
STRESZCZENIE 

Różnice kulturowe stanowią barierę w zagranicznej ekspansji polskich przedsiębiorstw, 

co zostało zaprezentowane w niniejszej rozprawie doktorskiej na przykładzie rynku 

chilijskiego. Podjęta w pracy tematyka nie stanowiła podstawy do udowodnienia powyższej 

tezy, ale miała przede wszystkim na celu rozwiązanie problemu badawczego, którym jest 

określenie, jakich zachowań w biznesie w relacjach z przedstawicielami kultury chilijskiej 

należy unikać w celu niwelowania niepożądanych interakcji oraz wskazanie, jakie 

postępowanie w biznesie z przedstawicielami kultury chilijskiej jest sprzyjające.   

Rozprawa dostarcza informacji odnośnie czynników stanowiących barierę w ekspansji 

polskich przedsiębiorstw na rynek chilijski, przedstawia najważniejsze postawy i przekonania 

występujące wśród chilijskich przedstawicieli przedsiębiorstw oraz podkreśla istotność różnic 

kulturowych w zarządzaniu w biznesie międzynarodowym. Zaprojektowane badania zostały 

ukierunkowane w celu zidentyfikowania wyznawanych wartości jako czynnika kulturowego 

istotnego w życiu zawodowym chilijskiego pracownika, wskazania zakresu, w jakim występuje 

integracja obcokrajowców z chilijską organizacją pod względem kulturowym oraz określenia 

kultury narodowej stanowiącej determinant współpracy z obcokrajowcami wraz z oceną 

współpracy z przedstawicielami polskich przedsiębiorstw na rynku chilijskim.  

Dążąc do realizacji przyjętych celów, w pierwszym etapie badań przystąpiono do 

krytycznej analizy literatury, gdzie wykorzystane zostały najistotniejsze publikacje naukowe 

z tego zakresu, wyselekcjonowana literatura polska i zagraniczna, przede wszystkim 

hiszpańskojęzyczna. Rozdziały wprowadzające zawierają kontekst i definicje obszaru 

podjętego w rozprawie, ze szczegółowym zaprezentowaniem kultury polskiej i chilijskiej, dla 

których punktem wyjścia były modele i podziały kultur narodowych G. Hofstedego oraz 

R.R. Gestelanda. Teoria została uzupełniona licznymi wskaźnikami ekonomicznymi 

i raportami, prezentującymi aktualny stan gospodarki Chile oraz warunki do prowadzenia 

biznesu w tym kraju. Obraz Chile został dopełniony tłem historycznym i geograficznym kraju. 

  Badania empiryczne w większej części zostały przeprowadzone w Chile. Zgodnie 

z przyjętymi zakresami badań i modelem badawczym w Chile przeprowadzono badanie 

ilościowe (ankieta wśród przedstawicieli chilijskich przedsiębiorstw) oraz badanie jakościowe 

(wywiady z Chilijczykami). W Polsce w badaniu jakościowym wzięli udział przedstawiciele 

polskich przedsiębiorstw posiadający osobiste doświadczenie na rynku chilijskim, stanowiący 

celowo dobraną grupę do wywiadu. Badania zostały uzupełnione studium przypadku 



przykładowego polskiego przedsiębiorstwa działającego na rynku chilijskim oraz obserwacja 

uczestnicząca autorki. W rozprawie została zastosowana triangulacja metod badawczych.  

Wynikiem rozprawy jest propozycja modelu kulturowego Chilijczyka w biznesie 

międzynarodowym, zawierająca elementy wskazujące na korzyści i zagrożenia wynikające 

z cech jednostki pochodzenia chilijskiego w interakcji z przedstawicielem polskiego 

przedsiębiorstwa na rynku chilijskim. Zostały również sformułowane rady praktyczne dla 

kierownictwa polskich przedsiębiorstw wchodzących na rynek chilijski w celu 

zminimalizowania barier występujących w realnych działaniach biznesowych na tym rynku. 

Rozprawa uzupełnia wyraźną lukę literaturową i empiryczną w polskim piśmiennictwie. 

Fakt braku opracowań naukowych podobnych zagadnień w literaturze z dziedziny nauk 

ekonomicznych został wykazany w analizie bibliograficznej, a badania empiryczne 

zrealizowane w Chile stanowią istotny wkład empiryczny w podjętym w rozprawie zakresie. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


