
tér, az emberi érintkezés, a beszéd közben kialakított távolság is jellem
ző a különböző kultúrákra. Kultúráktól függő a személyes térnek, az 
egyén körül képzeletben húzott körnek tiszteletben tartása is. Szabad-e e 
körön belülre hatolni? Megérintik-e a beszélők egymás vállát, karját, ke
zét? Van, ahol az érintés a kommunikáció természetes része, van, ahol a 
másik megérintése nem jól szemmel nézett, túl bizalmaskodó dolognak 
számít. A munkahelyi tér is része ennek a viszonyulásnak. A 
magasbeosztású vezetőknek Amerikában, Európában, így nálunk is kü
lön irodája van. A japán vezetők ezzel szemben gyakran együtt ülnek 
beosztottjaikkal nagyobb közös helyiségeikben.

Az akkulturáció, a szocializáció és a kommunikáció összefüg
gései

Ebben az alfejezetben néhány olyan tényezőről lesz szó, amely - a 
korábban bemutatott viszonylatokhoz hasonlóan - meghatározza az 
egyén gondolkodását, részben érzésvilágát is, amely tevékenységének 
minden területét áthatja. Alapkérdéseink így hangzanak:

Léteznek-e a kultúrából eredő különbségek a valóság befogadásá
ban, érzékelésében, a megismerésben, tanulásban?
Léteznek a kultúrából eredő különbségek a gondolkodás kereti
ben?
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A valóság érzékelése, befogadása

A szubjektum (a megismerő és cselekvő lény) úgy fogja fel a valósá

got, hogy azt - vagy annak egyes szeleteit - hozzárendeli valamely általa 

már korábban kialakított kategóriához; összekapcsolja valamely korábbi 

érzékelésével, észlelésével.

Mind a kategorizálás, mind az asszociáció közvetlenül kapcsolódik 

az adott személy kultúrájához, s ezért a többi pszichokulturális ténye
zővel együtt, áthatja a kommunikáció folyamatát, (vö. pl. Triandis: 

1964)

A percepció (észlelés) szelektív folyamat. Ha belegondolunk, hányféle 

impulzus ér bennünket pillanatonként, amikor az utcán közlekedünk, 

amikor dolgozunk, magunk is felismerhetjük, milyen hasznos szűrőrend

szer épült ki bennünk. Csak azt őrizzük meg, amit valamiképpen korábbi

ismereteinkhez, tapasztalatainkhoz tudunk kötni. Ami pedig ebbe a kép

be nem illeszkedik be, afölött könnyen átsiklunk: nem asszociáljuk - 

vagy észre sem vesszük.

'
Ha anyanyelvűnkön olvasunk egy írott szöveget, könnyen átsik
lunk a gépelési hibák fölött, úgy látjuk a szóalakot, ahogy azt

otort" 
ómba

ellett* » meg e
be."- g<
utónak
" t, kk

a felirat: HYUNDAI

lem érdeklődöm külön 
ízért rájuk pislantok. A 
n egy számomra új au 
jen le tudtam olvasni a 

1 - "Hogy adhatna! 
ilyen nevet? Pár nap élt 

jobban meg tudtam

gy
vei

A szelektív észlelés azt is jelenti, hogy csak azt az információt fogad

juk be, amely fontos a számunkra. Erre Adler (1986:55) a következő 

példát hozza:
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Tegyük az alábbi mondái
>'V<'

SCIENTIFIC STUDY
COMBINED WITH THE EXPERIENCE OE YEARS
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Számoltassuk meg sebti

;& % rrlvu harort
nem fedezi 1 
jából ugyani

lás anyanyelvi

van a szövegben. A leg-

o f’-okat, ezek a mondát jelentése szempont
fontosak".

A gondolkodás kategóriái lehetnek konkrétak és absztraktok. Bizo
nyos kultúrák gondolkodásában a konkrét kategóriák dominálnak.

Albert Schweitzer lambarenei tapasztalataiban arról számol be, 
hogy bennszülött betegei a betegséget a testbe furakodott ku
kacként fogják föl. A fájdalmat a kukac rágása okozza.

.

T ’i ISII

A kommunikáció szempontjából az emberre vonatkozó kategóriák 
különös figyelmet érdemelnek. Az emberi jóság-gonoszság alapfeltevést 
a kultúra mélyrétegének elemeként már vizsgáltuk, a kommunikáció 
szempontjából azonban további kategóriák is fontosak ilyenek pl. az 
ember képességeiről, demográfiai hovatartozásáról alkotott sémák is 
fontosak, amelyek szintén eltérőek lehetnek kultúrközösségenként.

Az egyes fogalmakhoz kötődő asszociációk is különbözhetnek egy
mástól közösségenként. Azáltal, hogy egy embercsoport együtt szerzett 
tapasztalatai azonos módon vésődnek be a csoport tagjainak tudatába, 
"élményközösség" (vö. Buda: 1992: 9-27, illetve könyvünk 3.1. fejeze
te) jön létre. A csoport közös élménye az asszociációkban jelentős sze
repet játszik.

Kérdezzünk csak meg magyarokat, mire gondolnak, mi jut 
eszükbe, ha minden szövegösszefüggésből kiragadva ezt hall
ják: "ötvenhat". Külföldiek között vajon hányán fognak a ma
gyarországi eseményekre asszociálni?
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Népes nemzetközi Lui ĉt ĉty iozivcvuu au a nchur., nja 
napírlapra, mi ju t eszükbe a piros, vörös szín hallatán, 
ek, hollandok, dánok, angolok, franciák válaszaiban sor 
ienütt a szerelem és a  tűz dominált. A magyarok asszo 
>an a szerelemmel azonos gyakorisággal fordult elő a vét

A gondolkodási keretek kultúrafüggősége

Ismeretes, hogy az ember bizonyos közösségileg átörökített gondol
kodási kereteket hordoz magában, s hogy ezek szintén lényegesek a 
kommunikáció szempontjából. A gondolkodási keretek azt tükrözik, 
hogy a közösség mire helyezi a hangsúlyt, minek tulajdonít nagyobb 
jelentőséget akkor, amikor bizonyos jelenségeket párba vagy csoportba 

állít, amikor jelenségeket rangsorol. Ilyen jelenségcsoportok az ember - 
eszme - cselekvés, a folyamat - cél kategóriák, illetve a kommunikáció 
bizonyos elemei.

Az ember-eszme-cselekvés egymással szembe állításából az világlik ki, 
hogy bizonyos közösségekben lényegesebb az ember kiléte, mint az 
hogy, miképpen gondolkozik, vagy hogyan cselekszik. Egy arab számá
ra korántsem olyan fontos az, amit valaki mond, a fontos, hogy barát 
vagy ellenség mondja-e. Ugyanakkor az egykori szovjet kommunista 

párt meggyőződéses tagjai számára a mérvadó az eszme volt. Ha valaki 
a "helyes" eszmét vallja, nem számít , hogy kicsoda, honnan jön. Az 
amerikaiak szemében viszont a cselekvés a fontos, az amit az egyén el
ért és kevésbé az, amit mond (Triandis/Albert: 1992:268).

Magától értetődik, hogy egy eszme- és egy cselekvés-dominanciájú 
egyén kommunikációjában könnyen torzulhatnak a hírek, könnyen ke
letkezhetnek félreértelmezések.

A folyamat illetve cél előtérbe helyezése között fennálló különbségek 
a kínaiak és az ún. nyugati kultúrájú emberek összehasonlításakor tűn

nek szembe. A célközpontúság az egyént a célhoz vezető legjobb út 
megkeresésére sarkallja, s ez kreativitásra ösztönöz, a cselekvés-



66 3. A kultúrák találkozásásban zajló kommunikáció

orientáltság irányába hat. A folyamat kiemelése viszont a lét
központúsággal rokon gondolkodásra vall.

A különböző közösségek tagjai gyakran más-más elemeket helyeznek 

kommunikációjuk eló'terébe. Az amerikaiak kommunikációjában az 

én, a japánokéban a mi a kiemelt névmás. Az amerikaiak a minimális 

státuszkülönbség helyzetéből tárgyalnak, a japánok a korra és nemre 

épülő hierarchikus tagolódást emelik ki. Az amerikaiak arra töreksze

nek, hogy szavakba foglalják, kimondják mindazt, ami a közlendő egy

értelműsége, világossága szempontjából fontos. A japánoknál érzéke

nyen figyelnek a kimondatlanra, a kontextusra is. Az amerikai általában 

a logikára, a bizonyosságra épít, a japán az implicit megértésére kon

centrál és asszociációkat keres az elhangzottakhoz 

(Triandis/Albert: 1992:270).

Környezeti hatások

12. ábra: Az interkulturális kommunikáció átfogó modellje 
(Forrás: Gudikunst / Kim 1984:30)
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Gudykunst és Kim olyan modellt dolgozott ki, amely jól szemlélteti az 
interkulturális kommunikációban érvényesülő különféle hatásokat 
(1984:30).

Ez a modell nemcsak azt szemlélteti, hogyan befolyásolják a kulturális 
tényezők a kommunikáció résztvevőit, hanem azt is, hogy e tényezők 

között hierarchikus viszony áll fenn. A hír kódolása és dekódolása az 
adó és vevő olyan kölcsönös, oda-vissza ható folyamata amelyet kultu

rális, szociokulturális, pszichokulturális és környezeti eredetű tényezők, 
szűrők alakítanak.

A kultúra gyűrűjén belül a világszemlélet, az értékeket tükröző ele
mek, a normák és szabályok helyezkednek el. A szociokulturális hatások 
gyűrűje foglalja például magában a csoportokhoz tartozás, a csoporton 
belüli kapcsolatokból eredő sajátosságokat. A pszichokulturális hatások 
a valóság érzékelésében, befogadásában, a gondolkodás olyan 

kereteiben ragadhatok meg, mint amilyenek pl. az osztályozás, sztereo
típia-képzés folyamatai, melyek viselkedésünket más kultúrák képviselő
ivel folytatott kommunikáció során valamiképpen befolyásolják. Végül a 
környezeti hatások magukban foglalják azokat a földrajzi és térbeli ele
meket, amelyek között a kommunikáció létrejön (Gudykunst- 
Kim: 1984:32-35).

Az itt felsorolt valamennyi hatás azért fontos az interkulturális kom
munikáció elméleti kutatása szempontjából, mert mindegyike számtalan 

módon befolyásolja, illetve befolyásolhatja a hír - a kommunikáció - ér

telmezését. Az ember tele van mindenféle olyan prekoncepcióval, elvá
rással és előítélettel, amely világszemléletéből, értékrendjéből, szociális 
státuszából és tapasztalatából ered, és amely hatással van a jelentés köz
vetítésére is. Ezt a kérdéskört tekintjük át a következő alfejezetben.

Láttuk, hogy a kommunikációt hányféle tényező befolyásolja, össze
függéseik áttekintéséhez a 13. ábra ad segítséget.
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Erről az ábráról az olvasható le, milyen szorosan függ össze az egyén 
kultúrája és kommunikációja. Az egyén személyiségét azonban további 
tényezők is alakítják: egyrészt természeti környezete, (klíma, sokféle bio
lógiai feltétel); másrészt társadalmi, szociájis környezete, (a társadalmi és 
szociális szerepek, a tanulási lehetőségek, az egyén öröklött személyiség
jegyei). Mindezek a tényezők a kultúrába történő beilleszkedés - az 
akkulturálódás - és a szocializáció során részben tudatos tanulási folya
matok eredményeképpen, részint önkéntelenül, spontán módon válnak 
az egyén szerves részévé. így alakul ki az egyén énképe, amely a szere
pek, az előfeltevések és elvárások alapját képezi.

13. ábra: A kultúra és a kommunikáció 
Lichtenberger:1992:19 modelljének továbbfejlesztése
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A kommunikációt azonban pillanatnyi tényezők is befolyásolják: egy 

részük az egyénből fakad: pillanatnyi egészségi, idegi, lelkiállapotából; 

másik részük nem közvetlenül függ össze az egyénnel: ilyenek a külső 

körülmények: a tér, a hely, ahol a élőszóbeli kommunikáció folyik (pl. a 

zajos vagy csendes környezet, kellemes vagy kellemetlen hőmérsékletű 

helyiség), az alkalom stb.

fiziológiai tényezők: 
életkor, egészség, nem

makrokultúra:
gondolkodási sémák, ismeretek

mikrokultúra
szociális, társadalmi közeg

énkép:
az elvárások és elő- 

feltvések alapja

14. ábra: Az énkép formálódása

3.B. A kultúra hatása és a kommunikációs zavarok

Az előző alfejezetben azt mutattuk meg, hogy a kultúra bizonyos di

menziói gondolkodásunkat, cselekvéseinket, így kommunikációnkat is 

befolyásolják. Beszéltünk "kultúrák ütközésé"-ről, az eltérő kultúrák kö

zötti információáramlás "torzulásai"-ról. Márpedig ezek az "ütközések", 

"torzulások" azt sejtetik, hogy a különböző kultúrákból érkező beszéd

társak között gyakoribbak a félreértések, félrehallások, mint az azonos 

kultúrában szocializálódott beszédtársak között.
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E fejezetben a következő kérdésekre keressük a választ:

Miként zavarhatja meg az interkulturális kommunikációt a 
közlőtársak eltérő kultúrája?

Miért válik félreértések forrásává a nyelv, illetve sok nem verbális 
kísérőjelenség?

Milyen forrásból erednek és hogyan működnek az elvárások, előfel
tételezések?

Mi az előítéletek forrása és mi a hatásuk?

Ahhoz, hogy az érintkező felek között kommunikáció jöhessen létre, 
elengedhetetlen, hogy valamilyen közös jelrendszerrel rendelkezzenek. 
(Ez lehet valamilyen szimbólum- vagy matematikai jelölésrendszer, va
lamilyen piktogram, mint a közlekedési táblák, valamilyen logo stb. A 

következőkben azonban mi csak a verbális kommunikációval és nem 
verbális kísérőjelenségeivel foglalkozunk.) Nem jöhet létre sikeres 
kommunikáció a közlőtársak között, ha nincs a külső vagy belsővé vált 
valóságról szerzett ismereteiknek, ezek vonatkoztatási rendszerének va
lamilyen többé-kevésbé közös halmaza. Ha ezek adva vannak is, és ha a 
közvetítő-csatorna is működik, létrejön / létrejöhet ugyan a kommuni
káció, de zavarai még ekkor sem zárhatók ki.

A nyelv szerepe az interkulturális kommunikációban

Az interkulturális kommunikáció előfeltétele, hogy az érintkező felek 

képesek legyenek egy közös érintkezési nyelv használatára. A kultúrák 

közötti kommunikációban ez a közös nyelv az egyik partner számára 

nagy valószínűséggel valamilyen tanult idegen nyelv. "A köztudat a más 

kultúra megértésének legfőbb nehézségét a nyelv tudásának hiányában 

látja. Ez valóban így van, a nyelv olyan kulturális alapkód, amely a meg

értés nélkülözhetetlen eszköze. A nyelv az elsődleges kontextus a kultú

rában." (Buda Béla: 1992:11) A megértés nyelvi vonatkozásban azt je

lenti, hogy a hallottakat vagy olvasottakat képesek vagyunk felismerni a
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már elsajátított nyelvi: azaz formális és szemantikai szerkezeti minták és 

építő elemek alapján. Ennek feltétele, hogy ismerjük a mondatszerkesz

tés, a szintaktikai struktúrák szabályait, hogy tisztában legyünk a szavak 

jelentésével és vonatkoztatási /referenciális/ rendszerükkel. Egy idegen 

nyelv kommunikációképes elsajátítása nem könnyű feladat. Az irodalmi 

nyelvé szorgalom, kitartás kérdése. Mégis, amikor a tanult nyelv kultúrá

jába kerül, minden "tantermi nyelvtudással" bíró beszélő rádöbben, 

mennyivel színesebb a nyelv, "milyen gazdag hagyományt őriz, mennyi 

idiomatikus kifejezés, jelkép, jelentésámyalat és mennyi ezekből össze

rakott struktúra" (Buda Béla: 1992:12) nehezíti a megértést. Ha meg is 

ismeri az ember a tanult nyelv kultúráját, történelmét, irodalmát, mindig 

maradnak tréfák, élcek, kétértelműségek, csak a kultúrközösség tagjai 

számára érthető utalások, amelyek a kívülálló érzését keltik egy másik 

kultúrából érkező egyénben.

Közös nyelv, közvetítő nyelv nélkül nem jöhet létre valódi eszmecse

re. Hosszú ideig úgy véltük, hogy a biztos idegennyelv-tudás egyenlő a 

zavartalan kommunikálással. A közelmúltban folytatott kutatások (pl. 

Smith: 1987, Oksaar: 1991) azonban éppen arra irányítják rá figyelmün

ket, hogy ez a sokat hangoztatott nyelvtanulási szlogen csak részben 

állja meg a helyét. Semmi kétség, hogy a nyelv (a fonetika, az alaktan, a 

mondattan, a lexika) ismerete és helyes használata teszi lehetővé a kultú

rák közötti hatékony kommunikációt. A beszélgetés helyesen megvá

lasztott tartalma, a megszólítás, a beszédszándék (az elnézés-kérés, a 

kérés, az egyetértés, az egyet-nem-értés stb.) helyes kifejezése azonban 

nem kevésbé fontos, már csak azért sem, mert a különböző kultúrák ki

fejező-szokásrendszere rendszerint nem azonos. Sőt, a jó  nyelvtudás a 
partnerben azt a várakozást is kelti, hogy a nyelv használója ismeri 
az eltérő kulturális hátteret is, és kommunikációja elemeit e háttérhez 
igazítja. A gyakorlatban azonban rendszerint még a megbízhatónak vélt 

nyelvtudás mögött is szerény ismeretek húzódnak meg a nyelvet anya
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nyelveként használó népről, országról és kultúrájáról. Ráadásul, - véli 

Oksaar - a kultúra különbözőségeiből eredő félreértések az emberi 
kapcsolatokra negatívabban hatnak, mint a tisztán nyelviek, mert a 
kultúra befolyása következtében kialakult gondolkodásmód hatása 
közvetlenül a partner személyiségét érinti

A beszédszándék és a megválasztott nyelvi kifejezés össze nem 
egyezésének tipikus esete az az apró tévedés, amikor valaki ér
kezéskor németül beszélő partnerét így üdvözli: Tschü6“. A be
szélő szándéka, hogy érkezésekor üdvözölje társát, a 'TschülV' 
viszont kizárólag távozáskor használt köszöntés. Hasonló a 
helyzet, amikor búcsúzáskor "Hellou-t mond valaki angol barát
jának, mert "hello"-t csak érkezéskor használnak az angolok.

Nem verbális és nyelven kívüli kommunikációs eszközök

Beszéd, élő szóban, szemtől szemben zajló kommunikáció esetében a 
verbális kommunikációhoz nyelven kívüli információhordozók is járul
nak: nem verbális és nyelven kívüli elemek. Használatuk szintén az 
adott kultúrától függ. Ilyen nem verbális és nyelven kívüli elem a hang
szín, az intonáció, a gesztikuláció, a mimika, a test mozgása illetve bizo

nyos cselekvések (kézfogás, az érkező megölelése, csók), az öltözék 
(alkalomhoz megválasztott civil- vagy egyenruha), bizonyos szimbólu
mok, protokolláris szabályok alkalmazása, mint az elnök, a vitavezető 
kiemelt helyre ültetése stb. Ezek nemcsak aláfestik, erősítik, nemcsak 
kiegészíthetik, vagy módosíthatják, hanem helyettesíthetik is a nyelvi je
leket. A vállrándításnak, fejingatásnak, bólintásnak kultúránkban önálló 
jelentése van. Az egyenruha fölöslegessé teszi, hogy a balesethez siető 
rendőr szóban mutatkozzék be. A nem verbális kommunikáció szinte 

csak anyanyelvi közegben, esetleg audio-vizuális eszközök bevonásával 
sajátítható el. Rendszerét a hagyományok, a társadalmi szabályok még 
jobban áthatják, mint a verbális kommunikációét. Vizsgálatok közked
velt tárgya, mennyire másképp interpretálják eltérő kultúrközösségekben
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ugyanazokat a gesztusokat, pl. az o alakot formáló hüvelyk és mutatóujj 
mozdulatát, az ujjmozgással kísért a számolást stb.

A megértés akkor lesz zavarmentes, ha ugyanazt az információt a 
nyelvi (grammatikai és szemantikai)/ élemekkel együtt a nem verbális és 
nyelven kívüli információhordozók is közvetítik (pl. a mi kultúránkban 
az "igen"-t bólintás jelzi, de tudjuk, hogy pl. a bolgár kultúra szokás- 
rendszerében az "igen"-t fejingatás).

A szónokok nagyon jól tudják, hogy a nem verbális elemek, mi
lyen fontos kísérői a verbális kommunikációnak, és hogy a 
kommunikáció eredményessége nem kis mértékben múlik a ver
bális és nem verbális elemek összhangján. Hitler tükör előtt gya
korolta pózait és gesztusait. Johnson elnököt külön tanították 
helyes kézmozdulatok elsajátítására, mert imázsa túl tartózko
dó, visszafogott volt.

Fiorello H. La Cuardia, New York City 
lármestere kampányait három nyelv 

elven folytatta. Tisztában volt azza 
ggyőző, ha az adott nyelvvel kon 
rt, amikor olaszul beszélt 
használt, és külön megvol 
ívhez is.

I • ‘ * I
ne cxc beli pol

cu l és jiddis 
csak akkor 
is használ, 

uskészle- 
. és angol

A nyelven kívüli viselkedési elemeknek az idő, tér, a beszédpartnerhez 
viszonyulás, a cselekvés elemeinek - az adott helyzethez kell igazodniuk. 
"Az udvariasság kifejezésének (kézfogás, üdvözlés) elmaradása, tegezés 
magázás helyett, egy rosszul megválasztott téma negatívabb benyomást 
kelt a beszélőről mint egy grammatikai pontatlanság." (O ksaar: 1991:18)

Másképpen interpretálja a tárgyalásban beállt hallgatást egy amerikai 
és másképpen egy japán. Az amerikai számára a hallgatásnak negatív 
tartalma van: gyengeséget, félénkséget közvetít, míg a japán számára 
éppen ellenkezőleg: erőt, hatalmat jelent.

A keletiek mosolya azért ejti zavarba az európaiakat és az amerikaia
kat, mert olyankor is mosolyognak, amikor - európai, amerikai értelem
ben - a szavakhoz nem mosoly-kíséret illik, úgy vélik tehát, hogy nincs 
harmóniában a verbális és nem verbális eszköztár.
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Az interkulturális megértésben a nem anyanyelvét beszélő számára 
abból adódnak néha nagyon súlyos nyelvi természetű nehézségek, 
hogy hajlik arra, hogy a hallottakat, az érzékelt nem verbális ele
meket, vagy az olvasottakat a saját kultúrája kommunikációs sza
bályai alapján interpretálja. Az idegein nyelv lexikájának, gram
matikájának és kiejtési szabályainak ismerete azonban önmagában 
még nem szavatolja, hogy a beszélő az információt - esetleg épp a 
nem verbális üzenet félreértése miatt - anyanyelvi partnerével meg
egyezően értelmezi.

Az elvárások, előfeltevések

A kultúra rétegeinek elemzésekor már láttuk, hogy az alapviszonyulá
sok meghatározzák, hogy egy közösség tagjai, miképpen tudnak felis
merni és miképpen értékelnek bizonyos alapvető jelenségeket. Ez a nem 
tudatos viszonyulás az egyénben elvárásokat, előfeltevéseket alakít ki. 
Önmagából kiindulva feltételezi, hogy más is, egy másik kultúrához 
kötődő egyén is vele azonosan viszonyul ugyanazokhoz a jelenségek

hez. Ebből az az elvárás következik, hogy valamilyen adott helyzetben a 
másik kultúrabeli is vele azonos módon gondolkozik, cselekszik, illetve, 
őt magát is e feltevéseknek, elvárásoknak megfelelően kezeli.

Ha én az embert alapvetően becsületesnek, tisztességesnek tartom, az 

az előfeltevés, elvárás alakul ki bennem, hogy a másik kultúrabeli, egy 
idegen is eredendően becsületesnek, tisztességesnek tartja az embert, így 

engem is annak tart.

Ezen az alapon az egyén gondolkodását az előfeltevések, az elvárá
sok egész sora uralja. Mindegyikük visszavezethető valamelyik 
mélyszíntbeli viszonyulásra, abból következő értékítéletre, normára, a 
közösség által kialakított magatartásbeli, viselkedési mintára. Konfliktus, 
ütközés, félreértelmezés vagy kommunikációs zavar akkor keletkezik, 

amikor a másik kultúrabeli, akinek gondolkodását más alapviszonyulá
sok vezérlik, ugyanígy jár el. Ha pedig ennek következtében az elvárá
sok nem esnek egybe, nem teljesülnek - a kommunikációban, az egész
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emberi kapcsolatban csalódottság, sértettség, meg-nem-értés, félreértés, 

torzulás lesz úrrá.

mm
Kínaiak vacsorameghívása .

- ; * = »: ■ l i F .
Egy kanadai vezető bank meghívott egy kínai delegációt vacsorá
ra. A vendéglátó úgy gondolta, a vendéglátást megosztja kollé
gájával.

'
A vacsora nem volt éppen sikeres vállalkozás. Az étkezés általá
nos zavartságban folyt. Nem volt üdvözlő beszéd, sem kölcsö
nös pohárköszöntő egymás egészségére. A vacsora végén a kí
naiak felkeltek az asztaltól, köszönetét mondtak a banktisztvise
lőknek, visszautasították, hogy hazavígyék őket a szállodába és 
mélyen megbántva távoztak.

A kanadaiak is le voltak hangolva. Úgy találták, a kínaiak túl 
gyorsan távoztak. Hogy hol rontották el az estét, egyelőre még. 
nem tudtak. Annak ellenere, hogy a vacsora összeállítását gon
dosan megtervezték (nem szerepelt a menüben marhahús, tej
termék), kitűnő tolmácsolásról gondoskodtak, a szokásos kana
dai udvariasságnál sokkal szívélyesebben viselkedtek, érezték, 
hogy valami balul sült el.

A történteket elemezve, kiderült, hogy alapvető kínai elvárások 
nem teljesültek. Először is, a hierarchikusan gondolkodó kínaiak 
számára már az, hogy a vendéglátást, a házigazda szerepét ket- 
ten osztják meg, zavarba ejtő volt. Másodszor, minthogy a kínai 
számára az életkor a rangidősséget, tekintélyt is jelzi, fiatal ven
déglátóik életkorát rangon alulinak, saját státuszukhoz ala
csonynak érezték. Harmadszor, Kínában a vendéglátó köszöntő 
szavakat intéz vendégeihez az étkezés kezdetén, amit a vendég 
viszonoz. Azzal, hogy ezt elmulasztották, a kanadaiak durva hi
bát követtek el.

I P Iplll .v' P" í?V iá

A kanadaiakat különösen kellemetlenül érintette, hogy a kínaiak 
vacsora után azonnal hazamentek. Ennek egyszerűen az volt a 
magyarázata, hogy a kínaiak korán fekszenek, ekkor pedig már 
későre járt az idő.

Forrás :Adler:1 986:40

Az elvárások, előfeltevések vizsgálatakor láthatjuk, hogy hátterükben 
valamennyi mélyrétegbeli viszonyulás felfedezhető. Kommunikációs 
konfliktusok forrása lehet az emberi természethez, az élő és élettelen
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világhoz, a munkához, az emberi kapcsolatokhoz, az időhöz, a térhez 
való eltérő viszonyulás. Különösen konjliktusérzékeny az emberi kap
csolatok dimenziója. Az emberi kapcsolatok alapján csoportok képződ
nek. Az, hogy egy-egy közösségre erős vagy gyenge hierarchikus ren
deződés jellemző-e, hogy a hierarchia tagjai egymástól kis vagy nagy 
távolságot tartanak-e, hogy a csoporthatárok merevek-e vagy rugal
masak, hogy mi dominál a rendeződésben, a tekintély kialakításában. 
a rokoni-baráti összetartozás, az eszmei összeforrottság, a társadalmi 
ranglétrán elfoglalt hely, az életkor, a nem, a vagyon, a teljesítmény, a 
tudás, az iskolázottság-e, vagy más, megannyi eltérő minőségű, erőssé
gű elvárást fejleszt ki a csoport tagjaiban.

Vegyük példának a nemet. Bizonyos közösségekben a nők elő
zékenységet, figyelmességet élveznek. A férfi előreengedi a nőt 
az ajtónál, felsegíti a kabátját, az úttest felől halad a nő mellett, 
hogy a forgalomtól védje, átadja az ülőhelyet, lesegíti a járműről, 
nem ül le az asztalhoz, míg a társaságában lévő nő le nem ül, 
alásegíti a széket stb. Más közösségek nem tisztelik meg a 
"gyengébb" nemet ilyen szimbolikus gesztusokkal. Sőt, épp el
lenkezőleg. A férfi ül a villamoson, felesége pedig a térde mellett 
guggol. Nyilvánvaló, hogy a női nem tiszteletét ilyen gesztusok
kal kifejező közösségben akkulturálódott nő, természetesnek 
veszi a nemének kijáró megbecsülés szimbolikáját, kiépül benne 
ennek elvárása, és modortalanságként, akár sértésként éli meg, 
ha nem részesítik ezekben a figyelmességekben. Egy másik kul
túrabeli férfi, aki nem ismeri a nőket megkülönböztető figyel
messég szokásait, nem is sejti, hogy elvárásokat sértett meg.

Az életkor. Mint a fentebb idézett kínai példa is mutatja, ha a 
rang, a megbecsülés egy kultúrközösségben az életkorhoz (is) 
kötődik, rangjában sértettnek érzi magát e közösségnek az a 
magasabb beosztású vezető tagja, akit fiatal (noha beosztásában 
a hierarchiának ugyanazon a fokán álló) vezető fogad.

Ha egy közösségben a családi kapocs dominál, tagjai elvárják, 
hogy összetartozásuk előnyöket biztosítson számukra. Erre már 
láttunk példát, amikor a mélyréteg tükröződését boncolgattuk 
(Apa és lánya egy hivatalban).

A hivatali hierarchiában elfoglalt hely, a megbecsülés és az eb
ből eredő elvárások különösen gyakori forrásai negatív élmé
nyeknek. Az erős hierarchikus rendeződésű, nagy respektus- 
távolságot tartó, merev csoportokat alkotó kultúrák magas be-
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osztású vezetőit gyakran érik csalódások olyan kultúrközöss 
gekben, amelyekben a magas beosztás nem Jelent megkülön 
boztető tiszteletet és kötelezően nagy távolságtartást. Dániái 
az egyetemi hallgatók professzoraikat Is tegezik, megbecsülő 
Jeléül legfeljebb nem kereszt-, hanem vezetéknevükön szólít, 
őket. Egy tradicionális osztrák vjagy német egyetem professzo: 
rangjából eredően elvárja a magázódást, a tiszteletteljes távol 
ságtartást.

.

Az elvárások és előfeltevések működését tovább bonyolítja az a kö
rülmény, hogy ugyanaz az egyén a maga kultúrközösségében egyidejű
leg több szempont alapján rendeződött csoportnak is tagja, vagyis kü
lönböző' szerepeket tölt be. Az egyén pl. lehet munkavállaló, s ilyen mi
nőségben vannak elvárásai munkaadójával, főnökével szemben. És lehet 
pl.fogyasztó, ekkor előfeltevései alakulnak ki a kereskedővel szemben. 

Vagyis az egyén kultúrközössége hatására pillanatnyi vagy tartós szerep
függő elvárásokat is hordoz magában. Nézzünk két példát a vásárló, 

fogyasztó szerepére. Az elvárások itt a termék, illetve a szolgáltatás mi
nőségére vonatkoznak.

lillüüllüv í v -..
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Telefunken Indiában

■ ■'.y - y'

Az AEG elektronikai konszern Telefunken leányvállalata 
"Telefunken India" néven nyitott telephelyet Indiában. A 70-es 
években tetem es veszteségeket szenvedett a cég az indiai pia
con. A balsiker egyik oka a németek "minőség-fanatizmusa" volt, 
ahogy annak idején az indiai vezérigazgató a helyzetet értékelte. 
"Az indiai paraszt, ha rádiót vásárol, valami zajforrásra vágyik, 
olyan készülékre, amelyik hangot ad, amiből élet szól. A frank
furtiak azonban úgy gondolkoznak, hogy a Telefunken jó  hírne
ve nem engedi meg, hogy értéktelen rádiókat gyártson. így azu
tán gyönyörű, technikailag legmagasabb színvonalú készüléke
ket gyártunk, amiket azonban senki nem akar megvenni."

Forrás: Keller: 198 :4
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H am burgi óraszalon

Az 1970-es évek végén, amikor a magyarok még sokkal 
kevesebbszer fordultak meg Nyugat-Európa elegáns üzleteiben, 
Kis Géza kutatót Hamburgba hívták előadást tartani az egyetem
re. E ladásáért szerény, ám a hazai viszonyokhoz képest mégis 
jóleső tiszteletdíjat is kapott. A belváros kirakataiban gyönyör
ködve elhatározta, hogy megajándékozza feleségét egy csinos 
kvarcórával. Nem valami hivalkodóval, de nem is a létező legol
csóbbal. A Jungferstieg sarkán egy kirakatban fel is fedezett egy 
elképzeléseihez közelállót. Belépett a kis alapterületű üzletbe, 
ahol rögtön egy elegáns úr sietett elé. A kérdésre csak annyit 
mondott, női kvarcórát keres. Az elegáns úr máris kísérte a csu
pa szőnyegpadlós, a gazdagságot diszkrét eleganciával tálaló 
üzlet második emeletére, és ott egy hasonlóan elegáns úr gond
jaira bízta. Kis Géza nem volt ahhoz szokva, hogy egyedüli vevő, 
hogy emeletről emeletre kísérik és az elárusítók egymásnak 
“adják át". Valami nyomasztó érzése támadt. Feszengve kezdte 
volna mondani, hogy egy női... . De mielőtt szóhoz ju to tt volna, 
az úr székkel kínálta, felajánlotta, tegye le felöltőjét. Kis Géza 
zavara pillanatról pillanatra nőtt: talán félreértették lenn, azt hi
szik, nagy tételt akar rendelni, netán más üzleti ajánlatot tenni. 
Nagy lélegzetet véve ismételte el, feleségének keres karórát. Már 
nem tette hozzá, mint eredetileg gondolta, hogy olyan 60 márka 
körüli árban, mint amilyet a kirakatban látott. Az elérakott szá
mos példányból kiválasztott egy majdnem duplájába kerülőt, s 
mikor végre kezében érezte a díszcsomagoló papírba csomagolt, 
színes maslikkal díszített parányi csomagot, gyöngyöző hom
lokkal, szinte menekülő léptekkel hagyta el az üzlethelyiséget.

★

A magyar turista betér a Tower tövében lévő, amúgy nem külö
nösebben előkelő önkiszolgáló bisztróba. Szomjas. Egy üveg 
sört emel le a hűtőpolcról. Amikor fizetne a pénztárnál, közlik 
vele, sört csak akkor fogyaszthat, ha étkezik is. Ugyanaz a ma
gyar turista betér egy bajor kerthelységbe. Most is szomjas. A 
pincér óriási tálca sörökkel rohangál. Csak mutató ujját emeli a 
turista, máris elé teszik a korsót. Kiissza. A pincér arra járva in
tés nélkül cseréli a korsót.

Elvárások, előfeltevések alakulnak ki a kultúrközösségben gyakorolt 

viselkedési minták alapján is. A kutatások azt igazolják, hogy adott 

helyzet(ek)ben viszonylag stabil minták alakítják ki a " másiktól" elvárt 

viselkedést.
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' Ilyen stabil minta lehet például nálunk, magyaroknál, hogy a 
vendéget szinte unszolva kínálgatjuk étellel, itallal. Ha a vendég 
a kínálást első "közelítésre" elhárítja, azt csak udvarias tartózko
dásként értelmezzük, és távolról sem úgy, hogy vendégünk 
csakugyan nem óhajt az adott pillanatban enni vagy inni, ezért a 
kínálást újra és újra, rábeszélő készségünket is megcsillogtatva, 
megismételjük.

Velem is megtörtént hasonló eset "negatív előjellel": 

T ea Prágában
lllll

v s‘ -

Prágában hosszas munkamegbeszélést tartottunk vendéglá
tómmal, A munka kezdetén a titkárnő megkérdezte: Egy teát, 
üdítőt? Én jó magyar szokás szerint valami "köszönöm, ne fárad
jon"^ válaszoltam, várva, hogy egy kis biztatással (pl. biztosan 
megszomjazott az úton, vagy: ebben a melegben biztosan jól
esik valami ital) vendéglátóm megerősíti a kínálást. De nem ez 
történt, Maganak hozatott egy kanna teát, s míg nekem szomjú
ságtól összetapadt 
látIdl.

1, ő zavartalanul szürcsölgette ita-
'• ■

Összefoglalva elmondhatjuk, A kultúra viszonyulást, gondolkodást, 
értékelést, viselkedést formáló hatására egy-egy kultúrközösség 
minden tagjában elvárások, előfeltevések alakulnak ki. Ezekkel át
hatva cselekszik, kommunikál. Azt várja, hogy a kommunikáció, a 
történések a benne élő mintákkal egyezően fognak lezajlani. A má
sik kultúrközösségekből, más elvárásoktól formált partner azonban 
a saját mintái szerint jár el. így az elvárások nem teljesülnek. Ez a 
forrása számos kommunikációs zavarnak.

Előítéletek, klisék

A megismerés, a sokszor felszínes megismerés során szerzett ismere

tek, tapasztalatok, benyomások általánosítása előítéleteket gerjeszt. Né

hány jelenségről, vagy személyről levont következtetéseinket egy egész 

közösségre kiterjesztjük. Az előítéletek lehetnek pozitívak és negatívak. 

A klisék a megfigyelések leegyszerűsítésével keletkezett képek, amelye

ket gyakorta használunk egyének, csoportok jellemzésére. Egy-egy
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kultúrközösségben számos előítélet és klisé él, főként más közösségek

ről.

n  t i
Ki ne hallott volna már külföldi turistákat a magyarokról így vé
lekedni: vendégszeretők, nyíltak, közvetlenek, nehéz, zsíros 
ételeket esznek sok paprikával. Vagy a bajorokat így jellemezni: 
harsányak, jó  kedélyűek, rengeteg sört isznak; a svájciak tiszták, 
önzők; az oroszok szentimentálisak, gyermetegek, kövérek és 
folytathatnánk a sort.

Egy magyar csoporttal a hír torzulását mérjük, miközben a hír 
közvetítőről közvetítőre halad. A hír elindítója egy képet lát né
hány másodpercig. Meg kell jegyeznie, mit látott, majd elmesél
nie a csoport egy másik tagjának, aki a képet nem látta. Az to
vábbadja a hallottakat. így halad a hír négy közvetítőn át. A kép 
egy csontos arcú, bajszos, idősödő vadászkalapos férfi portréja, 
akinek zergetoll van a kalapjára tűzve. A hír elindítója viszonylag 
pontosan elmeséli, mit látott. De (nyilván a zergetoll hatására) 
beleszövi a leírásba, hogy a férfi valószínű bajor. A hírlánc utolsó 
címzettje lerajzolja, amit elmeséltek neki. A végeredmény: poca
kos, pufók férfi, rövid bőrnadrágban, kezében habtól csöpögő 
söröskorsóval. - Hol tolódott el a hír tartalma? Ott, ahol a hírbe a 
„bajor" szó is bekerült: az asszociáció (zergetoll -> bajor) a bajo
rokhoz kötődő klisék füzérével színezte át a hallottakat.

■ ■■ . . . • : ■ . 
Japán menedzserekkel alkalmi találkozásokat megélt üzleti part
nerek így jellemzik Őket: félénkek, szerények, introvertáltak, ru
galmatlanok. Ugyanezekkel a japán menedzserekkel régóta kap
csolatban álló azonos etnikumú partnerek magabiztosaknak, ke-

Az egy-egy kultúrközösségben általánosan elfogadott előítéletek épp

úgy beépülnek az egyénbe, mint a közösség által közvetített minden más 
tudás. Ennek az a következménye, hogy amikor a közösség valamelyik 
tagja valamilyen más kultúrabelivel kerül kapcsolatba, nemcsak saját 

automatikusan működő elvárásai hatnak, hanem ezek az előítéletek ha
tására ki is egészülnek, esetleg módosulnak. Az előítéletek a kommuni
kációt főként érzelmileg befolyásolják. A felsőbbrendűsége tudatától 

áthatott tárgyalófél és (pl. a fejlődő országokból jött) partnerének kom
munikációját megzavarhatják a talán kevéssé tudatos előítéletek. A han
gulat megromlik, de erre a beszélő (felsőbbrendűsége helyzetéből faka-
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dóan, akár leereszkedő, akár vállveregető magatartást tanúsít) csak ak
kor döbben rá, amikor azt tapasztalja, hogy partnere tájékozottságát, 
szakmai tudását, technikai jártasságát jócskán alábecsülte. Klisék alapján 
partnerét olyan személyiségjegyekkel ruházta fel, amelyek a valóságtól 
igen távol állnak.

Összefoglalás

A k u ltú rák  találkozásában zajló kommunikáció, a kom m unikáció
n ak  a kultúrától való függősége m iatt, nagyobb inform áció to rzu 
lásnak, több zavarnak, félreértésnek van kitéve, m int am ikor egy
ugyanazon kultúrához tartozó egyének közt folyik. M inden k u ltú ra  
ta g já t befolyásolják ku ltú rájának  a közgondolkodást m eghatározó 
alapfeltevései és viszonyulásai, az ezekre épülő érték- és norm a- 
rendszerek  és a közösen elfogadott és gyakorolt viselkedési m inták. 
Ezek az egyénben különböző elvárásokat fejlesztenek ki. A kom 
m unikációban bekövetkező zavarnak  rendszerint az az oka, hogy a 
kom m unikációs partnerek  elvárásai élesen eltérnek egymástól. Z a
v a rt okozhat a megismerési folyamat és tudásbázis különbözősége, 
az idegen nyelv használata, a nyelven kívüli elemek eltérő értelm e
zése, és valam ennyi a közösségi hovatartozásból eredő, a különféle 
szerepekhez kötődő előfeltevés, előítélet és klisé.



4 Üzleti kommunikáció kultúrák 
találkozásában

Az elmúlt három évtizedben a nemzetközi gazdasági kapcsolatok pél
dátlan méretű kiépülésének lehetünk tanúi. Egyrészt nemzetközivé vált a 
kereskedelem, másrészt megnőtt a nemzetközi beruházási aktivitás. Ez 
megmutatkozik a fejlett ipari országok külföldi direktberuházásaiban, 
külföldre telepített termelésük ugrásszerű emelkedésében és exportjuk 
dinamikus növekedésében. Különösen erőteljes a feldolgozóipar külföld
re, főképp a fejlődő országokba helyeződése (ez tárgyunk szempontjá
ból azért is érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert a fejlett ipari or
szágok és a harmadik világ országai között fennálló kulturális különbsé
gek a legszembetűnőbbek). A nemzetközi gazdasági összefonódásnak 

további jele a multinacionális konszernek számszerű gyarapodása és 
terjeszkedése. Ma szinte valamennyi nagyvállalat bekapcsolódik valami
féle multinacionális tevékenységbe, vagy exportkapcsolatai, vagy leány- 
vállalatai, vagy termelőüzemei révén, vagy nagy beruházások fővállal
kozójaként, vagy egyéb módokon. De a kis- és középméretű vállalatok 
sem maradnak ki a nemzetközi vérkeringésből. Ennnek egyik oka az, 
hogy belpiacuk behatároltsága miatt fokozott export-tevékenységre 
kényszerülnek, másik az, hogy a munkaerőigényes iparágak érdekeltek 
abban, hogy a termelést olcsó bérmunkát kínáló országokba telepítsék.

A multinacionális tevékenységek világméretű kiépülése maga után 

vonja a menedzseri munka nemzetközivé válását is. A nemzetközileg te
vékenykedő vállalatok ma már különös gondot fordítanak arra, hogy 

munkatársaik külföldi tapasztalatokkal is rendelkezzenek, illetve, hogy
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külföldi telephelyeikre nemzetközi feladatok ellátására külön felkészített 
munkatársakat küldjenek. Az 50-es, 60-as évek fejlődő országokbeli ta
pasztalatai világossá tették, hogy nem elegendő a technológiai és pénz
beli segítség, egy ország gazdasági felemelkedése megkívánja a me
nedzsment-ismeretek (vagyis a vezetés, a technológiai, személyi és 
pénzügyi eszközökkel való ésszerű gazdálkodás ismeretének) oktatását 
is. Nyilvánvalóvá vált, hogy fontos stratégiai tényező a menedzsereknek 
olyan képzése, amely előtérbe helyezi az adott ország szociális és 
pszichokulturális feltételeit, pl. a munkaerő motiválhatóságát, a társa
dalmi elvárásokat, stb. Ezzel a menedzsment-ismeretek átadása, a nyu
gati menedzsmentmodellek bevezetése pszichokulturális feltételeinek és 

nehézségeinek vizsgálata a tudományos érdeklődés előterébe került. 
(V.ö. Keller: 1982:47-69).

De nemcsak a fejlett ipari országok és a fejlődő világ között alakul ki 
egyre szorosabb gazdasági kapcsolat. Néhány év alatt kis országunkban 

is sokszorosára nőtt a vegyes vállalatok, a külföldi tőkerészesedésű joint 
venture-ek száma, és a magyar gazdaság nemzetközi hálózatokba való 
beépülése az elkövetkező években minden bizonnyal tovább gyorsul és 
terebélyesedik.

Világszerte megsokszorozódott tehát az eltérő nemzeti hátterű, egy
mással tárgyaló gazdasági szakemberek és a közöttük folyó tárgyalások 
száma. Az anekdoták (és feltehetően balul végződött üzleti vállalkozá
sok) tömkelegé tanúskodik a különböző kultúrákat képviselő üzleti 
partnerek érintkezésének nehézségeiről, kudarcairól.

Az előző fejezetekben áttekintettük az üzleti kommunikáció főbb jel

lemzőit, majd a kultúra meghatározó jelentőségét a kommunikáció 
szempontjából. Elemeztük, milyen zavarok keletkezhetnek akkor, ami

kor különböző kultúrákhoz kötődő egyének kommunikálnak egymás
sal. E fejezetben azzal foglakozunk, vannak-e a kultúrák találkozásában 
zajló kommunikációnak az előző fejezetekben vázoltaktól eltérő voná
sai, ha a kommunikáció gazdasági közegben, üzleti célzattal folyik.



4. Üzleti kommunikáció kultúrák találkozásában 85

Felfedezhetők-e más aspektusok, netán más zavarforrások is? Megvizs
gáljuk, milyen összefüggés fedezhető fel egy ország nemzeti, gazdasági 

kultúrája, vállalatainak kultúrája és az interkulturális üzleti kommunikció 
között. Kimutatjuk, hogy e felsorolt tényezők mindegyike közvetlen 
befolyásolja az egyes kultúrák határát átlépő kommunikációt.

E fejezet kérdései:

M elyek a ku ltú rák  találkozásában zajló üzleti kommunikáció fő is
mérvei?
Miiyen hatásai vannak a nemzeti kultúrának?
Hogyan és m ire hat egy ország gazdasági kultúrája?
Milyen hatásai vannak a vállalati kultúrának?

4.1. A kultúrák találkozásában zajló üzleti kommuni
káció fő ismérvei

Ebben az alfejezetben párhuzamot vonunk az interkulturális kommu

nikáció és annak egy sajátos válfaja az interkulturális üzleti kommuni

káció között.

V annak-e az interkulturális üzleti kom m unikációnak az általános 
in terkulturális kommunikációtól eltérő egyedi jellemzői?

Van-e jelentősége annak, hogy a kultúrák  közötti kom m unikáció 
egy ado tt közegben: a gazdaságban zajlik?

Mi áll az eltérések hátterében?

Az interkulturális üzleti kommunikáció főbb jellemzői

Ha az üzleti és az interkulturális kommunikáció általunk használt 
definiciójából indulunk ki, interkulturális üzleti kom m unikáción 
olyan h íráram lást értünk, amely gazdasági környezetben, gazdasági 
célzattal valósul meg különböző kultúrák  képviselői közötti
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„A nemzetközi üzleti kommunikáció elsősorban azt jelenti, hogy különböző 

kultúrákból származó személyek valamilyen, az egyik fél számára idegen, 

kulturálisan meghatározott kontextusban találkoznak, hogy valamilyen közös 

tevékenységet végezzenek, valamit végrehajtsanak, hogy üzletet kössenek, 

hogy egymással kereskedjenek. A mindenkori partnerek azonban nem valami 

kultúrsemleges gazdasági vállalati tervezés meghosszabbított karjaiként lép

nek fel, hanem egy egészen speciális kultúra/társadalom, egy sajátos vállalati 

kultúra képviselőiként, és mint kulturálisan meghatározott individuumok 

cselekszenek. [...] bár az interkulturális üzleti kommunikáció szak

kommunikáció, vagyis olyan tárgyakról, pl. termékekről folyik, melyek a szó 

legtágabb értelmében közösek mindkét partner számára, maga a kommuni

kációs folyamat azonban olyan kulturális kontextusban zajlik, amely megha

tározza a beágyazódást és a szakmai mondanivaló megközelítését. Az 

interkulturális kommunikációban a partnerek egyike számára ez a kulturális 

kontextus idegen, ugyanúgy mint a mindenkori kultúrát képviselő partner. Az 

interkulturális gazdasági kommunikáció tehát nem egyszerűen szaknyelvi 

„kódok" segítségével zajlik: olyan meghatározó elemeket rejt magában, me

lyek jelen vannak valamennyi interkulturális kommunikációs helyzetben és, 

amelyek mintegy átfestik a szakmailag meghatározott közlést és ezáltal a 

gazdasági közlésfolyamat interkulturális kommunikációvá lényegül át..." 

(Müller : 1991:33)

„Manapság minden gazdasági szakágazat és szinte minden vállalat olyan 

nemzetközi gazdasági kapcsolatok résztvevője, melyek legalább az egyik 

partner számára idegen nyelven folyó szóbeli vagy írásos formájú közvetlen 

kommunikáción alapulnak. [...] a gazdaság mint cselekvési tér nemzetközivé 

válásának következtében különböző, kulturálisan determinált cselekvési 

szándékokkal, szokásokkal és koncepciókkal rendelkező személyek kerülnek 

egymással kapcsolatba, s ezeket a szándékaikat, magatartási formáikat, el

képzeléseiket részben explicit nyelvi formában, nagyrészt azonban csak imp

licit módon juttatják kifejezésre.” (Müller: 1991: 9)

Mint a fenti meghatározásból is kiderül, az interkulturális üzleti kom

munikációnak három lényeges ismérve van:

• a résztvevők kulturálisan meghatározott individuumok (vö.3.1. 
fejezet)
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• a résztvevők egy adott társadalom és gazdaság által meghatáro
zott beszédtársak

• a résztvevők egy sajátos vállalati kultúra képviselői.

Az interkulturális üzleti kommunikációt nyilvánvalóan alapvetően be

folyásolják azok a tényezők, melyek az interkulturális kommunikációt 
általában meghatározzák, vagyis a sajátos gazdasági közegtől független 
faktorok. Ezek azonban olyan hatóerőkkel egészülnek ki, keverednek 
össze, melyek a kommunikáció speciális céljából, keretfeltételeiből, a 
sajátos környezetből erednek: abból, hogy a gazdasági partnerek kon- 

frontálódásával egyidejűleg különböző gazdasági rendszerek, nemzet- 
gazdaságok és vállalatok is érintkeznek és szembesülnek egymással.

A kommunikáció e válfaját befolyásoló tényezőket tehát a kultúrában, 
a gazdaságban mint keretfeltételben, ezen belül a gazdasági kultúrában 
és a vállalati kultúrában kell keresnünk. Ugyanakkor az üzleti kommuni
káció célja és valamennyi funkciója is könnyebben határoltó be, mint 
általában a kommunikációé.

A kultúra meghatározó szerepe

Amikor az előző fejezetben ezzel a kérdéssel foglakoztunk, következe
tesen az egy kultűrközösségben érvényesülő alapfeltevésekről, a közös
ség által elfogadott értékekről, normákról, a közösség által követett vi
selkedési mintákról beszéltünk. Most pontosítanunk kell a kulturális kö

zösség, a közösség fogalmát. Minthogy a gazdaságot mindig az adott 
ország jogrendszere szabályozza, az adott ország nemzetgazdasági cél
jai vezérlik, és lehetőségei határolják be, tehát mivel a gazdaságot or
szághoz kötötten kell szemlélnünk, ezért kulturális közösségen egyazon 

ország lakóinak közösségét értjük, egy nemzet kultúrájának, egy-egy 
nemzeti kultúrának pedig ennek a közösségnek a kultúráját nevezzük.

Témánk szempontjából a nemzeti kultúrának kétféle hatását érdemes 
közelebbről szemügyre vennünk: az individuumot közvetlenül formáló
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és a gazdaságot is befolyásoló, a gazdasági kultúrát meghatározó té
nyezők.

Az egyént közvetlenül formáló kulturális hatások közül elsődlegesek 

azok, amelyek egy-egy embernek a munkához fűződő viszonyát szabják 
meg:

Tehát, hogy alapvetően a tevékenység-orientáltság jellemző-e az adott 
ország lakosaira, ebből következően hogyan motiválható az egyes em
ber; milyen a munkáról kialakított jellegzetes értékítélete, a kockázat- és, 
felelősségvállalási készsége, innovációs hajlama?

Ugyanennyire fontosak azok a hatások, amelyek az egyén és a munka 
között kialakított viszonyt határozzák meg.

Mi uralkodik az ember mint munkaerő megítélésében: fejlődésre ké
pesnek, bizalomra méltónak tartja-e az adott kultúra az egyes embert, 
illetve az emberek egyes csoportját?

15.ábra: A kultúra és a gazdaság együttes hatása a kommunikációra
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Fontos szerepe van végül az adott hemzeti kultúrában a hierarchia, a 
tekintély kérdésének, a közösségi érzésnek, a szolidaritásnak, (ld. 15. 
ábra)

Mi jellemzi általában az egyént az adott országban: hatalomra törek
szik-e, individuális célokat követ-e vagy kollektív gondolkodású?

A kultúra gazdaságot alakító hatása lemérhető: a menedzsmentnek 
az országban uralkodóvá vált filozófiáján. Például azon, hogy a vállala
tok elsődleges célja a haszon maximalizálása-e, vagy humán szempontok 
is szerepet játszanak céljaik meghatározásában? A kultúra visszatükrö

ződését láthatjuk a szociális szempontoknak az érvényesítésében és ér
vényesülésében: mennyire érzékeny a gazdaság a szociális problémákra, 
pl. milyen mértékben törekszik munkahelyek teremtésére egy munka- 
nélküliséggel küszködő gazdaság. A kultúrára utal a versenyszellem 
milyensége: az, hogy mi uralja a piac "küzdőtereit": szabadverseny vagy 

szabályozott verseny? Az országot jellemző üzleti normák, az üzleti 
etika szintén a nemzeti kultúrában gyökerezik: etikus-e egy adott or

szágban az üzleti élet, mennyire megbízhatók az üzletpartnerek, jelleme
ző-e a korrupció, megvesztegethetők-e az üzletemberek? Ezek mind 

olyan tényezők, amelyek közvetlenül következnek a kultúrából és jelen
tősen befolyásolják a gazdaságot

A gazdaság viszont meg tudja változtatni az egyén személyiségét, 
beállítottságát, motivációját, viselkedését.

Olyan jelenségekre gondolok itt, mint például a németek által emlege
tett "FreBgesellschaft", amelyen a háború után bekövetkezett gazdasági 

növekedés és az ellátás javulásának köszönhető mértéktelen evés kor

szakának társadalmát értik. A háború okozta éhezés után társadalmi mé
retűvé vált egyféle "viselkedési mód": a polgár a megjavult körülmények 
között messze szükségleteit meghaladó mértékben evett, "falt". Egy má
sik példa a "Wegwerfgesellschaft" személyiséget formáló hatása: az egy
szer használható eszközök elterjedése - a papírzsebkendőn kezdve egé
szen az egyszer használható fényképezőgépig - más beállítottsághoz ve-
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zetett: ahhoz, hogy a társadalom kevesbbfe becsüli a tárgyak értékét, 
aminek azután pazarlás a következménye.

Mint korábban láttuk, a kommunikáció szempontjából fontos tényezők 

a pszichokulturális eredetűek, tehát a tanulás, megismerés révén szerzett 

ismeretek. Mindezt a gadaságra szűkítve könnyen érthető, mennyire 

fontos a munkaerő képzettségének, iskolázottságának, kvalifikáltságá

nak szerepe. Az üzleti kommunikáció többnyire gazdasági vezetők, kö

zép- és felsőszintű menedzserek mindennapi munkájának fontos része.

Amikor tehát az üzleti kommunikáció kulturális meghatározottságát 
vizsgáljuk, számunkra a kultúrának a munkával és a gazdasággal kap
csolatos hatásai fontosak. Ezek a hatások közvetlenül is alakíthatják az 

egyént, és formálják a gazdaságon keresztül is. A kultúra a gazdaságot 

és a vállalatokat is áthatja. A nemzeti, a gazdasági és a vállalati kultúra 

összefüggéseit a következő alfejezetekben vizsgáljuk.

4.2. A kultúra és a gazdasági kultúra

Egy ország gazdasága egy közösségnek, a nemzetet alkotók közössé

gének munkája nyomán épül ki, ily módon hat rá e közösség komplex 

kultúrája: így alakul ki az adott gazdaságra jellemző kultúra. De a gaz

daság maga is alakítja az érintett közösség kultúráját.

Ebben az alfejezetben azt vizsgáljuk, hogy egészében tekintve, a kultú

ra milyen formában nyomja rá bélyegét a gazdaságra. Szólunk a gazda

ság kultúra-formálta rendszer-feltételeiről, a gazdasági-történelmi tudat

ról, a gazdaság humán tényezőiben megjelenő hatásokról, az oktatás és 

a gazdaság összefüggéséről. Az alapkérdések így fogalmazódnak meg:

Miként formálja a kultúra a gazdasági rendszert?

Miként hat a kultúra a gazdaság humán tényezőire?

Milyen szerepet játszik az oktatás a gazdaság eredményességében?
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A kultúra és a gazdaság működési keretei

Az alábbi ábra egy közösség komplex kultúrájának és gazdasága kul
túrájának egymáshoz való viszonyát szemléleti:

ló.ábra: Egy társadalom kultúrájának nagy kereke. (Forrás: 
Rosengren: 1984:22)

A kerékagy azt szemlélteti, hogy a nemzet kultúrájában többé kevésbé 
osztozik a társadalom, a közösség valamennyi tagja. Ez a mag, amely 
mindenki és minden szféra számára közös. A kerékagy peremgyűrűjén 
látható szavak azt jelölik, hogy vannak sajátos részkultúrák is, pl. a tu

domány vagy a gazdaság kultúrája stb.

Melyek azok az ismérvek, amelyek egy nemzet gazdasági kultúráját 
érzékelhetővé teszik? Melyek azok az elemek, amelyek a nemzetek kö
zötti különbségeket előidézik?
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"A gazdasági kultúrát úgy foghatjuk feí, mint egy ország gazdasági 
fejlődésének adott állapotát. A gazdasági kultúra azonban nem csupán 

ezt foglalja magában, ezt is és még sokkal többet is felölel: jelenti azt a 
viselkedést, azoknak az értékeknek és normáknak az együttesét, mely a 

kereskedelmi tevékenység alapjául szolgál, és hozzásegít ahhoz, hogy 
egy adott országban a vállalatok viselkedése kialakuljon. A vállalatok 
pedig saját egyéni vállalati kultúrájukat építik ki". (Randlesome: 
1990:13)

A szakirodalom azonos értelemben használja a gazdasági kultúra és a 

gazdasági szubkultúra szakszót; az utóbbival azt jelzi, hogy a gazdasági 

kultúra a kultúra egészének része.

A gazdasági kultúrát, miként a kultúrát általában, befolyásolják egy
részt kívülről Itató, úgy szólván kivédhetetlen elemek, külső természeti 
tényezők: az éghajlat, az ásványkincsek, az energiaforrások, a talajvi
szonyok stb. Ezek előnyeikkel és hátrányaikkal a működés keretfeltéte
lei. Mint ilyenek arra sarkallják a közösséget, hogy az előnyöket éssze

rűen hasznosítsa a saját javára, a hátrányokkal pedig leleményesen bir
kózzék meg. A gazdasági kultúrát másrészt az adott országban domi
náns ideológia és értékrend formálja, pl. az ún. weberi a protestáns 
szemléletben gyökerező szívós munka, a puritán fogyasztás (Svájc, 
Hollandia), az egyén szabadságát, jogait, a versenyt, a fokozott fogyasz
tást nagyraértékelő társadalom (Amerika) stb.(Erről részletesebben ld. 
94-96. old.) Hat a gazdasági kultúrára a közösség történelmi tudata, ta
pasztalata. Befolyásolja a technikai és gazdasági képzés színvonala, a 
gazdaságok pozitív tapasztalatainak adaptálására, nagy gazdasági tö
mörülésekbe való integrálódásra nyíló lehetőségek. - Ezeknek a ténye
zőknek az együttes hatásaként formálódnak a gazdaságot, mint rend
szert jellemző elemek, a gazdaság működési keretei: a tulajdonviszo
nyok, a gazdasági struktúra, a technológiai fejlettség stb.

A gazdasági kultúra egy adott országban részben abból nő ki, amit az 
éppen ható gazdasági környezetnek nevezhetünk. Ez magában foglalja a
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gazdaság és a kormány egymáshoz váló viszonyát, a gazdasági formát, a 
gazdaság orientációját, a pénzügyi és az egész gazdasági intézményi 
rendszert, a szakszervezetek jelenlétét és befolyásoló erejét stb.

Amikor Coliin Randlesome (1990) egyes országok gazdasági kultúrá
ját veti egybe, alapvető tényezőként

•  a gazdaság és a kormány,

•  a gazdaság és a gazdasági rendszer,

• a gazdaság és a jog,

• a gazdaság és a pénzügyi helyzet,

• a gazdaság és a munkaerőpiac,

•  a gazdaság és a szakszervezetek,

•  a gazdaság és az oktatás, szakképzés,

• a gazdaság és a környezet

problémaköreit, illetve egymásra gyakorolt hatását elemzi. Ezeknek a 

szempontoknak az alapján rajzolódik ki egy adott ország munkaerő 
helyzetének képe: ebből ismerhetjük meg, mi jellemző a munkaerő kép

zettségére, a munkanélküliségre, a munkaerő árára, a pénz stabilitására, 
az államháztartás helyzetére, az ország külföldi adósságállományára, 
belső monetáris politikájára, jogi szabályzóira, a gazdaságnak a környe
zettel szembeni felelősségvállalására, teendőire a környezetvédelem te
rén, végül milyen prognózis állítható fel a gazdaság jövőjéről.

A kultúra és a gazdaság humán oldala

A gazdaság i-tö rténelm i tuda t

A gazdasági kultúra valójában a fent leírtaknál sokkal tágabb jelenség, 
mert a közösség gazdasággal kapcsolatos történelmi tapasztalatai is 
meghúzódnak azok mögött az impulzusok mögött, amelyek a jelen gaz
dasági környezetből fakadnak.
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Vegyük csak szemügyre Németország példáját. Gazdasági megnyilvá
nulásai mögött jól érzékelhetők az 1923-as vagy a második világháború 
utáni hiperinfláció emlékei és tapasztalatai. A volt "keleti tömb"-ben 
zajló reprivatizálás közelhozta a privatizáció és az azt megelőző idők 
emlékeit; a vezetés épít is a korábbi gazdasági tapasztalatokra. Magya
rországon is láthatjuk, hogyan támasztanak fel egyes, a privatizálás előtti 
időkben jó hírű márkaneveket, hogyan élesztenek újra patinás 
árucímkét, vagy hogyan tűnnek újból elő hajdan híres cégnevek.

És nemcsak a múlt él tovább egy ország gazdasági kultúrájában. Jele

nében már benne a jövője is, a mában már jelen vannak a jövőről táplált 
elképzelések, remények. Napjainkban aligha van olyan európai ország, 
amely a jövőre vonatkozó gazdasági fontolgatásaiba ne vonná be az EU- 
hoz való viszonyát, az EU-nak a saját jövőjére gyakorolt hatását.

A gazdaság i kultúra és az értékrend

A domináns értékrend hatása tisztán tükröződik vissza az egyes orszá

gok gazdaságában általánosuk normákban, üzleti etikájában, a gazdasági 
magatartás számos formájában. Mindezek fontos építőkövei a gazdasági 
kultúrának. Többségük a legvilágosabban vállalati szinten ragadható 
meg, ezért a vállalati kultúrával foglalkozó fejezetben tárgyaljuk őket. 
Egy részük azonban egyformán jelen van az egész gazdaságban: 

megnyivánul a fogyasztói, a munkavállalói magatartásban, a menedzs
ment filozófiák, a vezetési stílus jellegzetes alakításában, a verseny ér
telmezésében, a szociális kérdések iránt tanúsított érzékenységben, végül 

a szociális gondok kezelésének módjában.

Egy olyan országban, amelyben az értékrend skálájának első helyein 

esélyegyenlőség, a személyes jogok, a személyi szabadság és a verseny 
állnak (ilyen pl. Amerika), kíméletlen szabad verseny fejlődik ki. Ennek 
következménye az, hogy a gazdasági kultúrát: az élénk verseny, a kez
deményezés, az innováció, az egyén fejlődése iránti igény jellemzi.
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Egy másik ország, amely legfontoáabb alapelvei közé az "Élni és élni 
hagyni" felfogást sorolja (ilyen pl. Németország), szabadverseny helyett 
szociális piacgazdaságot épít ki, korlátozza a féktelen szabadversenyt, és 
szociális hálót feszít ki a társadalom hátrányos helyzetű tagjai alá és se

gíti felzárkózásukat.

Azokban az országokban, amelyekben a demokratizmus a gyakorlat
ban is működik, fontos gazdasági kérdésekben is a közakarat dönt: ez 
történt az elmúlt években pl. Svájcban, Ausztriában és Norvégiában az 
EU-hoz történő csatlakozás kérdésében.

Ha a természet iránti felelősség, a természet és az emeber védelme, az 
értékrend valós, működő eleme, az emberek a természet megóvása ér
dekében le is mondanak az esetleges gazdasági haszonról. Ez történt 
akkor, amikor Ausztria a világkiállítás megrendezése ellen foglalt állást. 
Fő érve az volt, hogy nagy lett volna környezetkárosító hatása. Ugyan
ilyen megfontolásból szavaz Ausztria lakossága az atomerőmüvek építé

se ellen is.

Rányomja bélyegét az ország egész gazdasági kultúrájára, ha irányítá
sában bevett gyakorlattá válik a félrevezetés, bizonyos tények elhallgatá
sa vagy meghamisítása. Az ilyen országokban megtörténhet az is, hogy 

vegyi gyárakban szerzett ólommérgezés következtében fiatal emberek 
betegszenek és halnak meg anélkül, hogy erről a közvélemény tudomást 
szerezne; és fenntartják a gyárakat az önigazolás miatt. Az ilyen ország
ban a gazdaság sikerességét manipulált statisztikai adatokkal bizonyítják.

Ott viszont, ahol az emberhez való viszonyulást "az ember nem alap
vetően gonosz, lehet benne bízni" elv uralja, a bizalomra épülő vezetési 
stílus dominál, s ez növeli a dolgozók felelősségtudatát.

Douglas McGregor (1960) elmélete szerint a hatás - visszahatás a következő 

képpen működik: X kultúrában a menedzserek nem bíznak beosztottjaikban, 

azt tartják, a dolgozók csak akkor végeznek jó munkát, ha szigorúan fel

ügyelik őket. Ezek a menedzserek szigorú ellenőrzési rendszert vezetnek be, 

lyukkártyás be- és kilépést, rendszeresen megfigyelik a dolgozókat, hogy
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megbizonyosodjanak arról, vajon a dolgozó valóban dolgozik-e. Ahogy a dol

gozók rájönnek, hogy a menedzsment nem bízik bennük, felelőtlenül kezde

nek el viselkedni: csak akkor jönnek pontosan munkába, ha a lyukkártyás óra 

működik, és csak akkor dolgoznak, ha tudják, hogy figyelik őket. Mindezt 

látva, menedzserek még bizalmatlanabbak lesznek a dolgozókkal szemben és 

még szigorúbb ellenőrzést vezetnek be. McGregor szerint a menedzsernek az 

a felfogása, hogy a dolgozóban nem lehet bízni, a dolgozó felelőtlen viselke

déséhez vezet, ami viszont megerősíti a menedzsert abban, hogy a dolgozó

ban nem lehet bízni - íme a circulus vitiosus, az önbeteljesítő jóslat.

McGregor egy pozitív kört is bemutat: Azok a menedzserek, akik bíznak dol

gozóikban, beosztottjaik elé célokat tűznek és feladatokkal látják el őket, 

anélkül hogy szigorú ellenőrzést és felügyeletet gyakorolnának fölöttük. A 

dolgozók érezve, hogy a menedzserek bíznak bennük, a tőlük telhető legjobb 

munkát végzik, függetlenül attól, hogy figyelik-e őket vagy sem. A menedzse

rek látva, hogy a dolgozók ott vannak és serényen dolgoznak, megbizonyo

sodnak arról, hogy a dolgozókban meg lehet bízni. A menedzserek viselkedé

se visszahat az ő viselkedésükre, ami viszont újabb bizonyosságot jelent. 

(Adler: 1 986:30 nyomán).

A menedzsment filozófiákban is kifejezésre jut a közösség domináns 
értékrendje. Nemzetközi felmérések mutatják, mely országokban érez
nek a vezetők erős szociális felelősséget dolgozóikért és általában a fo
gyasztókért. Az ilyen országokban a tulajdonosok kisebb nyereség mel
lett is hajlandók vállalataikat üzemeltetni, nehogy el kelljen dolgozóikat 
bocsátaniuk. Hajlandók a vesztességesség határát súroló termékeket is 
gyártani, csak hogy fogyasztóik igényeit kielégítsék. (Ilyen ország pl. 
Ausztria. Sokkal kevésbé mondható ez el francia vállalkozók többségé

ről.)

G azdasági kultú ra  és gazdaság i szak tudás

A munkaerő képzettsége, kvalifikáltsága általában fontos mutatója egy 
ország gazdasági kultúrájának. A gazdasági ismeretek színvonala, a jól 
képzett gazdasági szakemberek szerepe különösen fontos a kultúra mi
lyensége szempontjából. A magasan kvalifikált gazdasági szakemberek
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hivatottak arra, hogy a gazdaság pillanatnyi adottságaiból kiindulva a 
legjobb választ találják meg a környezet kihívásaira, optimálisan alakít
sák a vállalatok kultúráját, és összhangot teremtsenek a környezet és a 
gazdaság egységei között.

Összegezve elmodhatjuk, a nemzeti kultúra hatással van a gazdaság 
működési kereteire, az egész gazdasági rendszerre; formálja a gaz
daság humán oldalát azáltal, hogy az egyének akkulturációjuk so
rán sajátos gazdasági-történelmi tudatot, a munkára vonatkozó sa
játos értékrendet sajátítanak el és a kultúrájuk biztosította keretek 
között szerzik meg szaktudásukat.

4.3. Nemzeti kultúra és vállalati kultúra

Az előző alfejezetben érintettük már kérdést, hogy a kultúrák találko
zásában zajló üzleti kommunikáció résztvevőit nemcsak saját nemzeti 
kultúrájuk befolyásolja, hanem gazdaságuk és vállalatuk kultúrája is. 
Minthogy a vállalat az a közeg, amelyben a kultúrák találkoznak, hiszen 
a tárgyaló felek vállalatokat képviselnek, a vállalati kultúrával, a 

kommunkációra legközvetlenebbül ható tényezővel, részletesebben kell 
foglalkoznunk. Ebben az alfejezetben leírjuk, mi értendő vállalati kultú
rán, megvizsgáljuk rétegeit, kialakulását, fo típusait; bemutatjuk a válla
lati kultúrát meghatározó tényezőket, megnyilvánulási formáit és hatá
sukat. Külön foglalkozunk a multinacionális vállalatok kultúrájával. A 
feltett kérdések:

Melyek a vállalati kultúra főbb jellemzői?

Milyen alapvető típusai vannak a vállalati kultúrának?

Mi határozza meg a vállalati kultúrát?

Melyek a vállalati kultúra megnyilvánulási formái?

Miben nyivánul meg a vállalati kultúra hatása?

Mi jellemzi a multinacionális vállalatok kultúráját?

Elnyomja-e a vállalati kultúra a nemzeti kultúrát?



98 4. Üzleti kommunikáció kultúrák találkozásában

A vállalati kultúra főbb jellemzői

A vállalat - mint minden más szervezet - csoportképződmény, a gaz

daság termelő, szolgáltató egysége, amely csak a gazdaság egészébe 

ágyazódva működik. Ebben a képződményben emberek cselekszenek, s 
ezek az emberek egy adott közös feladat teljesítése érdekében sokféle 
módon lépnek egymással kapcsolatba. A kapcsolat, a közös cselekvések 
és a gazdaság egészébe való beágyazódás révén a munkatársakban sajá
tos gondolkodási és cselekvési minták alakulnak ki. A közös értékek 
alapján kialakított mintákat sokszor szimbolikus cselekedetek közvetítik 
a munkatársaknak. Ilyen összefüggésben lehet vállalati kultúráról be

szélni.

Vállalati kultúrán tehát normáknak, értékeknek, gondolkodás- és 
magatartásmódoknak az összességét értjük, amely meghatározza a 
vállalat minden dolgozójának viselkedését és ezen keresztül a válla
lat megjelenését. (vö.Thommen: 1992: 263.)

A vállalat hagyományos értelmezésétől eltérően, amely a vállalatban 
elsősorban célirányosan működő termelő és szolgáltató rendszert lát, a 

vállalati kultúra fogalmával az 1980-as években előtérbe kerül a szociális 
szemlélet: innen kezdve a vállalatban egyfajta szociális rendszert is lá
tunk. E szerint az értelmezés szerint a vállalatnak sajátos, kötelező erő
vel ható, identitást keltő értékei és normái vannak. A közösen vállalt 
meggyőződés, a közösen elfogadott értékek és az együttesen követett 
normák adják a vállalat egyediségének alapját, amelyből a vállalat sajátos 
szelleme, stílusa, jellege, irányvonala fakad, amely egyszersmind megkü
lönbözteti más vállalattól.

Egyes szerzők a szervezetek kultúra-aspektusára már régebben is, az 

amerikai " Corporate Culture" kifejezés megjelenése előtt, felfigyeltek 
(E. Mayos:1933, Ch. Barnard: 1938).

A vállalati kultúra kutatásának T.J. Peters és R.H. Watermann bestsel
lerré vált, 1982-ben publikált könyve: az "In Search o f Excellence"
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adott lendületet. Ettől az időponttól kezdve sok szerző folyamatosan 
publikál tanulmányokat e témakörből és mára az irodalom tetemesre 
duzzadt.

A vállalati kultúra fontosabb ismérvéi:

• Közösség-alkotta, szociális képződmény, amely

• az emberi gondolkodás, akarat és cselekvés eredményeképpen ala
kul ki.

•  Magatartásformáló képződmény: sok vállalaton belüli és kívüli 
emberi kapcsolatot befolyásol, sokszor anélkül, hogy annak bárki 
tudatában lenne, és anélkül, hogy a normáit írásban le kellene fek
tetni.

•  Általánosan elfogadott szociáalis képződmény. A vállalat minden 
dolgozója, a vállalatnál érvényes értékek és szabályok szerint cse
lekszik, dolgozik és él, akár tudatosan, akár önkéntelenül. A kö
zösség rendszerint kiközösíti azokat, akik a normákhoz nem al
kalmazkodnak.

•  A vállalat hagyományaihoz kötődik: történelmi folyamat során jön 
létre, közös meggyőződések révén, viselkedési módokon keresztül 
plántálódik tovább. Egy-egy mozzanatban szinte a vállalat egész 
múltja benne van.

• Elsajátítható: mindenek előtt az ember szimbólumalkotási képessé
ge révén tapasztalható meg és vehető/adható át. A szimbólumokat 
a munkatársak a cég bemutatkozói, beiktatási ünnepségei, általában 
a közösségi események alkalmával ismerik meg és veszik át. Sok 
vállalatnál kifejezetten saját vállalati szellemben tartanak tovább
képzéseket, ezzel is biztosítandó a vállalati kultúra elsajátítását.

• Alkalmazkodóképes: a szervezeteknek csak akkor van esélyük a 
fennmaradásra, ha tagjaiknak sikeres problémamegoldási támpon
tokat kínálnak. Hosszú távon a sikeresség csak alkalmazkodással 
érhető el.

•  Tudatos és nem tudatos összetevők együttese. Azáltal, hogy az ér
tékeket és viselkedési szabályokat átveszi a vállalat minden munka
társa, működésük szinte automatikussá, önkéntelenné is válik. A 
saját identitás tudatosítása miatt azonban fontos, hogy a cég alkal
mazottjai tisztában legyenek az alapvető értékekkel, amelyeknek 
elfogadására magukat elkötelezték.
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• Közvetlenül nem ragadható meg: az iparvállalatokat lehet kvanti
tatív vállalatgazdasági módszerekkel vizsgálni és le lehet írni őket 
kvantitatív jellemzőkkel. Egy céget akár interpretálóan, akár 
anekdotikusan is be lehet mutatni. A választott módszertől függően 
azonban ilyenkor a kultúrának csak .egyetlen aspektusa tűnik ki, 
teljes arculata csak valamennyi módszer együttes alkalmazásával 
válik láthatóvá.

• Egyszerre eredmény és folyamat: minden vállalatnak van valami
lyen kultúrája. Ez a kultúra a munka, a tevékenység, az élet során 
újra meg újra átalakul, újjáteremtődik.

A vá lla la ti k u ltú ra  k ia la k u lá sa

Az alapítónak, az első vezetőknek mindig meghatározó szerepük van 

a vállalati kultúra kialakításában. (Schein:1985, Branyiczki:1991: 63- 
64). Az alapítók tűzik ki a célt, amelynek elérésére a vállalatot létrehoz
ták, e cél elérése érdekében fog a cég hosszú távon működni. Az alapí

tók határozzák meg a vállalat struktúráját, szervezeti felépítését, a mun
kamegosztás alapelveit.

"A gyakorlati kivitelezés során az első elképzelés vagy helytállónak bizonyul 

vagy sem. Amennyiben igen, úgy a szervezet eredményes lesz, és tovább él. 

Ha nem, akkor újabb elképzelésekkel kell próbálkozni. ... Ha a megoldás 

eredményre vezetett, úgy nagy valószínűséggel újra és újra alkalmazni fogják 

hasonló célok elérése érdekében. Minél gyakrabban mutatkozik eredményes

nek egy bizonyos eljárás, annál inkább fel fog erősödni annak a tudata, hogy 

az eljárás adott helyzetekben sikeres. Ez olyan gondolati transzformációs fo

lyamatot indít be, amelynek eredményeképpen az adott eljárás sikerébe vetett 

hit állandósul. Mi több, az adott eljáráshoz kapcsolódó értékválasztások 

megkérdőjelezhetetlen előfeltevésekké alakulnak át. Ezzel együtt az átalaku

lási folyamat eredményeként ki is esnek a közvetlen gondolkodási folyamat- 

ból."(Branyiczki: 1991:65)

Az értékek és előfeltevések egy másik része beépül a vállalat filozófiá
jába, ideológiájába.
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A vállalati kultúra lényegét adó normákat, alapviszonyulásokat 

(alapfeltevéseket) nehezebb megváltoztatni, mint a külsőségeket. Egy 

vezetőnek új célok, értékek kitűzésekor nagy erőfeszítéseket kell tennie 

ahhoz, hogy a vállalati kultúra mélyebb rétegeit átalakítsa.

A v á lla la ti k u ltú ra  ré te g e i

A nemzeti és a vállalati kultúra összefüggései azt mutatták meg, hogy 

a vállalat hasonlóképp közösségként működik, mint bármilyen etnikai 

vagy nemzeti közösség. Minthogy a vállalat egyben a nemzeti kultúrá

nak része is, rétegződése is hasonló az utóbbihoz.

17.ábra: A vállalati kultúra szintjei (Schreyögg:1990:5 alapján)

A vállalati kultúra magját alapvető orientálódási és viszonyulási minták 

alkotják. Ezek határozzák meg az észlelést, a gondolkodást, a cselek

vést. Rendszerint automatikusan működnek, anélkül, hogy a munkatár

sak tudatában lennének létüknek. Az alapfeltevések minden kultúrában a 

létért való küzdelem különböző területeit érintik.
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18. ábra: A vállalati kultúra legmélyebb szintje (Schreyögg: 1990:6)

Az alaporientációk egyike a környezethez való viszonyulás. Milyennek 

látja környezetét a vállalat? Fenyegetőnek, szembenállásra késztetőnek, 
legyőzhetőnek? Kihívást lát a környezetben a vállalat? A vállalat piaci 
viselkedése döntően az ezekre a kérdésekre adott válaszoktól függ.

A valósághoz való viszonyulástól függ, hogy a vállalat vezetése milyen 
alapon hoz döntést arról, hogy adott helyzetben mi legyen az igazi, a 

helyes megoldás. A tradíció legyen-e a mérvadó -"mindig is így csinál
tuk"-, vagy a személyes tekintély döntsön-e, annak a tekintélye, akiben a 

közösség bízik - "majd a főnök megmondja, mit kell tenni" ? A tudo
mányhoz tartsa-e magát a közösség vagy kísérletező álláspontot foglal- 
jon-e el, és végül a kísérlet döntse el, mi a helyes és mi nem az.

Minden kultúra kialakítja az embert illető alapfeltevését is. Ez a vállalat 
szempontjából főként a közvetetten a munkával összefüggő viszonyulá
sokat jelenti: a vállalat a dolgozóit önálló vagy ellenőrzésre szoruló em
bernek tartja-e, olyanoknak, akik tanulásra alkalmasak, fejlődőképesek 
vagy éppen ellenkezőleg, maradinak, rugalmatlannak. Az így kialakított 
álláspont fontos összetevője a személyzeti munkának.
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Az emberi cselekvést érintő viszonyulások arra vonatkoznak, hogy a 
vezetés aktivitást vagy passzivitást tételez-e fel dolgozóiról: a vállalat 
dolgozói vegyék-e kézbe a rájuk háruló feladatok megoldását és cselek
vőén lépjenek fel, vagy jobb kivárni, alkalmazkodni a körülményekhez. 
Hogyan definiálja a vezetés a vállalati munkát? Aki izzad, az dolgozik, 
vagy az is munka, ha valaki éppen csak az irodájában ül? Munka-e az, 
ha egyesek kávézás közben vitatják meg az aktuális kérdéseket?

Az emberek közötti kapcsolat, mint az orientációk, az alapfeltevések 
egyik kategóriája, azt foglalja magában, hogy az életkor, a származás 

vagy a siker-e a kapcsolatok rendezőelve. Hogyan képzeli el a vezetés a 
vállalat belső kapcsolatait, egalitárius vagy hierarchikus alapon? A ma
gánéletet ki kell zárni a munkahelyről és éles határ húzódjék a magán- 
és vállalati szféra között vagy sem? Ide tartozik a verseny kérdése is: a 

versengés a helyesebb vagy a kooperáció? Mi a fontosabb, az egyéni 
vagy a csoport-siker?

Ez az alapviszonyulás-együttes, a vállalat "világképe", az értékrend
ben és viselkedési mintákban csapódik le. Kirajzolódnak benne a visel
kedés fő irányelvei, mind az elvárások, mind a tilalmak. Vannak vállala
tok, amelyek vezetése ezeket az értékeket világosan meg is fogalmazza, 

megalkotja a vállalat filozófiáját, megfogalmazza a vezetés alapelveit.

Hogy az értékrendet életben lehessen tartani és az újonnan belépő 
munkatársaknak közvetíteni lehessen, a vállalat sajátos szimbólumrend
szert alakít ki (ld.99.old.). A szimbólumok a vállalati kultúra látható ré
szei, de csak akkor lehet őket megérteni, ha valaki megismerkedik a 
vállalat értékrendjével is. Az egyik ilyen feltűnő szimbólum a munkatár
sak egymás közti érintkezésének nyelve, amely lehet: udvarias, könnyed, 
lezser, vagy katonásan tömör. Kialakulhat valamilyen vállalati zsargon 

is. Szintén a szimbólumokhoz tartoznak a legendák, történetek, a helyi 
sütetű viccek. A vállalati kultúra további elemeit az ünnepségek, rítusok. 
A kívülről érkezőnek (ügyfél, vevő, tárgyalópartner) az tűnik fel legelő
ször, ahogyan az idegent fogadják: ahogy a telefonközpontos bejelent
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kezik, ahogy a bejelentkezett ügyfelet várják, amilyen környezetben tár
gyalnak vele stb. A vállalati kultúra legfelső rétegébe tartozik a vállalat 
épülete, belső tereinek elrendezése, berendezése, színvilága, a vállalat 
emblémája, a munkatársak ruházata stb.

A vállalati kultúra típusai

Egy adott vállalat kultúráját számos kritériummal jellemezhetjük. A 
szakirodalom a tipizálás alapjául választott aspektusoktól függően több
féleképpen osztályozza a vállalati kultúrákat.

Vállalati kultúrák cso p o rto sítása  Heinen szerin t

Heinen (1987:26) a vállalati kultúrák csoportosítása alapjául a kötődés 
fokát, az összhang mértékét, a rendszer kongruenciáját és a környezettel 
való harmonizációt választja:

• A kötődés foka  arról ad képet, hogy az egyes dolgozók mennyire 
tették magukévá a kulturális normákat és értékeket. Minél erősebb 
a kötődés, annál erősebb a vállalati kultúra magatartást formáló 
hatása.

• Az összhang mértéke a kulturális értékek és normák kollektív jel
legét fejezi ki. Minél több dolgozó osztja a kulturális értékeket és 
normákat, annál szélesebb körben hat a vállalati kultúra.

•  A rendszeregyezőség a vállalati kultúra és a vállalat más rendsze
rei, pl. a vezetési és szervezési rendszer, a vállalati politika közti 
harmóniának a mértéke. Minél jobban támogatják a kulturális 
normák és értékek ezeket a rendszereket, annál egyszerűbb a ke
resztülvitelük és megvalósításuk. •

• A környezettel való harmonizáció kifelé irányul. A vállalati kultú
ra értékeinek nem szabad ellentétben állniuk annak a társadalom
nak a kulturális értékeivel, amely a vállalat közvetlen környezetét 
alkotja. Ha a vállalati kultúra nem áll összhangban a társadalomé
val, fennáll annak a veszélye, hogy a vállalat imázsa romlik, hogy a 
vállalat mint munkaadó elveszti vonzerejét, vevőorientáltsága 
gyengül.
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Annak alapján, hogy e négy ismérv milyen mértékben jut kifejezésre, 
"erős", illetve "gyenge" vállalati kultúráról beszélünk. E szerint erős 
az a vállalati kultúra, amelyben a kötődés foka magas, amelyben a válla
lat dolgozói között nagy az összhang, amelyben a rendszerek jól illesz
kednek egymáshoz, és amelyben sikerült teljes harmóniát teremteni a 
vállalat és társadalmi környezetének kultúrája között.

A vállalati ku ltúra típusai Deal -Kennedy érte lm ezéséb en

Deal - Kennedy (1982:107) a kockázat mértékét és a visszacsatolás 
sebességét veszi alapul az osztályozáskor. Ily módon megkülönböztet: 
un. macho-kultúrákat, kenyér- és játék-kultúrákat, kockázat- és folya
mat-kultúrákat. Az általuk kidolgozott rendszert a 19. ábra szemlélteti.

t v
is

sz
ac

sa
to

lá
s

gy
or

s Kenyér és játék 
kultúra 

("work hard/ 
play hard")

Mindent vagy 
semmit 

(Tough-guy, 
macho)

la
ss

ú Folyamat- Kockázatos pro-
<3. kultúra jektek kultúrája
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A kockázat

19.ábra: A vállalati kultúra típusai Deal-Kennedy szerint

A macho-kultúrák jellegzetes képviselői nagy kockázatot szívesen 
vállaló egyéniségek, ötleteik meghökkentőek, természetük rámenős, 
megjelenésük extravagáns. A tekintély alapja a siker, a jövedelem és a 
hatalom. A nagy sikereket lelkesen ünnepük, a sikertelenség egyenlő a
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személyes bukással. Tipikusan macho-kultúrára épülő vállalkozások pél
dául a reklámügynökségek, filmproducerek, exkluzív kozmetikumokat 
gyártó cégek, divattervezők.

A kenyér- és játék-kultúrák jellegzetes képviselői olyan munkahelye
ken érzik jól magukat, amelyeken a csapatmunka lehetőségeit jól ki 
tudják használni. Kis kockázatot kell vállaniuk és gyorsan kapnak visz- 

szacsatolást a hozott döntések sikerességéről. A lehetőségek felismerése, 
az esélyek kihasználása vállalkozásaikban döntő szerepet játszik. E kul
túrák tagjai külsejükben ápoltak és jó megjelenésűek. Sok a kötetlen ün
nep, ahol a különös érdemeket szerzett dolgozók gyakran kitüntetéseket 
kapnak (mint pl. "az áruházunk büszkesége" cím). Ilyen kultúrával jel
lemezhetők általában az autókereskedő, a számítógép-forgalmazó cé
gek, nagyvállalkozások kereskedelmi osztályai.

A kockázat-vállaló kultúrákban nagy horderejű döntéseket kell hoz
ni, amelyeknek sikere vagy sikertelensége csak sok év múlva válik nyil

vánvalóvá. Ez a kultúra különösen a nagy jelentőségű, évekig tartó és 
nagy beruházást igénylő projektekkel, a tőkeigényes tevékenységekkel 
foglalkozó vállalatokra jellemző, pl. a repülőgépgyártásra, a nagy gépe
ket és berendezéseket gyártó iparra, nagy cégek kutató és fejlesztő rész
legeire. Az ilyen cégek dolgozói nyugodt, elemző munkamódszerükkel 
tűnnek ki, jól, de nem feltűnően öltözöttek. Az ilyen kultúrák tipikus ri
tuáléja a gyakori, a szigorú ülés- és hozzászólás-rend mellett zajló érte

kezlet.

A folyamat-kultúrákban kicsi a kockázat és a hozott döntések sike
réről nagyon lassan érkezik visszajelzés. Az előtérben nem a termék 

vagy a vevő igénye, hanem maga a folyamat áll. A dolgozók arra törek
szenek, hogy az esetleges szemrehányások ellen biztosítsák magukat, és 
kerüljék a bizalmatlanságot. A szigorú hierarchikus rend nemcsak a fize

tés nagyságát vagy az iroda méretét és berendezését határozza meg, ha

nem a ruházatot, az érintkezés módját és a nyelvhasználatot is. Ebben a 
közegben fontossá válnak a szolgálati jubileumok (pl. húsz éves törzs-
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gárdatagság). A spontán, kötetlen ünneplések nem jellemzőek. Ilyen 
jellegű gyakorta a közigazgatási intézmények, a biztosítási vagy az 
áramszolgáltató vállalatok kultúrája.

j  ' "
A vállalati kultúrák Handy csoportosításában

Handy (1985: 186-196) a vállalat működése szempontjából domináns 
tényezőkből indul ki. Ő is négy csoportba sorolja a vállalati kultúrát: 
hatalmon, szerepen, feladat-fajtán és személyiségen alapuló kultúrákról 

beszél.

• A fiatalomon alapuló kultúra (power culture) döntő eleme a kö
zösség középpontjában álló személy. O az erő forrása, az ő kezé
ben van a kezdeményezés, az irányítás, a hatalom, az erő. A dön
téshozatal inkább személyekhez mint testületekhez, bizottságokhoz 
kötődik. Az együttműködést kevés szabály, eljárás és bürokratikus 
eljárás szabályozza. Az ellenőrzést is a központi személy gyakorol
ja, rendszerint a kulcsfontosságú többi személy kiválogatása révén. 
Az értékelés alapja az eredmény. E kultúra sikere a központi helyet 
elfoglaló személyen múlik, fontos szerepet játszik benne a bizalom, 
az empátia, a telepátia, egymás elfogadása. Kisméretű szerveze
tekre jellemző. Ebben a kultúrában azok érzik jól magukat és azok 
haladnak előre, akiktől nem idegen a kockázatvállalás, akik maguk 
is hatalomorientáltan és politikusán gondolkodnak, és kevéssé tar
tanak a jövő bizonytalanságától. Ha az ilyen szervezet jól választja 
meg a vezetőt, gyorsan tud reagálni a környezeti változásokra, és 
el tudja kerülni munkája során a veszélyt. A hatalmi típusú kultúrá
nál a vállalat mérete jelent problémát. •

• A szerepen alapuló kultúrát (role culture) gyakran azonosítják, a 
pejoratív értelművé vált a bürokráciával. Handy az ilyen típusú 
vállalatokat egy stabil talapzatú görög templomhoz hasonlítja. A 
vállalat alapját szilárd funkcionális egységek képezik (mint a gaz
dasági osztály, a termelésirányítás stb.). Az egységek kompetenciá
ját és feladatait munkaköri, tevékenységi leírások, kommunikációs 
szabályok teszik egyértelművé. Ezek által válik ellenőrizhetővé az 
egységek munkája és a köztük zajló interakció. Az eljárási és mű
ködési szabályok világosak. A szerepeket is szabályok rögzítik. Az 
egyénnek az a feladata, hogy megfeleljen ezeknek a szerepeknek, 
de csakis e szerepeknek. A munkakör, a szerep gyakran fontosabb
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mint maga a személy, aki betölti. A tekintély alapja nem a szaktu
dás, hanem a hierarchiában elfoglalt pozició. Az ilyen kultúra kör
nyezeti reakciója lassú. Sikeressé első sorban olyan szervezeteket 
tehet, amelyek kevéssé változó, stabil, kiegyensúlyzott környezet
ben működnek.

• A feladaton alapuló kultúra (task culture) meghatározó eleme az 
elvégzendő feladat, a kivitelezendő projekt. Kulcskérdése, hogy 
megtalálja a feladatok elvégzéséhez szükséges tényezőket: az erő
forrásokat, a megfelelő személyeket, akik csoportmunkában, vi
szonylag önállóan oldják meg a rájuk bízott feladatokat. A vissza
csatolást az eredmények kiértékelése biztosítja. Az ilyen kultúrában 
elvárják a munkatársaktól, hogy azonosulni tudjanak a vállalat cél
jaival, hogy a csoportcélokat mindig egyéni céljaik fölé rendeljék. 
Fontos a szaktudás elismerése. A teamek nagy dinamizmust tesz
nek lehetővé, ezért ahol gyors alkalmazkodásra van szükség, ez a 
kultúratípus sikerre vezethet.

• A személyiségen alapuló kultúra (person culture) az egyénekre 
épül. Az egyének lazán és szabadon társulnak egymással a felvállalt 
feladatok megoldására. A csoportokat egyformán magasan kvalifi
kált egyének alkotják, így a vezetés kölcsönös egyetértésre alapoz
va épül ki. Handy a csoportokat individuális csillagok galaxisának 
nevezi őket. Ez a kultúra akkor eredményes, ha a munkatársaknak 
kreatív feladatokat kell elvégezniük, a közös célok elmosódottab
bak, ha az ellenőrzés mechanizmusa és menedzsment hierarchiája 
úgyszólván észrevehetetlen.

H ofstede tip izálása

A holland Geert Hofstede (1983) négy szempont szerint vizsgálja a 
vállalati kultúrát. Ezek a hatalom tiszteletben tartása: a vezető - beosz
tott viszony, a jövő bizonytalanságához való viszonyulás, az individua
lizmus, illetve a kollektív szellem dominanciája, valamint a maszkulin, 
illetve feminin szerepek és értékek társadalombeli megoszlása.

E típusokkal a nemzetközi összehasonlítás kapcsán külön foglalkozom 
(vö. 138. old.).
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Kono osztá lyozása

Kono (1990) a vállalati kultúrát alapvetően meghatározó elemek kö
zül három komponenst emel ki:

I • "
•  a vállalaton belül elfogadott közös értékek;

• a vállalati döntéshozatalban általánossá vált gondolkodásmód, 
megközelítések, eljárárások és minták ;

• a vállalat működésében érvényesülő főbb viselkedési minták.

A vállalati stratégiához való viszony szempontjából (innovatív vagy 
konzervatív, analitikus vagy intuitív), az alkalmazottak teljesítménye, 
megelégedettsége (a vezető-beosztott közti távolság) alapján öt típusba 
sorolja a vállalati kultúrákat.

• Pezsgő, élénk vállalati kultúra, az innováció szelleme dominál. 
Ezt a kultúrát az ötletgazdagság, a családias szellem, a közös érték
rend, a világos célok, a fogyasztó-központúság, a kiváló belső 
kommunikáció, kis távolság tartás jellemzi.

•  Pezsgő kultúra határozott vezetői irányítással. Ebben a közegben 
olyan erős vezető irányít, akiben a beosztottak bíznak, ötleteit elfo
gadják, akin az egész vállalat sikere múlik.

• Bürokratikus vállalati kultúra, jellemzője, hogy szabályokon 
nyugszik, hogy az alkalmazottak kockázatvállalása csekély.

• Stagnáló kultúra, amelynek pillére a hagyománytisztelet. A mun
katársak általában régebbi viselkedési mintákat követnek, befelé 
fordulnak, érzéketlenek a környezeti változásokra, ritkán születnek 
új ötleteik.

• Stagnáló kultúra határozott vezetői irányítással:j ellemzője, hogy 
ebben is a vezető határozott irányító szerepe érvényesül. Hatalmi 
elvű, a vezető hibás döntéseit is végre kell hajtani, ezért azután a 
beosztottak kezdeményezőkészsége ki is hal.

A vállalati kultúrát befolyásoló tényezők

A fentebb vázolt csoportosítások középpontjában az ország, a közös
ség gazdasági kultúrája állt. Az egyes vállalatok kultúráját azonban más
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tényezők is befolyásolják, olyanok mint a cég múltja és a benne uralko
dó tulajdonviszonyok, a cég mérete, az alkalmazott technológiák, az 
aktuális célkitűzések, a környezet és az emberek. (Handy: 1985:196- 
206.)

A központosított tulajdonosi viszonyok a hatalmi kultúra irányában 
hatnak, amelyben az erőforrások egyetlen kézben összpontosulnak, míg 

megosztott tulajdonosi viszony következtében különböző csoportok 
rendelkeznek az erőforrások felett, ami kevésbé kedvez a hatalmi kultú
ra kialakulásának.. A családi vállalkozásokban az alapító mindig domi
náns személy, kultúrájuk jobbára hatalmi típusú. Az újonnan alapított 
vállalatok általában a hatalmi és feladat típusú kultúrák keverékei.

A cég méretét sokszor tekintik olyan elemnek, amely eleve meghatá

rozza a vállalat szerkezetét és kultúráját. Általában véve igaz, hogy a 
nagyméretű szervezetek formalizáltabbak: speciális, rendszeres koordi
nálást igénylő csoportok épülnek ki bennük. A méret növekedése rend
szerint a szerep típusú kultúra felé vezeti a vállalatot. A sajátos tevé
kenységek, a melléküzemágak, a fiókintézetek vagy az erős decentrali
záció azonban más kultúra kiépítését is eredményezheti. Alkalmazottjai
nak nagy része úgy értékrli a nagyvállalatokat, hogy ezek bár autoriter, 
de hatékonyabb szervezetek.

Az alkalmazott technológia is hat a vállalat kultúrájára. Handy a tech
nológia és a vállalati kultúra összefüggéseit vizsgálva a következő 
megállapításokra jut:

• Az ismétlődő, szokásos munkamenet, a programozható műveletek 
leginkább a szerep típusú kultúrával egyeztethetők össze.

• A költséges, drága technológiák nagy szaktudást és közvetlen fel
ügyeletet igényelnek, ezek a szerep típusú kultúrában váltak általá
nossá.

• A nagyvállalatok általában olyan technológiával dolgoznak, amely 
a tömegtermelést kifizetődővé teszi. Ezzel a szerep típusú kultúra 
egyeztethető össze.
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• A nem folytonos, az egyedi gyártási műveletek a hatalmi- vagy fel
adat-típusú kultúrával állnak összhangban..

• A gyorsan változó technológiák feladat- vagy hatalmi-kultúrát igé
nyelnek.

• A nagy fokú kölcsönös függőséggel járó feladatok szükségessé 
teszik az állandó koordinálást, ami legeredményesebben a szerep
típusú kultúrában oldható meg.

A célok meghatározása a vállalat aktuális tevékenységétől függ: a 
mindenkori célrendszer kölcsönös összefüggésben van a kultúrával.

Tárgyunk szempontjából különösen fontos a környezet és a kultúra 
kölcsönhatása. A környezet magában foglalja a gazdasági környezetet, a 
piacot, a versenyhelyzetet, a földrajzi és társadalmi környezetet. Egy-egy 

ország, amely az összes környezeti tényező színtere, döntően befolyásol
ja a vállalati kultúrát. Erről részletesebben az 5.1. fejezetben lesz szó.

A vállalati kultúra alakulása nagy mértékben függ az embertől. Lát
tuk, hogy a vállalat alapításával milyen fontos szerepet kap az alapító 
személye, az első vezetői stáb (ld. 100 ). Később is, a vállalat fejlődése 
folyamán is, döntő szerepet játszik a vezetők személyisége: az a társa
dalmi réteg, amelyből származnak, szakmai pályájuk alakulása, a szolgá
latban eltöltött éveik száma, az az idő, amelyet valamely fünkcióban, te
vékenységi körben töltöttek el, értéktudatuk és mentalitásuk. Ezek közé 
sorolhatók az eszmények, a jövőben bekövetkező problémák iránti ér
zék, az innovációs készség, a változásokkal szembeni magatartás, az ér
vényesítési- és érvényesülési képesség, a kitartás, a tűrőképesség, a tanu

lási készség, a kockázatvállalás készsége, a frusztráció tűrése. Erősen 

befolyásolja a vállalati kultúra milyenségét a vezetők vállalaton belüli 

magatartása is: azok a szempontok, amelyek szerint az utánpótlást, az új 

munkatársakat kiválogatják, az előléptetést meghatározzák, az a maga

tartásuk, amely az értekezleteken, a döntéshozatalban nyilvánul meg. 
Fontos tényező végül az is, mennyire fogadtatja el magát a vezető, min
taképe-e a vállalati közösségnek.
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A vállalati kultúra azonban nem csupán a vezetőktől függ, hasonlóan 
fontosak a munkatársak is. Szaktudásuk, műveltségük, együttműködési 
és problémamegoldó képességük, kezdeményező és azonosulási készsé
gük, a vezetőkkel kialakult viszonyuk jelentősen formálja a vállalati 
kultúrát.

A vállalati kultúra megnyilvánulási formái

A vállalati kultúra rétegződését már áttekintettük, (ld. 100. old.) Leg
mélyebb szintje rejtve marad a közvetlen vizsgálat elől. Létére, jellegére 
csak a felsőbb rétegek elemzésével tudunk következtetni. A vállalati 
kultúrát három megnyilvánulásán keresztül lehet a legvilágosabban meg
ragadni:

• az ideológia síkján,

• az interakciók síkján a különböző nyelvi megnyilatkozásokból és 
cselekvések egyes formáiból,

• valamint tárgyi síkon jelek, objektumok révén.

A vállalati ku ltú ra  alapja a vállalati ideológia, az ideológia a nem
zeti ku ltú ra  hatása a latt kialakult, a tudatalattiban  működő 
viszonyulásrendszernek az a verbálisán megjelenlenített lecsapódá
sa, amelyet a menedzsment a vállalat aktuális gyakorlatára vonat
koztatva fogalmaz meg. A vállalat filozófiája m eghatározott eszmé
nyekre épül. Ez a vállalat politikájának, stratégiájának alapja. 
(Krüger:1989:12) A vállalati filozófia koncepció, a vállalati ideoló
gia pedig olyan magyarázó és értelmező rendszer, amely a jelensé
gek egységes értelmezését teszi lehetővé és tám asztja alá.

Egy 1992-ben végzett felmérés szerint az Egyesült Államok vállalatai

nak 80%-a fektette le írásban értékrendjét, filozófiáját, misszióját.

A misszió m agában foglalja a szervezet szándékait, terveit, törekvé
seit, m indazt, ami sikert ígér szám ára. M eghatározza azokat az el
veket, amelyeknek m egtartásában a siker biztosítékát látja. Felraj
zolja a vállalat jövőképét és törekvéseit; megnevezi kiemelt fontos
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ságú üzletágait; kiemeli a maga erőségeit; stratégiája főbb lépéseit 
és közösen vállalt értékrendjét.

Példaként nézzük meg néhány világcég misszió-kinyilatkoztatását 

(Foster:1993):

British Airways plc, UK
mmmm

üül

v-.vr : -r-;
"A világ kedvelt légijárata"

.

Missziónk: mi legyünk a légiközlekedési ágazat legjobb és 
legsikeresebb társasága,

Céljaink

A biztonságosság: teljes b iztonságga l m űköd n i 

A pénzügyi stabilitás; következetes pénzügy i politikát folytatni

A világélvonalba való tartozás: jelenlétünkkel a vezető pozíció  
biztosítása a világ légi közlekedésében m inden n a g y  földrajzi 
térségében.

Kiszolgálás és érték: A z  utasnak a pénzéért m inden p ia csze g 
m ensben  k itűnő  kiszolgálást és értékeket kell kapnia.

A fogyasztóorientáltság: A  fogyasztók m inden igényének és a 
verseny k ívána lm a inak  kielégítése, h o gy  ezáltal is k iem elkedjünk  
a versenytársak közül.á rsa k  közül.

Kiváló munkatársak: olyan m unkafeltételek biztosítása, am elyek  
vonzzák  és m egtartják a m unkatársakat, am elyek elkötelezett 
és a cég  sikereiben osztozó dolgozók fejlődését biztosítják.

Jó embertársi viszony: felelősségtudat a közösségért és a kör- 
nyezetert f as *.

*

IBM UK Ltd, UK
' - - . . , - V>- X. " J

' ' , • . . .

"Gondolkodom, tehát IBM"
> t

A z  IBM  UK felelős az IBM  Részvénytársaság Egyesült K irá lyságon  
belüli üzleti ügyeinek rövid  távú kiegyensúlyzott m enedzselésé
ért és h o sszú  távú optimalizálásáért, a m i egyben
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iS IP

mm

| Í  x S :m egegyezik  az IBM  alapértékeivel. Ezen értékek

-  <3 szem élyiség tisztelete

-  a fogyasztó  kiszo lgá lása

-  a tökéletességre törekvés. ,■}
piacorientált vállalattá tesz bennünket

teljesíti a T ársaság alábbi üzleti céljait:, ■ . ■ .......... .
-  szorosra  fűzn i a partneri viszonyt a fogyasztókkal

-  vezető helyet elfoglani a termékek és szolgáltatások tekin
tetében (olyan m ego ldásokat kínálni, am elyek m inőségük  
kel és innovációjuk révén tűnnek ki)

-  lépést tartani az ipari fejlődéssel . . .  . ... ■
-  m inden  tevékenységünket a lehető leghatékonyabban vé

ge zn i : i l l ®. <, v> *
-  fenntartani nyereségességünket (jövőbeli növekedésünkt * " - \

alapját)

- go nd ot  fordítani

-  a kockázatvállalók,
. . ■

-  az  üzlettársak,

-  a helyi társadalom  

szükségleteinek kielégítésére.

mm
wmm

.... ..... ■ . . .  .V:,............

A vállalati kultúrát az új menedzsment-iskolák a stratégiai menedzs
ment egyik alappilérének tekintik, amely segíti az egyéni és szervezeti 
célok teljesülését (Barakonyi/Lorange: 1993:198), illetve stratégiai erő

forrásként kezelik: kohéziós erőt látnak benne, olyan eszközt, amely 
segíti a szociális problémák megoldását, az egyén szorongásának, bi
zonytalanságérzetének tompítását. Az ideológia, az alapkoncepció, az 

eszménykép az a bázis, amely lehetővé teszi az egyén számára az orien

tálódást.

Miért van szükség ilyen bázisra? Míg a háború után az emberek a 
többség által közösen kitűzött életcélok elérésére törekedtek, mint az 
újjáépítés, az életszínvonal általános emelése, az általános szociális biz

tonság megteremtése, ma az értékelképzelések szétaprózódtak, indivi

dualizálódtak. Ilyen átalakulás után nehezebb heterogén csoportokat 
egységes célokra "felesketni", mozgósítani. Ugyanakkor él az emberek
ben az a vágy, hogy biztonságérzetet adó, közös célokért munkálkodó
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csoport tagjai legyenek. Világméretű értékeltolódások zajlanak száza
dunkban. Az értékváltozás a hagyományos motiváció válságához veze
tett: a munkával szemben új igényeket támasztunk, elvárjuk, hogy a 
munkahely az önmegvalósítás tere legyen, demokrácia, értelem hassa át, 

és a munkatársak között egészséges munkahelyi kommunikáció alakul
jon ki. De a struktúrák változatlanok maradtak: élnek a hierarchiák, rö

vidtávú költség- és nyereség-gondolkodás érvényesül (Kompa: 1990:41). 
Az átszervezések gyakorisága meggyengíti az adott konkrét munkához 
való kötődés motiváló erejét. Az anyagi bázisától megfosztott szakmai 
büszkeséget - a vállalat ideológiájában és annak külső megjenésében 
gyökerező - vállalati büszkeségnek kell fölváltania.

A világpiaci konkurrencia a munkahelyen szorongást és bizonytalan

ságérzetet vált ki. E félelem elhárítására is szolgál a vállalati kultúra az
zal, hogy az erős érzetét keltve mintegy menedéket nyújt, kielégíti a vé

dettség, biztonság utáni vágyat és megalapozza a vállalat iránti lojalitást.

A vállalati kultúra kevésbé negatív körülmények között is ösztönző 
erejű: összefogja a belső erőket, motivál, lelkesít, az összetartozás érzé
se révén egységesíti a különböző érdekeket.

A vállalat filozófiájának megvalósítását csak az azzal összhangban 
álló értékrend biztosítja. Sok vállalat már a pályázókat is egyértelműen 
saját értékrendjéből kiindulva szelektálja. Az értékek tudatosításának 

egyik eszköze a jutalmazási rendszer. Milyen, a kötelezően előírt felada

tokat meghaladó cselekedeteket jutalmaz a vállalat? Érdem-e az, ha va
laki évtizedeken át dolgozik a vállalatnál, vagy nagyobb érdem, ha újít?

A Diamond-Star Motor Corporation, (Normál, Illinois) a Chrysler 
és Mitsubishi joint venture-ként kezdte, de 1991-ben, amikor a 

részvényeit, a Mitsubishi leányvállalata lett.

tál 
és ti

K S H

ar a dolgozók kiválasztásakor nagyon kemény fel- 
zt. A jelentkezők egy negyede már a vállalat írás

égi tesztjénél kihullik. Az első akadályon átjutot- 
n 4o százaléka a második körben, az "átvilágítás"
ában esik ki. Mé Hasra 40 kva-
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lifikált jelentkező Jut. Milyen adottságú dolgozókat keresnek a 
vállalathoz? Az interperszonális kapcsolatok alapvetőek. A nyers 
individualizmus nem nyerő. A cég dolgozóitól odaadást, elköte
lezettséget, team-munkára való készséget vár el. A Diamond- 
Star azt reméli, hogy munkaerőállományát ilyen adottságok 

hosszú távra biztosíthatja és .céljainak megfelelően 
zthetl. Viszonzásul olyan munkakörülményeket ígér dolgo

zóinak, amelyek segítik szükségletei 
fejlődésüket.(Steers/Black:l 991:43)

*\ 1 -Y

kielégítését és személyes
; . . -  : : '

HmÉ l

A jap án o k  a m unkahét lerövidítését mérlegelik
' , ;

Mit tegyen egy vállalat, ha dolgozói "túlmotiváltak" ? Ez a helyzet 
Japánban. Japán hihetetlen sikerei és a világpiacon kivívott sze
repe láttán vállalati vezetők és kormánytisztviselők azon kezde
nek gondolkozni, hogy a japán dolgozók talán túlságosan is so
kat dolgoznak. Saját énjük szemszögéből nézve a kérdést: túl- 
motiváltak”. Annyira motiváltak, hogy ez már énjükre nézve ká
ros. Ezért a japán szakszervezetek most kezdeményezik, csök
kentsék a munkaidőt és a dolgozók menjenek hosszabb sza
badságra. Főképpen a közép- és idősebb korúak szolgálnak rá a 
hosszabb pihenésre. Több vállalat máris csatlakozik a kezdemé
nyezéshez. Ez azonban nem lesz könnyű feladat egy olyan or
szágban, ahol az efféle magatartás a vállalat iránti lojalitás hiá
nyának a jele. Először a dolgozók munka iránti alapviszonyulá
sát kell megváltoztatni.

rasÉI

Az interakciók szintjén a vállalati kultúra nyelvi megnyilatkozásokban 
is megfigyelhető.(ld. 100., 103, old.) A vállalati ideológia és filozófia hat 
a vállalatnál kialakuló nyelvezetre, szóhasználatra. A cég nyelvi 

"termékei": történetek, mítoszok, legendák, viccek, szlogenek szájról 
szájra járnak a dolgozók között, és erősítik a "mi", a közös múlt, az ösz- 
szetartozás érzését. A cég kifelé irányuló kommunikációját is meghatá
rozza a vállalati kultúra.

A vállalati kultúra cselekedetek formájában is megjelenik a mindenna

pokban. A vállalat napi eseményei adott, letisztult forgatóköny szerint 
zajlanak: az ülések, a megbeszélések, az új munkatársak tesztelése, fel

vétele, a munkahelyi versenyek, a vállalati ünnepek, jubileumok, mun
kaebédek, a közös kávézás a közös kultúrát tükrözik. A vállalat kiépíti 
saját rítusait: standardizált, rögzített viselkedési szokásait, főként azért,
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hogy maradandóvá tegye a "jeles" eseményeket. A rituálékkal konfliktu
sok, szorongások küzdhetők le. (Bachinger:1990:15)

A vállalati kultúra tárgyi jelekben is megnyilvánul. Az un. "Corporate 
Design" az egyediséget kifelé hivatótt megjeleníteni. A szakirodalom 

külön is foglalakozik a "Corporate Design" jelenségével. "Az identitás 
dokumentálása, tudatosan tervezett és átfogó design-program, amely 
egy adott szociális rendszer tárgyait, szolgáltatásait, létesítményeit egy
séges, de nem feltételenül egyforma, világos, pregnáns formai ismérvek 
révén összetartozóvá és egyedivé teszi." (Schmitt-Siegel: 1990:60)

A tárgyi jelek jelentősége sokrétű. A huszas években kezdtek elterjedni 
és a második világháború után hódítottak egyre nagyobb teret. Ennek 
egyrészt szocio-gazdasági okai vannak. A gazdag árukínálat folytán a 

termékek árban és minőségben alig különböznek egymástól, jobbára 
csak a szimbólumok és pszichikai tényezők hatnak differenciáló ténye
zőként a választásnál. Másrészt szocio-kulturális okok is szerepet játsza
nak: a vállalatoknak ma etikai, ökológiai, szociális és kulturális vonatko
zásban is színt kell vallaniuk. A Corporate Design pozitívan hat a válla
laton belül. A dolgozók számára világossá válik a vállalati eszménykép, 
érthetővé válnak a vállalatpolitikai alapelvei. Kifelé világos egyedi profilt 

jelenít meg. Megkülönbözteti a terméket a versenytársakétól. Egy új 

termék bevezetésekor már építeni lehet a cégről kialakított képre. A 
Corporate Design csendes, de hatásos reklámeszköz.

A vállalati kultúrák hatásai

A vállalati kultúrák sokféleképpen hatnak. Az erős kultúráknak 
nemcsak pozitív, hanem negatív hatásai is lehetnek. A pozitív ha
tások a következőkben nyilvánulnak meg (Steinmann / 
Schreyögg:1990: 544 ff.) •

• Az erős vállalati kultúra támpont a cselekvésben. Világos képet 
közvetít a valóságról, egyértelműen definiálja az események és 
helyzetek lehetséges értelmezését és szemléletmódját, így segíti a 
cég dolgozóit abban, hogy iránytűként használják és segítségével
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eligazodjanak összetett kérdésekben is. Erre különösen olyan cé
geknél van szükség, melyekben a formális szabályozás szintje ala
csony.

• A kiépült vállalati kultúra zavartalan kommunikációt eredményez. 
Lehetővé teszi komplex információs hálózat kiépítését, ennek kö
vetkeztében egyszerű, közvetlen lesz a híráramlás, a hírveszteség 
és a hírtorzulás pedig kisebb.

• Elősegíti a gyors döntést. Ha a munka közös értékekre épül, köny- 
nyen egyetértésre lehet jutni, a kompromisszumok kölcsönös meg
értéssel születnek.

• A döntések, a tervek, a projektek gyorsan megvalósulnak. Mint
hogy a döntéseket széles körben elfogadják, a gyakorlatba való 
átültetésük gyors. Az esetleges bizonytalanságok támpontjául az 
eszménykép szolgál.

• Az ellenőrzésre fordított költség alacsony. Az ellenőrzés közvetet
ten valósul meg, az iránytűként szolgáló minták oly mélyen gyö
kereznek, hogy nincs is szükség betartásuk állandó ellenőrzésére.

• A motiváció és a csoportszellem erős. A világosan meghatározott 
közös értékek iránti elkötelezettség a vállalattal való azonosulást 
mozdítja elő; nagy teljesítményekhez vezet. A cég ezt az azonosu
lást sokszor kifelé is erősen demonstrálja.

• A szilárd tájékozódási támpontot adó erős vállalati kultúra stabili
tást biztosít. Csökkenti a dolgozók szorongását, növeli önbizal
mukat és biztonságérzetüket. Ezért azok kevesebb indíttatást érez
nek arra, hogy munkahelyükről távol maradjanak, vagy munkahe
lyet változtassanak. így kisebb a fluktuáció, csökken a kieső mun
kaórák száma.

Az erős vállalati kultúra negatív hatása, hogy, ha hosszú időn keresztül 
változatlan marad, a cég megrekedhet a fejlődésben, a kultúra, a ha

gyomány őrzése konzerválja a múltat. A vállalatvezetés érzéketlenné 
válhat a belső problémák iránt.

A multinacionális cégek vállalati kultúrájáról

A gazdaság nemzetközivé válásának következményeként a nagy ame
rikai, távol-keleti, angol, japán vállalatok szinte behálózzák a világot. Az
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anya- és leányvállalatok sokasága, a különböző országokban működő 
telephelyek mindennapi gyakorlattá tették a nemzetközi menedzsment 
alapkérdéseit. A vállalati kultúra szempontjából a multinacionális cégek 
külön csoportot alkotnak. Kétségtelenül eltér egymástól az anya- és le
ányvállalatok földrajzi környezete, különbözőek gazdasági keretfeltétele
ik, vezetési apparátusuk, munkaerő-bázisuk és valószínűleg más múltra 
tekinthet vissza mindegyikük. A különböző nemzeti kultúrákhoz, 
ugyanakkor közös vállalati érdekekhez és célokhoz való kötődés azzal a 
következménnyel jár, hogy sajátosan megkülönböztető (elválasztó) és 
eggyé ötvöző jellemzők és törekvések keverednek és ütköznek egymás
sal.

A kultúrák konfrontálódásának három alaptípusa ismeretes:

• valamely fél dominanciája

• a felek kompromisszuma

• szinergia (a törekvések együtthatása).

Kulturális dominancia esetén a menedzser monokulturális vezetési 
stílusa érvényesül; ez a vezetés nem veszi figyelembe a kulturális kü
lönbségeket. A magatartás előnyei vitathatatlanok: hatékony, egyszerű, a 
menedzsertől nem igényel átállást, megvalósításának nincs akadálya. 
Nem lebecsülendők azonban a hátrányai sem: az alárendelt kultúra kép
viselőiben ellenérzés alakul ki, s ez akár a célok szabotálásához is elve
zethet. Rossz viszony alakul ki a vállalaton belül és ez még a vevőkörre 
is hathat.

Ha a kulturális kompromisszum jellemzi a viszonyt, a vezetők számba 
veszik ugyan a menedzseri magatartásban megnyilvánuló azonosságokat 
és különbségeket, de a szervezeti politika kialakításában és a gyakorlati 

kivitelezésben csak az azonosságokra építenek. Ennek előnye, hogy 
mentes minden ellenérzéstől. Hátránya viszont, hogy a menedzser maga
tartási "mozgásterét" leszűkíti az egyezőségek területére.

Kulturális szinergia esetén a vezetők a szervezet megtervezésekor és 
működtetése során felismerik és hasznosítják a fontos kognitív, az ér
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zelmi és viselkedésbeli azonosságokat és különbségeket. Az előnyök 
összegződnek. Pozitívuma, hogy nincs ellenállás, a vállalati politika és 
gyakorlat tág térben mozoghat, az azonosságok és különbségek elemzé
se viszont időigényes, jelentősen lelassítja az előkészítést.

Az eltérő irányítási és vállalati kultúrák összhangjának megteremtésére 
különböző modellek alakultak ki. Egyikük a menedzsment vezetési gya

korlata alapján etnocentrikus, policentrikus, régiócentrikus és geocentri
kus kultúrákat különböztet meg (Heenan és Perimutter: 1979).

Az etnocentrikus vállalati kultúrában az anyavállalat kultúrája domi
nál. Az anyaországbeli menedzserek presztízse nagyobb, ők töltik be a 
kulcspozíciókat, bérük meghaladja a leányvállalatnál szokásos béreket. 
Az anyavállalat számos előírást, utasítást ad a leányvállalatnak. Ha a cég 

nemzeti hovatartozásáról van szó, mindenki a központ nemzeti kötődé
sére gondol.

A policentrikus vállalati kultúra elismeri, a különböző országok sajá

tos, illetve helyi kultúráját; tudomásul veszi, hogy a fogadó ország me
nedzserei járatosabbak saját üzleti kultúrájukban. Az anyavállalattól való 
függés ennek ellenére erős: a legfontosabb helyi pozíciókat is az anyaor
szágból származó menedzserek töltik be, és a központba csak elvétve 
hívnak meg vezetőnek szakembereket a leányvállalatoktól..

A régiócentrikus szerezetek élnek a regionális bázis adta lehetősé
gekkel munkaerő toborzásakor, a továbbképzések és a jutalmazásások 
során. A régiócentrikus szervezetekre példa egy olyan amerikai cég, 
amelynek "főhadiszállása" és leányvállalatai Európában működnek. De 
ilyen pl. az a külföldi bank is, amelynek központja Budapesten van, fiók
jai pedig vidéken tevékenykednek, (pl. Creditanstalt, regionális bázis: 
Budapest). Itt ritkábban áramlik az információ közvetlenül az anyaválla
lat felé és tőle a vidéki fiókokhoz, de eleven a kommunikáció a főhadi
szállás és az anyavállalat között.

A Geocentrikus vagy globális vállalati kultúrák menedzsmentje elfo
gadja a helyi kultúrát is, igyekszik hozzá igazodni, és helyi vezetőknek is
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helyük van a cég irányításában. Az ilyen szervezet arra törekszik, hogy a 
régiókat egyetlen globális döntéshozó rendszerbe integrálja. A nemzeti 
hovatartozás nem játszik szerepet a kulcspozíciók elosztásában. A köz

pontok és leányvállalatok egy egységes egész részének tekintik magukat.

Más szerzők külön modellként kezelik a transznacionálisnak nevezett 

kultúrát A transznacionális kultúrájú vállalatok úgyszólván nemzetek 
felettiek. Világméretekben gondokoznak. Ilyenek a Pepsi, a Sony. Azzal 
tűnnek ki, hogy mindenkinek van esélye arra, hogy a vezetésbe kerüljön. 
Termékeiket az egész világon ugyanazzal a márkanévvel forgalmazzák 
(Daniels/ Radebaugh/ Lee: 1992).

Napjainkban a multinacionális cégek látványos átalakulásának lehe
tünk szemtanúi. A korábbi etno- és policentrikus kultúrák egyértelműen 
a globális kultúrák irányába tolódnak el. Ezzel párhuzamosan a kom

munikációban az angol nyelv tovább erősödő dominanciája érvényesül.

Külön kérdés, hogyan hat a multinacionális cégek, a külföldieket fog
lalkoztató vállalatok kultúrája a különféle a nemzeti kultúrákra. Sok 
menedzser úgy vélekedik, hogy a vállalati kultúra károsítja, elsorvasztja 

a nemzeti kultúrát. Tapasztalatuk szerint a különböző országból érkező, 
de egy vállalatnál dolgozó munkások kultúrája a vállalati kultúra hatásá
ra fokozatosan oly mértékben homogenizálódik, hogy egymásra szinte 

jobban hasonlítanak, mint saját etnikumuk tagjaira. A vizsgálatok azon

ban cáfolják ezt a nézetet: azt mutatják ki, hogy a vállalati kultúra nem 
sorvasztja el a nemzeti kultúrát, ellenkezőleg, inkább megerősíti 
(Adler:47).
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Összefoglalás:

Ebben a fejezetben az interkulturális üzleti kommunikáció kultú ra
függőségét vizsgáltuk. A befolyásoló tényezők fontos elemét, a gaz
dasági és vállalati ku ltú rá t részletesebben is áttekintettük. Megvizs
gáltuk, hogyan függ össze a nemzeti kultúra és egy ország gazdasági 
ku ltú rája . E kérdéskörön belül kiemeltük azt, hogy miképpen nyil
vánul meg a kultú ra  egy gazdaság fejlődésének adott pillanatában, 
m iképpen hat a gazdasági múlt, és m iként érinti a kultúra a gazda
ság hum án oldalát. A vállalati kultúra szempontjából fontosnak 
ta rto ttuk , hogy bem utassuk a kultúra egyes rétegeinek és felszíni 
m egnyilvánulásának összefüggéseit. A vállati kultúra a kom m uni
kációra közvetlenül és közvetetten is hat. Tárgyunk szempontjából 
ez lényeges kérdés. A közvetett hatás a vállalati kultúra elemeként 
kiépített kommunikációs csatornák, kommunikációs szokások mi
lyenségében tükröződik. A közvetlen hatás pedig abban, amilyen 
nyelvi eszköztárat, belső, saját cégnyelvet alakít ki a vállalati közös
ség. Á ttek in tettük  a multinacionális vállalatok idevágó kérdéseit is, 
m inthogy ezeknél a vállalatoknál a nemzeti különbözőségek a m in
dennapok gyakorlatában konfrontálódnak.

A következő fejezetben a gazdasági és vállalati kultúra egy-egy ré
gióra, illetve országra jellemző változatával ism erkedünk meg. Nem 
törekszünk teljességre. A bem utatott jellegzetességek csupán a rra  
h ívják  fel a figyelmet, milyen nagyok az eltérések egyes területeket 
összehasonlítva.



Gazdasági és vállalati 
kultúrák nemzetközi 
összehasonlításban

E fejezetben nemzetközi összehasonlításban foglalkozunk a gazdasági 

és vállalati kultúrával. A gazdasági kultúra kérdésegyütteséből csak azo

kat a területeket emeljük ki, amelyek a kommunikációra - a menedzser 

kommunikációjára - közvetlenül hatnak. Ez a problémakör az első alfe- 

jezet tárgya. Ahhoz, hogy a vállalati kultúrát nemzetközi méretekben le

hessen elemezni (és ne egyenként vett, különböző országban tevékeny

kedő vállalatokat hasonlítsunk össze egymással), el kell fogadnunk, 
hogy a külön-külön kialakult és sok részletben egyedi vállalati kultúrák

nak olyan közös és világosan kirajzolódó nemzeti ismérveik vannak, 

amelyek alapot adnak arra, hogy egy-egy ország, sőt - még nagyobb 

regionális egységeket egybefoglalva és még durvább általánosításokat 

megengedve - egész gazdasági tömbök vállalati kultúrájáról beszéljünk. 

A kutatások egybehangzó eredményei igazolják, hogy ez az általánosítás 

nem megalapozatlan.

A kérdést két irányból közelítjük meg. Először azt vesszük számba, 

hogy a nemzetközi összehasonlításban végzett, vállalati kultúrára vonat

kozó egyes jelentősebb felmérések milyen kérdésekre kerestek választ, 

és mit lehetett ezekből a válaszokból kiolvasni. Majd összegezzük kul- 

túrközösségenként a jellemző vonásokat. Végül a magyarországi vállala

tokról alkotunk képet.
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E fe je z e t k é rd ése i:
Milyen a kom m unikációt kiemelten befolyásoló eltérések figyelhe
tők meg az egyes nemzetek gazdasági kultúrájában?
Milyen szem pontok alapján hasonlítottak össze m értékadó nemzet 
közi felmérések az egyes vállalatok kultúráját?
Mi jellemzi néhány kiválasztott ország vállalati ku ltúráját?

5.1. N em zetek - gazdasági kultúrák

A gazdasági kultúra, mint láttuk, nem választható el a nemzeti kultúrá

tól. Megtalálhatjuk benne a kultúra magját, mély rétegének különböző 

elemeit. Ennek a kultúrának az egyes elemei alakítják ki a gazdaság 

munkaerő-szemléletét, szociális érzékenységét, a gazdasági erkölcsét és 

etikáját, az állam gazdasági intervenciós magatartását stb. A gazdasági 

kultúra egyben megszabja a vállalati kultúra kereteit is. Tartósan egyet

len vállalat kultúrája sem állhat ellentétben sem az etnokultúrával, sem a 

neki működési teret adó gazdaság kultúrájával.

Vizsgálódásunkban a következő kérdésekre keresünk választ:

Melyek a gazdasági kultú rának  azok az elemei, amelyek a kommu
nikáció szem pontjából különösen fontosak?

Milyen eltéréseiket ism erhetjük fel néhány kiválasztott országban?

A német üzletemberek tárgyalásában rendszerint "profizmus"-uk tűnik 

fel: kitűnő a tárgyi felkészültségük, kitűnő a tárgyalási technikájuk. Az 

amerikaiak általában magabiztosan, tényszerűen, tekintélytisztelettől 

mentesen kommunikálnak. A skandinávok nagy többsége kiválóan be

szél valamilyen idegen nyelven, főként angolul, de sokuk több idegen 

nyelven is. Vajon összefüggnek-e ezek a megfigyelések az adott orszá

gok gazdasági kultúrájával?
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A gazdasági kultúrában valóban elkülöníthetünk olyan elemek, ame
lyek erősen összefüggnek a kommunikációval, ilyenek:

• az iskolázottság, a képzettség;

• a gazdaság humán tényezőinek kezelése;

• a gazdaságot uraló szervezeti strukturálódás;

• a vállalatok általánosan jellemző mérete

Az iskolázottság, képzettség kérdésében nagy szerepe van az oktatási 
rendszernek az alapfokú képzéstől kezdve egészen a legfelsőbb szintig. 
Ezen belül rendkívül fontos a gazdasági szakemberek, a menedzserek 
képzése, továbbképzése, az, hogy a társadalom mennyire fogadta el a 
gazdasági képzésnek azt a szemléletét, hogy egész életen át tanulni kell, 
az egész élet folyamán tovább kell képeznie magát mindenkinek, vagyis 
a permanens tanulás gondolatát. Meghatározó szerepe van a tovább
képzés rendszerének is: ki szervezi, ki felügyeli a képzést: az egyetemek, 
vagy maguk a munkahelyek, a gazdasági kamarák, esetleg egyházi alapí
tású intézmények? Mekkora az egyén önképzési igénye?

A felsőfokú diplomával rendelkező vezető menedzserek aránya világ
viszonylatban Amerikában a legmagasabb: 85%. Az üzletember és me
nedzserképzés gyakorlatorientált, problémamegoldó és participatív. 
Ilyen tekintetben a brit és az amerikai gazdasági szakemberképzés job
ban hasonlít egymásra, mint a brit és a francia. A participatív oktatási 
stílushoz szokott menedzserek vezetői és kommunikációs gyakorlatában 
világosan tükröződik az indítás (Amerikában a tanulókat az alapfokú 
képzéstől kezdve kreatív együttdolgozáshoz szoktatják, Angliában pedig 

a tutori rendszer segíti a teljes integrálódást). A képzés ma legnépsze
rűbb formája szerint a jövendő üzletember alapdiplomát, azt követően 
pedig MBA (Master of Business Administration) fokozatot szerez. Az 
USA-ban évente átlagosan 70.000-en végeznek MBA-kurzusokon. A 

továbbképzésnek is széleskörű gyakorlata van. A vezető bankok 70%-a 
küldi évente dolgozóit 5 napot meghaladó "tréningre". 
(Handy/Gordon/Gow/Randlesome: 1988:51-81)
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A japánok a világ egyik leghatékonyabb iskolarendszerével büszkél
kedhetnek. Ezt bizonyítja az írástudók, érettségizettek, felsőfokú diplo
mát szerzettek aránya nemzetközi összehasonlításban. A felső vezetés
ben - Amerika után - itt a legmagasabb q. felsőfokú végzettséggel ren
delkezők aránya. A továbbképzés legelterjedtebb formája az OJT (on 

the job training), a cégspecifikus gyakorlati képzés.

A magas beosztású német üzletemberek elméleti tudása megalapozott. 
Műveltek, kommunikációs készségük csiszolt. A német egyetemek 

színvonala magas. 1984-ben a csúcspozíciókat betöltő menedzserek 
46%-a rendelkezett egyetemi diplomával, 6%-uk gazdasági főiskolai, 
10% műszaki főiskolai oklevéllel. A divíziók élén állóknál ez az arány 
34, 7, illetve 14% volt. A 100 legnagyobb német vállalat vezető stábjá

nak 53,8%-a doktorált (a Siemens 20 első számú vezetője közül 14-nek 
van doktori fokozata, a Deutsche Bank 12 fos vezérkarából 10-nek). 
Az MBA-képzési rendszert Németország nem követte. A felsőfokú üz
letember- és menedzserképzés hallgatói általában 26-28 évesen szerez
nek diplomát, 30 évesek, amikor a doktori címet megszerzik. A néme
tek a "permanens tanulás" tipikus példái: a 19 és 65 év közötti lakosság 
25%-a vesz részt évente valamilyen szervezett képzésben. A vállalatok 
folyamatosan küldik dolgozóikat belső és külső továbbképző tanfolya
mokra, kurzusokra (Handy/Gordon/Dow/Randlesome: 1988:127-162). 
A felsőoktatási intézményeken kívül fontos szerepet játszanak a tovább
képzésben a kamarák, a vállalatok által működtetett továbbképző intéz

mények, mint amilyen a Bankakademie.

A nemzetközi kommunikáció szempontjából rendkívül fontos, hogyan 
viszonyul a gazdaság az idegen nyelvek ismeretéhez. A skandináv or
szágok, Japán menedzserei kiválóan beszélnek idegen nyelveket, több

nyire angolul. Fontosnak tartja-e egy ország gazdasági vezetése, hogy 
ösztönözze, támogassa szakemberei nyelvtudását? Része-e a felsőfokú 
üzleti képzésnek az idegennyelv-tudás fejlesztése, mint Franciaország
ban, Németországban? Vagy az egyénre bízza a döntést, hogy képessé
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akar-e válni arra, hogy nemzetközi környezetben is tudjon kommuni
kálni?

Nyilvánvaló, hogy minél gazdagabb valakinek az általános ismeret

anyaga (minél több új információt tild már meglévő ismereteihez kötni), 

minél alaposabban ismeri saját szakterületét és minél biztonságosabban 

bánik egy vagy több idegen nyelvvel, annál könnyebben, pontosabban 

képes mondanivalóját szavakba önteni, annál meggyőzőbben tud érvel

ni, összefüggéseket megvilágítani és a mások közléseit helyesen értel

mezni. És minél csiszoltabb valakinek a tárgyalási készsége, annál ered

ményesebb lesz szóbeli kommunikációja.

A humán tényezők szorosan összefüggnek a munkaerő úgyszólván 

minden tényezőjével. Összefüggnek vele például az alábbi kérdések: 

Vajon a gazdaság arra rendezkedik-e be, hogy a munkavállalók és mun

kaadók egymással egy életre elkötelezik magukat? Felelősek-e egymá

sért? A harmonikus kommunikáció mindkét fél érdeke-e? Milyen a nők 

aránya a menedzsmentben, a csúcsvezető pozíciókban? Mennyire szuve

rén az egyén a gazdasági cselekvésben? Hogyan kezeli a gazdaság egé

sze az újítást, a kezdeményezést, konstruktív, kreatív munkatársakat? 

(Ezek a kérdések nemcsak a vállalati kultúra körébe tartoznak.) A gaz

daság adó- és hitelrendszere serkenti-e, vagy ellenkezőleg, elfojtja-e a 

kezdeményező kedvet, a vállalkozókészséget? Nyilvánvaló, a gazdaság 

minden kreatív, leleményes, kezdeményező szereplője a kommunikáció

ban is kreatív.

A menedzsment valamennyi szintjén Japánban a női munkaerő össze

sen 6,7%-a, az USA-ban 23,5%-a és Németországban 39,8%-a tölt be 

vezetői állást. (Handy/Gordon/Gow/Randlesome: 1988:48) Bár a né

metországi számok a női vezetés nagyobb hányadáról tanúskodnak, 

mint a más országokéi, a felső vezetésben az arányuk itt is csak 3,6%-ot 

tesz ki, noha pl. az évi átlagosan 1300 gazdaságtudományi doktori cím 

közül nők 200-at szereznek meg.
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A vállalatok domináns struktúra-rendszere és a kommunikáció össze
függéseit már érintettük.(ld.3.2. fejezet)

Az "uralkodó" vállalatméret is kitermeli a maga tipikus kommuni
kációs rutinját. Kis- és nagyvállalatok köiött a kommunikáció formái
ban, módjában, stílusában igen nagy különbségek vannak.

Japán, Ausztria, Németország gazdaságában a kis- és középméretű 
vállalatok rendkívül fontos helyet foglalnak el. E vállalatok jó részében 
a vezetés tekintélyelvű. A német és osztrák kisvállalatok a paternalista 
vezetés tankönyvi mintapéldái. A kisvállalatoknál és a középméretűek 
jelentős részénél - a családi vezetés alatt állóknál - a kommunikáció 
közvetlen, kevésbé épül formális csatornákra, mint nagyvállalatoknál. 
Az első számú vezető és tulajdonos név szerint ismeri munkatársait. Ha 

külföldi menedzser veszi át a vezetést, az ilyen jellegű kommunikáció

nak rendszerint vége szakad, ami törést okoz a vállalat életében.

5.2. Vállalati ku ltúrák nem zetközi összehasonlításban

A vállalati kultúra nemzetközi kutatása három nagy gazdasági tömbre 
koncentrál: Észak-Amerika, Távol-Kelet és Nyugat-Európa. Az indok 
érthető. E három gazdasági tömb tömöríti magába a világ vezető gazda

sági erőit. Amikor a második világháború után Amerika a keleti piacok 

felé fordult, kibontakoztak a kelet-ázsiai térségben meghúzódó nagy le
hetőségek, körvonalazódott a térség nagy fontossága. A "japán csoda" 
csak fokozta az érdeklődést. Japán és a "kis tigrisek" terjeszkedésével 
pedig Európát is egyre inkább megérintette a Kelet gazdasági kihívása. 
Ugyanilyen fontos szálak fűzik össze Nyugat-Európát Észak- 

Amerikával. Ez a tény önmagában is elég lenne az összehasonlító kuta
tások megindításához. Ehhez azonban még az a rendkívül lényeges kö

rülmény is társul, hogy a három térség kultúrája is élesen eltér egymás
tól. Mások a három térség vallási, filozófiai gyökerei, más társadalmuk
nak a léthez való viszonya, más a múltja, történelme, mások a hagyomá
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nyai, a szokásai. Az üzletembereket gyakorlati tapasztalatok döbbentet
ték rá arra, hogy hazai terepen jól bevált üzleti fogásaik, pontosan meg
tervezett stratégiáik e számukra idegen világokban hatástalannak bizo
nyulnak, zsákutcába jutnak. Elsősorban a gyakorlati igények kielégítésé

re szolgált a nyomtatásban megjelent amerikai-japán, amerikai-kelet- 
ázsiai, később pedig európai-kelet-ázsiai összehasonlító elemzés. Keve
sebb, bár nem kevés tanulmány foglalkozik európai-amerikai különbsé
gekkel.

A kelet-európai átalakulások új helyzetet teremtettek a világgazdaság
ban. Az érdeklődés hirtelen megélénkült. Kelet-Európa múltbeli elszige
teltsége, mind az amerikai, mind a kelet-ázsiai, mind pedig a nyugat
európaitól eltérő kulturális öröksége és élő kultúrája indokolttá tette, 
hogy meginduljanak azok a kutatások, amelyeknek tárgya Nyugat- és 

Kelet-Európa, Amerika és Kelet-Európa ill. Kelet-Európa és Kelet-Ázsia 
gazdasági és vállalati kultúrájának összehasonlítása, hogy a korábbi 
"háromszög" most már négyszöggé alakuljon.

A nemzetközi összehasonlító kutatások eredményeit először aszerint 
fogjuk elemezni, hogy felméréseik, megfigyeléseik során a kutatók mi
lyen kérdésekre kerestek választ. A leggyakrabban vizsgált kérdések:

• a célok, értékrendek, a vállalat stratégiája, a siker;

• a vezetői tekintély és viselkedés;

• a hatalmi távolság, a bizonytalanság kerülése, az individualizmus vs 
kollektivizmus, a maszkulin vs feminin szerep.

Ezt követően a nagy kultűrközösségeket vesszük alapul, illetve a 
nagy gazdasági tömbök legfontosabb jellemzőit vesszük számba.

Értékek, célok, stratégia

Több éven át vizsgálta nyugat-európai országokban az értékek, célok 
és a vállalati stratégia kérdéseit egy nemzetközi kutatógárda, a 
STRATOS-csoport (Strategic Orientation o f Small and Médium Sized
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Enterprises). Célja az volt, hogy megismerje, mi jellemzi a kis- és kö
zépméretű vállalatok cél- és értékrendjét, vállalati stratégiáját, illetve 
összefüggést keressen e tényezők és a vállalatok sikeressége között 
(Fröhlich/Pichler: 1988).

A kutatók legjellemzőbb értékhordozókként a következőket 
vizsgálták:

a jólét megteremtése, 
az üzlet fontosabb mint a család, 
a szabadidőt a cégért feláldozni, 
a családi tradíciókat fenntartani, 
az önmegvalósítás módja a munka, 
nyereségmaximálásra törekedni, 
a munka önmagáért, 
a főnököket is továbbképezni, 
etikai alapokon eljárni, 
a cég családi ügy, 
konfliktusokat kerülni, 
elismerést kivívni,
a vezető inkább menedzser mint technikus, 
menedzserképzés a cégen belül, 
lényegesen többet keresni mint a beosztottak, 
a vezetés a család kezében, 
magad ura vagy a kisvállalatnál, 
hatalmat gyakorolni

I  . 'i
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A válaszok elemzéséből az derült ki, hogy pl. Németország, Svájc és 
Ausztria szellemi és kulturális azonosságai sokkal erőteljesebben befo
lyásolják a vállalkozói értékmagatartást, mint azok a szorosra fűzött 
gazdasági szálak, amelyek pl. Belgiumot és Hollandiát kapcsolják össze. 
Az elemzésből az is kitűnt, hogy a hagyományosan kevert népességű 
Ausztria tipikus vállalati kultúrája számos országéval tartalmaz azonos 
jellemzőket. Nem volt meglepő, hogy a britekre viszont a szinte végletes 
különállóság, elkülönülés a jellemző.
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A vállalatirányítási kérdésekben azonban (mint a fontos feladatok de
legálása, a decentralizált döntéshozatal, a részletes munkaköri leírás, a 
termelésért érzett felelősség, a marketingért érzett felelősség, a dolgozók 
beállítottságáért érzett felelősség) a  ̂nemzeti tényező helyett a vállalat 
nagysága volt a meghatározó.

A felmérés a vállalat vs társadalom értéktartományban azt vizsgálta, 

hogy érdekkonfliktusok esetén mi élvez elsőbbséget: a vállalati vagy a 
társadalmi érdek; milyen a vállalkozók viszonya a szakszervezetekhez, a 
pártokhoz, a kulturális intézményekhez.

A vállalat viszonya a társadalomhoz kérdést illetően jelentős eltérése
ket mutatott ki a vizsgálat.

A szociális érzelmüség kérdésében, vagyis hogy a vállalkozó egy bizo
nyos ellátási kötelezettséget is érez a társadalommal szemben és nem ki
zárólag hasznot hozó tevékenységre hajlandó, szintén erősen megoszlott 
az állásfoglalás nemzetekre kivetítve.

* francia
-nyékét 

yar,

ak nyereséges üzletágat hajlandó fenntartani, 
, osztrákok sokkal inkább készek engedmé- 
feltehetően vevőkörükhöz való viszonyukkal

A vállalatok stratégiai viselkedésének vizsgálata is rendkívül érdekes 
adatokkal szolgál. A menedzsment-stratégia elemzésnél kiderült, hogy a 
vizsgált kis- és középméretű vállalatok több mint háromnegyed része 

készít írásos tervet (legalább egy évre és legalább egy funkcionális terü
leten, mint termelés, személyzet, értékesítés, kutatás és fejlesztés vala
mint pénzügy).
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A vezetői tekintély és viselkedési módok

Több tanulmány tárgya volt a kulturális és vallási hagyományok, illetve 
normák és a tekintélyi kapcsolatok kölcsönhatásának kérdése. Ilyen tár
gyú felméréseket végeztek pl. Németország, Franciaország, az USA, 
Nagy-Britannia, Dél-Amerika, India, Thaiföld és Japán vállalatai köré
ben.

Gazdag interjú-anyagokból (Ruedi/Lawrence:l 970) az derül ki, 
hogy a német nagyvállalatok vezetősége fontosnak tarja a for
mális szolgálati út betartását. Ezért a német alkalmazottak kerü
lik a közvetlen, "rövidrezárt" kapcsolatfelvételt, a szolgálati út 
szerinti felettes megkerülését a vállalaton belüli ügyek intézésé
ben. Attól tartanak, hogy az adott vezető megsértődik, ami pe
dig állásukat is veszélybe sodorhatja. A német menedzser tekin
télye inkább pozíciójából ered, mint szakmai kompetenciájából. 
A nagy hatalmi harcban gyakori az információ-visszatartás, az 
egységek sokszor bizalmatlanok egymással szemben. A hierar
chia alacsonyabb szintjein elhelyezkedő menedzserek alig-alig 
tudják a döntéseket befolyásolni.

A németek az amerikaiakkal összehasonlítva:

• hajlamosak a realitás megszépítésére,
• fontosabbnak tartják a stabil és világosan meghatározott 

szociális kapcsolatokat, struktúrákat és viselkedési formá
kat,

• kevésbé motiváltak, kevésbé teljesítményorientáltak,
• jobban vonzódnak az individuális tevékenységekhez és ke

vésbé szívesen dolgoznak csoportokban,
• jobban félnek a kudarctól és attól, hogy felettesük nem 

tetszését váltják ki.

Hatalmi távolság, bizonytalanság-kerülés, individualizmus vs 
kollektívszellem, férfias vs nőies kultúravonások

A holland Geert Hofstede négy kérdéskör alapján hasonlítja össze kü
lönböző országok vállalati dolgozóinak értékrendjét és viselkedését:

• a hatalomból eredő távolságtartás

• a bizonytalanság kerülése: a biztos vs bizonytalan jövő
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• individualizmus vs kollektív magatartás

• maszkulin vs' feminin szerepek: a szerepek és a hozzájuk kötődő 
értékek a különböző kultúrközösségekben.

A vizsgált 53 ország között egyaránt voltak európai, ázsiai, afrikai, 
ausztráliai és amerikai országok multinacionális cégei, (de sajnos magyar 
cég nem)

A kapott eredményeket Hofstede koordináta rendszeren ábrázolta.

A kis hatalmi távolságot tartó kultúrákban (amilyenek pl. Ausztria, 
Dánia, Izrael, Uj-Zéland) az egyénnek nagyobb a szabadsága önmaga 
kibontakoztatására. A beosztottak kevésbé félnek attól, hogy egyet nem 
értésüket felettesük tudomására hozzák. Az autokratikus magatartást 
nehezen fogadják el. Szívesen dolgoznak nagy vállalatoknál, kevesen 

vágynak arra, hogy külföldön éljenek, és külföldi menedzsert is nehezen 
fogadják el.

A bizonytalanság kerülése a legvilágosabban a belső szabályokhoz 
való viszonyulásban érhető tetten. A bizonytalanságot erősen kerülők 
tartanak attól, hogy a belső szabályokat megszegjék. Ragaszkodnak he
lyükhöz, pozíciójukhoz, tartanak a mobilitástól, az állásváltoztatástól. 
Attitűdjükkel együtt jár a stressz, az idegeskedés. A bizonytalanságot 
kevésbé kerülő kultúrák tagjainak nagyobb a konfliktustürő képessége és 
kompromisszumkészsége. Ausztria, Németország és Svájc a bizonyta

lanság kerülésének skáláján középütt helyezkedik el.

Az individualista kultúrák az egyén teljesítményét és jogait hangsú
lyozzák és középpontba állítják egyéni szükségletek kielégítését. Az 
egyén becsben tartja a munkahelyétől távol töltött, a magánéletére for
dítható időt és az autonómiát. Érzelmileg független cégétől. Sokan szí
vesen dolgoznak kisvállalatoknál. A férfiak és a nők egyaránt aspirálnak 

vezetői posztokra.

A kollektív szellemű kultúrák tagjai ezzel szemben azonosulnak szer
vezetükkel. A szervezet igényei erősen meghatározzák az egyén ma
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gánéletét, pl. a barátok megválogatását. Szinte kiváltságnak tekintik, 
hogy a szervezet tagjai lehetnek. A szervezet határozza meg a társadalmi 
rendről alkotott képüket is. A csoport-lojalitás annyira fontos, hogy a 
teljesítménynél és a hatékonyságnál is magasabbra értékelik. Az indivi
dualista kultúra motiválja és kézben tartja a tagjait azáltal, hogy kilátásba 

helyezi a büntethetőséget, ugyanakkor lehetőséget teremt az önmegva
lósításra. A kollektív szellemű kultúrában szégyenérzetet vált ki, ha va
laki a csoport normáit megsérti. A csoport által nyújtott közös teljesít
mény viszont motiváló tényező. A legindividualistább társadalom: az 
ausztrál, az észak-amerikai és az angol.

A maszkulin kultúrákban a férfi-nő szerepek élesen elkülönülnek egy
mástól. A kulturális eszményt az olyan a hagyományosan "férfi'-értékek 

határozzák meg, mint a teljesítmény, a hatalom tényleges gyakorlása. A 

férfitől elvárják, hogy magabiztos, versenyszellemű legyen. A társada

lom tagjai elfogadják a munkából adódó nagyobb stresszt; a vállalati élet 
belefolyik a magánéletbe; a rövidebb munkaidővel szemben a magasabb 
fizetést részesítik előnyben. A menedzserek "vezető-függőségben" élnek, 
vezetői pozíciójuknak valósággal rabjai.

A feminin kultúrákban a férfi-nő szerepek kevésbé élesen rajzolód
nak ki, és a domináns értékek általában a feminin szerephez kötődnek. 

A társadalom tagjai inkább a kölcsönös összetartást keresik, és nem ver

senyeznek egymással. Az egyéni "tündöklés" gyanús, a kívülállót és anti- 

hőst együttérzéssel szemlélik.

A vizsgált országok közül Japánra nagyon erős maszkulin kultúra jel
lemző. Legkevésbé maszkulin a dán, a svéd és a norvég, és közepesen 
maszkulin a német, az osztrák és a. svájci vállalatok kultúrája.

Vállalati kultúrák országonként

Nem foglalkozhatunk behatóbban az egyes régiók és az egyes orszá
gok vállalati kultúrájával. A kérdés meghaladja e könyv kereteit. A más-
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ság megértése és elfogadása azonban része a menedzser kommunikáció

képességének. Ezért elengedhetetlen, hogy legalább az alábbi fontosabb 
kérdésekre valamilyen választ keressünk:

Mi jellemzi néhány nyugat-európai ország vállalatainak kultúráját?

Hogyan jellemezhetők a kelet-ázsiai vállalati kultúrák?

Milyen jellemzői vannak az észak-amerikai vállalatok kultúrájá
nak?

Milyen ma a magyar vállalatok kultúrája?

Néhány nyugat-európai ország vállalati kultúráiról

A vállalati kultúra szempontjából Nyugat-Európa nem egységes terü

let. Országainak más és más a történelmi öröksége, a nyelve, kultúrkö- 

zösségenként eltérőek a hagyományai, gazdasági kultúrája. A nyugat

európai országok egyik része tagja az Európai Uniónak, másik része 

nem csatlakozott az integrációhoz, illetve más társulások tagja. Találunk 

közöttük kis és nagy, ipari és agrárországot. Általánosságban véve az 

eltérések mégis kevésbé jelentősek, mint azok a hasonlóságok, amelyek 

akkor ötlenek szemünkbe, ha Nyugat-Európát például Kelet-Ázsiával 

vetjük egybe. A különböző tanulmányok rendszerint mégis külön írnak a 

skandináv és a német nyelvterület országairól, a nyugati kisországokról, 

és elkülönítik az eltérő utat járó Franciaországot és Nagy-Britanniát.

A skandináv országok

anya, mind az apa számára lehetővé 
zási szabadságra menjen. Amikor a 
d Posta igazgatója nagy felbolydulást 
• néhány hónap gyermekgondozási 
s otthon akar maradni az újszülöttel, 
nytelen, kifejtette, hogy egy magas 

olyan munkavállaló mint a többi em- 
menedzser is arra vágyik és szüksé- 
li munkát a családi élettel egyensú- 

tette, hiszi, hogy annak a vállalatnak,
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amely nem képes néhány hónapig ügyvezető igazgatója nélkül 
működni, nincs létjogosultsága. (Adler:1 986:42)

A Hofstede-féle elemzése alapján tudjuk, hogy a skandináv vállalatok 
kultúrája inkább feminin, mint maszkulin. A vezetők beosztottaikkal kis 
hatalmi távolságot tartanak, a kultúra tagjai bizonytalanságot közepesen 
vagy annál kevésbé kerülik, erősen individualisták. Vagyis ezekben az 
országokban kisebb a szervezeteken belüli versengési szellem, a társada
lom az átlag-ember társadalma. A felettesek és a beosztottak, a magas 
tisztséget viselők és az "átlagember" viszonya közvetlen. Jól megfigyel
hető a közvetlenség a hírközlő médiákon keresztül is, ahogyan pl. a dán 
riporter tegezve fordul a miniszterhez. Ugyanezt teszi az egyetemi hall

gató is, ha professzorával beszél (legfeljebb - tisztelete kifejezéséül - nem 
kereszt-, hanem vezeték nevén szólítja meg). Az önkifejezésnek és ön
megvalósításnak viszonylag tág tere van mind a munkahelyen, mind a 
társadalom egyéb közegeiben. A vállalaton belül a személyi kapcsolato

kat kiemelő "piaci bürokrácia" (markét bureaucracy) érvényesül. Ez a 
piaci bürokrácia olyan informális kapcsolatokat, "szövetségeket" alakít
hat ki, amelyek arra is képesek, hogy a formális szervezet céljait keresz

tezzék. (Mead: 1992:26.)

A finnek a többi skandináv ország polgárainál munkacentrikusabbak, 
jobban igénylik a szervezett formát, hajlanak a jól működő, az olajozott, 
de bürokratikus megoldásokra. Szívesebben dolgoznak egyénileg, mint 
csoportban. Az olajozott csoportmunkánál többre értékelik az egyén 
kitartását, teljesítményét, a kurázsit, de még a makacsságot is. Idő
tudatuk nagy, így fontos számukra a pontosság, a határidők betartása. A 

látogatótól elvárják, hogy előzetesen bejelentkezzék. A finnek nevelésé

ben - a többség protestáns etikájának megfelelően - a munka mindig 

fontos volt. Általában kevésbé nyitottak, nehezebben kommunikálnak: 

gondolkodásuk inkább szintetikus mint analitikus. Adott szavukat komo
lyan állják. A hallgatást nem tekintik udvariatlanságnak egy finn társa
ságban.
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Döntést általában nem hoznak gyorsan, az amerikaiaknál mindenesetre 
lassabban, de gyorsabban a japánoknál. Ha azonban egy kérdést eldön
tötték, azt nem szívesen változtatják meg. Jellemzőik közé tartozik a ha- 

zafiság, identitásukat féltve őrzik és ápolják. A munka és a szabadidő, az 
otthon és a munkahely, a kollégák és a család közötti választóvonal va
lamivel élesebb, mint sok más országban. Üzleti vendégüket a finnek in

kább viszik nyilvános helyre, étterembe, szaunába, mint otthonukba. 
Önfegyelmük, munkafegyelmük példás; a rejtett ellenőrzést nem szere
tik. A finn akkor elégedett a munkájával, ha munkahelyén jogait és fele
lősségét világosan meghatározzák, ha ismertetik vele a vállalat célrend
szerét, majd hagyják, hogy békén önállóan dolgozzék. A finn vezető 
hatékony, eredményes, de kissé bürokratikus. Nem tartja szükségesnek, 
hogy döntéseit előzetesen minden érintettel megbeszélje. Szívesen dol
gozik egyedül, beosztottjaitól elkülönülve, bár beosztottjaival vezetővol
tát nemigen érzékelteti. Beosztottai viszont elvárják tőle, hogy viselke
dése példaadó legyen. A nemzetközi üzleti életben kevésbé magabiztos, 
mint amerikai vagy európai társai. (V.ö.: Zacher: 1991:38-39, valamint 
Nurmi: 1990.)

A német vállalatok kultúrája

A német gazdaság kultúráját más országokétól alapvetően az állam és 
a gazdaság sajátos viszonya, a maga nemében egyedül álló szociális pi
acgazdaság kiépítése és sikeres működtetése különbözteti meg. Ennek a 

kultúrának a működőképes piac az alapja. A piac működésének pedig 
előfeltétele a magántulajdon és az egyén szabadsága. Védelmüket az ál

lam szavatolja. A piac legfontosabb funkciója az, hogy a korlátozott 

javakat és szolgáltatásokat oda irányítsa, ahol a legnagyobb egyéni hasz
not hozzák. De ez a piac egyben szociális is: azt jutalmazza, aki 
résztvesz más emberek szükségleteinek kielégítésében. Az állam a "piac 
rendőrségének" szerepét tölti be: biztosítja a gazdaság szabadságát, a 

teljesítmények tisztességes versenyét. Megvédi viszont azokat, akik a pi
aci versenyben hátrányokkal indulónak, ezáltal korrigálja a piac kímélet
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lenségét. A német szociális háló a beteg- és nyugdíjbiztosítástól a csök
kent munkaképességűek és a munkanélküliek védelmén keresztül az 
oktatás, a képzés és az átképzés jól szervezett rendszeréig sok mindenre 

kiterjed. Bár a recesszió, úgy látszik, 1996-ban már a "rajnamenti kapi
talizmust" is elérte. Mintha a példátlanul biztonságos szociális háló is 
szakadozna.

Negyven év demokratizmusa, amelynek biztosítását az alkotmány (a 
Grundgesetz) írja elő minden szférában kitermelte a véleménynyilvání
tás, szabadság, felelősségmegosztás igényét.

A német gazdaság kultúrájára a szervezett, az erős érdekvédelem jel
lemző: a munkavállalók és munkaadók nézetütköztetésének csiszolt 
formája, az ún. "Sozialparlnerschaft", amelynek alapja az 1949-es tari

faszerződés-törvény. Nagy hagyományai vannak az erős szakszerveze
teknek, a tarifatárgyalásoknak, a bér- és szociális juttatások alkujának. A 

vállalati döntések befolyásolásának jogát törvényben rögzítették. (E jo 
got az 1976-ban elfogadott Mitbestimmungsrecht mondja ki.) A jogok 
érvényesítése fölött az üzemi tanácsok őrködnek.

A gazdaság kultúrájának szempontjából jelentős a kereteit szabályzó 
jogok rendszere. Németország jogállam. Fontos gazdasági törvényeit a 
Handelsgesetzbuch tartalmazza. Az újjáalakuló magyar vállalatok külön
féle jogi formái nem sokban térnek el a német vállalatokétól. A tisztes

séges verseny szabályait a kartell-törvény és az azt kiegészítő törvények 
rögzítik (pl. a rabatt-, a szabadalom, a tisztességtelen verseny elleni tör
vény stb.).

A gazdaság kultúráját folyamatosan alakítja az egyre erősödő alkal
mazkodási kényszer. Németország gazdaságának fontos pillérei azok az 
iparágak, amelyek magas szellemi értéket foglalnak magukban, amelyek 
fejlett technológiát és technikát igénylő termékeket gyártanak. Am eze

ket az iparágakat az egyre erősödő távolkeleti konkurencia és a műszaki 
tudás példátlanul gyors elévülése egyre szorongatóbban fenyegeti. A
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műszaki termékek életciklusának rövidülése újabb és újabb kutatásokat 
sürget és újító ötleteket kényszerít ki.

A gazdaság kultúráját erősen befolyásolja az értékrendnek a háború 

óta végbement hihetetlen átalakulása. A háború utáni első tíz év elsőd
leges gazdasági célkitűzése a veszteségek, pusztítások pótlása volt. Min
denki anyagi javak megszerzésére, saját egzisztenciájának biztosítására 
törekedett. Az utóbbi negyven évben azonban a német családok jöve
delme jelentősen emelkedett, a társadalomban új igények merültek fel. 
Megnőtt a magas iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, és általában 
egyre nagyobb igény támadt a minőségi értékek iránt. A munkával 
szembeni elvárások is megváltoztak. A magas fizetés, az ígéretes karrier 
önmagában ma kevésbé vonzó. Vonzóbbá vált az érdekes, a változatos 

tevékenység, az emberi kapcsolatokat, kreativitást, ötleteket igénylő 
munka. Az értékeltolódás nyomán a "régi" értékek mellé vagy helyére 
(mint amilyen pl. a kötelességteljesítés, a szorgalom, az engedelmesség) 
"új" értékek sorakoztak föl: a rugalmasság, az ötletgazdagság, a kapcso
latteremtő-képesség, az emberi érintkezés minősége, a szabadság, a tole
rancia, a humanitás.

A gazdaság és a környezet viszonya szintén a gazdaság kultúrájának 

jellemzői közé tartozik. A német állam az elmúlt 25 év során példamuta

tóan sokat tett a természeti környezet iránti felelősség növeléséért. Az 
50-es és 60-as évek "gazdasági csodája" idején gombamód szaporodtak 
az ipari üzemek, kialakultak a nagy népsűrűségű iparvidékek. A gazda
sági csoda az acélgyártásra, acélfeldolgozásra, a vegyi, gyógyszer-, szer

szám- és gépgyártásra épült, csakhogy ez jelentősen károsította a termé
szeti környezetet. Ehhez társult a személygépkocsik számának megsok
szorozódása. Az első környezetvédelmi intézkedéseket 1965-ben hozta 
a szövetségi parlament, ettől az időponttól kezdve egyre több és egyre 

szigorúbb környezetvédelmi törvény és intézkedés lát napvilágot. Ezzel 
párhuzamosan megindult a széleskörű és intenzív lakossági propaganda 
is. A Szövetségi Környezetvédelmi Minisztériumot (Bundesministerium
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fúr Umwelt) 1986-ban hozták létre. Működésének hatását a statisztikai 
mutatók jelzik: 20 év alatt a kéndioxid, a szénmonoxid, a porszennyezés 
mélyen a 60-as évek közepe előtti értékek alá szorult vissza.

A német gazdaság piaci pozíciója szempontjából döntő fontosságú, 
hogy az Európai Gazdasági Közösségbe, illetve az Európai Unióba 
tartozik. Nincs a gazdaságnak olyan szegmense, amelyet az integrációba 

tartozás valami módon ne befolyásolna.

Új irányt adnak a gazdasági kultúra alakulásának a két német állam 
egyesítése következtében előállt új gazdasági feltételek. Megváltozott a 
munkaerő-kínálat szerkezete és minősége, a termelés technikai mutatói, 
a tulajdon szerkezete, a belső piac felvevőképessége, a tőkebefektetési 
lehetőségek, és még hosszasan lehet folytatni a sort. Elindult az 
egységesülésnek a vállalati kultúrára is ható asszimetrikus folyamata (a 
munkanélküliek számának hirtelen emelkedése, majd lassú csökkenése; 

a munkaerő-vándorlás; a tömeges átképzés stb.)

Az újraegyesítés gazdasági gondjai társultak az elhúzódó általános re
cesszió problémáival, amelyek a német gazdaságot sem kerülték el. S 

bár a vállalati kultúra nem könnyen alakul át, a hosszú recesszió maga
tartásváltoztatásra kényszerít sok vállalkozást, ez pedig előbb-utóbb a 
kultúrában is érezteti hatását.

Bismarck 1871-es birodalomalapítása a gazdaság szempontjából is 

fontos dátum: a gazdasági felemelkedés, az ipari fellendülés kezdete. Az 
ezt követő években máig működő vállalatok egész sorát alapítják az ezt 
követő években (Bosch, Cári Zeiss, Krupp, Mannesmann, Thyssen). 

Bismarck nevével nemcsak a gazdasági felemelkedés kezdete kapcsoló

dik össze, hanem számos szociális törvény is: a betegbiztosítás, a rok

kantakról és munkaképtelenekről való gondoskodás, a szabadság- és 
munkaidő szabályozása - azaz csupa olyan elem, amely hosszú időn át 
megszabta vezérfonalat adott a mai értelemben vett vállalati kultúra 
alakításának irányát.
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A német vállalatok kultúrája viszonylag jól elemezhető. Egy 1989-es 
felmérés szerint a cégek 56%-ának volt olyan alapszabályzata, amely 
írásban is rögzítette alapelveit, küldetését. További 22%-uk éppen dol
gozott az ilyen alapszabályzaton, 14%-uk tervezte missziójának, filo
zófiájának, alapelveinek írásos rögzítését. A nagyvállalatoknál ez az 
arány még magasabb: 70%. Az írásban lefektetett koncepciók azonban 
még nem azonosak a célok, a módszerek megvalósulásával.

A német vállalatok között expanzió- és minőségorientált, valamint 
stabilitás-kultúrával jellemezhetöket egyaránt találunk.

Az expanzióra törekvő kultúra főként a kereskedelemben kap teret.

# I iilgjl >'■£■?><: :>>vmmm IÉg|' ' p! . - : • ■ : .. . . . ....
Az OTTO VERSAND kereskedelmi konszern alapítási éve 1949. 
Negyven év alatt 10 milliárd DM forgalmú, tízezer dolgozónak 
munkát adó céggé terebélyesedett. Vezetési stílusában a patriar
chális elemek demokratikus, kooperatív elemekkel keverednek. 
A nagy családi cég vezetője az alapító fia, aki a decentralizált 
ellenőrzést, a nyílt Informális kommunikálást, az "ingujjas" stí
lust, a bürokrácia minimálisra csökkentését, a kompetencia és 
felelősség delegálását, a kezdeményezési és vállalkozási hajlam, 
az innovációs készség kibontakoztatását kívánja megvalósítani. 
Vállalatánál szigorú költségszemlélet, teljesítményorientált bére
zési és előléptetési rendszer uralkodik, és a dolgozók magas 
színvonalú szociális gondoskodást élveznek.

Szintén expanziós kultúrájú nagy családi vállalat a HAUNI-WERKE 
KÖRBER & CO KG, amelyet 1946-ban alapítottak és még ma is az 
alapító vezet. Személyében karizmatikus egyéniség áll a vállalat 
élén, aki úgyszólván "előéli" a vállalati kultúra mintáját: példa
mutatással terjeszti, ill. alkalmakkor szóban, írásban is kifeje
zésre juttatja a cég alapeiveit. A vállalatnak nincs ugyan írásos 
alapszabályzata (ez főképp olyan német vállalkozásoknál fordul 
elő, amelyeket még az alapítók vezetnek), de pl. a felsőbbrendű 
célok márványtábiába vésve olvashatók a gyár területén. A haj
dani kis gépgyártó üzem, amely ma 6000 dolgozót foglalkoztat 
és 1 milliárd DM forgalmat bonyolít, kiváló személyzeti politiká
jával, motivációs rendszerével tudta biztosítani folyamatos ter
jeszkedését. Az egyszemélyi vezetés kooperatív elemekkel 
kombinálódik. A cég vezetője a középszintű vezetők helyes kivá
logatását döntően fontosnak tartja. Sajátos, lépcsős szelekciós 
vezetőválasztási rendszerében a leendő vezető "próbaidő" alatt 
bizonyítja alkalmasságát, és a közvetlen alárendeltek titkosan 
szavaznak arról, hogy elfogadják-e felettesüknek. Alapelvek: in-
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nováció, expanzió saját anyagi eszközökkel, állandó továbbkép
zés. A környezetvédelem és szociális biztonság (a munkahely 

: - 'jb célok között szerel i

Minőségorientált általában az elektronikai, a híradástechnikai vállala
tok kultúrája, minthogy ezeknek óriási konkurenciával és a termékek 
gyors elévülésével kell megküzdeniük.

’
Ilyen vállalat a NIXDORF COMPUTER AG, Paderborn. Az adatfel
dolgozás és híradástechnika területén dolgozó cégnek a piaci és 
műszaki környezet állandó változásával kell szembenéznie, ál
landó megújulásra kényszerül. Nem fejleszt új technikát, hanem 
a meglévő legújabbat közvetíti a felhasználóknak. Vevőkörének 
nem szériatermékeket kínál, hanem komplex (hardver és szoft
ver) szervezési rendszereket. A vállalt célja a kiváló minőség és 
az ügyfelekkel hosszú távra kialakított partneri viszony. Ehhez 
nélkülözhetetlen az innovációs készség, a rugalmasság, az al
kalmazkodóképesség. Munkastílusukra a kemény munka, ”a 
munkát el kell végezni" szemlélet jellemző. Ebből következően 
gyakoriak a túlórázások. Nagy a kockázatvállalás. Mivel a terve
zési és előkészítési idő rövid, a próba maga a gyakorlat. A fiata
lok sok lehetőséget kapnak, de vállalniuk kell a felelősséget. A 
sikeres kezdeményezőket nem korlátozzák, de a hibákat nyíltan 
bírálják és korrigálják. A bürokráciával szemben szkeptikusak, "a 
céget nem szabad igazgatásba fojtani". A kommunikáció nyílt, 
státusz vagy hierarchia nem befolyásolja. A vezetés koncepció
jának alapja a rugalmasság, az alkalmazkodóképesség, az oda
adás, az ambíció fokozása; módszere a decentralizálás: "a dön
téshozatal illetékességét oda kell telepíteni, ahol a konkrét 
tényállást a legnagyobb a hozzáértéssel tudják megítélni". A 
motiváció alapja a teljesítmény és a siker elismerése.

Az elért eredmények megtartására elsősorban a kis- és a középmére
tű vállalatok törekszenek. Minél nagyobb egy vállalat, annál inkább lát a 
vállalati kultúrában versenyeszközt. A kisvállalatok vállalati kultúra 
iránti igénye inkább a túlnyomóan technokrata-, funkcióorientált me

nedzsmentstratégiák iránti szkepszisből ered. a kisvállalatok.

Németországban 1992-ben kb. 53 600 ipari termelőüzem működött. 
Legnagyobb hányadukat, (60%-ot) a 20 és 100 fő közötti üzemek tettek
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ki, és az 500-nál több föt foglalkoztató vállalatok száma még a 3000-t 
sem éri el. A kereskedelemben, a kézmü- és szolgáltató iparban 
(megközelítőleg 835 ezer vállalkozás) szintén a kisméretű cégek vannak 
túlsúlyban. Mint a hatvanas évek gazdasági csodájának idején, úgy ma 

is döntő szerepet játszanak a kis- és középméretű vállalatok gazdasági 
gépezet működtetésében.

Eltér a fentiektől a családi nagyvállalatok, a családi kisvállalatok, a 
nem családi tulajdonban lévő nagy- és középméretű vállalatok és a 
multinacionális cégek vállalati kultúrája.

A családi vállalatok lehetnek kisvállalatok, de lehetnek nagy nem
zetközi cégek is. Közös ismérvük, hogy egy vagy több család befo
lyása alatt állnak.

A német családi nagyvállalatok nagy részét még a múlt században 
alapították. Többségük jelentős átalakuláson ment át az idők folyamán, 
és a 60-as, 70-es években vezetési kultúrájuk is módosult. A család tár
sadalmi tekintélye miatt a cég a nyilvános érdeklődés előterében áll, a 
család kultúrája azonban kevésbé határozza meg a nagyvállalat kultúrá
ját mint a kis családi vállalkozásoknál megfigyelhető. A vállalat érdekei 
mindenkor fölötte állnak a családi érdekeknek. A család nyereség- és 
tőkekivonó jogát belső szabályok korlátozzák, és még a családtagok is 
csak megfelelő szakmai tudás és kellő tapasztalat birtokában kerülhetnek 
be a vállalkozás vezetésébe.

Nagy tekintélyű csali J 
KG, a BOSCH, a VOF'

lagyvállalat példái a KARLSBERC Brauerei 
tK, a SCHMIDT-CLEMENS GmbH.

A SCHMIDT-CLEi 
öntvények, acélteri 
iparából kerül ki. 
forgalmat bonyolít 
családtag kezében

■ .

mbH-t 1879-ben alapított 
k tartoznak, vevőköre a bér 

g 1 300 főt foglalkoztat évi 200 millió DM 
állalat vezetése két nem-családtag és egy

______  ̂ _ i. A vállalat története jól szemlélteti a nagy
családi vállalatok megújulási folyamatát. Az első jelentős szerve
zés-fejlesztésre a 60-as években került sor. Az akkor elfogadott 
erősen patriarchális alapelveket ésszerű kooperatív szemlélettel 
váltották fel. így célul tűzték a csoportos döntéshozatalt, a de
centralizált szervezeti tagozódást, a piacorientált gondolkodást, 
a dolgozók fejlődését szem előtt tartó vezetés megvalósítását, a



144 5. Gazdasági és vállalti kultúrák nemzetközi összehasonlításban

csoportos, a team-munka bevezetését. A gyakorlati megvalósí
tás nagyon lassan haladt eló're és végül is csak részben sikerült. 
A 70-es években újabb átalakítás vette kezdetét, az alapelvek 
közé új vezérszavak kerültek: környezetvédelem, energia- és 
nyersanyag-takarékosság, kellő információ biztosítása, intern 
oktatás, képzés. A korábbi évekhez képest felgyorsult az átala
kulás. 1983-ban egy az egész vállalatot átfogó átvilágítás után - 
az erős és gyenge pontok elemzésével - új stratégia készült. Az
óta valósult meg a gyakorlatban a csoportos döntéshozatal, a 
folyamatokban történő gondolkodás, az állandó munkahelyi to
vábbképzés.

A KARLSBERG Brauerei KG 1 1 0 éves cég, 1400 dolgozóval évi 
350 millió DM-t forgalmaz. A Saar-vldék vezető sörgyártója. A 
vezetés alapelveit erősen meghatározza a nagy családi vállala
tokra általában jellemző dolgozóközpontú szemlélet, a haza 
iránti elkötelezettség és a szociális és gazdaságpolitikai felelős
ségtudat. A vállalati filozófia szerint: "Első az ember". Nagyon 
komolyan veszi a természetes erőforrások és a környezet vé
delmét (a víztísztaság megőrzését), dolgozóinak az átlagot 
meghaladó szociális biztonságot és juttatásokat nyújt, erős a 
hagyományápolás, a szponzori tevékenység, mecenatúra. A ter
mék minősége a termelés legfontosabb kritériuma. A cég nem 
törekszik rövid távú expanzióra, a minőségi növekedést, a széles 
termékválasztékot, a jó marketingpolitikát teszi üzleti politikája 
alapjává. "A családi vállalat sikerét generációkon mérjük"- hang
zik az üzleti politika egyik tézise. Vezetése toleráns, kooperatív, 
az érintkezési formák kollegiálisak, a dolgozók személyes elkö
telezett hívei cégüknek.

A VORWERK & CO. családi vállalat több mint száz éves múltra 
tekint vissza. A családi szál az alapítótól a von keresztül az uno
kákig vezet. Ők álltak és állnak a cég élén. A mai vállalati kultúra 
a stabil, bevált, tradicionális cselekvési standardok és a változó 
társadalmi körülmények között feszülő ellentétek hatására hosz- 
szas alkotó folyamatban alakult ki. Többszöri tudatos alakítással 
jutott a ma érvényben lévő alapértékek deklarálásához és gya
korlásához. Közülük a legfontosabbak a nyílt szellemű kooperá
ció, a segítő-, az együttműködési és a változás iránti készség, az 
alkalmazkodóképesség, a nyíltság, a kitartás, a felelősségérzet, 
önkritikus magatartás, az eredmény- és a sikerorientáltság, a 
civilkurázsi. Alaptétele: saját erőből fennmaradni és továbbfej
lődni. Filozófiája: a mai nyitott pluralista társadalomnak a tradí
ciókat szem előtt tartó, tevékeny tagjaként dolgozni. Vezetési 
alapelve: a vállalat függetlensége, biztonsága és jóléte
előbbrevaló a tulajdonosok, a vezetők és a dolgozók érdekeinél, 
vágyainál és szükségleteinél.

A nem családi nagyvállalatok jogi formájukat tekintve többnyire rész
vénytársaságok.
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Ilyen vállalat a Daimler-Benz AG (376.500 foglalkoztatottjával és 
98.550 millió DM-t kitevő forgalmával Németországban a legna
gyobb), ilyen a Veba, Thyssen AG, a BMW, a Mannesmann, a 
Ford-Werke, a Braun, a Nixdorf, az RWE. Ezeknél a vállalatoknál a 
vállalati kultúra a verseny eszköze. Üzleti tevékenységük mottó
ját, a versenyben előnyt jelentő know-how magvát hatásos kom
petencia-jelszóval vésetik dolgozóik és a fogyasztók emlékeze
tébe: "W ir arbeiten m it Energie, fü r Energie" : Energiával az 
energiáért. (Veba); "High Tech für Bild und Text”:. Kép és szöveg 
kiváló technológia alkalmazásával (Agfa-Gevaert); "G ut  
Einkaufen, schöner Leben”: Sikeres bevásárlás - szebb élet. 
(Karstadt).

A vevők megnyerésének és megtartásának eszköze a vállalat egyedi 
designba, amely a terméket más azonos funkciójúaktól megkülönbözte

ti.

Gyakran idézett példája ennek a német vállalatok körében a 
BRAUN AG. Az amerikai Gillette többségi tulajdonában lévő cég 
húszas évekbeli alapítása után rádiókat, lemezjátszókat gyártott. 
A profilmódosítás az ötvenes évek elején következett be (akkor 
még családi tulajdonban volt a cég). A termékpalettára az ulmi 
főiskola formatervezőinek bevonásával villanyborotva és kis ház
tartási gépek kerültek. Ez a váltás hozta meg a sikert a 
Braunnak. Az új design alapján egységes vállalati azonosságtu
dat " Corporate Identit'/' épült ki. "A minőség és a forma szépsé
ge" volt a vállalati politika egyik pillére. Ma mindez kevés a po
zíció megtartásához és az expanzióhoz, az állandó innováció a 
BRAUN számára is szorító szükségszerűség. (Forgalmuk felét a 
három éven belül bevezetett termékek adják.) A vállalati kultúra 
legfontosabb elemei: az egységes Corporate Design, a minőség 
kiemelkedő fontosságának tudata, a marketingorientáltság, kife
lé és befelé a tipikus stílus, a liberális, a racionális alapokra építő 
érintkezési stílus, a műszaki beállítottságnak megfelelő tárgy
szerű, tartózkodó, individualista alapmagatartás, a nemzetközi
ség.

Az erősen exportorientált kis- és középméretű vállalatok fontos sze

repet játszanak a német gazdaságban. Ezek a vállalatok jelentik a gazda

ság "szívét": a vegyipari termelés 75%-át adják, bár nagy többségük a 

szerszámgépiparban tevékenykedik. A nagyvállalatokhoz képest számos
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hátránnyal kell megküzdeniük: számukra a tőkepiac nehezen hozzáfér

hető, érzékenyen függnek a szállítótól, a fogyasztótól, a bankoktól és a 

munkaerőpiactól. A kis- és középméretű vállalatoknál a tulajdonosi és 

vezetési funkció gyakorta összekapcsolódik. Ezekben az esetekben 

rendszerint a cégvezető tulajdonos családi kultúrája határozza meg a 

vállalat kultúráját. A vállalati célok között kiemelt helyen szerepel a 

biztonság, a vállalat hosszútávú fennállásának biztosítása, és a renta

bilitás. Kulcskérdés a termékminőség, a fogyasztók elégedettségének 

kivívása és megtartása. A vezetési stílus általában patriarchális, ez azon

ban sok racionális és kooperatív elemmel egészül ki: a döntési és a cse

lekvési folyamatok rugalmasak, a kommunikáció nyílt és informális, a 

bürokratizmus szükségesre korlátozódik. A társadalomtól ill. a gazda

ságtól való függés nagyobb összetartozás-érzést fejleszt ki, kevesebb a 

konfliktusforrás, a vezetőket és beosztottakat egyaránt nagy erőfeszíté

sekre készteti. A vállalat gondoskodik a dolgozóiról, akikért szociális 

felelősséget érez, így a dolgozók kötődése is erős. A lojalitás fontos 

kritérium a dolgozó megítélésében, sokszor többet számít mint a szak

mai alkalmasság. A kis- és középméretű cégek nagy előnye rugalmassá

guk, gyors alkalmazkodó képességük, ennek ellenére sokuk "leragad" a 

bevált kínálat és a megszokott struktúra mellett. A fejlesztés elmaradásá

nak oka gyakran a tőkehiány.

Korábban, a stabilnak tartott időkben egy középméretű vállalat tulaj

donosa a hagyományőrzést, a sajátos polgári életformát testesítette meg. 

Sokuk máig őrzi ezeknek a nyomát és a múlt fontos szerepet kap a csa

ládok önértékelésében.

a fent hangsúlyozott függőség magyarázza, h 
I CESELLSCHAFT FÜR PROZEBSTEUERU 
ATIONSSYSTEME mbH Berlin a cég alapelvei 
teszi az autonómia biztosítását, a külső ii 

szakszervezetek, munkaadók szövetsége) 
édését. A legfontosabb elvek közé tartozik a m
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biztonságának védelme, a kiemelkedő technika, a csúcsteljesít
mény és a munkatársak közti partneri viszony. A cég önmagát 
olyan érdekközösségként értelmezi, amely minden feladatot és 
problémát partneri, demokratikus játékszabályok alapján old
meg. f f  í y i- ̂  i s ;'' \ "

■Í U' '

A nemzetközi összehasonlító felmérések is megerősítik, hogy a német 
kis- és középméretű vállalatok dolgozóinak nagyvonalúan biztosított jo 

gaik vannak. Bevonják őket a döntéshozatalba és az ehhez szükséges 
információk birtokába juthatnak.

Alapvető érdekkonfliktusok esetén a német cégek vezetői a vállalat 
érdekeit magasan a társadalmi érdekek fölé helyezik, kivéve az olyan 
mindenki számára fontos érdekeket, mint a környezetvédelem.

A tartós recesszió Németországban is erősen sújtotta a kisvállalatokat. 
Értékesítési gondjaik miatt ők is a termelés csökkentésére kényszerültek. 

Az ilyen válságos helyzetekben különösen fontos, hogyan működik a 

vállalati kultúra.

Például a KERAMIK MANUFAKTUR KUPFERMÜHLE, 75 fős, 6 millió 
DM-et kitevő forgalmat lebonyolító, kézzel festett kerámiaedé
nyeket és dísztárgyakat gyártó betéti társaság. A demokratiku
san működő vezetés egyik üzemi gyűlésén arról döntött, hogy 
költségeiket elbocsátásokkal vagy rövidített munkaidővel csök- 
kentsék-e. Mivel a rövidített munkaidő mellett is megmaradt vol
na költségként a személyi ráfordítások 30%-a, a dolgozók meg
szavazták, hogy lemondanak az alapszabályban rögzített kará
csonyi különfizetésről, hogy ezzel kompenzálják a rövidített 
munkaidő költségeit és elkerüljék az elbocsátásokat. Hasonlóan 
együttérzően döntött a cég az idős vállalati dolgozók teljesít
ménybérének órabérrel történő felváltásáról. Az ilyen odaadást 
és lojalitást növelő intézkedések nagy összetartó erőt 
erdeményeznek a kisvállalatoknál.

Jellemző, hogy Németországban munkaközösséget hoztak létre a vál
lalati partneri viszony erősítésére. Az AGP (Arbeitsgemeinschaft zűr 
Förderung dér Partnerschaft) kb. 1000 tagja "Partnerschaftsunter- 
nehmen" (partnervállalat) elnevezéssel illeti önmagát, kifejezve, hogy a
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dolgozók, a cégvezetés és a tulajdonosok szoros együttműködése a vál
lalat működésének alapja.

A multinacionális cégek (ilyenek pl. a Hewlett Packard, a Tandem 

Computers, az IBM) németországi jelenléte hosszú múltra nyúlik vissza. 

Általában mindegyikükre a kiemelkedő high tech-kultúrci jellemző. 

Vállalati filozófiájukban sok közös vonás van: kiváló minőségű termé

keket állítanak elő, és vevőiknek kitűnő szolgáltatást nyújtanak. Vezeté

sük alapelve partneri együttműködés, nyílt világos kommunikáció a cé

gen belül, a cég és a vevők, illetve a részvényesek között. A nyilvános

ság előtt nem a vállalat ajtói, hanem a "falai" állnak nyitva. A teljesít

mény elismerése, a sikerben való osztozás a motiváció fontos eszköze. 

Ez megköveteli a finanszírozás biztonságát. A nemzetközi vállalatoknak 

természetesen alkalmazkodniuk kell a nemzeti értékrendhez, a környe

zetvédelmi, energiatakarékossági szabályokhoz, ennek ellenére minden 

leányvállalat magán viseli az anyavállalat kultúrájának bizonyos jegyeit.

A kát német állam egyesülése a német vállalatok kultúrája terén is 
változásokat hoz.

Az egykori NDK kombinátjaiban és népi tulajdonban lévő üzemeiben 

40 év során a nyugati országokétól teljesen eltérő vállalati kultúra alakult 

ki. Az egyesülés következtében azonban megváltozott az a gazdasági 

kultúra, amelybe beágyazódva a vállalati kultúrák működnek. A koope

ráció és akvizícók keretében a volt kelet-német vállalatoknak kell kultú

rájukat a nyugati vállalatokéhoz kell hangolniuk. De akkulturálódniuk 

kell akkor is, amikor az új szövetségi államok területén olyan új vállala

tot készülnek alapítani, amelynek munkavállalói a korábbi szocialista 

vezetésű vállalatokból kerülnek ki.

A vállalati kultúra átalakulásának folyamata hosszú és bonyolult, gyak

ran konfliktusok forrásává is válik, mert érzékeny területeket érint.
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Érinti pl.

• a stratégiai eszközöket (a vállalati filozófiát, célokat, alaporientá
ciót)

• a vezetési eszközöket (vezetési alapelveket, vezetési stílust)

• a kommunikáció eszközeit (a kommunikáció stílusát, az informáci
ós politikát)

• a személyzeti eszközöket (a dolgozók felvételét és elbocsátását)

•  a szervezeti eszközöket.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a német vállalatok kultúrájában je
lentős változások mentek végbe a 60-as, 70-es években. Noha ma is 
többféle vezetési stílus különböztethető meg, (így: sikeresen fennmarad
tak családi nagy-, közép- és kisvállalatok többé kevésbé patriarchális ve
zetéssel, kialakultak nagy- és középméretű high-tech-vállalatok a tulaj
donosoktól elkülönült racionális szemléletű vezetőkkel, multinacionális 
cégek anya- és befogadó országbeli vezetési elemeket ötvözve) a válla
latvezetés módszerei egyre inkább kooperatív, participatív irányba fej
lődnek. Megnőtt az igény és hajlandóság a nyílt kommunikálásra, a fele
lősség megosztására, az emberi érték megbecsülésére. A vállalati kultúra 
építését és alakítását minden típusú és méretű vállalat fontosnak tartja. 
Kultúrája összefogó erejével jól képzett dolgozói megtartására, közérze
tük javítására törekszik, kifelé megnyilvánuló hatását pedig a fogyasz
tók megnyerésében gyümölcsözted. A volt kelet-német vállalatok kultú
rájának átalakulása a német gazdaság sajátos problémája.

Ausztria

Ausztria vállalatainak kultúráját a gazdaság néhány sajátosan osztrák 

jellemzője erősen meghatározza. Belső piaca kicsi. Jórészt ennek tulaj

donítható, hogy a kis- és középméretű vállalatoknak kulcsszerepük van 
a gazdaság egészében. Az ország mind a beszerzési mind az értékesítési 
piacok vonatkozásában más országokra van ráutalva. Emiatt a kivitelt 

sokféle exporttámogatás segíti. A piac erősen szabályozott, a banki fi

nanszírozás mértéke magas. Sajátos érdekképviseleti rendszer működik, 
az érdekvédő tömörülések (pl. a kamarák) hatékonyan tevékenykednek.
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A vállalat vezetésében egyszerre van jelen két generáció. Egyikük ah
hoz a háború utáni újjáépítést megélt idősebb nemzedékhez tartozik, 
amely megőrizte a patriarchális, családorientált vezetési stílust. Másikuk 
a háború utáni "sikergeneráció" tagjai közül kerül ki. Ok a vezetői szá

mos újonnan alapított, dinamikus kis- és középméretű vállalatnak.

A vállalati kultúra Ausztriában sem egységes. Vannak expanziós, 
minőségi (high-tech) és stabilitás-kultúrák. (Borgulya: 1994)

Az 1945 után alapított vállalatok között nem egy álom-karriert befu
tott céget találunk, akik ill. amelyek kis vállalkozásból nagy vállalattá 
nőtték ki magukat. Ezeknek az expanziós kultúrára építő cégeknek a 
története "tipikus tányérmosóból lett milliomos" történet. Ezek a vállala
tok nem csupán expanziós időkben képesek gyarapodni, hanem a stag
nálás idején is. Bemerészkednek stagnáló piacokra, és ott is sikeresek, 

megkérdőjelezve ezzel az ott eluralkodott "életben maradni" szemléletet.

X'\fm ' M m; ,  . ■ : . .. . . . .  ; .

.
Ilyen tipikus történet a BILLA felfutása. Az 1953-ban egy bárpi
anista által alapított kis 40 négyzetméteres diszkont parfümüz
letnek 7 évvel később már 45 fiókja van. Termékpalettáját fo
lyamatosan bővíti: a választékba élelmiszer, drogéria, majd 
könyv és hanglemez kerül. A cég koncepciója: alacsony ár és 
terjeszkedés, és 1985-re 5000 főt foglalkoztató, évi 1 milliárd 
ATS forgalmat bonyolító hálózattá nő.

Hasonló karriert futott be a "Kronenzeitung". Az 1959-ben szá
zadvégi minta szerint alapított lap a hatalmas konkurencia kö
zepette is Ausztria legolvasottabb újságává, Nyugat-Európa
nyolcadik legnagyobb példányszámú lapjává vált.

. - -
Nem kisebb sikerrel dicsekedhet az AVANTI sem. 1964-ben, az 
olasz AGIP egyik osztrák telephelyének egyik alkalmazottja 
önállósítja magát. 20 év alatt 200 alkalmazottal dolgozó, 3 mil
liárdos évi forgalmat bonyolító benzinkút-láncot, finomítót, je
lentős, a turizmusban elért sikereket tudhat magáénak.

A műszaki területen tevékenykedőxégeknek értékes szellemi tőkére - 
általában felsőfokú végzettségű alkalmazottakra, innovatív technikusok
ra és jelentős induló tőkére van szükségük. Állandó céljuk, hogy erősen
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specializált, kiváló minőségű termékeket állítsanak elő, megtartsák 

technikai fölényüket, know-how-juk elsőbbségét és szilárdan épüljenek 
be a világpiacba. E minőség-kultúra típusú vállalatok célrendszerében a 
kiváló minőség, a műszaki igényesség első helyen szerepel. Nyereségü

ket további beruházásokba, kutatásba, fejlesztésbe és a minőség javítá
sába fektetik be, forgatják vissza.

A hosszú múltra visszatekintő cégek egy részére a stabilitás-, a meg
tartó kultúra jellemző'. Már elértek egy adott növekedési szintet, bebi
zonyították, hogy vállalati koncepciójuk megfelel a megcélzott piacnak. 
Vezérelvük, hogy megtartsák, amit már elértek Ilyen nagy tradíciójú, a 
megtartásra berendezkedett cég pl. a Julius Meinl (tegyük hozzá, el

lentmond a csak megtartásra berendezkedésnek, hogy a Julius Meinl na

gyon gyorsan reagált a Magyarországon nyílt új piaci lehetőségekre, és 
rövid idő alatt jelentős pozicót szerzett magának), a Palmer, a Die Erste 
Österreichische Sparcasse. Ilyen kultúra felé haladnak a történetük ex
panziós majd kritikus szakaszát túlélt cégek is.

A vezetési kultúra szempontjából is változatos az osztrák vállalatok 
képe. A vezetési kultúra a vállalati kultúrának az a területe, amelyben az 
individuális személyiségismérvek a legerősebben hatnak, noha függ az 
iparágtól és a vállalat életciklusától is.

Az osztrák vállalatok között megtalálható a vezetési kultúrának vala
mennyi jellegzetes típusa, illetve keverékük. Találunk karizmatikus, ko- 
operatív-participatív, patriarchális és racionalista vezetés alatt álló cé

get.

A karizmatikus vezetés gyakorta jellemzi az expanzió-orientált cége

ket. A dolgozók elismerik a vállalatvezető autoritását, övé nemcsak a 

döntés, a felelősség, hanem ő a vállalati kultúra meghatározó eleme is, ő 

alakítja vállalat filozófiáját, munkatársainak ő szolgál mintául. Ez a veze
tő a siker érdekében feltétlen odaadást vár el a munka, a teljesítmény te
rén. (Ilyen karizmatikus egyéniség vitte sikerre a Billa-t, a CASINOS- 
Austria-t vagy a klagenfurti Hermann Hirsch bőróraszíj készítő céget).
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Kooperatív-participatív vezetési stílust követelnek meg a magas minő

ségi tudattal, a kiemelkedő technológiai színvonalon dolgozó vállalatok, 

hiszen a kiváló minőség nagy elhivatottság-tudatot, felelősségérzetet, 

együttműködési készséget igényel. Az "együttműködés", az "emberi jo 

gok", az "emberi méltóság" e vállalatok kulcsszavai. Rugalmas szerve

zeti felépítésük saját kezdeményezésre, önálló cselekvésre, vállalaton 

belüli javaslattételre ösztönzi a dolgozókat, akik problémáikkal bárme

lyik felettesükhöz fordulhatnak, átugorva a hierarchiának akár több fo

kán is. (Ilyen cégek Ausztriában pl. a Plasser & Theurer, a Plansee- 

Werke).

A gazdasági kultúra fejlődéstörténetéből következik, hogy Ausztriában 

a patriarchális vezetési kultúrának mély hagyományai vannak. A cég 

élén a tekintélyét máig őrző alapító család áll. Alkalmazottaitól nagyfokú 

engedelmességet vár el, és cserébe védő gondoskodást és személyes jó 

közérzetet biztosít. A kis- és középméretű vállalatok többségében ilyen 

vezetéssel találkozunk, de patriarchális vezetés alatt működnek nagyobb 

cégek is, (pl. a Julius Meinl, a Humanic, a Palmers, vagy az 

élemiszerszektorban a Haas).

A valamilyen okból újjászületésre, következésképpen a kultúrájuk 
megváltoztatására kényszerülő vállalatok élére gyakran kerül kiváló 

szakképzettségű, külső vezető. Ő nem a vállalat hagyományain "nőtt 
fel". Vállalatgazdaságiam ismereteire támaszkodik, amikor 
"mesterségesen" alakít ki célravezető, észszerű vezetési kultúrát. A raci
onalista vezetés olykor összeütközésbe kerül a régi, szervesen kialakult 

kultúrával. A dolgozók nehezen azonosulnak az új felfogással, viszont 
tudják, hogy a cég túlélése forog kockán. Ebbe a helyzetbe kerültek a 
70-es évek elején az osztrák pénzintézetek. Régi imázsukat fel kellett 
adniuk: átstrukturálódtak, a merev szervezeti formák megújultak, ru

galmasabbá váltak. Ezzel a radikális átalakítással tudták fennmaradásu
kat biztosítani.
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A kis- és középméretű osztrák vállalatok kultúrájáról a STRATOS 

felmérés tárt fel lényeges ismérveket.(Fröhlich/Pichler:1988)

Ha a vállalat vezetőinek a cég és a társadalom érdekei között kell 

dönteniük, a cég érdekeit helyezik előtérbe. A vállakozói szövetségeket 

valós támogató szervezeteknek tekintik, erős a hozzájuk való kötődésük 

és bíznak érdekképviselő erejükben.

A szociális érzékenységük erős: a vállalkozó, a vállalatvezető ellátási 

kötelezettséget érez a társadalommal, vevőkörével szemben. így hajlan

dó olyan üzletágat is fenntartani, amely nem hoz jelentős nyereséget, de 

biztos kapcsolatot jelent egy adott vásárlói csoporttal és ellátásukban hé

zagot fed le.

Az osztrák vállalkozók politikailag is lényegesen aktívabbak nyugat

európai társaik többségénél. Szívesebben vállalnak szerepet a politikában 

is. A német nyelvterület menedzserei általában, így az osztrákok is, fel

adatuknak érzik a kultúra támogatását, hajlandók a cég nyereségéből 

alapítványokat, együtteseket, egyleteket, alkalmanként rendezvényeket 

is szponzorálni (nemcsak reklám megfontolásokból).

Mint láttuk, az államnak az osztrák gazdaságban jelentős szerepe van. 

Valószínűleg ennek a következménye, hogy az osztrákok 83%-a ellenzi 

van annak, hogy a szabad piacot állami beavatkozásokkal korlátozzák.

A német nyelvterület dolgozói (köztük az osztrákok is), valamint a 
hollandok élvezik Európában a legtöbb vállalati jogot, számukra biztosí
tott leginkább a döntéshozatalban való részvétel és őket vonják be 
legszéleskörűbben az információhálózatba.

Ausztria élen jár a munkaerő minőségi fejlesztésében is. A vállalatok a 
vezetők utánpótlásának biztosítását, a saját vezetői gárda "kinevelését" 

fontos feladatuknak tekintik. A vállalati kultúra töretlen továbbvitelének 

ez az egyik feltétele.
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Összességében elmondhatjuk, hogy Ausztria vállalati kultúrájának ké
pe színes, változatosabb mint bármelyik nyugat-európai országé.

Az un. rajnamenti kapitalizmus legerősebb állami és testületi szabályo

zással működő változata. A beavatkozás szükségességét és lehetőségét 

Ausztriában az ipar fejlődésének menete, belső piacának szűkössége és 

sajátos testületi rendszere konzerválta. A vállalatnak a piac nagyságához 

alkalmazkodó mérete, a társadalom szociális érzékenysége és a hagyo

mányőrzés, csupa olyan tényező, amely kedvez a patriarchális vezetés 

fennmaradásának. A konjunktúra idején alapított új szellemű cégek, 
majd a recesszió leküzdéséért kifejtett erőfeszítések azonban teret nyitot

tak a racionális vezetésnek, s ha Ausztria nem tartozik is a high-tech- 

nagyhatalmak közé, kooperatív szemlélettel vezetett vállalatainak száma 

nő. Mindez a vállalati kultúrák megújulását hozza magával, amit az Eu

rópai Unióhoz történt csatlakozás gyorsítani fog.

A kelet-ázsiai vállalatok kultúrája

Ha az európai országok kultúrájáról azt állítjuk, hogy nem egységes, 

ugyanezt mondhatjuk el a kelet-ázsiai országokról is. Különböző vallá

sok élnek egymás mellett, ősi kultúrák hagyták hátra gazdag örökségü

ket. Európából nézve azonban a nagy tájegységek különbségei összemo

sódnak, és mi inkább azokat a sajátos jegyeket vesszük észre, amelyek a 

nyugati civilizációktól különböznek. Ezért beszél a köznyelv is keleti 

mentalitásról, keleti filozófiáról.

Délkelet-ázsiai kutatók (Tzöl Zae Chung: 1991) a japán üzletembereket 

az európaiakkal összehasonlítva a gondolkodásban (ld. 3.2. fejezet), a 

döntéshozatalban és a viselkedésben látják a legnagyobb különbséget.

A szerző az európai kultúrát maszkulinnak (YANG), az ázsiai kultúrát 
femininnek (YIN) látja. Értelmezésében, minthogy YIN és YANG egy 
kozmosz két oldala, nem létezhetnek egymás nélkül.
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gondolködásm ód
|

ok-okozati, funkcionális

a többséghez igazodik : konszi
:

konszenzusra törekszik

viselkedés

elvhű i a helyzethez alkalmazkodik
jogi elvekre épül j a közösséghez alkalmazkodik
dinamikus, : harmonikus, konzervatív
szembenéz a konfliktusokkal
nyitott, direkt i visszahúzódó, indlrekt
magabiztos öntudatos
extrovertált introvertált

Kettőjük egyesüléséből, harmóniájából új energia: szinergia fakad, ami 
gazdagíthatja az innovatív képességet. Például a japán termelési tapasz
talat az amerikai marketing know-how-val, az európai analitikus képes
ség az ázsiai összkép-látással ötvözve (a stratégiai tervezésben például), 

vagy a japán kiszolgálás és barátságosság kiegészülve az európai racio
nalitással sok többletet adhat a gazdaságnak.

A nyugat-európai és az amerikai üzletember (az utóbbi különösen) 
fontos szerepet tulajdonít a jogi szabályozásnak ahelyett, hogy üzleti 

vállalkozásait Íratlan etikai szabályokra építené. Az ázsiai ember ezzel 
szemben etikai vagy szociális vezérlésű, viselkedését nem jogi szankci
ók szabják meg. Attól fél, hogy "elveszti az arcát", vagy attól, hogy az 

emberi közösségben elszigetelődhet. A kelet-ázsiaiak a jogi szabályozás
ban bizonytalanok, tapasztalatlanok, ezért rendszerint túl óvatosak, ami

kor európai üzlettársaikkal valamilyen megállapodást kell kötniük. Az 
európaiak számára a szerződéskötés pedig éppen a jogi bizonytalansá
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gok kiküszöbölését szolgálja. A Sony sikermenedzsere, Morita szerint az 
amerikai és a japán kultúra között a legnagyobb különbség a gazdasági 
életben résztvevő jogászok számában van. Az Egyesült Államokban 
megközelítőleg 700 ezer, míg Japánban hozzávetőleg 15 ezer praktizáló 
jogász van.

A nyugati világot a kelet-ázsiai gazdasági tömb országai közül leg
élénkebben Japán gazdasága érdekli. Amerika némi aggodalommal fi
gyeli, mint küldi Japán ifjú menedzsereit tömegesen amerikai egyete
mekre, MBA- vagy más posztgraduális tanulmányokra. E fiatal szakem
berek nemcsak gazdasági ismeretekkel gyarapodva térnek haza, hanem 
sok mindent megismernek az amerikai mentalitásból is. Megismerik az 
amerikaiakat úgyis mint potenciális vevőket és mint várható üzleti part
nereket. Az amerikaiak ellenben jóval kevésbé ismerik keleti partnerei
ket. Sok amerikai szakember ebben látja a japánok amerikai piaci sikerei 
és az önmaguk által Japánban elért piaci eredmények közti "ijesztő" 
aránytalanság fő okát. Érthető hát, miért iparkodnak most annyira, hogy 
jobban megismerjék a japán nemzeti, gazdasági és vállalati kultúrát.

A japánok a nemzeti és vállalati célokkal maradéktalanul azonosulnak, 
és minden tudásukkal, igyekezetükkel e célok megvalósítására töreksze
nek. Az állam is hathatós támogatást nyújt mind a vállalati kutatásokhoz 
és fejlesztésekhez, mind a belső piac védelméhez. Külön támogatja a 
belső erők egyesítését: a vállalati kutatási kapacitások összevonását, a 
belső piacokon való osztozkodást.

A japán gazdaságban a legfontosabb tényező az ember. Ez jut kifeje
zésre a másik ember iránti tiszteletben, amire a gyerekeiket már legki
sebb koruktól kezdve nevelik. A gyerekek megtanulják, hogy életük so
rán olyan emberi közösségeknek lesznek tagjai, amelyekben másokkal 

kell együtt dolgozniuk, élniük.

A japán gazdasági kultúrának fontos eleme a munkahely biztonsága. 
A japán alkalmazott őszintén lojális cégéhez, szereti munkahelyét. Egy 
japán fiatalembernek nagy elismerés a magas pozíció még akkor is, ha
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fizetése viszonylag szerény, mert az általában a korral, a tapasztalattal 
együtt emelkedik. A japán munkások között nincs belső versengés, nem 
divik a másik ember háttérbe szorítása. Fontosnak elsősorban a képessé
gek kibontakoztatását és a vállalaton belüli harmóniát tartják. Nem az 
egyén, hanem a csoport teljesítménye a mérvadó, értékmérőül az szol
gál, hogy az egyén mennyire járul hozzá a csoport teljesítményéhez.

Az észak-amerikai vállalatok kultúrája

Amerikai szerzők rendszerint amellett érvelnek, hogy nemcsak egy 
nemzetnek, hanem egy-egy gazdasági régiónak is megvannak a gazda
sági szempontból fontos, őket a más területekétől megkülönböztető jel
lemzői. A régió sajátosságai földrajzi, éghajlati adottságaiból, történel
méből, kultúrájából, szociális tradícióiból, a munkaerőforrás szocio- 
demográfiai jellemzőiből, a térség gazdaságpolitikájából, politikai és jogi 
feltételeiből és infrastruktúrájából erednek. Mindez regionális ipari, 

gazdasági kultúrát alakít ki, amit a vállalkozói vagy konzervatív, a 
kooptatív vagy együttműködő magatartás, a laza szervezettség vagy az 
erős koordináció jellemezhet, ami a formális, illetve az informális viszo
nyokból, a normák vagy piac általi irányításból fakadhat. A vállalat ebbe 
a közegbe ágyazódva működik. A regionális kultúra kifejezésre jut mind 
a szervezetben, mind a menedzsmentben: alakítja a vállalat politikáját, 
szokásait, a stratégiai tervezést, a szervezeti struktúrát, a vezetési stílust 

és orientálódást, a kommunikációt és az együttműködést, a javadalma
zási rendszert. Ebből következik, hogy Észak-Amerika összesen kilenc 
nagy régiójának sajátosságai erősen befolyásolják a vállalati kultúrát és 
ezen keresztül a menedzserek viselkedését. (J.W.Weiss/A. Delbecq: 
1988: 12).

Felméréseket végeztek a Szilikon-Völgy (Kalifornia, mint nyugati ré
gió) és a Route 128-környéke (New England, mint keleti régió) fejlett 

technológiájú számítógép-gyáraiban (Apple Computer, Siltec 
Corporation, Rolm, Hewlett-Packard, Lockheed, Sutter Hills, illetve
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Digital, Apollo, Prime, Computervision, Nixdorf, Lexidata, Data 
General). Ezek a vizsgálódások arra kerestek választ, hogy ugyanazon 
iparág azonosan fejlett, de különböző régiókban működő vállalatainál 
vannak-e jelentős eltérések a vállalati kultúrában, a menedzserek visel
kedésében. Az eredmények azt igazolták, hogy a különböző térségekben 

más-más vállalati kultúra épült ki, és a menedzsment-gyakorlatban jelen
tősek az eltérések.

mm ‘Xv. . . .■ .

^  v  j aA Szilikon-Völgy gazdasági kultúráját a kísérletező, a vál
lalkozó szellem, az informalitás, a dinamizmus, kooptatív és 
individualista magatartás, az önmegvalósításba, Jólétbe, hivatás
ba vetett hit, szervezetüket és vezetésüket pedig a rövidtávú 
stratégiai tervezés; a decentralizált és eredményorientált v* 
tési stílus és döntéshozatal; az informális munkahelyi ka 
tok, kötöttségektől mentes öltözködés és munkastílus, 
kahely-váltogatás elfogadottsága jellemez.

A Route 128 gazdasági kulturajara ezzel szemben a
------ ----------- , a számításokra epulo innováció, az analu,^Uo

ellenőrzés- és csoport-orientáció, a lojalitásba, a 
: elkötelezettségbe vetett hit jellemző. Mindezeket 
órmák és a vezetés is tükrözi: a hosszú távú terve- 
liai döntések, a vertikális tagozódás, a formalitások 
i r t á s a  az öltözködésben, és a munkastílusba

is
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áltogatását nem jó szemmel 
'tós kötődést részesíti előny- 
tési stílus centralizált. (J.V

Ezek szerint nem volna helyes észak-amerikai vállalati kultúráról, 
észak-amerikai vezetői mentalitásról beszélni erős. Japán és amerikai 
szerzők mégis szívesen vetik egybe az észak-amerikai és kelet-ázsiai 
vállalatok vezetőit és üzleti magatartásukat: elemzéseikben összemossák 

a különbségeket, és szemet hunynak afelett, hogy valójában egységesen 
jellemző jegyek nincsenek. Néhány ilyen általánosító összehasonlításból 
(Gresser: 1992; PfeifFer: 1988; Burton: 1989; Weihrich: 1990) az alábbi 

kép bontakozik ki:
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• Az amerikai vállalati kultúra élesen eltér a kelet-ázsiaitól. Más a 
nemzeti és más a gazdasági kultúra, amelyből kinőtt.

• Az amerikai vállalatok a belső piacon is egymás kíméletlen konku
rensei, az államtól sem kapnak a japánokéhoz hasonló támogatást. 
A verseny nemcsak a piacokon folyik, hanem a vállalaton belül is. 
Az amerikai munkavállaló individualista, a vállalathoz kevésbé lo
jális, a munkaerő-vándorlás igen gyakori: az ugyanannál a vállalat
nál eltöltött munkaviszony nem haladja meg a 4,1 évet. 
(Zacher:1991: 36)

• Az amerikai vezetés formalizáltabb mint a japán. A vezetők utasí
tásaikat, közlendőiket szívesen adják közre írásban.

Az ilyen fajta általánosításoknak kevésbé van valódi információs érté
kük, inkább figyelemfelkeltő megállapításokként kell kezelni őket. Fo
gadjuk el hogy, a sztereotípiák az első, durva tájékozódásra valók, arra, 

hogy felkeltsék az érdeklődést a közelebbi megismerés iránt, hogy fel
támadjon a kérdés: tényleg ilyenek?

5.3. A magyar vállalatok kultúrája

Nézzük most saját kultúránkat, azt a talajt, amelybe gyökerezve a más 
kultúrákat szemléljük, értelmezzük. Próbáljuk meg megérteni önnön 

hátterünket. Ennek a kultúrának az ismeretében és tudatában kell gazda

sági szakembereinknek a nemzetközi cselekvések színterére lépniük.

Ebben a részben a nemzeti kultúra alapelemeire és a gazdasági kultúrát 
meghatározó tényezőkre csak utalva foglaljuk össze a hazai vállalatok 
kultúrára jellemző főbb sajátosságokat.

Feltett kérdéseink így hangzanak:

Melyek azok a 80-as évek óta kimutatható nemzeti és gazdasági 
kultúra-jegyek, amelyek a mai vállalatok kultúráját leginkább befo
lyásolják?

Milyen értékrendi alapokra épül a m agyar vállalati kultúra?
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A nemzeti és gazdasági kultúra főbb jegyei

Magyarország történelmét ismertnek feltételezve, úgy gondolom, elég
séges, ha csak a nyolcvanas évekre lezárult néhány érdekesebb kutatás 

eredményét összegzem.

A második világháború után az értékrend nemzetközileg megfigyelhe
tő átalakulása a magyar társadalmat is elérte, és még erőteljesebben 
érintette, mint a nyugati kultúrákat. Az ún. marxista-leninista ideológia a 
korábbi értékek helyett minden eszközzel új, a régivel ellentétes értéke
ket erőltetett rá a magyar társadalomra: az individuális helyett kollektív, 
a nemzeti helyett internacionális gondolkodást, a jelen helyett jövőt, a 
stabilitás helyett forradalmat, a vallás helyett ateizmust, a mezőgazdaság 
helyett ipart, a paraszti hagyományok helyett ipari munkás életformát 
propagált (Levendel/Terestyéni:1984: 453). Kierőszakolásukra eszközei 
is megvoltak. Noha a háború utáni negyvenöt év alatt a társadalom több 
átalakulást is átélt, és a kemény ideológia szelídült, összességében mégis 
olyan értékveszteséggel járó átalakulások mentek végbe, amelyek a ma
gyar kultúrán maradandóan rajta hagyják nyomukat. Alapvetően meg
változott a család státusa; új normák és szokások alakultak ki. Ennek 

több oka volt: átalakult a foglalkozás struktúrája: a mezőgazdaságból 
tömeges volt az átáramlás az iparba, a faluból a városba. A parasztgaz
daságok erőltetett kollektivizálásával, a kisvállalkozások felszámolásával 
a családok elveszítették hagyományos gazdasági szerepüket, ezzel alap
vető kulturális normáikat is. Mindezt felerősítették a nyugati társadalma
kat is átható változások: a nők munkába állása, a szabad dolgozó nő 
ideáljának elterjedése. A korábban szoros családi kötelékek tovább lazul
tak. A születések aránya lecsökkent, a nagycsalád modell helyére a kis 
(egy vagy kétgyerekes) család lépett, megnőtt a válások száma.

A gyors iparosítás kitermelte a maga problémáit: a hirtelen létrehozott 
nagyüzemekbe a munkások nehezen integrálódtak, a munkatársak kö
zött nem épült ki valódi szolidaritás. A vezetők képzettsége hiányos volt, 
1968-ig az anyagi érdekeltség szinte ismeretlen volt az ösztönzési rend
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szerben, a szervezettség alacsony fokon állt, a szakszervezet jogai for
málissá váltak. Mindez érezhetőn gyengítette az individuum azonosulá
sát munkájával és foglalkozásával, fellazította a munkamorált és a mun

kafegyelmet.

Az értékek és normák átalakulását súlyosan befolyásolta a kis közös
ségek és kis szervezetek elsorvasztása. A kis egyházi közösségek háttér
be szorultak, a műkedvelő egyletek, művészközösségek, ifjúsági szerve
zetek eltűntek, és ha a politikai hatalom erőltette is az új, a hivatalos 
ideológiával azonosuló szervezetek létrejöttét, ezek nem váltak valódi 
közösségekké. Eltűntek a hagyományokat, normákat, értékeket átadó 
közösségek, és helyükre semmi sem lépett.

A gyors politikai és szociális átalakulás csorbította a nemzeti törté
nelmi tudatot. A köznevelés és a tömegkommunikáció keveset tett azért, 
hogy eloszlassa vagy akár csökkentse a magyarok világnézeti zavarait, 
az értékek, normák és hagyományok destabilizálását. (Levendel/ Teres

tyéni: 1984).

Noha a 70-es és 80-as évek jelentős változásokat hoztak a gazdaság
ban és a politikában egyaránt, és ezek erősen hatottak a nemzeti kultúrá

ra is, Hankiss Elemér (Hankiss/Manchin/Füstös/Szakolczai: 1984) és 
kutató társainak 1984-ben közzé tett kutatási eredményei arra hívják fel 
a figyelmet, hogy hagyományos közösségi értékek elvesztésének a hábo
rú után elindult tendenciája Magyarországon nem állt meg, nem fordult 

visszájára, ellentétben az Amerikában bekövetkezett változásokkal. Az 
értékrend modernizálódása nálunk erőteljesebb lett mint Amerikában.

A magyar értékrend jellegzetesen maszkulin: a férfiak számára a csalá
dot és a közösségeket szabályozó értékek elveszítették súlyukat, előtérbe 
kerültek az intellektuális, a szekuláris, a pragmatikus és individualista 
értékek. De amíg a 70-es évek végén megkérdezett 25 éves amerikai fia
talok újra az emocionális, a hagyományos közösségi értékrend felé 
vonzódtak, addig Magyarországon a 70-es évek végén a 25 éves diplo
mások (akik ma a negyvenes éveik elején járó új vezető nemzedék meg-
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határozó tagjai) egyértelműen az intellektuális értékeket részesítették 
előnyben. Az értékskála élére a felelősségtudat, a bátorság, az intelli
gencia, a képzelőerő, a logikus gondolkodás és a függetlenség került, 
míg a szeretet, az odaadás jóval hátrébb kapott helyet.

Ez tehát az a diplomás korosztály, amely fokozatosan átveszi vagy át
vette az irányítást a vállalatoknál, a közhivatalokban, a pénzintézetek
ben, az oktatásban. És most újabb gazdasági és politikai változások hat
nak a közösség tudatára, formálják értékbeli orientálódását, egész kultú
ráját.

A gazdaság kultúrájáról ma hozzávetőlegesen a következő kép bonta
kozik ki (vő. Randlesome szempontjait: 1992):

• A gazdaság átmeneti állapotban van; központi irányítási rendszer
ből a piacgazdaság felé tart.

•  Az új gazdaságpolitika irányai nem forrtak még ki, intézményi pil
lérei stabilizálásra szorulnak.

• A jogi szabályozók alapvetően, legalábbis alakilag, összhangban 
vannak ugyan az európaiakkal, de törvények, rendeletek sorát kell 
még a következő években átalakítani és megújítani, emiatt bizony
talanság nehezíti a vállalkozásokat.

• A tulajdonviszonyok átalakulóban vannak, a magántulajdon újra 
jelentős tényezővé formálódik mind a mezőgazdaságban, mind az 
iparban, mind a szolgáltatásban.

• Az átalakulás azonban nem zökkenőmentes. A gazdaság nyitott a 
külföldi tőke és know-how beáramlása, a nemzetközi kapcsolatok 
fellendítése előtt.

• A kis- és középméretű vállalatok 50 év visszaszorítottsága után új
ra teret kapnak a gazdaságban.

• A munkaerő-adottságok, az oktatás, szakképzés színvonala nem 
rossz, tanulékony, motiválható munkaerőre lehet építeni. •

•  Az infrastruktúra fejletlen, a technológia elmaradott, az ökológiai 
felelősség, általában a környezetvédelem alacsony szinten áll.
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Ilyen környezetbe beágyazódva és ilyen hatások között működnek a 
hazai vállalatok és formálják kultúrájukat.

A magyar vállalatok kultúrája

A hazai vállalati kultúráról viszonylag keveset tudunk. Kevés empiri

kus felmérés készült, s ami öt évvel ezelőtt még valós kép volt, ma már 
megkérdőjelezhető. Bár a kultúra, a vezetők és beosztottak magatartása 
alapvetően nem változik, és egyik napról a másikra nem is változtatható 
meg, az olyan mélyreható változások, mint az állami vállalatok privatizá
lása, teljes vagy részleges külföldi tulajdonba kerülése, a teljes vezetői 
gárda kicserélődése mindenképpen megtorpanáshoz, elbizonytalanodás
hoz, kenyérféltéshez vezet, és ez a vállalati kultúrára közvetlenül is hat.

Hazai kutatóhelyek a hetvenes évek vége óta kutatják a magyar válla
latok szervezeti kérdéseit, a gazdasági szervezetek vezetőinek magatar

tását. Munkájuknak köszönhetően szerezhetünk ismereteket a vezetői 
emberképről, a vezetési stílusról, a vállalati kultúra nem egy összetevőjé
ről (Máriás / Kovács / Balaton / Tari / Dobák:1981; Máriás: 1989; 
Branyiczki:1989; Bakacsi:1989). Az iparvállalatok körében végzett fel

mérés fényt derít arra, hogy a vezetők emberképe és a kívánt vezetési 
stílus között mély ellentmondás húzódik. A túlnyomóan előnyben ré
szesített vezetési stílus demokratikus, olyan vezetői magatartás, amely

ben a vezető döntéseit megelőzően, rendszerint konzultál munkatársai
val, meghallgatja és megfontolja véleményüket, és csak azután dönt. El
várja, hogy döntéseit lojálisán hajtsák végre, még akkor is, ha nem min
den tanácsot fogadott meg. Ugyanakkor a demokratikus vezetést prefe
rálók között sokan vallják azt, hogy "az embereket csak szigorú irányí

tással, szoros ellenőrzéssel, büntetés kilátásba helyezésével lehet munká
ra késztetni, mert az emberek szeretik, ha irányítják őket, nem vállalják a 

felelősséget, és a leghatásosabb ösztönző eszköz a pénz." 
(Máriás: 1989:81) A felmérésekből kialakult kép szerint "az ember ide

genkedik a munkától, kevés az ambíciója, nyugalomra vágyik, közönyös



164 5. Gazdasági és vállalti kultúrák nemzetközi összehasonlításban

és passzív, hajlamos az önzésre." (Máriás: 1989:77) A vezetőkben (a 
felmértek több mint 70%-nál) a demokratizmusra való igény tehát 
együtt él az autokratizmusra való hajlammal.

A mezőgazdasági nagyüzemek, a termelőszövetkezetek körében vég
zett felmérések a hatalmi távolságot és a bizonytalanságkerülést vizsgál
ták, elemezték a tulajdonforma és a falu-város ezekre gyakorolt hatását, 
továbbá azt, hogy mi az emberekről alkotott vezetői előfeltevések hatá
sa. (Branyiczki:1989) Az 1986-ban végzett vizsgálatok felső- és közép
vezetőket vettek célba.

A hatalmi távolság vonatkozásában az derült ki, hogy a termelőszö
vetkezetekben, különösen a városiakban, nagy a távolságtartás, a mun
katársak félnek attól, hogy egyet nem értésüket közvetlen főnökük tu
domására hozzák. Ezek a vezetők általában autokraták vagy paternalis
ták, az emberek kevésbé bíznak egymásban, a dolgozók csak formálisan 
vesznek részt a vezetésben. A felmérések szerint az állami gazdaságok
ban a hatalmi távolság általában lényegesen kisebb.

Ami azt a kérdést illeti, mennyire kerülik az emberek a bizonytalansá
got, kiderült, hogy a többség erősen ragaszkodik a szabályozáshoz; ke
rüli a mobilitást és hajlamos a szorongásra. Érthető, hogy ilyen markán

san jellemző bizonytalanság-kerülés mellett a vezetők feladatorientáltak, 
egyéni és kockázatos döntéseket nem mernek hozni, belevesznek az ap
ró részletekbe. A szervezet tagjai világos instrukciókat várnak.

Ami pedig a vezetőknek az emberekről alkotott véleményét illeti, "a 
falusi termelőszövetkezetekben inkább jellemző az, hogy a vezetők a 
dolgozókat lustának, önállótlannak tartják, akiket csak pénzzel lehet 
több és jobb minőségű munkára rávenni, állandóan ellenőrizni kell őket, 
mert ezáltal megszabadulhatnak a felelősségvállalástól. Maradiaknak és 

önzőknek tartják dolgozóikat, olyanoknak, akik idegenkednek a válto
zásoktól." (u.o.: 104)

Mindezek nagyon fontos ismeretek vállalataink közelmúltjáról. E fel

mérések azonban az un. rendszerváltás előtti képet tükrözik. Azóta a
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mezőgazdaság átalakulása, a lazuló, felbomló szövetkezetek, és a még 

épp csak alakulóban lévő új gazdálkodási formák feltehetően gyökeres 

változást eredményeztek pl. a hatalmi távolság terén.

A gyors gazdasági átalakulás összességében új helyzetet teremt az 

iparban és szolgáltatások szférájában is. Az állami vállalatoknál, függő

ségi helyzetük következtében, egy ideig minden bizonnyal tovább élnek 

a "szocialista vállalati kultúra" elemei (v.ö. Barakonyi/Lorange: 

1993:314-319). A piaci viszonyok kialakulása azonban elengedhetetlen

né teszi az állami vállalatok fokozatos piac- és vevő-orientálódását is, 
mégha az irányító hatóságtól, Iobbyktól való függésük nagy is.

A privatizált és külföldi résztulajdonba vagy tulajdonba került nagyvál

lalatok most kezdik újjá formálni vállalati kultúrájukat. E folyamatban 

munkál a múltból hozott örökség, és hatnak a tőkebefektető sajátos el

várásai. Az újonnan létesülő magánvállalkozások vezetőinek pedig most 

kell megtanulniuk, mit is jelent egy vállalat arculatát, filozófiáját, politi

káját, stratégiáját, vezetési stílusát, belső és külső kommunikációját, kül
ső megjelenését kialakítani és kultúrává érlelni.

Annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy milyen cél- és érték
renddel, milyen stratégiai elképzelésekkel állnak hozzá vállalkozásaik
hoz, kultúra teremtő munkájukhoz az 1990-es évek elején a kis- és kö
zépméretű vállalatok vezetői, a Magyarországon is elvégzett STRATOS 
(Strategic Orientation o f Small and Médium Sized Enterprises) nemzet
közi felmérés gyűjtött adalékot (ld.5.2. fejezet).

Az utóbbi évek vállalatalapítási "lázát" a vizsgált minta is tükrözi: a cé
gek zömét az elmúlt öt év során alapították. Emiatt kiforrott vállalati 
kultúráról beszélni nem lehet. A vállalatok vezetőinek lehet a vállalat 

átalakulása előtti időből magukkal hozott vezetési rutinja (és van is, 
mint az interjúk mutatják), és lehetnek begyakorlott módszereik, ame
lyeket részben vagy egészen tovább akarnak vinni. Sok fiatal vezető az 
új cég létrehozásával vált első számú menedzserré. Nekik inkább többé-
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kevésbé kialakult értékítéletük és elképzelésük van arról, milyenné is 
szeretnék formálni vállalatukat.

A vezetők, vállalkozók markáns ismérve a változtatásokra való haj
landóság: nem terveznek hosszú távra és nem terveznek részletekbe 
menően. Ez a tény természetesen a bizonytalan és gyakorta változó fel
tételekkel is magyarázható, de mindenképpen jelzi, a vezetők eleve szá
molnak a változtatások szükségességével, és nem zárkóznak el előlük. 
Az innovációt többségük kockázatosnak tartja; a vállalat függetlenségét 
nem is adnák föl az innováció érdekében, de igenük a megújítást, az új 
eljárásokat. A nagy alkalmazkodó-képességet kívánó körülmények kö
zött nyilván csak az ilyen alapállású cégek képesek fennmaradni.

A munkával szemben nálunk is fontos elvárás, hogy általa jólétet le
hessen teremteni. A vezetők emellett azonban azt is lényegesnek tartják, 
hogy a munka az önmegvalósítás eszköze is legyen.

A család és a munka egymáshoz való viszonya kérdésében a nagy 
többségükben férfi vállalkozók és vezetők a családot a vállalat elé he
lyezik. (És most gondoljunk Hankiss felmérésének eredményeire: a 
"modern értékek" dominanciájára.) Szabadidejüket is kevesen hajlandók 
a vállalat érdekében feláldozni. Ilyen megközelítésben a magyar vezetők 
közelebb állnak a feminin (skandináv országokbeli) kultúrák vezetőihez, 
mint például az erősen maszkuün japán menedzserek beállítottságához.

A vezetésben (legalábbis elvben) megnyilvánul az etikus magatartás 
iránti igény.

A konfliktushoz való viszony a kultúrák egyik szívesen vizsgált eleme. 
A magyar kisvállalatok vezetői nem éppen konfliktust kerülők, többsé
gük nem riad vissza az ütközésektől. Ha újfent a kelet-ázsiai kultúrákra 
gondolunk, e téren vezetőink élesen különböznek a minden áron konf
liktust kerülő keletiektől.

A társadalomhoz ill. az állami szintű vezetéshez való viszonyról árul
kodik az adózási készség alacsony szintje. Sokan egyetértenek az adó
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zás megkerülésével, a törvény adta lehetőségeken belül. A politikai te
vékenység igénye kicsi: szemben pl. az osztrák vezetőkkel kevesen vál
lalnának aktív szerepet a politikában.

A női egyenjogúság elvben ugyan él (újra utalok a Hankiss (1984) ta

nulmányra), a gyakorlatban azonban a vállalatvezető nők száma lénye
gesen alacsonyabb a férfiakénál.

A tervezés kérdésében a rugalmas és rövidtávú tervezési szemlélet 
uralkodik.

A pusztító versenyt a vállalatvezetők többsége elveti és inkább a többi 
kisebb vállalattal való összetartásra, kooperálásra törekszik.

A szociális szempontok nem egységesen jellemzik a gondolkodást: a 

vezetők többsége nyereség-szemléletű: a munkahelyek teremtése, illetve 
megszüntetése, az ellátás iránti felelősség érzése a nyereségességi szem
pontok mögé kerül.

A belső szabályozottság iránti elvárás általában véve magas. Fontos
nak tűnik a munkakörök pontos (de nem feltétlen írásos) elhatárolása. 
Az eljárások és munkamódszerek pontos leírása viszont fölösleges túl
szabályozás lenne.

A vezetés kérdését illetően az autokrata vezetés iránti vonzódás jel
lemző, bár a decentralizálásnak, bizonyos döntések delegálásának igénye 
is él a magyar kis és középméretű vállalatok vezetőiben.

Összegezve (és ebből eredően kissé sematizálva) a vizsgált kis- és kö
zépméretű cégekről szerzett ismereteket, a következőket állapíthatjuk 
meg:

•  Nem lehet kiforrott vállalati kultúráról beszélni.

• A hatalmi-kultúra-törekvések bizonyos elemei nálunk is fellelhe
tők: kockázatvállalás, gyors reagálás, a jövő bizonytalanságai nem 
bénító rémképek.
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• Az összképben a szerep típusú kultúra jellemzői is felismerhetők: 
fennáll az igény a kompetenciák, a munkakörök, a tevékenységek 
világos körvonalazása iránt.

• A család, a munka, a szabadidő vonatkozásában a vezetők mentali
tása (legalábbis a vágyak szintjén) a feminin kultúrákra jellemzőhöz 
közelít, vagyis közelebb áll a skandináv mentalitáshoz, mint a japá
nok erősen maszkulin beállítottságához.

• Nem jellemző a konfliktusok kerülése, s ez szintén távol áll a keleti 
kultúrákhoz sajátos jegyeitől.

• A cég érdeke megelőzi a társadalmi érdeket, és, mint az individua
lista kultúrákban általában, az egyén kevéssé azonosul cégével.

• A politikai aktivitás iránti igény alacsony.

• A szakmai érdekképviseleteknek, szervezeteknek nincs tekintélyük.

• A kultúra támogatásának felvállalása még nem alakult ki.

• Az etikus magatartás iránti igény általános.

• A nők vezetői szerepben való elismerése csak elvben érvényesül, 
de nem a gyakorlatban.

• A vezetők igénylik önmaguk továbbképzését.

Megfigyelésekből az is kiderül, hogy a magyar vállalatoknál az illeté

kesség, a felelősség gyakran nincs világosan körülhatárolva: a vállalat 

megbízottjai nem képviselik kötelezően, illetve egységesen cégük alap

elveit és érdekeit. A külföldi partner a második tárgyaláson a cég olyan 

újabb képviselőivel találja magát szemben, akik más felfogással, más el

képzeléssel lépnek fel. Az egyén pedig - főképp nagyobb vállalatoknál - 

gyakran a saját érdekeit helyezi előtérbe és kevéssé törődik a cég érde

kével, ami világossá teszi, hogy a vállalattal való azonosulás szintje ala

csony.

A magyar vállalati kultúrának sajátos kérdése a nemzetközi tapasztala

tok hiánya. Főképpen a kisebb magyar vállalatok vezetőinek hosszú 

ideig nem volt lehetőségük a külföldi, a nemzetközi tapasztalatok gyüj-
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tésére (nagyon sok esetben gátolta ezt az idegen nyelvek ismeretének hi

ánya). Hiányzik a nemzetközi perspektíva, a nagy dimenziókban való 

gondolkozás, és a nemzetközi kommunikáció rutinja. E tapasztalatok 

hiányában olykor idealizált képet alkottak maguknak a nyugati gazdasá

gok feltételeiről.

Az ilyen negatívumoknak nem csupán a vállalat szintjén van jelentő

ségük. A vállalati kultúrák kialakulásának tudatos segítése tehát sokkal 

több mint vállalati cél: a vállalat eredményességét, ezáltal a gazdaság si

kerességét befolyásoló eszköz.

A hetedik fejezetben világítjuk meg, hogy a vállalat kommunikációjá

ra mindez milyen hatással van.

Összefoglalás

Ebben a fejezetben tehát két nagy kérdéscsoportot tekintettünk át. 
Foglalkoztunk a gazdasági kultúrának azokkal az elemeivel, ame
lyek az üzleti kommunikációra különösen nagy hatással vannak. 
Ilyen elemek a gazdasági és menedzseri képzettség, a gazdaság hu
mán tényezőihez való viszony, a gazdaság és a vállalatok struktúrá
ja, a vállalat nagysága. Megnéztük, miként kezeli ezeket az eleme
ket néhány gazdaságilag sikeres ország.

Megfigyeltük, miben különbözik a nyugat-európai, a kelet-ázsiai, 
az észak-amerikai és a magyar vállalatok kultúrája. Tettük mindezt 
a 4. fejezetben tett megállapítás logikáját követve, miszerint: a kul
túrák találkozásában zajló kommunikációra hat a nemzeti, a gaz
dasági és a vállalati kultúra. Minél jobban különböznek egymástól 
az egyes nemzeti kultúrákat meghatározó tényezők, annál nagyobb 
a valószínűsége annak, hogy zavarok keletkeznek az interkulturális, 
a nemzetközi kommunikációban.



6 A menedzser interkulturális 
feladatai. Tárgyalás 
külföldiekkel

Howard Perimutter, a Wharton School o f Business professzorának 
megállapítása szerint a nemzetközi menedzserek munkaidejük több mint 
50%-át tárgyalással töltik, azzal, hogy közvetlenül beszélgetnek más 
menedzserekkel. Ez tetemes idő. Ha arra is gondolunk, mi minden függ 
e tárgyalásoktól, könnyű belátni, mennyire fontos, hogy a kommuniká
ció hatékony legyen.

E fejezet kérdései:

Milyen interkulturális helyzetekben kell a menedzsernek helytáll
nia?
Melyek a tipikus eseti és melyek az állandó interkulturális felada
tai?
Mit jelent külföldiekkel kommunikálni?

6.1. A menedzser interkulturális feladatai

Magyar menedzserek

V.l. közgazdasági diplomát szerzett. Még diákévei alatt kitűnően 
megtanult németül, angolul, sőt oroszul is. Elméleti tudása és ki
tűnő gyakorlati érzéke miatt hamarosan meghívást kapott egy 
egyetemi tanszékre. Több évet töltött az egyetemen fiatal okta-
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te egy 
Buda- 

léhány 
tálatok- 
epedett 
többet

tóként. Folyamatosan képezte magát. Azután 
német menedzsment tanácsadó cég, amely fió 
pesten. V.l váltott. A katedrát felcserélte a gya 
év kemény munkája után, már nem lebecsülen 
kai, amikor egy jó hírű nemzetközi menedzsme 
le a fővárosban, elnyerte az igazgatói posztot. Azó' 
jár külföldre: tanácsadás, menedzsertréningek. Oktat, tárgyal, 
vérbeli nemzetközi menedzser.

EJ. mérnök. Friss diplomájával a telefongyárban helyezkedett el. 
Mindig ambiciózus volt. Elvégezte a mérnök-közgazdász szakot, 
állandóan fejlesztette nyelvtudását Is, oroszul, angolul egyfor
mán jól tárgyalt. A vállalati ranglétrán egyre feljebb került. Elein
te tapasztalatszerző utakon járt külföldön, azután jöttek a tartós 
megbízások. Amikor a vállalat megnyert egy tendert - hálózatfej
lesztés egy arab országban -, családjával évekre külföldre került. 
Néhány fős teamjét leszámítva beosztottai arabok. Irányítja a 
projektet, szervezi a munkát, konfrontálódik a mindennapi 
problémákkal.

Sí

. .
P.A. egy középméretű gépgyártó vállalat marketing osztályát ve
zeti. Amíg működött a keleti piac, nem volt gondja az értékesí
téssel. Azóta a cég a fennmaradásáért küzd. P.A. jó szakember, 
jól kommunikál, amikor váltani kellett, elő kellett szednie elseké- 
lyesedett angol tudását, hónapokon át járt nyelvtanfolyamra. 
Azóta már kihúzta a vállalatot néhány reménytelen mélypontról. 
Az utóbbi két évben sokat utazik külföldre: vásárokon tárgyal, 
kamarákat keres fel, nemzetközi kiállításokra viszi a cég termé
keit.

A menedzser munkája során tartósan vagy esetenként szembesülhet 
interkulturális kihívásokkal.

Tartós interkulturális kommunikációs szituációban tevékenykedik a 

menedzser, ha - mint cégének kiküldött vezető beosztású alkalmazottja - 
fiókintézményt, vagy nagyobb volumenű projektet vezet külföldön, és 
akkor is, ha saját országában egy leányvállalatnál, vagy egy vegyes válla
latnál zömében külföldiekből álló vezetés tagjaként dolgozik.

Alkalmanként kerül a menedzser interkulturális kommunikációs hely
zetbe, ha külföldi partnerekkel folytat üzleti tárgyalásokat, függetlenül 
attól, hogy a tárgyalás külföldön vagy saját országában zajlik-e.

Tárgyunk szempontjából mindkét változat fontos.
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Az egyre nagyobb számú vegyes vállalat és a multinacionális cégek 
sokasodó leányvállalatai mindennapivá teszik, hogy a magyar menedzse
reknek a beruházó, az anyavállalat képviselőivel, tehát egy más kultúra 

tagjaival kell együtt dolgozniuk, problémákat kell közösen megoldaniuk, 

döntéseket hozniuk. Ez az együttműködési forma valósul meg akkor, 
amikor a menedzser saját országában, saját vállalatánál saját 
kultúrájabeli beosztottjait irányítja, de a vezetésben képviselve van a 
külföldi (társ-)tulajdonos is. Ilyenkor a menedzser a vezetői stábon belül 
konfrontálódik a kulturális különbségekkel, és mintegy hidat épít a helyi 
dolgozók és a külföldi vezetés közé. Ez a helyzet kétségtelenül egysze
rűbb feladatok elé állítja, mint azt a menedzsert, aki egy számára idegen 
országban dolgozik. Tevékenységének fontos része, hogy a külföldi be

ruházóknak közvetítse, megmagyarázza a helyi gazdasági és vállalati 
kultúrát, elfogadtassa vele a különbségeket. A gyakorlatban ez többnyire 
azt jelenti, hogy meg kell indokolni a külföldinek, egyik vagy másik el
képzelése miért nem működhet a helyi viszonyok között, adott terve mi
ért nem hozhat olyan sikert, mint saját hazájában. Igazán sikeres akkor 
lehet ez feladat, ha a helybéli menedzser jól ismeri az anyavállalat (a tu
lajdonos országának) kultúráját, gazdasági kultúráját és világos a számá

ra a vállalati kultúrának az az eszménye is, amelyet a külföldi központ a 
helyi viszonyok között meg szeretne valósítani. Noha ez a kommuniká
ciós helyzet az egyszerűbb, megjelenhetnek benne a kulturális különbsé
gekből eredő tipikus konfliktusok.

A viszonylag rövid múltú hazai gyakorlat azt bizonyítja, hogy egy 
külföldi (rész)tulajdonba került vállalat esetén, az új tulajdonosnak a 
változást követően hosszasan és alaposan el kell beszélgetnie mind a 
menedzsmenttel, mind a dolgozókkal. A tulajdonviszonyok változása bi

zonytalanságot kelt a vállalat hosszú távú jövőjét illetően, a dolgozók 
tudni szeretnék, mi vár rájuk.

Emelkedik a nemzetközi tendereken a külföldi projektvezetést elnyerő 
magyar vállalatok száma is. Ilyen esetekben a menedzser kis stábjával
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akár éveket is eltölthet egy-egy idegen kultúrájú környezetben. Az ő fel

adata sokszor abban áll, hogy egyezkedjen a fogadóország hatóságaival, 
bizonyos engedélyeket szerezzen meg, állandó kapcsolatot tartson fenn 
a megrendelővel . Kommunikációjának egy része kifelé irányul. Ha a 
projektvezető vihet is magával szakértői stábot, a munka zömét a 

fogadóország munkatársaival kell elvégeztetnie. Ezért ismernie kell a 
helyi munkavállalási, munkavédelmi szabályozásokat, a munkához való 
viszonyulást mint alapviszonyulást, a hierarchia honos rendszerét. Mit 
várnak az adott kultúrában a beosztottak feletteseiktől, mik a bevett 
kommunikációs szokások. A menedzsernek állandó intern kommuniká
ciót kell folytatnia, összességében meg kell birkóznia a kulturális és 
társadalmi különbségekből eredő valamennyi problémával: a nevelésbeli 

különbségek következményeivel, a technika fejlettségének eltérésével, a 
politikai erők és a kormány eltérő szerepével és hatásaival, az érdekvé
delem másságával, a menedzsment számos részletében eltérő gyakorla
tával. A felkészületlen menedzsert meglepetések érhetik, amikor azt ta
pasztalja, hogy a fogadó vállalatnál nincs sem tervezés, sem üzleti stra
tégia, hiányzik a marketing és a szükséges kelléktára: nincsenek infor
mációi a piaci versenyről, az árpolitikáról, nincs árképzési stratégiája, 
gyengén áll költségszámítás dolgában, pénzügyi elemzése és ellenőrzése 
hézagos. Egyszóval: a szervezeti viszonyok rendezetlenek, ismeretlen a 
munkaerő-tervezés és folytathatnánk a sort.

Megindult az a folyamat is, amelynek során magyar befektetők kül
földön, elsősorban a volt szocialista országokban nyitnak telephelyeket.

Amikor a magyar vállalat nemzetközi piacokon jelenik meg, egyre 
gyakoribbá válnak az alkalmankénti üzleti tárgyalások. A tárgyalás a 
menedzsert részben "könnyebb", részben "nehezebb" feladat elé állítja, 

mint az interkulturális vezetés. Könnyebb annyiban, hogy a tárgyalást 
pontosabban elő lehet készíteni, részletesen végig lehet játszani a várha

tó alternatívákat. A tartós interkulturális menedzsment-munka számtalan 
előre szinte tervezhetetlen buktatóval jár. Előnye viszont, hogy nagyobb
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a korrekciós lehetőség. Ha a kommunikáció kátyúba jutott, - kínos, de 
nem ritka eset - még lehet remény a félreértelmezések orvoslására. A 
korlátozott idejű üzleti tárgyalás viszont szinte egyszeri alkalom: ha va
lami "balul üt ki", kevés esély van a jóvátételre. Ha az üzletet más kapa

rintotta meg, már csak a tanulságokat lehet levonni. De azt le kell!

A Futeg-eset

A "Future Technology" (Futeg) elnevezés mögött egy elektronikai 
cikkeket gyártó amerikai vállalkozás áll, amely büszke arra, hogy 
értékesítési rátája évente átlagosan 1 5%-kal emelkedik. A Futeg 
korábban kizárólag Amerikában gyártott. Termékeit szerte a vi
lágon értékesítik. A cég jelenleg 10 000 főt foglalkoztat. Munka
társaitól vállalkozói szellemű magatartást, a kommunikáció fo
lyamán nyílt, kooperatív stílust vár, állandó interakciót a tiszt
ségviselőkkel, ha szükséges, a szolgálati út mellőzésével. A 
Futeg alapítói kezdettől fogva nagy súlyt helyeztek a pluraliz
musra. Úgy vélik, nem mindennapi gazdasági sikereik a vállalat 
tagjainak önálló, frappáns, a szituációhoz mindig kiválóan al
kalmazkodó magatartásának és egymás kölcsönös respektálásá
nak köszönhetőek.

1988-ban a vállalat egy eddig egyedülálló vállalkozásba kezdett. 
Megvásárolt egy kétszáz fős német családi vállalatot a francia 
határhoz közel fekvő egyik faluban. A vállalat kitűnő hírnévnek 
örvendő elektronikai alkatrészeket gyárt. A termékeket nagyon 
Igényes kézi munkával többnyire részmunkaidőben foglalkozta
to tt asszonyok készítik. Az értékesítés nem okoz nehézséget. 
Kezdetben a tulajdonos patriarchális vezetési stílusban vezette 
cégét. Egyszemélyben hozta meg a legfontosabb döntéseket. A 
beosztott tisztségviselők gondoskodtak megvalósításukról. A 
törvény által kötelezően előírt munkavállalói testületeknek és

A Futeg eleinte nem is változtatott ezen a helyzeten. Amikor 
azonban a tulajdonos 1990-ben nyugdíjba ment, az amerikai 
anyavállalat a saját soraiból küldött fiatal menedzserrel helyet
tesítette. A fiatal amerikai további két munkatársat hozott ma
gával, és kinevezte őket termelési, illetve ügyviteli vezetőknek. A 
két korábbi vezetőt alacsonyabb beosztásba helyezte. Most a há
rom amerikai vezeti a helyi beosztottakat.

: ' : ' ■ ■ ■' ■" : ' ' 
A kereslet állandóan nőtt, ezért a Futeg 1991-ben jelentős ter
melésnövekedést akart elérni. A dolgozók megtagadták az 
együttműködést. Emlékeztették a vezetőket a jogi előírásokra,



176 6. A menedzser interkulturális feladatai. Tárgyalás külföldiekkel

m

m

és burkoltan arra is, hogy a több 
képességeik, készségeik nemcsak 
hogy kitűnő minőségű gyártmányok 
is, hogy a hatóságok előtt meg is t r  
vezetőség és az érdekképviselet 
rendszerint nyílt heves vitába csap 
megromlott. A leányvállalat vezeti"' 
fordultak, a konfliktus megoldás 
vállalati kultúrájával Összhangban 
szólt, amely a különbözőségeket 
azt is el kellett érni, hogy a nődolgi 
hajlandóságukat a termelékenysé 
sokrétű fázismodell alapján hajtc 
alábbi ábra szemlélteti:
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rra tették őket ai 
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Iják védeni álláspo 
özött folyó meg 
k át, és a hangú 
rre külső tanács 
kérve. A megbíz 
ó olyan kultúra k 
yelembe veszi, 
ók egyértelműen 
emelésére. A v 

:ták végre. A fá

19. ábra: A FUTEG heterogenitásának vizsgálata 
(Forrás: Kiechl: 1993:24)

A személyi akták alapján először a dolgozók demográfiai össze
tételét vizsgálták meg. A figyelembe vett adatok az életkorra, a 
szolgálatban eltöltött évek számára, a nemre, a családi háttérre 
(gyermekek száma, házastárs foglalkozása ), az etnokulturális
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származásra, képzettségre ill. az egyéb jártasságokra, készsé
gekre vonatkoztak. Az adatok alapján négy csoport körvonalai 
rajzolódtak ki:

-  a három fiatal amerikai, a csúcsvezetés;

-  a túlnyomórészt idősebb német középvezetés és a beosztot
tak;

-  a részidőben foglalkoztatott sok, többnyire családos nő, csa
ládanya;

-  és a kb. tizenöt főt kitevő, specialistának számító, ingázó 
franciák csoportja.

A második fázisban e négy csoport sajátos értékeit igyekeztek 
egy egynapos workshop során meghatározni. A munkában részt 
vett a vezetés és a csoportok képviselői. Együtt a következő kö
vetkeztetésekre jutottak:

1. A három amerikai még soha nem élt és dolgozott külföldön. 
Véleményük szerint a munkára vonatkozó német szabályozá
sok az amerikai szokásokhoz viszonyítva egyszerűen hihetet
lenek (túl sok szabadság, túl magas bér, túl lassú munkatem
pó, hiányos munkamorál, amely egyszerűen azt bizonyította, 
hogy a németeknek a szabad idő fontosabb mint a munka.) 
Kifogásolták a kezdeményezés hiányát, a túl merev érintke
zési formákat. Ők a Futeg vállalati kultúra szellemében önálló 
cselekvést vártak a dolgozóktól. Olyan munkatársakra számí
tottak, akik nem félnek kockázatos döntéseket hozni, néha 
hibázni, de a hibából tanulnak. Nagyobb odaadást is várnak a 
cégük iránt.

2. Az idősebb német középvezetők a cégvezetéstől világos, egy
értelmű célokat vártak, pontosan meghatározott feladat- és 
felelősség-megosztást, precízen szabályzott munkafolyama
tokat. Megfogalmazták, hogy a Futeg csak a know how-t látja 
bennük és nem érdekli őket, hogy a termékek mögött (német 
mentalitású) emberek állnak. Az emberi aspektusok hangsú- 
lyozottabb figyelembevételét kérték (beleértve azt is, hogy 
egyesek sajátos életkörülményeik miatt egyénileg alakított 
szabadidő-beosztási és szabadságolási igényekkel lépnek föl).

3. A nődolgozók azt kívánták, hogy a cég teljesítse továbbra is 
szociális kötelezettségeit, fizessen tisztességes bért, jutányos 
bérleti díj ellenében bocsássa az üzemi lakásokat rendelkezé
sükre, és hogy anyagilag támogassa egy napközi létesítését.
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ózták és dlcshím- 
a cégtől világos

4. A francia ingázók szakti 
nuszt zengtek a korábbi 1 
megbízásokat vártak.

A harmadik fázisban az amerikaiak elmagyarázták stratégiáju
kat. Hangsúlyozták, hogy a termelés mennyiségének és a túlórák 
számának emelése elkerülhetetlen. Ebbe végül a dolgozók bele
mentek, amennyiben a vállalat segít megoldani a gyerekek fel 
ügyeletét. Erre ígéretet is kaptak.

A negyedik fázisban, egy újabb egynapos workshop-on, arra a 
megállapításra jutottak, hogy a nehézségek oka az amerikai ve
zetéknek az etnokulturáis különbségek iránti közömbössége. 
Ennek hatására a cégvezetés egy kétnapos workshop szervezé
sét határozta el valamennyi dolgozó bevonásával. A munka fo
lyamán foglalkoztak azzal, hogyan tudatosíthatja ki-ki kultúrájá
nak sajátosságait, hogyan ismerheti meg a másokéit, hogyan 
fejleszthetik a résztvevők interaktív képességeiket, kölcsönös
türelmüket és megértésüket.

•
. ■ . v :■ ■■: i >, #  n  < - '  *  - ->• ! - ........vsr...................... .,.............

A hatodik lépésben megtartott értékelés azt mutatta, hogy az 
átalakító program eredményes volt. Az előállított termékek 
mennyisége emelkedett. A korábban szemben álló felek megis
merték, jobban megértik és elismeri

(Forrás: Rolf Kiechl: 1993: 22-25)
' V ■ . " . É

6.2. Tárgyalás külföldiekkel

Az üzleti tárgyalás élőszóban folytatott, közvetlen interaktív üzleti 

kommunikáció. A tárgyalásnak rendszerint két résztvevője van, két 

személy, két csoport. Célja, hogy a résztvevők egymást meggyőzzék, 
megnyerjék valaminek, rávegyék a másik felet valaminek az elfogadásá
ra, rábírják véleménye, magatartása megváltoztatására. Tágan értelme
zett tárgya rendszerint valamilyen adás-vétel; a kommunikációs folyamat 

egyik résztvevője az eladó, másik a vevő.

Ebben az alfejezetben a következőket vizsgáljuk:

Miben különbözhetnek egymástól az interkulturális tárgyalás 
résztvevői?
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Hogyan hatnak a tárgyalásra a külső tényezők?

Milyen stratégiákkal tárgyalnak partnerek?

Milyen taktikát folytatnak a tárgyalások résztvevői?

A kulturális különbségek megnyilvánulása a tárgyalások folyamán

Az interkulturális kommunikáció és a kultúra összefüggéseit a 3.2. és 
3.3. fejezetben áttekintettük. Az ott elemzett tényezők érvényesek a 
külföldiekkel folytatott tárgyalásra is, bizonyos elemeik a szóbeliség, a 
közvetlen interakció miatt azonban nagyobb hangsúlyt kapnak, illetve 
újabb elemekkel bővülnek.

A különbségek a következő fontosabb aspektusokban tűnnek fel:

• A külföldiekkel folyó tárgyalásában nagy szerepet játszik a partnerek
nek az emberhez való viszonyulása, főként a másik ember iránti biza
lom. A bizalmi skála széles: a teljes bizalmat előlegezőktől a bizalmatla
nokig sok típus találkozhat egymással.

• A tárgyalás (tárgyalássorozat) mint interperszonális kapcsolat máskép
pen alakul aszerint, hogy a partnerek hosszú vagy rövidtávú kapcsola
tot kívánnak-e kiépíteni.

• Eltérhet egymástól a partnerek értelmezése az eladó - vevő viszonyról 
aszerint hogy az eladó és a vevő egyenrangú tárgyaló félnek tekint-e 
egymást, vagy pedig a vevő tárgyalási pozícióját lényegesen jobbnak 
tekintik-e (a vevő az "úr", ő diktál). •

• Másképp viszonyulhatnak a tárgyaló felek a tárgyalás időtartamához. 
Vannak az idővel bőven bánó kultúrák, tagjaik a tárgyalásokkor eleve 
"hosszú menetre" rendezkednek be, és vannak olyanok (pl. az amerika
iak), akik örökké rohannak.

• Az egyes nemzeti és vállalati kultúrákban eltérő a partnerek vállalatuk 
iránti elkötelezettsége, márpedig a lojalitás a tárgyalás egyik fontos 
moti válója.

• Vállalati kultúrájukból eredőn a különböző országok menedzsereinek 
eltérő a döntési szabadsága, aszerint, hogy a menedzser milyen en
gedményeket tehet, mennyiben változtathatja meg az eredeti elképzelé
seket, ha a tárgyalásban merőben új helyzet körvonalazódik, aszerint,
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hogy saját felelősségére dönthet-e a menedzser, vagy minden lépéshez 
jóváhagyást kell kérnie.

• Jelentős eltérések vannak a tárgyalási stratégiákban, a mindent vagy 
semmit állásponttól kezdve a kölcsönös előnyökön át addig az állás
pontig, hogy esetleg maga a tárgyalás a "nyereség".

A tárgyalás sikerének forrásai

A tárgyaló felek szem élyisége

Az egyén személyiségének fontosságát az interkulturális kommuniká
ció kapcsán elemeztük. A tárgyalás szempontjából fontos, hogyan érzé
kel, értelmez, értékel az adott egyén. Különösen fontos a verbális kifeje
zőkészség, a meggyőző előadásmód, a kontaktusteremtő képesség, a 
tartós figyelem, a jó ítélőképesség. Külön ki kell emelni az idegennyelv
tudást. A (közvetítő)nyelv árnyalt ismerete az írásbeli kommunikációban 
is nagyon fontos, de írásban a menedzser utólag kijavíthatja, vagy má
sokkal készíttetheti el írott anyagait. Ha tárgyaláshoz segítséget 
(tolmácsot) használ, az információ jelentősen csorbulhat.

A külső körülm ények m egválasztása

A tárgyalás sokkal "érzékenyebb" a külső körülményekre, mint a 
kommunikáció más formái. A külső körülményeket a szituáció erősen 
befolyásolja. A tárgyalásra készülő menedzser magában mindig elemzi a 
szituációt, megpróbálja elképzelni azokat a tényezőket, amelyek a tár
gyalófelet motiválják: a partner céljait, a hatalmi felállást, az üzlet fon
tosságát, időbeli kötöttségét stb. Interkulturális tapasztalatai 
(tanulmányai) alapján megpróbálja elképzelni, milyen - a saját kultúrájá
tól idegen - megnyilvánulásokra kell számítania.

A helyszín

A tárgyalás kimenetele szempontjából nem közömbös a helyszín kivá
lasztása. Az egyik fél (az eladó), vagy a másik fél (a vevő) országában, 
irodájában kerül-e sor a találkozás(ok)ra, esetleg semleges, harmadik
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területen. A hazai pálya azzal az előnnyel jár, hogy az információk 
könnyen állnak a menedzser rendelkezésére, a megszokott háttérsze
mélyzet segíti, az utazás nem fárasztja, az idegen környezet nem vált ki 
stresszt. Hátránya, hogy nehéz teljesen kizárni a tárgyaláson kívüli 
problémákat. Sok országban a semleges helyszínen való tárgyalást ré
szesítik előnyben.

A m ikrokörnyezet

Nemzetközi tárgyalásokon nagyobb figyelmet kell fordítani a mikro
környezet kialakítására mint az országon belüli tárgyalások esetében. Az 
adott nemzeti kultúrától függ, hogy a tárgyalófelek a négyszögű asztal 
két oldalán, egymással szemben érzik-e jól magukat, ahol a partnerrel 
szembe lehet nézni, vagy három oldala mellett, ahol rang szerint 
helyezked(het)nek el és világos, ki elnököl; vagy kerek, ovális asztal kö
rül, amely oldottságot és egyenrangúságot sugall.

Nagyobb létszámú, tolmácsokat, vizuális eszközöket is alkalmazó tár
gyalás esetén, a technikai eszközök kezelése is frusztrál(hat)ja azt a felet, 
aki járatlan az adott készülékek használatában (melyik gombot kell 
megnyomnia, amikor ő beszél, melyiket, amikor a tolmácsot akarja hal

lani).

Az idő

Rutinos nemzetközi tárgyalók valóságos fegyverként használják az 

időt. A határidő közeledtével nagyobb kompromisszum-készségre lehet 

számítani: ha a felek nem akarnak eredmény nélkül távozni, az utolsó 
szakaszban nagyobb engedményeket csikarhatnak ki. Hosszabb tárgyalá
sok alkalmával a szállodai szállásfoglalásból, a repülőjegy visszaigazolá

sából szívesen derítik ki, mikorra tervezte a másik fél a tárgyalás befeje
zését. Bizonyos kultúrák tagjai célratörő, gyors, rövid tárgyalásokra tö
rekszenek, és bosszantja őket a vontatott tempó, az ülések elhúzódása. 
(Amikor a vietnami háború párizsi béketárgyalásai elkezdődtek és a fe



lek megérkeztek Párizsba, az amerikai küldöttség egy hétre foglaltatott 
magának szobát szállodában. A vietnamiak egy évre béreltek ki egy 
kastélyt!)

A hivatali rang szerepe

A rangok, a címek jelentősége kultúránként eltér. Az osztrákok a 

rangok és címek tipikus ápolói, az "udvari tanácsos", "excellenciás úr" 
megszólítás kijár annak, akit a cím megillet. A németek is ragaszkodnak 
mindenféle hivatalos megszólításhoz. Még a hosszú idő óta együtt dol
gozó kollégák is sok esetben magázódnak és "Herr A"'-nek, "Herr Dok
tor F'-nak szólítják egymást. Az amerikaiak az egyenlőség, az informális 
kapcsolatok elkötelezettjei, a címek nem fontosak számukra, nem ra
gaszkodnak a hivatali rangbeli megkülönböztetésekhez, szívesen szólít
ják egymást keresztnéven. így azután német-amerikai tárgyaláson elő
fordulhat, hogy miközben közvetlen kollégája "Herr Webernek", az 
amerikai tárgyaló partner egyszerűen "Tómnak" szólítja német üzlettár

sát.

A tárgyalás s tra tég iája

A szakirodalom a tárgyalás következő kritériumait különbözteti meg 
(Fisher/Ury:1981, Adler: 1986:163):

• a tárgyalás résztvevőinek és a megtárgyalandó problémának szétvá
lasztása

• az érdekeknek, nem pedig a pozícióknak a középpontba állítása

• az objektív szempontok melletti kitartás (a nyomással szembeni el
lenállás)

• alternatíváknak a kölcsönös előnyök érdekében történő kimunkálá
sa

A kérdés az, hogy az interkulturális hatás mennyire könnyíti vagy ne
hezíti e részcélok megvalósításá .
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Akad olyan szakember (Adler), aki szerint az első három szempont 
megvalósítását a különböző kultúrák hatása nehezíti. A negyedik szem
pont viszont kitűnően kiaknázható és könnyebben valósítható meg, ha a 
felek nemzeti adottságai és érdekei egymástól eltérnek, és ilyenkor 
mindkét fél nyertesként zárhatja a tárgyalást. Azonos nemzeti érdekek 

ezt a lehetőséget inkább korlátozzák. Egy adott országnak fontos érdeke 
lehet pl. munkaerő-feleslegének áruba bocsátása, egy másiknak pedig 
az, hogy ezt az olcsó munkaerőt hasznosítsa és ezáltal nyereséghez jus

son.

A hagyományos üzleti tárgyalási stratégiának két különböző alapállása 
van: a verseny-stratégia, a "győzni vagy veszteni" megközelítés, illetve 
az együttműködés stratégiája, a "neked is, nekem is"; a "mindkét fél 

nyer" szemlélet.

A "győzni vagy veszteni" stratégia inkább arra törekszik, hogy az 

"ellenfél" elképzeléseit szétzúzza, kevésbé arra, hogy saját álláspontját 
védelmezze. A felek úgy látják, hogy érdekeik ellentétesek, helyzetüket 
konfliktusként élik meg. Az ilyen stratégiájú tárgyaláson gyakoriak az 
érzelmi töltésű kitörések. A felek nem ritkán nyúlnak az információ
visszatartás taktikájához, a kevés tény zavaros elővezetésének 
módszeréhez, aminek az a célja, hogy az ellenfelet összezavarja és 
figyelmét a valós tétről elterelje. A tárgyaló felek kevéssé bíznak 
egymásban, a másik fél által adott engedményt annak gyengeségeként 

értékelik.

Az együttműködésre törekvő stratégia a közös érdek felismerésére és 
megfogalmazására épít, igyekszik a kölcsönös előnyöket megtalálni. 
Mindkét fél arra törekszik, hogy a partner igényeinek is eleget tegyenek. 
Alapja a szilárd kölcsönös bizalom, az információk nyílt kicserélésére, a 
kompromisszumra való készség.

Csak a közelmúltban vált világossá, hogy a nemzetközi tárgyalásokban 
nemcsak arra van mód, hogy mindkét fél nyertesként zárja a tárgyalást,
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hanem arra is, hogy felismerve és kiaknázva a kölcsönös érdekeket és 
adottságokat, a pozitív hatások összegződjenek, szinergia jöjjön létre.

A tárgyalás szakaszai és a stratégia

Már a nyitó tárgyalás előkészítése is fontos szerepet játszik abban, 
hogy mi lesz a tárgyalás eredménye, hogy végül milyen megállapodás 
születik. A rutinos tárgyaló előre elemzi saját igényeit, céljait; összeveti a 
felek kulturális különbözőségeit; felméri saját befolyásának határait; 
mérlegeli az erőviszonyokat a maga és tárgyalópartnere szemszögéből. 
Az elemzés után forgatókönyvet dolgoz ki; végigvezeti az alternatív 
stratégiák változatait; körvonalazza, milyen engedményeket tehet a vár
ható eredmény érdekében, illetve, hogy milyeneket nem szabad meg
tennie, ha a tárgyalás nem kölcsönös egyetértés mellett zajlik.

Az előkészítést követően a tárgyalás négy szakaszra bontható:

• az interperszonális kapcsolat megteremtése;

• a feladathoz szorosan kapcsolódó információk kicserélése (a gaz
dasági, jogi, műszaki és logisztikai meghatározók tisztázása);

• a meggyőzés, az alku;

•  a megegyezés

A kulturális különbségek főként abban nyilvánulnak meg, hogy melyik 
kultúrában a tárgyalás melyik szakaszára helyezik a hangsúlyt, és milyen 
stílusban közelítenek a célok elérése felé. Megkülönböztethetjük: a ha
gyományos, versengő, az együttműködő, de individuális érdekekre 
koncentráló, illetve az együttműködő és a különbségekből kölcsönös 
előnyt kovácsoló megközelítést. (v.ö.Adler: 1986:164) A hagyományos, 
versengő tárgyalási beállítottság fontosabb jellemzői:

• vezérlő elve. a verseny;

• az előkészület fókuszában a gazdasági szempontok állnak;

• a kapcsolatteremtés ki nem mondott célja, hogy a felek partnerük 
helyzetét, erejét felmérjék;

• az információcsere célja, hogy a felek a feladathoz kötődő infor
mációkat kicseréljék; a pozícióikat tisztázzák.
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Ezt követi

• a meggyőzés és

• a kölcsönös engedmények szakasza.

A tárgyalás a

• megegyezéssel zárul.

Az együttműködő, de az egyéni érdekekre törekvő tárgyalásoknak a 
forgatókönyve a következőképp módosul:

• vezérlő elve. az individuális alapokból kiinduló együttműködés;

• az előkészület fókuszában: az érdekek meghatározása áll;

•  a kapcsolatteremtés folyamán a szereplők elkülönítik egymástól a 
tárgyalófeleket és a megvitatandó kérdéseket;

• az információcsere célja, hogy a partnerek a feladattal és a részt
vevőkkel kapcsolatos információikat kicseréljék, egymás érdekeit 
tisztázzák;

• a választási alternatívák keresésekor a felek figyelmüket a kölcsö
nös előnyökre irányítják

• a legjobb alternatíva kiválasztásakor mindkét fél ragaszkodik ah
hoz, hogy az objektív szempontok érvényesüljenek, ellenáll a 
nyomásnak.

Csak ezután jöhet létre

• a megegyezés.

A szinergiára törekvő megközelítés a legnagyobb kölcsönös hasznot 

ígérő hozzáállás:

• vezérlő elve. a kulturális alapon történő együttműködés;

• az előkészület fókuszában: interkulturális felkészülés; az érdekek 
meghatározása áll;

• a kapcsolatteremtés során a szereplők elkülönítik egymástól a tár
gyaló feleket és a megvitatandó kérdéseket és alkalmazkodnak 
egymás fél stílusához;

• az információcsere célja, hogy a partnerek a feladatokkal és a 
résztvevőkkel kapcsolatos információkat kicseréljék; egymás érde
keit tisztázzák;
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• a választási alternatívák keresésekor a felek figyelmüket kölcsö
nös előnyökre irányítják és tekintettel vannak egymás kulturális 
hátterére is;

• a legjobb alternatíva kiválasztásakor a felek mindkét kultúrára 
építenek.

Ezután kerülhet sor

• a megegyezésre

• ha szükséges, az újratárgyalásra.

A tárgyalás menetét elemezve, az interperszonális kapcsolatteremtés 
jelenti az első szakaszt a személyes találkozás során. A feleknek itt nyílik 
először alkalmuk egymás megismerésére; ekkor keresik annak módját, 
hogy a tárgyalás a legkedvezőbb körülmények között folyjék. Kialakul a 

kölcsönös tiszteletadás és bizalom légköre. A megismerés célja azoknak 
az azonosságoknak és különbözőségeknek a megtalálása, amelyek a két 
tárgyaló félnek és a tárgyalás tárgyának viszonyát jellemzik. Az azonos
ságok adják a kölcsönös bizalom és egymás tiszteletben tartásának alap
ját, a különbségek felszínre hozzák, milyen információkat kell a feleknek 
kicserélniük, hogyan kell a meggyőzés érdekében érvelniük. A probléma 
és a szereplők különválasztásának stratégiája annak a biztosítéka, hogy 

egy javaslatot el lehet utasítani anélkül, hogy magát a tárgyaló partnert 
utasítanánk el, meg lehet tartani bizalmát és rokonszenvét még akkor is, 
ha az ajánlat nem kielégítő. A kapcsolatteremtés módjában, az erre 
fordított időben kultúránként nagy eltérések vannak.

■
V -'v , s .s . í

Az ázsiaiak, főként a kelet-ázsiaiak nagy súlyt helyeznek erre a 
szakaszra: a partnert megismerni és lehetőleg barátra találni 
benne. Az amerikaiak ellenben úgy tartják, hogy a hosszú is- 

iés időpocsékolás, és mielőbb a feladatra koncen trál"^

A tárgyalás lényege az érdekek megfeleltetése. Ezért kell a feladatra 
vonatkozó információkat kicserélni. A tárgyaló feleknek be kell mu
tatniuk saját helyzetüket, igényeiket és meg kell érteniük a partner hely
zetét és igényeit. A helyzet bemutatása nem szorítkozhat a szűkén értei-
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mezett feladatot érintő kérdésekre. Amennyiben a cél a kölcsönös elő
nyök megtalálása, növeli a kompromisszumok megtalálásának esélyeit, 
ha a két fél tágabb összefüggésekbe tudja egymás elképzeléseit ágyazni. 
Ezeket az összefüggéseket a partnereknek mind a saját, mind a másik fél 
szemszögéből kell értékelniük. A tárgyaló félben azonban nem volna 
helyes ellenfelet, még kevésbé, ellenséget látni.

A szinergiára törekvő tárgyalásban a meggyőzés értelmezése nem azo
nos a hagyományos tárgyalás meggyőzés-felfogásával. Míg a hagyomá
nyos tárgyalás stratégiája azt kívánja meg az egyik féltől, hogy a másik
kal egy bizonyos elképzelést elfogadtasson, most az a cél, hogy olyan 
megoldás szülessék, amely mindkét fél számára előnyös, amely erőssége
iket összegzi és végül mindkettőjüknek hasznot hoz. Mivel a cél az, 
hogy mindkét fél nyerjen, ez csak akkor érhető el, ha egymás érdekeit is 
kölcsönösen magukévá teszik és sajátjukként képesek kezelni.

A tárgyalás az alku, az engedmények szakaszán át jut el a megegye
zésig. Az alkudozás, az engedmények tétele és a viszontengedmények 
elvárása szempontjából kultúránként lényeges különbségek vannak. Ap
róbb engedmények tehetők az egész tárgyalás folyamán, de a nemzet

közi tárgyaló asztalok mellett gyakrabban fordul elő az, hogy engedmé
nyekre csak a tárgyalás utolsó szakaszában kerül sor. Különbség van a 
kapott engedmények értelmezésében is. Míg bizonyos kultúrákban a 

gyengeség jeleként fogják fel, másokban az együttműködési készség, a 

rugalmasság, a bizalom jelét látják benne. A rutinos tárgyaló előre tisz
tázza, meddig mehet el az engedmények területén. Hogy mennyire a 
tárgyaló szabad döntési joga és felelőssége az, hogy mekkora és milyen 
jellegű engedményeket tehet, az adott kultúrától és főként a vállalati 
kultúrától függ. A kevés döntési szabadságot és csekély felelősséget adó 
vállalat képviselőjének szinte minden "elhajlást" egyeztetnie kell főnöke
ivel. Ez lassítja és töredezetté teszi a tárgyalást.

A megegyezés a tárgyalás lezáró szakasza: "tető alá hozni" az üzletet, 
megszerezni az aláírást a szerződésre, ez az, amire a tárgyaló felek tö-
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rekszenek. Kierőltetett szerződéskötés helyett mégis gyakorta eredmé
nyesebb a tárgyalás elnapolása, újabb érvek begyűjtése, a hiányzó feltéte
lek megteremtése.

A tárgyalás tak tikája

A tárgyalás verbális és nem verbális eszközökkel folyik. Bár a gyakor
latban a hangsúly a verbális kommunikáción van, egyes kutatások azt 
mutatják, hogy a nem verbális kommunikációnak nagyobb szerepe van 
mint a szavaknak. Mehrabian (1968:53) szerint a szavak a jelentésnek 
csupán 7%-át közvetítik, a hangszín továbbítja a 38%-át, az arckifejezés 
pedig 55%-át.

A tárgyalás verbális taktikai elemei közé tartozik a kérdések feltevése, 

az ígéret, a jutalmak, általában pozitív lépések felajánlása, illetve a 
riasztgatások, büntetések kilátásba helyezése, a kötelezettségvállalás, az 
utasítások, a vállalatra vonatkozó részletek ismertetése, analóg esetek 

bemutatása, példálózás stb.

A tárgyalás első taktikai lépése az ajánlattétel Az ajánlattételnek 
megvan a maga taktikai szerepe. Nemzetközi eltérések abban vannak, 
hogy az induló ajánlat milyen mértékben térjen el a célul kitűzött megál
lapodástól, hogy nagy vagy kis engedményekkel számoljon. A szélsősé
ges ajánlatokkal kezdődő tárgyalás előnyei közt azt tartja számon a 
szakirodalom, hogy nagyobb teret ad az engedményeknek, hosszabb 
tárgyalást tesz lehetővé és ezzel megkönnyíti a partner jobb megismeré

sét. Ilyenkor az ajánlattevő többet is elérhet, mint amit célul tűzött ki, vi

szont versengő, nem pedig szinergiára törekvő tárgyalásra ösztönöz.

Adler (1986:176-180) bizonyos verbális és pszichikai elemek alkalmazása 

alapján az alábbi módon hasonlítja össze a sikeres és a gyakorlatlan üzlet

ember taktikáját:

Bosszantó k ife jezések. Felingerlőnek, irritálóknak minősülnek a tárgyalás

ban az olyan szavak, kifejezések, amelyeknek nincs meggyőző erejük, de 

idegesítik a tárgyalópartnert. Bosszantja a vevőt, ha az ajánlattevő ajánlata
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"nagyvonalú" voltát emlegeti, "tisztességes árról", "méltányos megállapodás

ról" beszél. Az átlagos tárgyaló négyszer annyi bosszantó kifejezést használ, 

mint a rutinos, az iskolázott.

Ellenajánlat. Ellenajánlatot akkor tesz a tárgyaló partner, amikor a kapott 

ajánlatot sajátjával viszonozza. Az átlagos tárgyaló kétszer annyiszor él el

lenajánlattal mint az iskolázott. Ő többször is visszakérdez, összegzi a hallot

takat, ellenőrzi, helyesen értelmezte-e az ajánlatot, csak azután lép elő a sa

játjával.

Védekezés-támadás-spirál. A tárgyalás meghatározása szerint is konfliktust 

hordoz magában. Ez a konfliktus gyakran vezet felfűtött vádaskodásokhoz, 

illetve védekező megállapításokhoz. A gyakorlatlan tárgyaló gyakran válaszol 

védekezőén és gyakran támad. Először csak finoman, majd egyre keményeb

ben. A rutinos tárgyaló ezzel szemben ritkán válaszol védekezőén, de ritkán 

is támad. S ha mégis, akkor keményet vág a partneren, minden előzetes fi

gyelmeztetés nélkül. A gyakorlatlan tárgyalók háromszor olyan gyakran tá

madnak, mint a rutinosak.

A viselkedés előrejelzése. így nevezi a szakirodalom az olyan magatartást, 

amelyik előre jelezi azt, amit mondani fogunk. Pl. "Kérdezhetek valamit?", 

"Ajánlhatok valamit?" Hacsak nem egyet-nem-értésről van szó, a gyakorlott 

tárgyaló több mint ötször él előrejelzéssel, mint a gyakorlatlan. Az átlagos 

tárgyaló viszont háromszor gyakrabban jelzi előre egyet-nem-értését, mint 

rutinos partnerei.

A ktív  hallgatás. Azt jelzi, hogy a tárgyaló felek partnerüket biztosítják, hogy 

a megelőző állítást megértették. Az aktív hallgatás nem egyetértést vagy jó

váhagyást fejez ki, csak az üzenet vételét jelzi. A rutinos tárgyalók két hatá

sos aktív hallgatási eszközzel élnek: tesztelik, hogy jól értették-e a hallotta

kat, és összegeznek. Ezt több mint kétszer gyakrabban teszik mint tárgya

lásban nem jártas társaik.

Kérdések. Elsősorban az információ szerzést szolgálják. Rutinos tárgyalók a 

gyakorlatlanoknál kétszer gyakrabban kérdeznek.

Az érzések  kom m entálása. Azt jelenti, hogy a tárgyaló közli, kinyilatkoztat

ja, milyen érzést keltett benne a tárgyalás valamelyik iménti mozzanata, pl.
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kételyei támadtak a hallottakat illetően, nem tudja, örüljön-e vagy sem. A ru

tinos tárgyaló kétszer annyiszor kommentálja érzéseit mint a nem rutinos.

Az érv  erejének tompítása. Csökken az érv hatásossága, ha az erősek, 

nyomósak közé gyengéket keverünk. A gyakorlott tárgyaló tudja, minél keve

sebb, de nyomós érvet hoz fel, annál jobb. A gyakorlatlan tárgyaló majdnem 

kétszer annyi indokot keres állítása védelmére, mint a gyakorlott tárgyaló.

A kommunikáció nem verbális elemeit már korábban érintettük (Id. 
3.3. fejezet). A tárgyalás során a nem verbális elemek (az egyik tárgyaló
fél hosszú beszédszüneteket tart, vagy folyton partnere szavába vág; ál
landóan lesütött szemmel beszél, vagy hosszasan üzletpartnere szemébe 
néz; nagy fizikai távolságot tart, vagy meg-megérinti partnere vállát, 
karját stb.) taktikai eszközökké válhatnak, bár alapvetően a kultúra által 
kialakított szokások.

A "piszkos trükkök” nevet adta a szakirodalom az olyan tárgyalási 
fogásoknak, amelyekkel az egyik tárgyaló fél sokkal nagyobb engedmé
nyekre akarja rábírni a másikat, magának viszont sokkal nagyobb elő
nyöket akar szerezni, mint ahogy az partnerének szándékában állt. Ilyen 
módszerek a szándékos tévedések, hamis információk, a pszichológiai 
hadviselés, az előnyös helyzetnek a gátlástalan kihasználása.

A piszkos trükkök általában gyakoribbak az egy országon belül zajló 
tárgyalások során, de előfordulnak a nemzetközi gyakorlatban is. A fel

készült tárgyaló ismeri ezeket a fogásokat és megtanulja, hogyan lehet 
őket kivédeni, vagy leszerelni, hatástalanná tenni.
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Összefoglalás:

Ebben a fejezetben áttekintettük, milyen szituációkban kerülhet sor 
arra, hogy egy menedzser munkája során egy más kultúra képvise
lőivel találkozik. Ha külföldi kiküldetésben dolgozik, a fogadó or
szág kultúrájával szembesül. Munkatársaival, esetleg beosztottaival 
az övétől eltérő nemzeti, gazdasági és vállalati kultúra érvényesülése 
között kell eredményesen kommunikálnia és feladatait sikeresen 
megoldania. Ha üzleti tárgyalópartnerei külföldiek, akkor találko
zásuk rendszerint alkalmi. Egy balul végződő tárgyalás súlyos vesz
teséget okozhat a vállalatnak.

Elemeztük az interkulturális tárgyalások során felmerülő problé
mákat. A tárgyalás sikerességének feltételeit számba véve kitértünk 
azokra a személyiségjegyekre, amelyek általában előfeltételei annak, 
hogy valaki eredményt érjen el nemzetközi tárgyalásain, szót ejttet- 
tünk a külső körülmények megválasztásáról, foglalkoztunk a tár
gyalás stratégiájával és taktikájával, de az interkulturális eltérése
ket nem országonként vizsgáltuk. Az országonkénti összehasonlítás 
a következő fejezet tárgya.



7 A menedzserek
kommunikációjának

tipizálása

Ahhoz, hogy tárgyalásokat, a munkatársak közti kommunikációt a 
nemzeti tipizálás céljából össze lehessen hasonlítani, hosszú, ismételt 
megfigyelésekre van szükség. A feladat munkaigényes.

Több kutatócsoport végez mintegy húsz éve felméréseket az egyes 

kulturális tömbök, az egyes országok menedzsereinek magatartásáról, 
kommunikációjuk sajátosságairól. Minthogy a felmérések módszerei 
nem azonosak, következtetéseik is különbözőek. Legnagyobb fogyaté
kosságuk, hogy sztereotípiákká egyszerűsítik le az emberek egyedi ma

gatartásának különféle formáit, s ezáltal könnyen teremtenek meg vagy 

erősítenek meg előítéleteket. Az összehasonlítás akkor hasznos, ha nem 
az emberek minősítésére szolgál, hanem a menedzser orientálódását 
segíti, ha a másság felismerésére és megértésére készít fel.

E fejezet kérdései:
Hogyan tipizálhatók az európai menedzserek kommunikációjuk 
alapján?
Eltér-e az észak-amerikai és európai menedzser kommunikációja? 
Mennyiben más a kelet-ázsiaiak kommunikációja?
Hogyan kommunikál a magyar menedzser?
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Hasznos tanácsok amerikai menedzsereknek: hogyan tájé
kozódj az interkulturális útvesztőkben

Európában úgy viselkedj, mintha idős, gazdag nagynénédet láto
gatnád meg! Öltözz jól, ne rágcsálj rágógumit, ne gyújts rá anél
kül, hogy engedélyt kértél volna, partneredet ne szólítsd ke
resztnevén, csak ha felajánlotta, érkezz pontosan a tárgyalásra; 
ha bizonytalan vagy az öltözéket illetően, inkább a konzervatív 
megjelenés mellett dönts!

Ha Franciaországban vagy, vendéglátóddal angolul beszélj! Tud
nak angolul és rendszerint megdöbbennek a külföld teljesítmé
nyén, ha anyanyelvükön igyekszik velük beszélni. Ragaszkodj 
ahhoz a nyelvhez, amelyet legjobban beszélsz! Légy pontos a 
találkozásokon! A franciák nem viselik el a rögtönzést.

Ne feledd, hogy a németek sok mindenben másképpen viselked
nek, mint a franciák! Például még sokkal rosszabbul fogadják a 
rögtönzést. Azt se felejtsd el, hogy úriember a hölgyek és a ma
gasabb beosztású férfiak baloldalán halad és ül. Ne cseréld fel az 
oldalt!

Nagy-Britanniában nem illik a társadalmi eseményeket üzleti 
ügyek megvitatására felhasználni. Azoknak az irodában van a 
helyük. Azt se feledd, hogy a britek szigorú eseménynaptárt ve
zetnek, ezért, ha valakit ebédre vagy vacsorára akarsz meghívni, 
idejében küldd el a meghívást, különben könnyen megtörténhet, 
hogy vendéged naptára betelt. Protokoll-ebéden a főfogás után 
mondanak pohárköszöntőt Őfelsége egészségére. Ez jelzés arra 
is, hogy ezután már rá szabad gyújtani. De korábban ne gyújts 
rá! Gondolj arra is, hogy bár a britek a rögtönzésnek nem ellen
ségei, ha nyolcra hívtak vacsorára, érkezhetsz öt-tíz perccel ké
sőbb, de ennél többet ne késs!

Olaszországban mindenkivel kezet fognak. Ne várd azonban, 
hogy emlékezni fognak a nevedre! Az első bemutatkozás után 
senki sem jegyzi meg a hallott nevet. Fogadd el, hogy az embe
reket címükön szokás megszólítani. Például az egyetemet vég
zettek, szeretik, ha erre utalva szólítják meg őket, és számos 
különböző cím van forgalomban, a tanulmányok egyéni változa
tától függően.

Spanyolországban az időpontot csak a bikaviadalon kell szigo
rúan venni. A délutáni sziesztára, fél kettőtől fél ötig számos hi
vatal bezár. Sok étterem is csak kilenc óra után nyit újra és csak 
tizenegy után lendül be igazán. Spanyolországban egy korai va
csora gyakran éjfél körül ér véget, egy későn kezdődő pedig ko
ra hajnalig is eltart. Ha vacsorára hívnak, és nem vagy a késői le-
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fekvéshez szokva, szundíts egyet délután, szükséged lesz rá, ha 
ki akarsz a desszertig tartani.

; ■ vv'-
(Forrás: Fred Luthans: Organizational Behavior, McGRAW-HILL, 
1992. p. 476)

7.1. Az európai menedzserek és kommunikációjuk ti
pizálása

Európa a történelem során sokféleképp értelmezte önmagát: mint 

földrajzi egységet, mint a görög kultúrára és a római jogra épült keresz

tény világot, mint nemzetállamok testvéri együttesét, mint a harmonizált 

gazdaságon munkálkodó tizenkettek szövetségét, illetve mint a belső 

határok nélküli Európai Uniót. Hogy Kelet- és Középkelet-Európa 

mennyiben volt része ennek az Európának, az a történelemi, politikai 

erőktől függött. De egységes-e Európa kultúrája? Egységes-e gazdasági 

kultúrája? A válasz egyértelműen nemleges. Lehet-e akkor európai ér
tékrendről, viselkedésről, kommunikációs rutinokról beszélni? Igen is, 

nem is. Ha az európai földrész belsejéből nézünk magunk köré, a válasz 

ismét nemleges. Kelet-Azsiából nézve, az általunk élesnek látott különb

ségek azonban eltompulnak, a közös vonások sztereotípiákká egyszerű

södnek. A kelet-ázsiai menedzserek ilyen klisékkel jellemzik európai 

kollégáikat: lineáris gondolkodásúak, ok-okozati elemzéssel, funkcioná

lisan építik fel gondolkodási stratégiájukat, motiváltságuk elvi-elméleti, 

az üzlet alapja nem a barátság, kommunikációjuk nyílt, közvetlen, ma

gabiztos (ld. 5.2. fejezet).

‘ .;. S. V.': Vsv. '  ; 'v ' ;■ ■ x ■■■' • X; >> .y <•. ■ ■ ■ x . ■ ■ •

Thaiföldre érkezik. Repülőtéri ok-
hosszasan nézegetik p..,,. 

Kérdezik tőle útlevelének borítólapját
..................  .......,--------hangzik a válasz. "Aha." És még látja,
ahogy az allampolgarsaga rubrikába beírjak: Utlevel . - Thai
földi szemmel nézve milyenek azok a jellegzetességek, amelyek-
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keleti, nyuga-

' V , '?& v k

Tekintsük röviden át, mivel jellemzi a szakirodalom egyes európai or
szágok menedzsereit.

A britek

A brit menedzserek ma jelentős gazdasági változásokat élnek át, és ez 
hosszabb távon nyomot fog hagyni alap-viselkedésükben is. Az 1980-as 
években Nagy-Britanniát már a recesszió második hulláma éri el. A kö
rülmények kényszerítő hatására már a múlt évtizedben kezdett az új me

nedzsment-gyakorlat kialakulni: számos vállalat átalakítja struktúráját, 
irányítási rendszerét, horizontális vezetési struktúrát alakít ki, közvetlen 
kommunikációt igyekszik kiépíteni, a döntéseket alsóbb szintekre dele
gálja, megnő a középszintű vezetők felelőssége és önállósága, a vállalat 
versenyszelleme, terjed a team-munka. Az élet nagyobb rugalmasságot 
követel meg, a verseny pedig fogyasztóközpontú szemléletet.(Tyson: 
1994)

Egy angol szakíró, külföldiekkel összehasonlítva, úgy jellemzi a brit 

menedzsereket, mint akik nem élveznek olyan szakmai megbecsülést, 
mint amerikai kollégáik. A brit menedzserekben az iparosítás előtti 
arisztokratikus és vallásos értékek sajátosan keverednek az újabb szak
mai, hivatalnoki értékekkel. Szemléletükben a külföldiek szinte távoli 
területek furcsa nyelveket beszélő jövevényei, akik ritkán kezelik a bri
teket a nekik járó tisztelettel. A birodalmi múltnak ezt a maradványát 
tovább élteti az angol nyelv kivételes helyzete, mára a világ közvetítő 
nyelvévé vált. (350 millió embernek anyanyelve és több mint 60 ország

ban 1,4 milliárd ember használja hivatalos nyelvként.) Az angolt anya

nyelvűkként beszélők számára ez a körülmény egyszerre előny és hát
rány: nem szükséges idegen nyelveket tanulniuk, ugyanakkor nehezen 
értik meg, hogy az, aki szemmel láthatóan könnyedén beszél angolul,

ről mi úgy véljük, megkülönböztetnek bennünket, 
ti, északi vagy déli szomszédainktól.
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nem biztos, hogy ugyanazt az értékrendet fogadja el, mint ők. 
(T orrington: 1994:3 3)

Megkülönböztető jegyük a brit menedzsereknek az erőteljes konszen

zusra törekvés. A nyílt konfliktusokat minden áron kerülik.

ímerikai
• . | ' .

Egy amerikai me 
brit hivatalát. No 
egy dolog egyre 
szór a portars.g 
kárig, aki szeme 
Az amerikait bo
nak tartotta. Amikor azután beszélt 
kérte tőlük, ne ragaszkodjanak ennyire a form 
szemmel láthatóan kellemetlenül érezték magú

Egy sor beszelgetes után az amerikai rájött, hogy Angliában 
sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a formalitásoknak és 
a hierarchiának, mint Amerikában.

... ; \  .. . -

Az amerikaiak a briteket általában barátságos, energikus, önmagukkal 
szemben elnéző, nacionalista és szorgalmas embereknek tartják. 
(Newsweek: 1983: July 11).

A franciák

K francia menedzserek mentalitását sokban meghatározza Franciaor
szág katolikus hagyománya. Mindig is az üzleti világgal szembeni bizal
matlanságukról és a nyereség-hajhászás elutasításáról voltak ismertek. 
Ezek a sajátosságaik, paradox módon, a forradalmi hagyományokkal 
ötvöződve állnak ellent az ezredvég kihívásainak. Nem versenyszemléle- 

tűek. A szabad verseny szélsőséges hatásait az állam tompítja. A ma me

nedzserének attitűdjét döntően az befolyásolja, hogy mekkora vállalatot 
vezet. Az egészen kis vállalatok menedzserei a maguk erejére támaszko
dó (többnyire) kisiparosok, akiknek kevés a befolyásuk a gazdaság egé
szére. A francia vállalkozások 93,5%-a tíznél kevesebb főt foglalkoztat. 
A 10-500 fővel dolgozó vállalatok menedzserei rendszerint maguk pro
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tekcionista, paternalista tulajdonosok, akik védik függetlenségüket és 
igyekszenek az összegyűjtött értékeket az örökösökre hagyományozni. 
Nem szívesen vállalnak kockázatot, idegenkednek a versenytől, az inno
vációtól, a cég gyors növekedésétől; helyzetüket az állam védőszárnyai 
alatt igyekeznek biztosítani. Van továbbá egy önerejéből magas pozíció
ba jutott kvalifikált menedzserréteg, amely konszenzuson alapuló me
nedzsment-módszerekkel dolgozva törekszik vállalata maximális pro

duktivitására. Ez a kb. 5-10 ezer főből álló menedzsercsoport - nagyvál
lalatok menedzserei - nem vár állami segítségre annak ellenére, hogy - 
vagy éppen azért mert - jelentősen befolyásolja a politikai életet. Ez a 
csoport professzionista menedzserekből áll, részben olyan vállalkozók
ból, akik maguk alapították a céget, vagy továbbfejlesztették azt, ame
lyet átvettek; részben pedig az államapparátusból kivált vezetőkből, 
akiknek továbbra is jó  politikai vagy állami összeköttetéseik vannak. 
Külön csoportot alkotnak a hivatásos, az ún. "karrier-menedzserek", 
akik tapasztalatuk, sikeres tevékenységük révén emelkedtek ki a beosz
tottak közül. (Trouvé:1994)

A francia menedzser társadalmi presztízse nem egyértelmű. Ennek ta
lán egyik oka lehet, hogy európai összehasonlításban Franciaországban a 
legmagasabb a menedzserek aránya (a foglalkoztatottak 14%-a, míg 
Németországban ez az arány 9,3%-ot tesz ki). Ezért érthető, hogy a 
munkanélküliség általános emelkedése következtében rohamosan nő a 
munkanélkülivé váló menedzserek száma.

A francia menedzserek és beosztottjaik között erős hierarchikus vi
szony alakult ki. "Franciaország rangokra épülő társadalom" - írja róla 
d'Iribane (1989). A menedzseri rangok a középkori hierarchiát követik, 
ebből következik a francia üzleti életre jellemző "strukturált tekintély
rendszer". A társadalmi rétegek, csoportok a személyi identitástudat ki
alakulásának fontos összetevői. Ha valaki szakmájában igen sikeres, egy 
vagy két fokot még emelkedhet a ranglétrán, de többet nemigen. A tár
sadalmi betagozódás rendkívül nagy szerepet játszik. A francia vállala-
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tok a döntéshozatala centralizált, fontos döntéseket csak a csúcsme
nedzsment hoz. A szervezeti struktúra merev, a kapott feladat elvégzését 
ki-ki kötelességének érzi, emiatt az ellenőrzés szükségtelen, ellenérzést 
is kiválthat.

Az amerikaiak a francia menedzsereket így jellemzik: szorgalmasak, 
energikusak, találékonyak, határozottak, döntőképesek, barátságosak. 

Szeretik a humort, az iróniát. Bizalmat saját értékelésük alapján építenek 
ki, az egyént jelleme alapján becsülik. Nem riadnak vissza a konfliktu
soktól, szívesen vitatkoznak, mondanak ellent vitapartnerüknek. 
(Newsweek, 1983, July 11.; Harris/Morran: 1994:467-469)

A (rövid, határozott) kézfogás a francia üdvözlésnek is kísérője (nem 
úgy, mint az angolok esetében, akik csak a bemutatkozáskor fognak ke

zet). A pontosság az üzleti és társasági találkozásokon is fontos. A fran
cia üzletember nyilvános helyen jön össze partnereivel. Csak családi, ba
ráti találkozásokra nyitja ki lakása ajtaját.

A németek

mm * * i  Ilin .A két amt 
elektron! 
foglalkoj

kis német város 
gyártó vállalatánál. A cég kétszáz főt 

bb német nagyvállalat beszállítója. Az amerikaiak 
szívesen nyitnának képviseletet a környéken, ez látogatásuk 
célja. A vállalat tulajdonosa, egyben egyes számú vezetője he
lyettesével fogadja a vendégeket. Megérkezés, bemutatkozások, 
kávé. Téma a cég története, még a jelenlegi tulajdonos apja ala
pította. íme az alapítás oklevele, a cég történetét dokumentáló 
fotóalbumok. Immár 5 vaskos gyűjtemény - minden fontos ese
mény meg van örökítve. Tessék, itt az új üzemrész átadása, jubi
leumi ünnepségek emléke, áttérés az új termékekre, új gépso
rok. Az irodai sarok az alapító emlékét őrzi: életnagyságú port
ré, alatta sokat idézett mondása : Úgy dolgozz, hogy gyarapodj, 
s hogy mások is gyarapodhassanak. A vendégek érkezése óta 
lassan már két óra telt el. Harry és Fred már tudja, mivel gyarapí
to tta a vállalat a várost, a környéket, de még semmit sem látott 
abból, ami igazán érdekli őket: mi itt a perspektíva.

• : ■ :
. .



200 7. Menedzserek kommunikációjának tipizálása

A német embereket a leírások általában a szorgalmas, a keményen 
dolgozó, a tartózkodó vagy éppen a hűvös jelzőkkel illetik. Kiemelik ap
rólékosságukat, pontosságukat, munkavégzésük szinte katonai precizitá
sát, és művészi tehetségüket, aminek köszönhetően nagy költők, és ze

neszerzők gazdagították a világ kultúráját. Számos német filozófus és 

tudós hatott az egész földrész, akár az egész világ kultúrájára. Általában 

nem extrovertáltak, a családi kötődésük erős. (Harris/Moran: 1994:473)

A külföldi partnerek a német üzletembereket, mint tárgyaló feleket, el
ső látásra formálisnak, távolságtartónak, merevnek tartják. Ha a magá- 
zódásról tegeződésre térnek át, az már bensőségesebb kapcsolat kialaku
lására utal. (Id. 6.2. fejezet) Baráti kapcsolataik lassan épülnek ki, de 
egész életre szólnak. Szeretik a tartalmas beszélgetéseket, a vitákat sem 
kerülik.

A kézfogás az üdvözlés fontos velejárója: kezet először az idősebb, il
letve a magasabb beosztású fél nyújt, még akkor is a magasabb beosztá
súé az elsőbbség, ha partnere asszony vagy lány. Beszélgetés közben 
keveset gesztikulálnak. Nem szeretik a hangos beszédet, főként üzleti 
tárgyalásokon nem. Rendkívül pontosak. A menedzser napja előre elter
vezett forgatókönyv szerint zajlik, a rögtönzésnek nincs sok helye. Az 
idő lehető leghatékonyabb kihasználására törekszenek.

A hierarchiát a tárgyalásban is érvényesítik. Koncepciójukat világosan 

fejtik ki, tárgyalási technikájuk érvelő, alacsony kontextus jellemzi be
szédüket. A magasabb beosztású üzletemberek mögött hosszú gyakorlat 
áll, szakértelmük alapos, tárgyalási technikájuk csiszolt, a tárgyalásra 
mindig felkészülten érkeznek. Tárgyalópartnerük családnevét memori
zálják, és gyakran szólítják nevén. Javaslataikat mindig háttér
információval indítják: milyen történeti előzmény indokolja mondaniva
lójukat - koncepcióikat az előzményekből, eredeztetik, vezetik le. A 

tárgyalás folyamán takarékosan bánnak az idővel, de partnerüket nem 
sürgetik.
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Nem árt, ha a tárgyalópartner tudja: a német fél számára az írásban 
nem rögzített ígéret is kötelező érvényű (Friday:1989; Hampden- 
Turnes/Trompenaars: 1993; Harris/Morran: 1994)

Az észak-európaiak

A skandináv országok (Dánia, Norvégia, Svédország) és Finnország 

nemzeti és gazdasági kultúrájuk szempontjából szorosan összefonódtak, 

(ld. 5.2. fejezet)

A kiélezett verseny nem az észak-európai gazdaságok sajátja, sem or

szágok között, sem a nemzeti gazdaságban. Az esélyegyenlőség nem 

csupán jelszó. A vállalati demokráciának itt nagy hagyományai vannak. 

A kooperációs készség nagy. A hangsúly hagyományosan az egyenlősé

gen és a konszenzuson van. A számos kulturális azonosságon belül a 

menedzsereknek mégis vannak országonként eltérő viselkedési és kom
munikációs jellegzetességeik.

A svéd menedzserek nagyon képzettek. Svédországban sok a nagyvál

lalat, így sok vezető nagy egységek irányításában szerzett rutint. Az 

egyenlőség alapgondolatából következően nem a tekintély helyzetéből 

irányítanak és tárgyalnak. Kommunikációjuk vertikális és horizontális 

síkon egyaránt nyílt és mentes a formalitásoktól.

A külföldi menedzserek gyakran tartják a svéd vállalatok struktúráját 
zavarosnak, a döntéshozatal mechanizmusa nem világos számukra. A 
leányvállalatok és a svéd vállalatközpont közti viszony nem formális. Az 
ellenőrzés implicit formában történik, de rendkívül hatékonyan műkö
dik. A visszacsatolások világosak, de egy-egy balul sikerült feladat

végrehajtást ritkán követ megtorlás.

A svéd menedzser készségesen hallgatja meg partnerét, és ha kell, vi

tatkozik is vele. Viselkedése visszafogott, ítéletalkotása higgadt, kerüli a 

konfliktust. Döntést lassan hoz. Szinte mindegyikük kiválóan beszél an-
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goiul, sokan német nyelven is tárgyalóképesek. (Lawrence/Spybey: 

1986; Parkum/Agersnap:1994)

A dán menedzser sokban hasonlít svéd kollégájához: irányítási mód

szere a hatáskörök delegálása, az ellenőrzést nem helyezi előtérbe, dön

tést participativ módon hoz. Az egyenlőség a menedzseri feladatmegosz

tásban is érvényesül: a kérdés nem úgy fogalmazódik meg, hogy ki ki

nek a beosztottja, illetve ki kinek a főnöke, hanem, hogy ki miért felelős. 

A dán menedzserek módszeresen dolgoznak, értékelik a problémák ész

szerű, gyakorlatias megoldását, cselekvés- és célorientáltak. A papír

munkát a minimálisra csökkentik.

Egész viselkedésük informális. A hivatali ranggal nem sokat törődnek. 

Sajátos humorukat, gúnyolódó hajlamukat a külföldiek olykor félreértik, 

bántónak érzik. Harmóniára törekszenek. Prgamatikusak. A külföldiek 

gyakran lassúnak találják őket, kényelmesnek, konformitásra törekvő

nek, sőt még lelkiismeretlennek is. Kiválóan beszélnek angolul, sokan 

németül és franciául is.(Parkum/Agersnap:1994)

A norvég menedzsereket is általában a fentiekhez hasonló tulajdonsá

gokkal jellemzik. A vállatok struktúrája informális, ami nem zárja ki, 

hogy itt is ott is klikk-mentalitás alakuljon ki.

A finnek kultúráját az erősen individualista kultúrák közé sorolják. 

(Id. 5.2. fejezet)

A róluk kialakult kép szerint zárkózottak, kommunikációjuk visszafo

gott. A tárgyalásokon passzívnak látszanak és inkább a hallgató szere

pét játsszák. A másik felet komolyan veszik, figyelmesen hallgatják, és 

mire megszólalnak, már megfontolt és alapos képet alakítanak ki a vita

tott tárgyról. Rugalmasak, rövid határidőn belül is képesek megoldani 

feladatokat, megbízásokat teljesíteni. Szívósak, kitartóak és megbízha

tók. (Zacher:1991; Parkum/Agersnap:1994)
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7.2. Kommunikáció észak-amerikai menedzserekkel

Az észak-amerikaiak sem viselkedés, sem kommunikáció szempontjá
ból nem alkotnak homogén tömböt. Elég arra gondolnunk, milyen sok
féle etnikumból tevődik ma össze Eszak-Amerika lakossága.

Más-más kulturális örökséget hordoznak magukban az eszkimók, az 
amerikai indiánok, az angolok, az írek, az afrikaiak, a mexikóiak, a 
portorikóiak leszármazottai stb. Az együtt-élés, dolgozás, az iskolázás, a 
médiumok, mind olyan tényező, amely közelebb hozza egymáshoz az 
eltérő csoportokat. A tipikusnak mondott jellemzők ennek ellenére is 
csak általánosságok vagy közhelyek.

A kanadaiakról

Kanada maga is kétnyelvű és sok kultúrájú ország. A társadalom köz
pontja a család, a többség vallása a római katolikus. A lakosság jellem
zően individualista, az idegenekkel szemben kezdetben tartózkodó, míg 
mélyebb ismeretség ki nem alakul. Konzervatívabb, a szabályoknak, 
formalitásoknak nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint az Egyesült Álla
mok lakosságának többsége.

Az USA menedzserei

Az amerikaiakat a következő ismérvekkel szokták jellemezni 

(Harris/Moran: 3 47):

•  cél- és teljesítményorientáltság - Úgy vélik, hogy mindent képesek 
megcsinálni, ha van rá elég idő, elég pénz és megfelelő technoló
gia.

•  magas fokú szervezettség és intézményesítettség - Eszményük az 
erős intézményrendszerrel bíró, biztonságos és szorosan összetartó 
társadalom.

•  szabadságszeretet és önbizalom - Az erős intézményrendszer mel
lett azonban - mivel demokráciára törekszenek - elutasítják a kor
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mány és/vagy más külső erők ellenőrzését, beavatkozását. Hisznek 
a "mindenki egyenlőnek születik" eszméjében, az esélyegyenlősé
get törvényekkel is biztosítják. Nagyra értékeleik a szegénységből 
önerőből kiemelkedőket. Vallják, hogy az ember maga alakítja jö 
vőjét.

•  munkaorientáltság és hatékonyság - Az amerikaiak "cselekvő típu
sú" emberek. Munkaerkölcsük szigorú, céltudatosan gazdálkodnak 
az idővel és hatékonyan dolgoznak, állandóan a könnyebb, a jobb, 
hatékonyabb megvalósítási módokat keresik.

• barátságos, informális magatartás - Elutasítják a hagyományos, az 
osztályokhoz kötődő kiváltságokat, de elfogadják azokat, amelyek 
a gazdagságból, a hatalomból erednek. Üdvözlési, érintkezési, öl
tözködési szokásaik informálisak, kerülik a testi érintést.

•  versenyszellem, agresszivitás - AJapértékeik a teljesítmény és a si
ker. Az üzleti életben mindkettő rivalizálás-szellemet alakít ki és 
versenyhez, agresszivitáshoz vezet.

• átalakuló értékek - A hagyományos amerikai értékek - a család
központúság, az idősek tisztelete, a házasság, a hazaszeretet, az 
anyagi javak szerzése - válságba kerültek, az amerikai társadalom 
új értékek után kutat.

•  nagyvonalúság - bőkezűségüket szívesen hangsúlyozzák is, azt, 
hogy a bajbajutottakon segítenek, hogy segély-programokat finan
szíroznak.

Az amerikai élettempó gyors. Ezért is kap nagy hangsúlyt a pontosság 
és a hatékonyság. Az első találkozás benyomása sok külföldi számára 
megtévesztő: az emberek közvetlenek, gyorsan közelednek, barátnak 

nevezik új ismerősüket. Ez a megkülönböztető, személyes rokonszenv 
látszatát kelti az idegenben, aki a maga visszafogottabb kultúrájához vi
szonyít, jóllehet az amerikai számára sokszor nem jelent többet, mint fel
színes kapcsolatot. (Harris/Moran: 1994:354)

Az amerikai vállalatok szervezeti struktúrája többnyire rugalmas, ezzel 

együtt jár a felelősség delegálása és a feladatok végrehajtásának szigo
rúbb ellenőrzése. Mivel a hangsúly a teljesítményen, a feladat minél 
eredményesebb végrehajtásán van, a döntéseket azon a szinten hozzák, 

amelyen a leginkább célravezetőek.
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Mivel a teljesítmény az önértékelésben is döntő szerepet játszik, ráadá
sul sem munkahelyüket, sem szociális helyzetüket illetően nem érezhetik 
magukat bebiztosítva, az amerikai menedzserek rendkívül ambiciózusak 
és sok energiát fektetnek munkájukba.

Az észak-amerikaiak kommunikációja sok szempontból közel áll az 
európaiakéhoz, de tükröződik benne az a kevésbé tiszteletadó stílus, 
amelyet a gyerekek már iskolás korukban megszoktak.

Tárgyalásaikon az amerikai menedzserek célratörőek, magabiztosak. 
A döntéshozatalt módszeresen közelítik meg. Gondolkodásuk logikus; 
érvelési módszerük nem teoretikus. Elsősorban azokra a kérdésekre fi
gyelnek, amelyek közelebb visznek a kívánt megoldáshoz. Kiindulási 

alapjuk a fair play elve. A tárgyalófél érveire objektív tényekkel vála

szolnak, a tárgyalás kezdetén rendszerint tesznek egy-egy kisebb en
gedményt, hogy így is segítsék a jó légkör kialakulását. A kapott en
gedményt viszonozzák. Üzleti kapcsolataikat nem egy életre szólóan 
tervezik. A tárgyalások dokumentálására nagy súlyt helyeznek, de a 
megállapodások megkötésére nagy döntési szabadságot kapnak. 
(Adler: 1986:63,65,153-54)

Tárgyalási modoruk közvetlen, stílusuk személytelen. Beszédükben 
sok a szuperlatívusz és sok az egyes szám első személyű személyes- és 

birtokos névmás (I, my). Gondolataikat világosan, tömören fejezik ki. A 
tárgyalást rövid bevezetéssel nyitják meg (small talk), és máris rátérnek a 
tárgyra.(ld. 6.2. fejezet) A tárgyaló asztal fölött beszédtársuk szemébe 
néznek, kimondva, kimondatlanul közük partnerükkel: "névjegykártya 
az asztalra, vagyok, amilyen vagyok, így kell elfogadnod". 
(Pfeiffer: 1988:152) Javaslataikat gyakran fordított sorrendben adják elő, 
először azt mondják meg, hogy mit akarnak, és csak azután fejtik ki in

dokaikat. A tárgyalás során általában őszinték, nyíltak, sőt, sokszor a 

gorombaságig szókimondók. A másik fél érzelmeit, érzékenységét nem 
veszik figyelembe. Tárgyalás közben kevés szünetet tartanak, de ritkán



206 7. Menedzserek kommunikációjának tipizálása

vágnak a beszélő szavába. A testi érintés nem tartozik a beszéd kísérő 
jelenségei közé.

A mindennapi munkahelyzeteket sűrűn szövi át a kommunikáció min

den formája, elsősorban az élőszóban, szemtől szembe folyó beszélgetés 

(Weinshall: 1979), amely szorosan következik a vállalati struktúrákból, 
ugyanúgy mint a formalitások mellőzése.

Kerülik a konfliktust, pragmatikus gondolkodásuk szerint az ütközé
sek nehezítik, lassítják a cél elérését. Vitás ügyek eldöntésére a bíróságot 
veszik igénybe.

7.3. Kommunikáció kelet-ázsiai menedzserekkel

Egy Japán üzletember azt akarta norvég ügyfele értésére adni, 
hogy a kérdéses üzlet nem érdekli. Hogy udvarias maradjon, a 
japán így fogalmazta meg elutasító válaszát: "Azt hiszem, ez ne
hezen fog menni". A norvég a választ úgy értelmezte, hogy bi
zonyos akadályok állnak fenn (amelyeket esetleg el lehet háríta
ni), de az üzlet nem tárgytalan. Ezért azt kérdezte, miben tudná 
cége a problémák megoldását segíteni. A japán viszont, aki azt 
hitte, világos, hogy visszautasította az ajánlatot, teljesen értetle
nül fogadta a norvég válaszát. (Adler:1986 alapján)

A kelet-ázsiaiak értékrendjére általában az jellemző, hogy:

• a méltányosság fontosabb a gazdagságnál;

• a természeti források óvása és megőrzése különösen fontos;

• a csoport a társadalom legfontosabb egysége, az erős motiváció 
hajtóereje;

• a családi összetartó erő a távolabbi rokonokra, sőt az egész nem
zetre kiterjed, beleértve vezetőit is;

• a munkát mindenki fegyelmezetten és odaadással végzi;

• az iskolázás a család presztízsébe és anyagi jólétébe történő beru
házás;
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• a megítélésben a rang, a pozíció fontos;

• a személyes konfliktusok kerülése erős.

(Harris/Moran: 1984:394)

A kelet-ázsiaiak kommunikációjában az európaiak és az amerikaiak 
számára az a legfeltűnőbb, hogy korántsem olyan közvetlen és célratörő, 
mint amilyenhez ők szokva vannak. Minthogy az üzlet alapja itt a biza
lom, az üzleti barátság, ezért leendő üzletfeleiket először meg akarják 
ismerni. Ismeretlen az európaiak és amerikaiak "Térjünk a tárgyra, ne 
vesztegessük az időt!" alapállása. Tárgyalásukat az önuralom jellem
zi.(ld. 5.2. fejezet, illetve 6.2.) A nézetek nyílt ütköztetése nem lehet a 
nézőpontok közelítésének és a közös döntések meghozatalának eszkö
ze. A tárgyalást erkölcsi és szociális szempontok vezérlik. Kerülik a nyílt 
bírálatot és nem szívesen mondanak nemet. A szünet az erősség, a biz
tonságérzet, nem pedig a tárgyalás elakadásának, gondolatok hiányának 
a jele.

A japánok

Japán gazdasága állandó változásokat él át. Harris/Moran (1984:396) 
egy üzletembert idézve azt írja: "Ha az elmúlt öt évben nem kereskedtél 
a japánokkal, fogalmad sem lehet a dolgok állásáról, olyan dinamikusan 
változik minden." A japán menedzser általában öntudatos, rugalmas, 

szorgalmas, takarékos, a családjáért és a vállalatért - mint nagy családért 
- dolgozik. A biztos munkahely, a vállalat gyarapodása, a nemzeti gaz
daság biztonsága fontos értékek számára. A vállalat viszont felelősséget 
vállal a társadalomért, az iskolázás, a szociális jólét, a kultúra támogatá

sával. A munkahely stabilitása biztonságérzetet nyújt dolgozóinak, cse
rébe a munkás, az alkalmazott odaadó vállalata iránt, ragaszkodik hoz
zá. A döntés konszenzusra épül. A döntéshozatal folyamata lassú: a kér

dés definiálásától, a döntés tényleges tartalmának tisztázásán át a meg

egyezésig hosszú út vezet. Döntéseik távlati kihatásait is gondosan mér
legelik, a vizsgált kérdést tág összefüggésekbe helyezve.
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A japán tárgyalási rendszer a szamuráj gondolkodásmódból nőtt ki, 
visszanyúlik a 13. századba. (Gresser: 1992) Az üzleti tárgyalás bevezető 
szakasza nagyon lényeges elem a folyamatban, legalább annyira fontos, 
mint maga a végcél. A kapcsolat rendszerint egy közös ismerős közvetí
tésével kezdődik. A személyes viszony kialakítása érdekében képesek 

órákig, akár hajnalig beszélgetni. Minél nagyobb a tét, annál hosszabb az 

ismerkedő beszélgetés. Az ismerkedés különböző helyszíneken folyhat: 
vendéglőben, éjszakai szórakozóhelyen, akár golfpályán is. A bemutat

kozásnál célszerű titulusokkal ellátott, japán és angol nyelvű névjegykár
tyát átadni.

A japán üzletember tárgyalás közben lefelé irányítja a tekintetét, csak 
akkor néz partnerére, amikor az éppen feljegyzést készít. A "Nézz a 

szemembe, ha velem beszélsz" magatartás számukra udvariatlan és nél
külözi az érzékenységet. A nyugati kultúrák képviselői a lesütött pillan
tást a leplezés, a megbízhatatlanság jeleként fogják fel. A japánok moso

lya végigkíséri a tárgyalás legkritikusabb pontjait is. Miként a kelet

ázsiaiak általában, a japán üzletember is mindenáron elkerüli az egyenes 
elutasítást, a "nem " szót. Inkább közbevet egy kérdést, későbbi időpont
ra ígéri a választ, hirtelen témát vált, vagy akár hirtelen elhagyja a szo
bát, de nem mond nemet. "Esetleg semmi választ nem ad, a válasz halá
los csönd - ettől az amerikaiak a falnak mennek." (Pfeiífer: 1988:151)

A logikára, észérvelésre épülő meggyőzés nem igazán hatásos, a be
szélgetés érzelmi szintje sokkal nagyobb szerepet játszik.

A kínaiak

A kínai gazdaság különösen markáns változások korát éli. A nagy 
nyugati befektetőket vonzzák a piaci lehetőségek. Az 1984-ben meghir
detett reform fordulópont sok kínai vállalat szervezeti és irányítási rend
szerében és a menedzsment módszereiben is: a pluralisztikus, de szigorú 
állami ellenőrzés alatt álló döntéshozatal a demokratikus menedzsment,
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a kollektív irányítás felé mozdul el. A reform kísérletezésre és innováció
ra buzdít. Hatása tíz év elteltével jól érzékelhető.(Vertinsky: 1995:77)

A kínai menedzserek viselkedésének alapja a konfuciuszi értékrend, 
ami legszembeötlőbben a közösség-orientáltságban nyilvánul meg. Míg 

a nyugati menedzser individualista, a kínai kollektív alapokról kiindulva 

értékel; számára az emberi kapcsolatok, a harmónia, a rend, a fegyelem 

a fontos. Ebből következően kicsi a vállalaton belüli verseny, a társa
dalmi összhang még a hatékonyságnál is fontosabb. A menedzser elis
merésében interperszonális képességének nagy szerepe van, ki-ki inkább 
a neki tulajdonított és nem a valamiképpen kivívott vezetői szerep által 
válik tekintéllyé. A kínai menedzserek jelentős része családi vállalkozás 
vezetője. A családi vállalatok sokszor jól kiépített hálózatot alkotnak: a 

család minden tagja résztvesz a vállalkozásban: egyikük talán Hong 
Kongban, másikuk Los Angelesben, a harmadik Szingapúrban, a ne

gyedik Amszterdamban, így rendkívül gyorsan és összehangoltan tudnak 
a piaci változásokra reagálni. (Mead:1994: 309)

A kínaiak tárgyalási viselkedésére jellemző, hogy a megbeszélt idő
pontra mindig pontosan érkeznek. Kerülik a testi érintést, így a kézfo
gást is; inkább enyhén meghajolnak. Szívós tárgyalók. A tárgyalás apró 
beszélgetésekkel, tea, kávé, cigaretta kínálásával kezdődik. Csoport
orientáltságukból következik, hogy a tárgyaláson az egész csoport aktí

van résztvesz. Ha valakit képességei miatt emelnek ki, zavarba jön, rosz- 

szul érzi magát. Az "én" a tárgyalásban háttérbe szorul. Hallgatag, szűk
szavú, tartózkodó partnerek. Nem kedvelik a hangos, heves tárgyaló 
partnereket, a harsány magatartást. A döntés megérlelődésére hosszú 
időt szánnak, sokszor négy-öt tárgyalásra is sor kerülhet, míg az üzlet 
létrejön. Kínában a vevőnek könnyebb helyzete van mint az eladónak.

A családnév, mint nálunk, az utónév előtt áll. Teng Hsziao-ping tehát 

Teng úr. Pohárköszöntőt a kínai vendéglátó mond valahol a vacsora 
elején. Ezt a vendégnek valamivel később illik viszonoznia. A pohárkö
szöntőig nem szokás italhoz nyúlni. A rendszerint hosszú étkezés folya
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mán másokhoz is intéznek tósztot. A vacsora vége után hamar illik tá
vozni, először a vendég kel fel az asztaltól. A társalgás alatt a kínai me
nedzser nem érez indíttatást arra, hogy intellektusát csillogtassa, vagy 
mély hatást tegyen vendégére.(Harris/Morron: 1994:406-414)

7.4. Üzleti kommunikáció Magyarországon

A magyar menedzsereknek ma nemcsak gazdaság-, hanem értékterem
tő küldetésük is van. Számos kis- és középméretű vállalat ezekben az 
években alakul, alapítóik évekre meghatározzák e vállalatok értékrend
jét, kultúráját, filozófiáját. De az ország polgárai általános érték- és er
kölcsi válságban vannak.

"Igen súlyos a válság: összezavarodtak az értékek és a normák, erős a hata

lomtól függés, kiszolgáltatottság, a negatív önértékelés, az önbizalom hiá

nya." ... "egy modern gazdaság és politikai demokrácia nem működőképes bi

zonyos viselkedési szabályok megtartása nélkül. E szabályok mögött a társa

dalom által elfogadott értékeknek kell állniuk. Például az üzleti életben szük

séges a tisztesség, a becsület, mert ez az alapja annak, hogy a szerződő felek 

megbízhatnak egymásban. Ha ez nincs így, akkor rendkívül magasak a tranz

akciós vagy üzleti költségek: előbb ügyvédeket, később pénzbehajtókat, vé

gül testőröket kell fogadnom ..." (V.ö. Andorka Rudolf. Magyar Hírlap. 1995. 

május 3. 10.old.)

Fontos kérdés tehát, hogy a 90-es években született vállalatoknak mi
lyen az értékrendje és a kultúrája. Ez a kialakulóban lévő gazdasági 
kultúra fogja hosszabb távon meghatározni a vezetési módszereket és a 
külföldi üzletfelekkel folyó kommunikációt is.

A német üzletember harmadszor érkezik az egyik vidéki város
ba, hogy egy kőbánya megvásárlásáról tárgyaljon. A banya meg
osztott tulajdonú, legnagyobb tulajdonrésszel a KŐÉRT rendel
kezik. Az első alkalommal a KŐÉRT gazdasági igazgatójával tár
gyalt. Az üzletember biztató benyomásokkal távozott. Kérdőjel 
ugyan maradt bőven, sejteni lehetett, hogy a tulajdonosok nem 
egyformán gondolkoznak az eladásról, de az üzletember távlati 
terveibe a kőbánya megvétele leillett. A KŐÉRT ajánlata
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nem is volt előnytelen. A következő alakalommal a gazdasági 
Igazgató nem volt Jelen a tárgyaláson, az, hogy éppen külföldön 
tartózkodik, az üzletember számára csak a helyszínen derült ki. 
A vezérigazgató szemmel láthatóan nem ismerte pontosan a ko
rábbi tárgyalás részleteit. A tárgyalást gyakorlatilag a nulla pont
ról kellett újra kezdeni, s a vezérigazgató ráadásul teljesen új 
problémákat vetett fel, a kép kevésbé volt kedvező, mint az elő
ző alkalommal. Nehezítette a tárgyalást, hogy a vezérigazgató 
nem beszél németül, a tárgyalás tolmáccsal folyt. Az ebédnél a 
kereskedelmi osztály vezetője ült a vendég egyik oldalán, aki - 
amíg a másik oldalon ülő vezérigazgató mobil telefonján egy 
sürgős hívást intézett el - "megsúgta" a német üzletembernek, 
hogy a gazdasági igazgató már más német érdeklődőnek is 
igyekezett jó színben feltüntetni a bánya eladási körülményeit. 
Abban reménykedik, hogy németül jól beszélő veje megtarthatja 
állását a bányánál, ha az száz százalékban német tulajdonba ke
rül. A repülőről leszállva, az üzletember azon tűnődik, vajon 
megint merőben új cégképviselőkkel fog-e találkozni, olyanok
kal, akik magukat tüntetik fel illetékesnek, s nem vesznek tudo
mást az előző két körben történtekről.

A magyar menedzserek vendégszeretőek. Előszeretettel részesítik a 
külföldi partnert "magyaros vendéglátásban": vendéglőbe, hétvégi há
zukba vagy akár otthonukba hívják meg vacsorára. Az üzleti kapcsolat 
nem ritkán tartós barátsággá alakul át. A pontosság és az idő beosztása 

nem erős oldaluk: mivel a határidők előtt rendszerint "nagy a hajrá", 
könnyen csúsznak hibák a feladat elvégzésének utolsó szakaszába. Eze
ket kiváló rögtönző képességüknek köszönhetően tudják kiköszörülni. 
Leleményük, ötletgazdagságuk számos nehézségen segíti át őket. A tár
gyalások során nyíltak, közvetlenek, szívélyesek. A távolságtartás nem 
jellemző rájuk. Nem ragaszkodnak mereven a szabályokhoz. A magyar 
tárgyalási stílus alacsony kontextusú. Zavarja a tárgyalások menetét, 
hogy gyakorta nem derül ki, ki viseli a felelősséget. (Id. 5.3. fejezet)

Nyelvtudásbeli hiányosságok, a nemzetközi piacokon megszerezhető 
tapasztalatok és a tárgyalási rutin hiánya sok kis- és középméretű vállalat 
vezetőjét tartja vissza attól, hogy külföldi üzleti kapcsolatokat kezdemé
nyezzen.
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Összefoglalás:

Ebben a fejezetben egy-egy nagy közösség kultúrájának és me
nedzsment-gyakorlatának összefüggéseibe helyeztük a menedzse
rek tipikus viselkedéseit és kommunikációs szokásait. Típusokat 
elemeztünk Nyugat-Európa, Eszak-Amerika, Kelet-Azsia egyes or
szágainak és Magyarországnak a gyakorlatából. Kirajzolódott, mi
lyen lényeges eltérések fedezhetők fel a verbális és nem verbális 
kommunikációban, a tárgyalási taktikákban, az udvariassági szo
kásokban. A cél az volt, hogy világossá váljék, a kommunikációban 
észlelt bizonyos felszíni jelenségek csak mélyebb összefüggésekbe 
helyezve érthetők meg és fogadhatók el. Ez az első feltétele az ered
ményes interkulturális kommunikációnak, annak, hogy szakembe
reink helyzetük urai lehessenek, megértsék azt, ami ismeretek híján 
érthetetlen.



Eredményes kommunikáció 
nemzetközi színtereken

Az eredményes kommunikáció azt jelenti, hogy a kommunikáló felek 
egyformán értelmezik a küldött és kapott üzenetet, hogy az üzenet vevő
je ugyanazt a jelentést tulajdonítja az üzenetnek, mint küldője. Az előző 
fejezetekben áttekintettük, mi minden befolyásolja a különböző kultú
rákból származó partnerek kommunikációját. Láttuk, milyen nagy kü

lönbségek vannak más-más kultúrák érintkezési, viselkedési, tárgyalási 
szokásaiban. Számos gyakorlati példa is mutatja, milyen könnyen tá
madnak félreértések, és milyen következményekkel járhatnak a téves 
értelmezések. Mit lehet tenni azért, hogy csökkentsük a balul sikerült 
kommunikációk veszélyét? Hogyan lehet a zavarokat megelőzni?

Ennek a fejezetnek az a célja, hogy - mintegy összegzésül - a gyakor

latban hasznosítható útmutatást adjon a nemzetközi üzleti színterekre 
(ki)lépő menedzsereknek.

E fejezet kérdései:

Hogyan készülhet fel a menedzser sajátos feladata teljesítésére?
Hogyan alakíthatja célirányosan gondolkodását, ítélőképességét, 
tudását és kommunikációs készségét?
Milyen sajátos életvitelt kíván meg a nemzetközi gazdasági szférá
ban való tevékenykedés?
Milyen tanácsokat érdemes a menedzsernek elfogadnia?
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8.1. Az eredményes kommunikáció akadályairól

A második fejezetben röviden áttekintettük azokat a tényezőket, ame
lyek az üzleti és menedzseri kommunikációban zavarokat okoz(hat)nak. 
A harmadik fejezetben tértünk ki arra, hogy egy adott kultúrához tarto
zás, milyen félreértések forrása lehet a nemzetközi kommunikáció fo

lyamán. Ebben az alfejezetben összesítjük korábbi megállapításainkat, 
hogy világossá tegyük, hogyan lehet a külföldiekkel való kommunikálást 
eredményesebbé tenni.

A kommunikáció zavarának okozója lehet az üzenet küldője vagy ve
vője és forrása lehet a környezet is. Keletkezhet akadály az üzenet kül
dése során, vételekor, a megértés, az értelmezés folyamán. (Torrington / 
Hall: 1991:141, Armstrong: 1995:742)

A kommunikáció részleges vagy teljes sikertelenségének oka az üzenet 
küldője, ha:

• hiányos, hézagos információt küld,

• túl sok, zavaró, a tárgyhoz nem kapcsolódó információt, túl sok 
redundáns elemet épít a hírbe,

• a hír tartalmára vonatkozóan előítéleteket sugall,

• az üzenet vevőjét érintő előítéleteket, ítéleteket közvetít;

az üzenet vevője, ha:

•  képtelen az üzenet vételére (mert zavarja a zaj, nem képes kon
centrálni stb.),

•  nem tudja az üzenet közléstartalmát dekódolni (mert nyelvismereti 
problémái vannak, a zsargon, a konnotációk ismeretének hiánya 
miatt),

•  nem jártas a "szövegközi", (a kontextusból eredő) információ vé
telében vagy mert figyelmen kívül hagyja azt az információt, 
amely nem felel meg elképzeléseinek,

•  olyat észlel, ami nem volt az üzenetben (azt halljuk meg, amit hal
lani akarunk),
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•  nincs mihez kapcsolnia az üzenetet,

• tévesen értelmez,

• nem érez készséget a hír befogadására (a küldőről alkotott ítélet 
miatt, a küldő disszonáns viselkedése miatt, pl. verbális és nem 
verbális kommunikációjában észlelt ellentmondás esetén),

•  érzelmi állapota zavarja (dühös, feldobottan optimista, passzívan 
rezisztens);

a fizikai vagy humán környezet, ha

• a zaj szintje magas,

• a jelenlévők befolyásolják az üzenet vevőjét (mimikával, gesztu
sokkal, közbeszólásokkal),

• a csoport mérete gátló (túl sok ember kapcsolódik be a kommuni
kációba).

Az eredményes kommunikáció előfeltételei közé tartozik, hogy a be
szédtársak

• tudatában legyenek kommunikációs fogyatékosságaiknak: tudják, 
hogy rosszul értelmezik mások viselkedését, és ezért mindent 
megtesznek készségeik fejlesztéséért;

• tudatában legyenek, annak hogy jól kommunikálnak: odafigyelnek 
saját magatartásukra és megpróbálják készségeiket tovább is fej
leszteni.

8.2. A zavarok kiküszöbölésének előfeltételei

A zavartalan interkulturális érintkezésre egyedül a tanulás, a tudatosí

tás készítheti fel a menedzsert Ez a felkészülés magában foglalja egyfajta 
gondolkodásmód kialakítását, az ítélőképesség fejlesztését, a tárgyi 
tudás gyarapítását és, természetesen, a kommunikációs készségek tö
kéletesítését
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A céltudatosan alakított gondolkodásmód

Annak, aki meg akar szabadulni attól, hogy egyetlen nemzeti kultúra 

határozza meg tudatvilágát, gondolkodásmódját kell áthangolnia.

Az új információk befogadásának előfeltétele a nyitottság. El kell 
érnünk, hogy kíváncsiak és motiváltak legyünk más kultúrák megis
merésére. Ennek fontos eleme a más kultúrák nyelvének legalább elemi 
szintű ismerete. Minden kultúrában könnyű olyasvalamit találni, ami 
bámulatba ejt: hogy volt képes X ország gazdasági csodát véghez vinni? 
Mitől ilyen bámulatos Y ország építészete? Hogy él együtt a csöppnyi Z 
országban négy hivatalos nyelv?

Viselkedésünket rugalmassá, kezdeményezővé kell tenni. Nem a 
visszahúzódó kerül közel egy másik kultúrához, hanem az, aki minden
ben és mindenkiben, ami és aki az adott kultúrából származik, annak 
közvetítőjét látja. Le kell küzdenünk a mások szokatlan viselkedése 
nyomán keletkező bizonytalanság-érzésünket: nagy lépést tettünk előre, 
ha pontosan megfigyeljük és meg is tudjuk fogalmazni, mi az, amit szo
katlannak vagy "zavarónak" érzünk.

Gondolkodásunkat a toleranciának kell áthatnia: tudatosítani kell, 
hogy egy-egy dolgot nem csupán egy aspektusból leltet szemlélni. 
Meg kell kísérelnünk, hogy egy olyan látószögbe helyezzük bele ma
gunkat, amelyet korábban nem ismertünk, amelyről sejtelmünk sem volt.

Önmagunk és a másik kultúrájának érzékelése és megítélése

Az üzenet egyéni attitűdünk, meggyőződéseink szűrőjén keresztül jut 

el tudatunkba. Elsősorban azt az információt fogadjuk be, amely beleil

lik a bennünk kialakult modellbe. De tisztában vagyunk-e azzal, hogy 
tudatunk minek alapján szelektál? És vajon tudjuk-e, hogy saját szelektív 
befogadásunk hogyan működik?
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Hogy helyesen értelmezzük-e a hozzánk érkező üzenetet vagy sem, 

nagyban függ a beszédpartnerünkhöz fűződő viszonyunktól. Ha partne
rünkkel azonosulni tudunk, ha osztozunk nézeteiben, máris sokat tet
tünk azért, hogy közlését magunkba fogadjuk. Ha személyisége taszító- 
an hat ránk, megalapozatlan előítélettel viseltetünk iránta, belsőleg vagy 
felülbíráljuk, vagy egyszerűen elutasítjuk a hallottakat. Mert a megértés 

folyamán - spontán módon - nyomban értékeljük: helyeseljük vagy nem 
helyeseljük a hallottakat, azonnal ítéletet alkotunk róluk, vagy, ami még 
rosszabb, ha előítélettel vagyunk tele, a közlés még el sem hangzott, 
máris visszautasítjuk, nem fogadjuk be tudatvilágunkba.

A sikeres kommunikáció feltételezi, hogy világosan érzékeljük saját 
kultúránk mélyrétegeit. Legyünk tisztában kultúránk alapviszonyulásai
val, értékeivel, normáival, viselkedési szokásaival! Hogyan viszonyulunk 
mi, magyarok és hogyan viszonyulok személyszerint én mint indivi
duum a környezethez, a munkához, más emberekhez, az időhöz, a kö
zösséghez. Mi fontos a mi értékrendünkben: az egyéni siker, a hatalom, 
a gazdagság, a versengés, a szabadság, a biztonság, a harmónia, a hűség, 
az őszinteség, a nagylelkűség, a segítőkészség, az önzetlenség? Bízunk-e 
a másik emberben, az idegenben vagy gyanakvóak vagyunk vele szem
ben? Változatlanságra, nyugalomra törekszünk-e, vagy kockázatot vál
lalva, újítani akarunk?

A másik kultúra érzékelése részben ismeretek szerzését feltételezi 
(erről a következő alpontban lesz szó), nagyrészt azonban empátia kér

dése. Annak kérdése, hogy képesek vagyunk-e beleélni magunkat má
sok helyzetébe, érzelmi beállítottságába, hangulatába és megérzünk-e 
olyan vágyakat, várakozásokat is, amelyek nyíltan nem kerülnek felszín
re; amelyek gyakran valamilyen más kultúrában gyökereznek. Különö
sen nagy a szerepe az olyan kultúrákkal folytatott kommunikációban, 
amelyeket a magas kontextus jellemez, azaz, amelyekben sok a szavak
kal ki nem mondott, rejtett információ. Az empátia tudatosan fejleszthe
tő.
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Ismeretek az idegen kultúrákról

Minthogy a megértés alapfeltétele, hogy az üzenet vevője rendelkez
zék a tárgyat érintő valamiféle referenciával. Mindenféle - az adott 
kultúrközösségre vonatkozó - tárgyi tudás bővítése segíti a kommuni
kációt. Ebbe a tudáshalmazba beleértendő az adott ország természet- és 
földrajzának, kultúrájának, történelmének, eszmerendszerének, társa

dalmi berendezkedésének, jogrendjének, szociális viszonyainak, techni

kai fejlettségének ismerete, a szomszédos népekhez, a világhatalmakhoz 
fűződő viszonyának alakulása, etnikai tagozódása, és gazdaságának mi
nél mélyebb ismerete. Minél többet tudunk egy adott közösség kultúrájá
ról, annál eredményesebben tudunk képviselőivel kommunikálni. És 
mert a célunk az üzleti kommunikáció, ha egy adott országról csak felü

letesebb általános ismereteink vannak is, legalább gazdasági életéről kell 
minél többet tudnunk: minél mélyebben meg kell ismerni, melyek az 

adott gazdasági kultúrájának, így belső- és nemzetközi piacának, az ál

lam és a gazdaság viszonyának jellemzői. Meg kell ismerni a domináns 
szervezeti struktúrákat és vezetési stílusokat, a honos motiválást, a me
nedzserek értékrendjét, a jellemző vállalati kultúrákat a belső kommuni
káció tipikus gyakorlatával együtt.

Ezekről a kommunikáció szempontjából fontos kérdésekről már több 
helyütt volt szó (ld. 2. és 3. fejezet). Megkülönböztetetten fontos, hogy 

ismereteket szerezzünk a megismerni kívánt kultúrára jellemző' elvárá
sokról: Terjedjenek ki ezek az ismeretek az alapviszonyulásokból, a tár

sadalmi berendezkedésből, a különböző szerepekből fakadó elvárások 
minél szélesebb körére (ld. 3.3. fejezet)!

Az interkulturális kommunikációs készség kialakítása

Az interkulturális szóbeli kommunikációnak vannak ugyan sajátos 
előfeltételei, de egyikük sem nélkülözheti a kommunikációs készség álta
lános jegyeit, azokat az adottságokat és készségeket, amelyeknek kö
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szönhetően az egyén anyanyelvén is jól kommunikál. A pszichológia 
számon tart egy sor olyan személyiségjegyet, amelyek a jó szóbeli kom
munikációs készség biztosítékai. Ezek közé sorolja a szívélyességet, a 
nyitottságot, a befogadókészséget, az érzelmi stabilitást, a közösségben 

élvezett megbecsülést, a lelkiismeretességet, vállalkozó szellemet, a bi
zalmat, a gyakorlatias, nyugodt, higgadt alaptermészetet, az előnyös kül

ső megjelenést. Nehezítik azonban ennek a készségnek a kialakulását, ha 
a beszélő zárkózott, érzelmileg ingatag, alárendeltségre hajlamos, meg
bízhatatlan, félénk, makacs, bizalmatlan, álmodozó természetű, sértődé- 
keny, vagy, ha külseje előnytelen. Ha valaki sikeres tárgyalóként kívánja 
vállalatát képviselni, először is tisztáznia kell, hogy rendelkezik-e azok
kal a személyiségjegyekkel, amelyek ehhez a szerephez nélkülözhetetle

nek, illetve fel kell ismernie, milyen irányban kell önmagát fejlesztenie.

Az interkulturális kommunikációs készség fejlesztése egyfajta al
kalmazkodást kíván a másik fél, a másik kultúra kommunikációjá
nak szokásaihoz. Ez nem azt jelenti, hogy állandó szerepjátékra kény
szerül, ha külföldiekkel tárgyal vagy közöttük dolgozik. Nem identitását 
kell gyökeresen átalakítania: hiszen nem is hasonulhatna át arabbá, 
amerikaivá, svéddé vagy éppen japánná. De arra kell törekednie, hogy 
önmagát, közlésének és személyközi kapcsolatteremtésének sajátossá
gait egy másik-kultúrabeli szemével lássa, és meg kell kísérelnie, 
hogy partnere kommunikációjából kitapintsa a közlés szándékát, je 
lentését, stratégiáját, taktikáját.

Alí interkulturális kommunikációs viselkedés alapja, hogy a nemzet
közi környezetben tárgyaló menedzser megtanulja, hogy szavai és vi
selkedése, milyen kognitív, érzelmi és magatartásbeli hatásokat vált
hat ki partneréból, és fordítva: előrevetítse, milyen csapdába eshet, ha 
elfeledkezik arról, hogy nem saját kultúrájabelivel tárgyal, dolgozik 
együtt.

Tudatában kell lennie saját kommunikációs szokásainknak: hogy be
szédünkben inkább direktek vagyunk mint indirektek, hogy szívesen él-
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celődünk - saját rovásunkra is hogy oldottak, könnyen barátkozók, 
befogadókészek vagyunk, hogy gyakran rögtönzünk, felkészültségünk 
néha hiányos, hogy nem erősségünk a szóbeli ígéretek pontos betartása, 
hogy szívesen beszélünk keresetről, politikáról stb. Ehhez a "mércéhez" 

viszonyítunk ugyanis másokat (ld. 7. 4. fejezet).

Az interkulturális helyzetben sikeres kommunikációnak fontos eleme a 

másik kultúrabeli partner nem verbális kommunikációs viselkedésének 
ismerete és annak elfogadása. Ez egyben azt is jelenti, hogy saját nem 

verbális viselkedésünket is látnunk kell a partner szemével és tudatosan 

kell kerülnünk a számára zavaró, disszonáns viselkedést. Fel kell készül

nünk pl. arra, hogy a belépő kelet-ázsiai partner nem fog kezet nyújtani, 

hanem meghajol, hogy zavarni fogja, ha tekintetét keressük, hogy foly

ton mosolyogni fog stb. Erre fel lehet készülni gondolatban. Ugyanígy 

előre lehet vetíteni a másik rámenős stílusát, vagy harsányságát.

Hasznos tudnunk, hogy a "semleges" beszélgetések során milyen téma 

válthat ki érdeklődést, és melyek azok a témák, amelyeket jobb kerül

nünk.

A tárgyalásra felkészülve, végig játszhatjuk a partner kultúrájából kö

vetkező tárgyalási stratégiát és tárgyalási taktikákat. Ha ezt a saját 

stratégiánkkal és rutinná vált taktikánkkal összevetjük, máris előrevetít

hetjük a várható buktatókat, csapdákat. így elkerülésükre föl tudunk ké

szülni.

8.B. Az interkulturális menedzser sajátos életvitele

A 7. fejezetben foglalkoztunk a menedzser néhány tipikus 

interkulturális helyzetével. Egyesek mint cégképviselők egyszer itt, 

másszor ott tárgyalnak külföldiekkel. Van, aki hosszú külföldi tartóz

kodásra kap megbízást. A nemzetközi színtérre kilépő menedzsernek
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nemcsak egyetlen feladat vagy ismétlődő feladatoknak az elvégzésére 

kell felkészülnie, hanem sajátos életvitelre is.

A nagyvállalatok tipikus nemzetközi menedzsere járja a világot. Ez 

látszatra sokak számára vonzó hivatás lehet: jelentős anyagi előnyökkel 

jár, világot lát, ismeretségeket köt. Nem szabad azonban szem elől té

veszteni az életforma nehézségeit, ami mindezzel jár. A nemzetközi me

nedzser gyakorta van úton, jelentős időt tölt közlekedési eszközökön 

(repülőn, vonaton vagy autón), ezért meg kell tanulnia utazás közben 

dolgozni, aludni, pihenni. Sok érzelmi veszteséggel jár a közeli hozzá

tartozóktól való távoliét is. A folyton változó környezet nagy rugalmas

ságot követel: alkalmazkodni kell a klímához, az időzónák váltakozásá

hoz, a szociális viszonyokhoz, az ellátáshoz, a szolgáltatások színvona

lához, orvosi ellátás helyi sajátságaihoz stb. Az otthon fesztelenebb ké

nyelmét fel kell cserélni szállodák, éttermek mindig változó körülménye

ire. Fizikailag és pszichésen is megviselő a tárgyalások, a döntések fele

lőssége. A mindig friss információk beszerzése, az állandó készenléti ál

lapot gyorsaságot, szívósságot követel.

A külföldi képviselő hosszabb időre megy külföldre, rendszerint csa
ládjával. A célországgal nem futólag találkozik: meg kell szoknia a föld
rajzi adottságait; be kell illeszkednie egy számára szokatlan kultúrába; 
meg kell találnia az elfogadható közérzetet más szemléletbeli, más sze
mélyes biztonsági, életviteli feltételek mellett. Az otthon megszokottól itt 
eltér(het) társadalmi megbecsültsége, a nők helyzete, a szolgáltatások 
szervezettsége, az iskolarendszer, hiányozhat a mindennapi hírszerzés: a 
sajtó, a televízió. Mozgását, a küldő országgal fenntartható kapcsolatát 

behatárolják a helyi infrastruktúra lehetőségei: a közlekedés, a posta, a 
telefon.

Ezért mondhatjuk, hogy nemzetközi színtereken menedzsernek lenni, 

több mint feladatvállalás.
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8.4. Tanácsok kezdő nemzetközi menedzsereknek

Manapság a folyamatos, az egész életen át tartó tanulás és a rugalmas 
pályamódosítások korát éljük. Az aktív életkor hosszabbodik. Új kész
ségek fejlesztése, új ismeretek szerezése, még iskolai körülmények kö
zött is, nem szégyellni való dolog, hanem a józan alkalmazkodás jele. 

Megmutatja, hogy felismertük a megváltozott körülményeket, tudunk 
élni a lehetőségekkel, és ki tudjuk használni szellemi frissességünket. 
Soha sem késő, hogy nekilássunk interkulturális kommunikációs kész
ségünk fejlesztésének.

A következő sorokban a gyakorlat által megerősített tanácsokat 
gyűjtöttem csokorba. Hasznára válhatnak azoknak, akik munkájuk során 
olyan interkulturális feladatokkal szembesülnek, mint a nemzetközi tár
gyalások, valamilyen hosszú vagy rövidebb külföldi üzleti kiküldetés, 
avagy munkavállalás; dolgozzanak akár vegyes vállalatnál, akár külföldi 
munkatársakkal együtt valamelyik multinacionális cég leányvállalatánál 

vagy saját vállalatunkon belül akarnak külföldieket foglalkoztatni.

1. Készülj fel a mássággal való találkozásra!

Légy tudatában

• személyiséged legfontosabb ismérveinek!

• az énedet döntően alakító hatásoknak!

• kultúrád értékrendjének, normáinak, általános viselkedési szabálya
inak!

• annak, hogy kultúrád értékrendje csak egy értékrend és nem az 
egyetlen létező, nem a minden értékrendek legjobbika!

• annak, hogy beléd vésődtek olyan sztereotípiák és előítéletek, 
amelyek gátolnak abban, hogy idegenekkel elfogulatlanul viselked
jél!

• annak, hogy előítéleteidtől egyedül a tapasztalat- és ismeretszerzés 
szabadíthat meg!
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Fejlessz magadban

• készséget a másság megértésére!

• toleranciát a másság elfogadására!

• empátiát a másság átélésére!

Ismerd meg másoknak a magyarokról alkotott sztereotípiáit! 

Lásd magad egy külföldi szemével!

2. Készülj fel célirányosan más-más kultúrákkal való találkozás
ra!

• Tudj meg minél többet az adott országról, közösségének kultúrájá
ról!

• Vesd össze ezt a "másik világot" a magadéval: kutasd értékrendjét, 
normáit; ismerd fel az azonosságokat és figyelj fel az eltérésekre!

• Gondosan figyeld meg, hogy a másik kultúrára milyen elvárások 
jellemzőek - különböznek-e a saját kultúrád elvárásaitól vagy sem, 
s ha igen, miben térnek el tőlük!

• Tudj meg minél többet a másik kultúra kommunikációs szokásai
ról!

• Ne feledkezz el a nem verbális jelzések fontosságáról sem!

• Derítsd ki, hogy külföldi partnereid milyen stratégia és milyen tak
tika szerint tárgyalnak!

3. Tárgyalás előtt tudj meg minél többet partneredről!

• Szerezz minél több információt tárgyalópartnered cégéről!

•  Térképezd fel vállalati kultúráját!

•  Derítsd ki tárgyalópartnered beosztását, tekintélyét, kompetenciá
ját!
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4. Fejleszd kom m unikációs készségedet: tanulj m eg értőn  hallgatni!

• Állandóan csiszold idegennyelvi megértési készségedet!

• Igyekezz befogadni azt, amit hallasz!

• Folyamatosan jelezd partnerednek, hogy követed a beszéd fonalát!

• Ne engedd gondolataidat elkalandozni: foglald össze időnként a 
partnered által elmondottakat, ellenőrizd, hogy jól értetted-e!

• Engedd, hogy partnered mindent elmondjon, ami szándékában állt, 
ne sürgesd!

• Ne szakítsd félbe mások beszédét!

• Próbáld meg előítéleteidet félretenni!

• Ne figyelj partnered idegennyelv-használatának esetleges hibáira: 
szokatlan kiejtésére, grammatikai pontatlanságaira!

• Figyelj a szavak mögötti és ki nem mondott közlés tartalmára is!

• Kísérd figyelemmel tárgyalópartnered érzelmi reakcióit, de ne vesd 
magad alá az érzelem megnyilvánulásainak!

• Őrizd meg objektivitásodat!

• Tárgyszerűen összegezd magadban a hallottakat, ne minősíts 
azonnal!

• Ismerd fel, mikor és mennyit kell / lehet kérdezned!

• Ne restellj jegyzetet készíteni, ha a tárgy megkívánja!

5. Tanulj meg érthetően beszélni!

• Tedd magasra idegennyelv-tudásod mércéjét!

• Állandóan csiszold nyelvtudásodat!

• Ha közvetítő nyelvet használtok (ha egyikőtök sem anyanyelvén 
tárgyal), és a te nyelvtudásod jobb, mint a partneré, ne akard 
tudásoddal elkápráztatni! Alkalmazkodj hozzá beszéded tem
pójában, az idiómák használatában!

• Egyszerűen fogalmazz, kerüld a sokszorosan összetett mondato
kat!

• Minden fontos gondolatot ismételj meg, esetleg más szavakkal 
fogalmazd újra!
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• Használj vizuális eszközöket is, képet, grafikont, táblázatot!

• Közlésedet támaszd alá adekvát gesztusokkal!

• Figyelj arra, hogy szavaid összhangban legyenek nem verbális 
jelzéseiddel!

• Tarts szüneteket beszédedben és tartsd tiszteletben partnered 
beszédszüneteit!

• Folyamatosan győződj meg arról, hogy partnered nem értett-e fé
lre!

6. Fejleszd magad a tárgyalás lélektanában!

• Tudd, hogy a tárgyalás munkafolyamat és egyben lélektani 
párviadal!

• Tanuld meg, hogyan kell saját tárgyalási stratégiádat felépíteni!

• Csiszold taktikádat!

• Tanuld meg, hogyan kell helyes nyitó ajánlatot tenned, engedmé
nyt adnod, illetve elfogadnod!

• Ismerd fel a "piszkos trükköket" és ne engedj a nyomásuknak!

• Ne engedj az érzelmi zsarolásnak!

• Légy végtelenül türelmes!

• Sose veszítsd el önuralmadat!

Összefoglalás:

Utolsó fejezetünkben összegeztük azt, amit az előző fejezetekből cél
szerű a gyakorlat számára levonni: az interkulturális kommuniká
cióban előforduló zavarok ismeretében kerestük elhárításuk módo
zatait. Úgy találtuk, hogy a menedzseri feladatok sikerének szüksé
ges előfeltétele a céltudatosan fejlesztett gondolkodásmód, a saját 
kultúránk és a partner kultúrájának megismerése, az inter
kulturális kommunikáció készségének kialakítása és állandó fejlesz
tése. Könyvünk néhány hasznos gyakorlati tanács csokorba gyűjté
sével zárul.
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