
BIAŁORUÂ

Umawianie spotkaƒ
• Oficjalnymi j´zykami sà rosyjski i białoruski;
• Panuje tutaj opinia, ˝e punktualnoÊç jest cechà charakterystycznà bizne-

su zagranicznego. Dlatego opinia o tobie mo˝e zale˝eç od twojej punktu-
alnoÊci;

• Nie bàdê zdziwiony, je˝eli spóênia si´ twój wysoki rangà białoruski partner.
PunktualnoÊç ma wpływ jedynie na twój wizerunek, a nie jego;

• Uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na ka˝dym szczeblu miejscowej biuro-
kracji wymaga solidnego przygotowania podstaw i pomocy poÊrednika;

• Przed zło˝eniem przez ciebie pierwszej wizyty, dyrektor firmy powinien wie-
dzieç, kim jesteÊ, czym jesteÊ zainteresowany, jaka jest twoja propozycja oraz
(to bardzo wa˝ne) jacy inni białoruscy urz´dnicy zgodzili si´ na to bàdê po-
pierajà twojà inicjatyw´;

• Informacje przekazuje si´ zazwyczaj, korzystajàc z usług poÊrednika. Mo˝e
on byç kierownikiem Êredniego szczebla, ale powinien byç szanowany i zna-
ny naczelnemu kierownictwu firmy. Wskazane jest korzystanie z jego usług
tak˝e w dalszych kontaktach;

• W trakcie pierwszego spotkania białoruscy biurokraci docenià przygoto-
wany w formie pisemnej, rzetelnie nakreÊlony zarys propozycji do dyskusji;

• PoÊrednik powinien nie tylko promowaç propozycj´, ale równie˝ pomagaç
w jej przyj´ciu;

• Dalsze spotkania powinny byç niezwłocznie zaplanowane i ich terminy
uzgodnione. Nale˝y tak˝e ustaliç nazwiska (i numery faksów) osób zaanga-
˝owanych w prowadzone negocjacje.

Powitanie i tytułowanie
• Z wyjàtkiem sytuacji oficjalnych, Białorusini podajà r´k´ i wymieniajà na-

zwisko (bez u˝ycia powitalnych zwrotów). Post´puj tak samo;
• Tylko krewni i bardzo dobrzy przyjaciele czy nawet zaprzyjaênieni biznes-

meni witajà si´ w sposób radosny, obejmujàc si´ i całujàc w policzki;
• KolejnoÊç imienia i nazwiska taka sama jak w Polsce. Je˝eli wyst´pujà dwa na-

zwiska, pierwsze z nich to patronimik (tworzony od imienia ojca), a drugie ro-
dowe. Starsze osoby cz´sto tak sí przedstawiajà i tak nale˝y sí do nich zwracaç;
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• Zwracajàc si´, nawet do osoby mało nam znanej, mo˝na u˝yç słów Gospo-
din bàdê Mr. – je˝eli porozumiewamy si´ po angielsku. Jego ˝ona to Go-
spo˝a lub Mrs.;

• Jedynym tytułem wzbudzajàcym szacunek, tradycyjnie u˝ywanym na Bia-
łorusi jest profesor. U˝ywamy go w odniesieniu do doktora nauk, starszego
naukowca lub nauczyciela w szkole ponadpodstawowej;

• Je˝eli zostaniesz poproszony o zwracanie si´ po imieniu, pami´taj, ˝e niemal
wszystkie imiona posiadajà tam zdrobnienia, przydomki, a nawet wyst´-
pujà jako ulubione pseudonimy. To, którego u˝yç, zale˝y od stopnia znajo-
moÊci. Najlepiej zapytaç, b´dà zadowoleni, ˝e mogà wyjaÊniç;

• Bilet wizytowy nale˝y wr´czyç wszystkim obecnym na poczàtku spotkania.

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• Zwyczajowe godziny posiłków: Êniadania 7.00–9.00; lunch 12.00–14.00;

obiad 18.30–22.00,
• Białorusini lubià zapraszaç swoich handlowych partnerów do restauracji lub

do swoich domów. Istnieje tu silnie zakorzeniona tradycyjna goÊcinnoÊç;
• Zaakceptuj ich zaproszenia. Bàdê Êwiadomy, ˝e jedzenie b´dzie obfite, a na-

pitki mocne. Zdaniem Białorusinów biesiadowanie z alkoholem ułatwia
prowadzenie negocjacji. A nale˝y dodaç, ˝e potrafià wypiç du˝o bez widocz-
nych efektów;

• Przydatna jest znajomoÊç toastów. Najpopularniejsze to: „Na zdorowie”
i stary polski toast „Sto lat”;

• W restauracjach butelki stojà cz´sto przygotowane na stole. Płaci si´ za ca-
łà, bez wzgl´du na to, ile si´ wypiło;

• Zaproszenie do białoruskiego domu jest wyró˝nieniem dla ciebie i tradycyj-
nie wystawnym przyj´ciem dla gospodarza. Przygotuje trzy lub cztery ra-
zy wi´cej ni˝ goÊcie sà w stanie zjeÊç i wypiç, ale tradycja nakazuje stworzyç
atmosfer´ obfitoÊci;

• W przyj´ciach w domu zazwyczaj uczestniczà tak˝e dzieci;
• Zaproszenia na obiad zwyczajowo dotyczà soboty na godzin´ 18.00, ale ze-

branie si´ goÊci trwa zazwyczaj około godziny;
• Opłata za obsług´ w wysokoÊci 10–15 proc. zazwyczaj wliczona jest w ra-

chunek hotelowy;
• Zwyczajowo zostawia si´ 10-procentowy napiwek.

ETYKIETA BIZNESU W KONTAKTACH MI¢DZYNARODOWYCH. PRZEWODNIK PO KRAJACH ÂWIATA

38



Ubiór
• Na spotkania w sprawach biznesu nie ubieraj si´ w sposób niekonwencjonal-

ny. Białorusini ubierajà si´ do biura w sposób klasyczny (garnitur i krawat);
• Białorusinki co do ubioru sà bardziej konserwatywne ani˝eli panie na Za-

chodzie;
• Niektóre budynki mogà byç zimà niedogrzane. Dlatego dobrze jest pami´-

taç o ciepłej bieliênie;
• Ubiór na proszony obiad mo˝e byç czymÊ mi´dzy „smokingiem a jeansami”.

Gospodarz mo˝e zaproponowaç wsuwane pantofle, lecz goÊcie przynoszà cza-
sem zapasowe obuwie, zwłaszcza zimà, gdy przy drzwiach zdejmujà kalosze.

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• W negocjacjach zauwa˝alny jest wpływ biurokratycznej przeszłoÊci. Biuro-

krata, je˝eli nie ma argumentów do targowania si´, powie „nie”. Cz´sto jest
to jego jedyna realna władza;

• Im wy˝szy szczebel zarzàdzania, tym łatwiej (pozornie) uzyskaç odpowiedê
„tak”. Ale nie gwarantuje to akceptacji na ni˝szych szczeblach. Z zasady
wszystkie aspekty omawianej transakcji powinny byç wyjaÊnione na wszyst-
kich szczeblach;

• Regulacje prawne Białorusi dotyczàce biznesu nie sà doÊç dobrze znane
i przestrzegane przez lokalnych biznesmenów. Dobrze jest skorzystaç z po-
mocy dobrego miejscowego prawnika;

• Upewnij si´ tak˝e, ˝e wszyscy w pełni rozumiejà regulacje prawne naszego
kraju włàczone do postanowieƒ kontraktu;

• Białoruscy negocjatorzy prawdopodobnie co najmniej dwukrotnie wyjdà
z obrad. Nie nale˝y tym si´ przejmowaç, jest to taktyka, którà stosujà, aby
zbiç partnera z tropu. Transakcja nie b´dzie dobrze przeprowadzona, je˝eli
dyskusja i negocjacja szczegółów przebiegajà bez przeszkód;

• Twój białoruski partner oczekuje ust´pstw. Dlatego warto przygotowaç so-
bie przed negocjacjami list´ pozycji do targowania si´. Ewentualne ust´p-
stwa czyƒ pojedynczo, tak aby białoruski partner miał wra˝enie, ˝e uzyskane
korzyÊci sà rezultatem jego wysiłków;

• Je˝eli kontrakt został podpisany, renegocjacje Białorusini uwa˝ajà zazwyczaj
za niemo˝liwe;

• Podj´cie wa˝nych decyzji mo˝e troch´ potrwaç, ale proste decyzje podej-
mowane sà z miejsca;

Europa

39



• Dobrà tematykà rozmów sà kulturalne i artystyczne osiàgni´cia Białorusi,
krajoznawstwo, sport;

• Nie zaleca si´ poruszania tematyki êle widzianej przez miejscowe czynniki rzà-
dowe (zarzucanie korupcji, pranie pieni´dzy, pogwałcenie praw człowieka).

Gestykulacja i zachowania publiczne
• J´zyk białoruski obfituje w przekleƒstwa i wyst´puje tam sporo wulgarnych

gestów; np. gest OK (kółko zrobione za pomocà kciuka i palca wskazujàce-
go) oraz jakikolwiek gest zawierajàcy potrzàsanie pi´Êcià sà traktowane jako
nieprzyzwoite;

• Siedzenie z rozchylonymi na boki nogami jest nieuprzejme;
• Znak „figi” oznacza to samo, co u nas („nic nie dostaniesz”);
• Pogwizdywanie wewnàtrz budynku jest niewłaÊciwe z powodu przesàdu

mówiàcego, ˝e taka osoba mo˝e straciç pieniàdze;
• Przed wyjÊciem z domu dobrze jest przysiàÊç na minut´, przynosi to szcz´Êcie;
• Kciuk podniesiony do góry oznacza „dobrze” lub OK (tak jak w Polsce);
• NiewłaÊciwe zachowania okreÊla si´ słowem „niekulturny”;
• „Niekulturne” jest noszenie wierzchniego okrycia w budynkach publicz-

nych, salach koncertowych, restauracjach i w teatrze. Nale˝y je pozostawiç
w szatni (sà one w wielu budynkach publicznych);

• „Niekulturne” jest siedzenie na płaszczu podczas koncertu lub w restaura-
cji (ale jest akceptowane w kinie);

• „Niekulturne” jest trzymanie ràk w kieszeniach, podnoszenie głosu, głoÊne
Êmianie si´ w budynku publicznym, metrze i na ulicy;

• Spluwanie w miejscach publicznych jest powszechne, ale lepiej si´ do tego
nie przyzwyczajaç.

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• Białorusini doceniajà drobne prezenty – długopisy, pióra, etui na wizytów-

ki, albumy z widokami lub o sztuce, mydło, kalendarze, papierosy, tanie
kalkulatory zasilane energià słonecznà, drobne przybory domowe. Perfumy
sà dobrym prezentem dla kobiety, a elektronika dla panów;

• Niektórzy goÊcie mogà wr´czaç kosztowne zegarki, pióra, zapalniczki itp.
Nikt nie oczekuje od ciebie konkurowania „na upominki”;

• Dla pani domu zawsze właÊciwe sà kwiaty;
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• Niekoniecznie dobrym prezentem musi byç zachodni alkohol, zwłaszcza
wysokiej jakoÊci i kosztowny. Na Białorusi mo˝na kupiç tanio wiele zachod-
nich alkoholi, tyle ˝e z reguły sà one niskiej jakoÊci, ale bardzo niewielu Bia-
łorusinów zauwa˝y ró˝nic´ mi´dzy dwunastoletnià whisky Johnny Walker
Black Label a oferowanà w kioskach. Wysokiej jakoÊci trunek mo˝esz po-
darowaç białoruskiemu partnerowi, tylko jeÊli masz pewnoÊç, ˝e docenia
on dobre alkohole.
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