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Komunikacja umożliwia nawiązywanie relacji. Pozwala na zbieranie wiadomości o 

zjawiskach, ludziach, faktach oraz zdarzeniach. Ułatwia sterowanie działaniami 
poszczególnych osób oraz całych grup i skutecznie wpływa na wyniki negocjacji. Dzięki niej 
można się rozwijać, weryfikować dotychczasową wiedzę o otaczającym świecie, radzić sobie z 
problemami. Komunikacja to jedyny sposób, aby przekazywać sobie wzajemnie informacje, 
dzielić się emocjami, myślami. Poznanie zasad funkcjonowania komunikacji międzyludzkiej 
może zatem istotnie wpłynąć nie tylko na lepsze rozumienie innych, lecz także na właściwsze 
postrzeganie siebie.  

Podczas procesu komunikacji pojawia się jednak wiele różnorodnych problemów, 
które zwykle są związane z relacjami międzyludzkimi, bywają wynikiem błędnego 
postrzegania otoczenia, niezrozumienia emocji czy ulegania stereotypom. Komplikacje mogą 
być również spowodowane niedostatkiem informacji lub błędnym ich rozumieniem, 
odmiennymi procedurami zbierania danych lub różnicami w sposobie ich interpretacji. Wiele 
nieporozumień w kontaktach międzyludzkich stwarzają różnice religijne, ideologiczne, 
kulturowe zwyczaje i konwenanse. Często trudności w porozumiewaniu się powstają też na 
skutek konfliktu interesów. 

Komunikacja stała się ważnym narzędziem budowania wartości firmy. Błędy w 
komunikacji bardzo drogo kosztują instytucje i rynki finansowe. Ostanie lata kryzysu na 
rynkach finansowych bardzo dobitnie uświadomiły nam ten fakt. Zarządy wielkich banków 
inwestycyjnych popełniające błędy w komunikacji z rynkiem, w sytuacji kiedy miały 
stosunkowo niewielkie problemy, doprowadziły do upadku swoich firm.  

Dobrym przykładem ilustrującym wspomniany mechanizm jest historia upadku Bear 
Stearns, piątego co do wielkości banku inwestycyjnego w USA, istniejącego od 1923 r. Bank 
ten, który w marcu 2008 r. posiadał 18 mld dolarów w gotówce i bardzo dobrze prosperował, 
w ciągu tygodnia zniszczyła fala plotek i spekulacji. Zarząd Bear Stearns nieumiejętnie 
komunikował się z opiniotwórczymi mediami, takimi jak „The Wall Street Journal” czy CNBC, 
nie potrafił skutecznie porozumieć się ze swoimi najważniejszymi klientami, przez co nie mógł 
zapobiec stadnej reakcji paniki na giełdzie. Doprowadziło to bardzo szybko do spadku 
wartości akcji tego banku ze 170 do 4 dolarów. Drugim przykładem pokazującym, jak 
odpowiednia komunikacja wpływa na wartość firmy, jest sposób komunikowania się z 
rynkiem banku Lehman Brothers, chyba najczęściej wymienianego przy okazji obecnego 
kryzysu finansowego. Bank ten zwycięsko wyszedł z problemów, w jakich się znalazł podczas 
kryzysu rosyjskiego w 1998 r. Nie potrafił natomiast poradzić sobie z kryzysem w 2008 r. 
Powodów upadku tego banku było wiele, ale na pewno „gwoździem do trumny” okazała się 
niewłaściwa polityka komunikowania się z rynkiem, prowadzona przez dyrektora 
finansowego, Erin Allan. 

Nowoczesne rynki finansowe, handlując coraz częściej instrumentami pochodnymi, 
tak naprawdę handlują niepewnością. Wysokość premii, jaką uzyskuje się dzięki obrotowi 
tymi instrumentami, zależy właśnie od niepewności. Niepewności, jak zachowa się dany 
segment rynku. Tę niepewność instytucje finansowe ograniczają poprzez dywersyfikację i 
odpowiednie prognozowanie zmian. Jeśli jednak pojawiają się błędy w komunikacji, jeśli 
jakieś informacje wywołają panikę lub inne zachowania stadne ludzi, to wówczas żaden z 
modeli finansowych nie jest w stanie taką niepewnością zarządzać. Dlatego procesy 



komunikacyjne wewnątrz firmy, komunikacja z klientami i akcjonariuszami stały się dzisiaj 
jednymi z najważniejszych elementów funkcjonowania firmy na rynku. Do kryzysów dochodzi 
wtedy, kiedy zła komunikacja wywołuje strach wśród akcjonariuszy, którzy wówczas na skutek 
braku rzetelnej wiedzy, kierując się zachowaniami stadnymi, popełniają błędy w zakresie 
wnioskowania ekonomicznego i ilościowego.  

W dzisiejszych czasach gwałtowny rozwój technologii teleinformatycznych sprawia, że 
często zapominamy o wadze wielowymiarowej komunikacji. Warto tu przytoczyć słowa Dale’a 
Carnegie: „Sama technologia (…) nie wystarcza w ciężkich chwilach. Fakt, że dostęp do 
komunikacji stał się powszechniejszy, nie oznacza, że ludzie wiedzą, jak mają się między sobą 
komunikować. Niestety, najczęściej nie wiedzą. Jest to jedna z ironii współczesnych nam 
czasów: im większe mamy możliwości porozumienia, tym gorzej z nich korzystamy”. 

Dobrze, że rozumieją to polscy menedżerowie, dostrzegając wagę skutecznej 
komunikacji oraz rolę, jaką odgrywa. Książka Porozum się albo giń z serii „Zwierzęca recepta 
na sukces w biznesie” jest ciekawą i wartościową próbą całościowego ujęcia tego bardzo 
złożonego, wielowymiarowego tematu komunikowania się. Autorzy, łącząc opisy sposobów 
porozumiewania się w świecie przyrody z mechanizmami komunikacji w biznesie, odkrywają 
istotę skuteczności tych procesów. Książka znakomicie wpisuje się swoją tematyką w 
najnowsze nurty myśli ekonomicznej i teorii zarządzania. Niewątpliwą jej zaletą są ciekawe 
porównania świata przyrody i świata ludzi, a w szczególności biznesu. Jestem przekonana, że 
przeczytanie tej pozycji umożliwi Państwu rozwój w zakresie skutecznego komunikowania się, 
a przez to osiągnięcie większego sukcesu w biznesie. 
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Część przychodów ze sprzedaży tej książki zasili konto Fundacji DOGTOR. Jest to jedna z 

pierwszych fundacji profesjonalnie zajmujących się zooterapią (animaloterapią) w Polsce. 

Fundacja ta  prowadzi zajęcia i terapię wspomagającą przy udziale zwierząt dla  dzieci 

niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi,  osób chorych 

psychicznie a także dla innych osób potrzebujących wsparcia. 

 
 
 


