
AFRYKA PÓŁNOCNA

ALGIERIA

Umawianie spotkaƒ
• J´zykiem oficjalnym jest j´zyk arabski, ale wiele osób zna j´zyk francuski,

w niektórych firmach znajà tak˝e angielski;
• Spotkania najlepiej umawiaç z co najmniej 2–3-tygodniowym wyprzedze-

niem i potwierdziç dzieƒ lub dwa przed wyznaczonym terminem;
• Najlepiej byç poleconym przez kogoÊ, kto zna osob´, z którà chcemy si´

spotkaç w sprawach biznesowych;
• Miesiàce lipiec i sierpieƒ to okres wakacyjny i wielu algierskich biznesme-

nów jest w tym okresie na wakacjach;
• W trakcie ramadanu Algierczycy pracujà tylko 6 godzin dziennie (w tym

okresie najlepiej nie umawiaç spotkaƒ);
• Wi´kszoÊç Algierczyków to muzułmanie i piàtek jest dniem wolnym od

pracy. Wiele firm jest te˝ nieczynnych w czwartek.

Powitanie i tytułowanie
• Algierczycy witajà si´ uÊciskiem dłoni. Dłu˝sze utrzymywanie dłoni po

wst´pnym uÊcisku jest oznakà serdecznoÊci;
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ETYKIETA BIZNESU W KONTAKTACH MI¢DZYNARODOWYCH. PRZEWODNIK PO KRAJACH ÂWIATA

• W trakcie powitania nale˝y pytaç o rodzin´, prac´, dom itp. Stanowi to ele-
ment cementowania wzajemnych relacji i okazywania zainteresowania spra-
wami innych;

• Przyjaciele i rodzina cz´sto na przywitanie całujà si´ w oba policzki;
• Witajàc si´ z kobietà, ukłoƒ si´ i czekaj, aby zorientowaç si´, czy poda r´k´;
• Kobietom przyje˝d˝ajàcym do Algierii niektórzy m´˝czyêni ze wzgl´dów re-

ligijnych nie podadzà r´ki;
• Witajàc kogoÊ na odległoÊç, złàcz obie dłonie i nieco nimi potrzàÊnij;
• U˝ywanie tytułów jest bardzo wa˝ne, co wynika z hierarchicznej kultury te-

go społeczeƒstwa. Zwracajàc si´ do kogoÊ, staraj si´ ich u˝ywaç;
• Nie ma formalnego rytuału wymiany biletów wizytowych;
• Bilety wizytowe dobrze przetłumaczyç na j´zyk francuski lub angielski.

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• Przed wejÊciem do domu Algierczyka zdejmij obuwie;
• M´˝czyêni i kobiety sà sadzani oddzielnie;
• Wchodzàc do pokoju, najpierw przywitaj si´ z najstarszymi osobami. Z ka˝-

dà osobà witaj si´ oddzielnie;
• Mile widzianà uprzejmoÊcià jest wyra˝ona przez zaproszonà panià ch´ç po-

mocy przy przygotowaniu lub sprzàtaniu po posiłku. Najprawdopodobniej
propozycja nie zostanie przyj´ta, ale b´dzie doceniona;

• Obiad mo˝e byç podany na du˝ym stole (wtedy siedzimy na fotelikach) lub
na niskim (siedzimy na poduszkach);

• R´ce myje si´ przed i po posiłku;
• Jedzenie zazwyczaj spo˝ywa si´ r´kà;
• Kuskus je si´ ły˝kà, a gulasz widelcem (patrz jak jedzà inni);
• Do jedzenia i podawania naczyƒ u˝ywaj tylko prawej r´ki;
• B´dà nalegaç, abyÊ zjadł wi´cej. Najlepiej zaczynaj od małej porcji i wtedy

łatwiej dobraç z głównego półmiska oraz okazaç, ˝e du˝o zjadłeÊ;
• Zostaw na talerzu troch´ jedzenia, gdy˝ inaczej znowu ci go napełnià.

Ubiór
• Strój biznesowy, koniecznie konserwatywny, obowiàzuje na wszystkie spotkania;
• Lekkie ubrania panów powinny okrywaç kolana i ramiona;
• Ubiór paƒ (skromny) powinien okrywaç kolana, łokcie i szyj´.
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Afryka Północna

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• Staraj si´ przybyç na spotkanie na czas, ale bàdê przygotowany na oczeki-

wanie;
• Rozmowy biznesowe mogà byç cz´sto przerywane przez wizyty innych osób

zaczynajàcych rozmowy na tematy niezwiàzane z omawianà sprawà. Nie
staraj si´ wracaç do tematu, dopóki ta inna osoba nie wyjdzie;

• Targuj si´ w przyjazny sposób, oczekujà tego;
• Okazuj uprzejmoÊç i rzetelnoÊç (kiedy trzeba tak˝e współczucie);
• Mów z przekonaniem, bez niezdecydowania;
• Minimalizuj znaczenie punktualnoÊci;
• Negocjacje mogà trwaç długo i nale˝y zachowaç cierpliwoÊç;
• Czasem trzeba czekaç nawet dwa lata, zanim zbierzesz owoce swoich wy-

siłków;
• Dobry temat do rozmów to piłka no˝na – ich narodowa pasja;
• Nie dyskutuj na temat Izraela i Iraku;
• Nie wyra˝aj swojej opinii na temat zwiàzków Algierii z Zachodem, Francjà

i jej sàsiadami oraz walki rzàdu z fundamentalistami islamskimi;
• Argentyƒczycy nie lubià poruszaç niemiłych tematów, takich jak choroba,

niepowodzenie, wypadek, Êmierç.

Gestykulacja i zachowania publiczne
• Utrzymujà bliski dystans interpersonalny – nie cofaj si´ (równie˝, kiedy b´-

dzie trzymał ci´ za r´k´);
• Zawsze u˝ywaj prawej r´ki, aby coÊ daç lub wziàç;
• Nie owijaj niczego w arabskoj´zycznà gazet´ – mo˝e tam byç wydrukowa-

ne imi´ Allaha.

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• Upominki wr´czaj prawà r´kà lub obiema;
• Zaproszony do domu przynieÊ ciastka, owoce lub kwiaty (zalecane ró˝´ i tu-

lipany); fiołki symbolizujà smutek;
• Nie przynoÊ alkoholu, o ile nie jesteÊ pewny, ˝e go zaakceptujà (Algieria jest

znaczàcym producentem wina i jest ono tam spo˝ywane);
• Je˝eli otrzymasz kopi´ Koranu, oka˝ mu wielki szacunek;
• Upominki nie sà zazwyczaj otwierane w momencie wr´czania.


