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Poate că nici o altă poziţie explicit 

formulată nu ar fi putut realiza nevoia de 
abordare interculturală în domeniul 
administrării afacerilor. Vorbind despre 
"cultura în sens generalizat", Henri Irénée 
Marrou (Sfântul Augustin şi sfârşitul culturii 
antice, Humanitas, 1997) spune: "este o 
accepţiune pe care în limba franceză cuvântul 
n-a dobândit-o decât foarte recent", 
adăugând, într-o notă de subsol "Poate - dar 
lucrul e greu de stabilit sub influenţa 
termenului german kultur , echivalent, în linii 
mai, cu francezul civilisation". 

Diferenţierile produse în timp între 
culturi naţionale zonale sau regionale creează 
dificultăţi importante în materie de 
comunicare, de negociere, de iniţiere şi 
dezvoltare pozitivă a afacerilor la nivel 
planetar. Managementul intercultural propune 
un demers specific pentru identificarea şi 
analiza dificultăţilor, ambiguităţilor şi 
paradoxurilor cu care se confruntă 
administrarea afacerilor, mai ales atunci când 
se raportează la persoane, grupuri sau tipuri 
de organizare aparţinând de ţări sau regiuni 
diferite, având caracteristici culturale 
specifice. 

O revistă de "management intercultural" 
poate fi o sfidare. O sfidare faţă de abordările 

clasice în domeniul managementului dar şi faţă 
de tradiţiile etnocentriste ce se manifestă încă în 
opoziţie cu internaţionalizarea şi globalizarea 
afacerilor. 

Scopul nostru nu este de a furniza soluţii în 
domeniile vizate de managementul intercultural 
(managementul resurselor umane, marketingul, 
strategia întreprinderilor, comerţul şi investiţiile 
internaţionale) ci de a propune interpretări, 
analize şi abordări prin care să se poată ajunge 
la o mai bună comunicare în afaceri. 

Echipa noastră nu este versată în activităţi 
redacţionale, fiind formată doar din specialişti ai 
domeniului managementului. Ea speră să atragă 
atenţia asupra unei problematici deosebite, să 
aducă spre zona managementului intercultural 
specialişti, teoreticieni şi practicieni, pentru a 
analiza şi dezbate problemele iniţierii şi 
dezvoltării afacerilor într-un mediu internaţional 
în perpetuă schimbare. Ea va fi receptivă la orice 
propuneri şi va oferi cu generozitate spaţiul 
revistei "management intercultural" pentru 
prezentarea de opinii, poziţii şi rezultate ale 
cercetărilor în domeniu. 

Mulţumim tuturor acelora care vor avea 
răbdarea şi curajul necesare unei colaborări ce 
se vrea evolutivă. 
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