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CHINY

Umawianie spotkaƒ
• Chiƒczycy nie lubià robiç interesów z firmami, których nie znajà. Stàd wa˝-

ny jest kontakt przez poÊrednika;
• W Chinach nale˝y byç bardzo punktualnym zarówno w spotkaniach słu˝-

bowych, jak i prywatnych. Spóênienie si´ lub odwołanie spotkania jest po-
wa˝nym afrontem;

• Wa˝ne jest nawiàzanie kontaktów (umówienie spotkaƒ) przed wyjazdem
do tego kraju. Spotkanie nale˝y umawiaç z 1–2-miesi´cznym wyprzedze-
niem, najlepiej listownie;

• Przed przyjazdem do Chin wyÊlij materiały (w j´zyku chiƒskim) zawierajà-
ce informacje o swojej firmie: jej historii, produktach i usługach;

• Najlepszà porà na planowanie wyjazdów w celach biznesowych sà okresy:
(marzec) kwiecieƒ – czerwiec oraz wrzesieƒ – paêdziernik (listopad);

• Godziny pracy w biznesie i urz´dach: 8.00–17.00 (od poniedziałku do so-
boty, chocia˝ w du˝ych miastach spotyka si´ 5-dniowy tydzieƒ pracy),

• W godzinach 12.00–14.00 przerwa w pracy (na drzemk´). Nic wtedy nie
funkcjonuje, włàczajàc w to obsługiwane przez personel windy i obsługiwa-
ne r´cznie centrale telefoniczne (w Hongkongu jest to pora lunchu);

• Nie nale˝y planowaç wyjazdów w czasie trwania Chiƒskiego Nowego Ro-
ku – wiele firm jest zamkni´tych tydzieƒ przed i po tym Êwi´cie. Data no-
wego roku zmienia si´ zgodnie z kalendarzem ksi´˝ycowo-słonecznym;

• Chiƒski j´zyk nie ma czasów. Czas okreÊlany jest kontekstem zdania lub sło-
wami go wskazujàcymi, np. jutro. Stàd nawet w innym j´zyku nale˝y bar-
dzo wyraênie okreÊlaç daty i godziny spotkaƒ, wykonania kontraktów itd.;

• W trakcie spotkaƒ (narad, konferencji) cz´sto podaje si´ herbat´. Nie od-
mawiaj. Poczekaj, a˝ gospodarz zacznie piç pierwszy.

Powitanie i tytułowanie
• Chiƒczycy witajà inne osoby wolnym skinieniem głowy lub ukłonem; po-

wszechny jest tak˝e uÊcisk dłoni. Czekaj, a˝ Chiƒczyk pierwszy poda r´k´;
• Tradycyjne chiƒskie powitanie nawiàzuje do jedzenia. „Czy jadłeÊ ju˝ ry˝?”

jest powszechnym zwrotem. Pytanie jest retoryczne i zawsze nale˝y odpo-
wiedzieç „tak”;
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• Jako pierwszà pozdrawiaj zawsze osob´ najwy˝szà rangà lub najstarszà
w grupie i uprzejmie zapytaj o jej zdrowie;

• Odwiedzajàcy fabryk´, teatr czy szkoł´ mogà byç witani oklaskami. W od-
powiedzi nale˝y równie˝ klaskaç;

• Przedstawianie powinno mieç charakter formalny, kurtuazyjny, bez po-
ufałoÊci;

• Bilety wizytowe wymieniane sà zawsze na pierwszym spotkaniu;
• Bilety wizytowe powinny posiadaç na odwrocie tłumaczenie na j´zyk chiƒ-

ski (dialekt mandaryƒski). Najwi´kszym presti˝em cieszy si´ druk chiƒskie-
go tekstu złotà czcionkà. Na bilecie zamieÊç swój tytuł zawodowy Êwiadczàcy
o twoich uprawnieniach do podejmowania decyzji. Jest to informacja, kto jest
kluczowym decydentem z twojej strony;

• Nigdy nie wkładaj otrzymanego biletu wizytowego do swojego portfela,
a potem do tylnej kieszeni. Przed schowaniem przeczytaj go z zaintereso-
waniem. Bilety wizytowe wr´czamy i odbieramy obiema r´kami. Wr´cza-
my odwróconà do góry stronà chiƒskà;

• Miej zawsze du˝o kart wizytowych. Wymiana kart jest w Chinach niemal
rytuałem;

• Chiƒczycy sà bardzo czuli na punkcie statusu i tytułów. W zwiàzku z tym
nale˝y u˝ywaç, o ile to mo˝liwe, oficjalnych tytułów;

• Nazwiska i imiona podawane sà w nast´pujàcej kolejnoÊci: nazwisko ro-
dzinne, nazwisko rodowe i imi´ nadane przy urodzeniu. Nazwisko rodowe
i imi´ mogà byç oddzielone, połàczone łàcznikiem lub pisane jako jedno
słowo (np. Li Teng Hui, Li Teng-Hui lub Li Tenghui);

• Do osób, które spotykamy, zwracamy si´, u˝ywajàc ich tytułu i nazwiska.
JeÊli dana osoba nie posiada tytułu zawodowego (prezes, in˝ynier, doktor)
nale˝y u˝yç słów Mr., Mrs. lub Miss oraz nazwiska;

• Podczas zwracania si´ do kobiet zam´˝nych, poprawne jest u˝ycie słowa
Madame i jej panieƒskiego nazwiska.

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• Biznes lunch staje si´ coraz bardziej popularny, ale najprawdopodobniej b´-

dziesz zaproszony na co najmniej jeden wieczorny bankiet. PowinieneÊ si´
zrewan˝owaç;

• Odwzajemniajàc si´, wydaj przyj´cie tej samej klasy. Nigdy nie staraj si´
przewy˝szyç swego gospodarza okazałoÊcià przyj´cia;
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• Wi´kszoÊç bankietów rozpoczyna si´ mi´dzy 18.30 a 19.00 i trwa około
dwóch godzin;

• JeÊli jesteÊ goÊciem, przyjdê punktualnie, a nawet troch´ wczeÊniej;
• W czasie posiłków nie rozmawia si´ na tematy biznesu;
• Dobrym tematem do rozmów przy stole sà chiƒskie osobliwoÊci, sztuka,

pismo i zdrowie członków rodziny. Z zasady rozmowa przy posiłku kon-
centruje si´ na nim samym i zawiera komplementy pod adresem przygoto-
wujàcego;

• Nigdy nie zaczynaj jeÊç lub piç, zanim nie uczyni tego gospodarz;
• W trakcie jedzenia ry˝u zwyczajowo miseczk´ trzyma si´ blisko ust;
• Z grzecznoÊci nale˝y spróbowaç ka˝dego dania;
• W trakcie posiłku nie spo˝ywaj od razu zbyt wiele, gdy˝ mo˝e zostaç po-

dane do dwudziestu daƒ. Je˝eli tylko twoja miseczka b´dzie pusta, spodzie-
waj si´, ˝e gospodarz napełni jà ˝ywnoÊcià. Zjedzenie wszystkiego do koƒca
stanowi uchybienie wobec gospodarza, gdy˝ mo˝e oznaczaç, ˝e posiłek przez
niego zaoferowany był zbyt ubogi. Nieuprzejme jest równie˝ zostawienie
pełnej miseczki;

• Nigdy nie bierz ostatniego kawałka z półmiska. Oznacza to, ˝e jesteÊ wcià˝
głodny;

• Chiƒczycy u˝ywajà pałeczek do jedzenia i porcelanowych ły˝eczek do zupy.
Twoje próby u˝ycia pałeczek zostanà docenione. Po skoƒczonym posiłku
odłó˝ pałeczki na stole lub na specjalnej podstawce. Poło˝enie ich równole-
gle na miseczce oznacza niepowodzenie;

• Wtykanie pałeczek w pozycji na stojàco do miseczek z ry˝em jest nie-
grzecznoÊcià, gdy˝ przypomina boskie patyczki u˝ywane w ceremoniale
religijnym;

• Staraj si´ nie upuÊciç pałeczek – oznacza to pecha;
• Serwowane dania nie krà˝à wÊród goÊci. Si´gaj po ˝ywnoÊç za pomocà pa-

łeczek, ale nie stronà, którà wkładasz do ust. Jest powszechnie przyj´te si´-
ganie po ˝ywnoÊç „przed nosem” innego uczestnika posiłku;

• KoÊci i pestki kładzie si´ na stole lub specjalnym talerzyku – nigdy z powro-
tem w miseczce;

• W bardzo tradycyjnych chiƒskich restauracjach nie podaje si´ serwetek.
Nale˝y wtedy wycieraç r´ce w obrus. Pobrudzony obrus wskazuje, ˝e si´
najadłeÊ ze smakiem;

• Toasty w Chinach sà wa˝ne. Podczas bankietu pierwszy toast wznosi go-
spodarz, a toasty kontynuowane sà w trakcie całego przyj´cia. Dopuszczal-
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ne jest wznoszenie toastu napojem bezalkoholowym. Popularne toasty to:
„Ganbei” (Do dna!) oraz „Kay pay” (Pijmy do dna!);

• Kobiety nie powinny piç napojów alkoholowych. Businesswoman powin-
na przyjàç zaoferowany alkohol, wypiç mały łyk i reszt´ odstawiç;

• JeÊli nie chcesz, aby nalano ci ponownie herbaty, zostaw troch´ na dnie;
• JeÊli palisz, pocz´stuj innych;
• Podanie owoców oznacza koniec posiłku;
• JeÊli jesteÊ goÊciem honorowym, wyjdê po posiłku. Nikt nie mo˝e wyjÊç

przed goÊciem honorowym;
• Napiwki sà zakazane;
• Powszechnie przyj´te jest oczekiwanie na podzi´kowania. Dla dyrektora ho-

telu lub kierownika restauracji dobrze jest mieç przygotowany tekst po-
dzi´kowania w j´zyku chiƒskim;

• W Chinach nikt nas do swego domu nie zaprosi, bo jest to zakazane (mo˝-
liwe jest zaproszenie do domu w Hongkongu).

Ubiór
• W biznesie m´˝czyêni powinni nosiç tradycyjne ubranie, koszule i krawa-

ty. Krzykliwe kolory sà niewłaÊciwe. Kobiety powinny równie˝ ubieraç si´
tradycyjnie: kostiumy, bluzki zapi´te pod szyj´, niskie obcasy (ubranie
w mo˝liwie neutralnych kolorach);

• Na oficjalnych przyj´ciach nie wymaga si´ od kobiet wysokich obcasów
i wieczorowych sukni. Jest to tylko konieczne w przypadku oficjalnych przy-
j´ç dyplomatycznych. M´˝czyêni: ubrania wieczorowe i krawaty;

• W sytuacjach nieformalnych zarówno kobiety, jak i m´˝czyêni mogà nosiç
d˝insy. W przypadku paƒ ubiór zbyt odsłaniajàcy mo˝e byç uznany za nie-
przyzwoity. Szorty mo˝na nosiç tylko w trakcie uprawiania zaj´ç sportowych.

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• Wielu przedstawicieli Êwiata biznesu mówi po angielsku;
• Na negocjacje nie nale˝y si´ udawaç w pojedynk´;
• Bàdê przygotowany na przedstawienie swojej propozycji wielu ró˝nym gru-

pom przedstawicieli firmy na ró˝nych szczeblach;
• Przygotuj co najmniej 20 kopii swojej propozycji do rozdania (zdarzajà si´

problemy z usługami kserograficznymi);
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• Materiały dodatkowe przygotuj w kolorze czarno-białym; Chiƒczycy przy-
wiàzujà do koloru du˝e znaczenie;

• Chiƒczycy nie lubià wyznaczania terminu podj´cia ostatecznych decyzji czy
zakoƒczenia spraw;

• W trakcie negocjacji nie nale˝y okazywaç zniecierpliwienia lub te˝ negatyw-
nych emocji;

• Negocjacje dotyczàce technicznej strony produktu trwajà długo i charakte-
ryzujà si´ wysokim stopniem dociekliwoÊci ze strony partnerów chiƒskich;

• Negocjacje dotyczàce handlowej strony transakcji sà równie˝ ucià˝liwe i dłu-
gie. Chiƒczycy dà˝à do uzyskania znacznych ust´pstw w ka˝dym negocjo-
wanym elemencie przyszłego kontraktu;

• Cz´sto starajà si´ przeciàgaç negocjacje poza ustalony ostateczny termin,
aby uzyskaç korzyÊci. Ostatniego dnia wizyty mogà nawet próbowaç
wszystko renegocjowaç;

• Chiƒscy negocjatorzy cz´sto stosujà technik´ „braku pełnomocnictwa”, co
w praktyce oznacza koniecznoÊç uzyskania akceptacji przez przedstawicie-
la wy˝szego szczebla zarzàdzania, który swojà zgod´ warunkuje uzyskaniem
kolejnych ust´pstw;

• Ani w ofercie, ani w trakcie rozmów nie nale˝y sygnalizowaç gotowoÊci do
ust´pstw cenowych, strona chiƒska potraktuje to jako ust´pstwo ju˝ im
przyznane i b´dzie nalegaç na kolejne;

• Dla negocjatorów chiƒskich usztywnienie twojego stanowiska nie jest trak-
towane jako sygnał, ˝e wykorzystali ju˝ pul´ ust´pstw, ale jako przejaw nie-
ch´ci do zawarcia kontraktu;

• Nigdy nie wyolbrzymiaj swoich mo˝liwoÊci dostaw – u Chiƒczyków poko-
ra jest cnotà;

• Wi´kszoÊç Chiƒczyków nie podejmuje wa˝nych decyzji bez skonsultowania
z gwiazdami pomyÊlnego dnia i godziny dla ich podj´cia;

• Bàdê cierpliwy. PomyÊlne zakoƒczenie transakcji mo˝e wymagaç kilku wy-
jazdów do Chin (wynika to z dà˝eƒ Chiƒczyków do ustanowienia silnych
wzajemnych zwiàzków i stworzenia układu zaufania – „guanxi”);

• W przedsi´biorstwach „nowej generacji” proces negocjacyjny trwa nieco
krócej, chocia˝ czasami negocjacje mogà ulec zahamowaniu na wiele mie-
si´cy (z nieujawnionych powodów);

• Zespół przybywajàcy na spotkanie negocjacyjne powinien byç prowadzony
przez waszego najwy˝szego rangà przedstawiciela. Do pokoju spotkaƒ
wchodzi si´ w kolejnoÊci hierarchicznej;
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• Rozmowy negocjacyjne powinny byç prowadzone przez najwy˝szych ran-
gà przedstawicieli obu stron. Je˝eli podwładny przerwie rozmow´, Chiƒ-
czycy b´dà bardzo mocno zgorszeni;

• Nale˝y pami´taç o ciàgłym okazywaniu szacunku dla drugiej strony;
• Strona chiƒska z zasady przyprowadza tłumacza. JeÊli to mo˝liwe, przypro-

wadê równie˝ własnego tłumacza, co ułatwi zrozumienie niuansów w trak-
cie dyskusji;

• Ustne ustalenia zawarte pomi´dzy partnerami czasem majà dla Chiƒczy-
ków wi´ksze znaczenie ni˝ spisany dokument (Êwi´te jest „guanxi”, a zapis
w kontrakcie jest tylko wa˝ny i mo˝na go renegocjowaç);

• Unikaj slangu i ˝argonu, szczególnie metafor odnoszàcych si´ do sportu.
U˝ywaj krótkich, prostych zdaƒ i rób cz´ste przerwy, aby si´ upewniç, ˝e zo-
stałeÊ dobrze zrozumiany;

• Przed przyjazdem zapoznaj si´ ze specyfikacjà wszystkich przejawów ˝ycia
w Chinach. Chiƒczycy cenià goÊci z Zachodu, którzy okazujà zainteresowa-
nie ich kulturà i historià;

• Bàdê cierpliwy, oczekuj zwłok w negocjacjach, nie okazuj emocji (mów Êci-
szonym głosem) i nie mów o swoim nieprzekraczalnym terminie zawarcia
transakcji;

• „Tak” rzadko kiedy oznacza „zgadzam si´”, z zasady oznacza „słucham, co
Pan mówi”;

• „To mo˝e byç trudne” mo˝e oznaczaç „nie” (w kulturach Wschodu unika
si´ negatywnych odpowiedzi, aby nie uraziç rozmówcy). Ty równie˝ nie
udzielaj negatywnych odpowiedzi, np. zamiast „nie”, powiedz „byç mo˝e”,
„pomyÊl´ o tym” i przejdê do dalszych spraw;

• Aktualny stan negocjacji mo˝e odzwierciedlaç sposób ustawienia fili˝anek.
Ustawienie fili˝anek wzgl´dem siebie (jedna fili˝anka obrazuje firm´ chiƒ-
skà, a druga naszà) wskazuje, jak dalece firmy uzgodniły swoje stanowiska;

• Po zakoƒczeniu spotkania wyjdê przed Chiƒczykiem;
• Dobra tematyka rozmów: chiƒski krajobraz; pogoda, klimat i geografia

Chin, twoje podró˝e do innych krajów, twoje pozytywne doÊwiadczenie
z podró˝y po Chinach, sztuka chiƒska;

• Unikaj tematyki dotyczàcej Tajwanu (je˝eli jà podejmà, u˝ywaj terminu
„Prowincja Tajwan” lub „Tajwan”);

• Chiƒczycy mogà pytaç o wiek, dochody, status matrymonialny. Je˝eli nie
chcesz udzieliç odpowiedzi, pozostaƒ uprzejmy i udziel nieokreÊlonej odpo-
wiedzi. Nie okazuj irytacji;
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• Postaraj si´ nauczyç i u˝ywaç chocia˝by kilku słów w j´zyku chiƒskim. Zo-
stanie to zauwa˝one i docenione.

Gestykulacja i zachowania publiczne
• Ceniàc prywatnoÊç drugiej osoby, starajà si´ utrzymaç dystans interperso-

nalny około jednego metra;
• Unikaj przesadnych gestów i dramatycznych min. Chiƒczycy nie gestyku-

lujà w trakcie rozmowy i rozprasza ich czyniàcy to rozmówca;
• Chiƒczycy nie lubià byç dotykani przez osoby, których nie znajà;
• Aby na coÊ wskazaç, u˝ywaj otwartej dłoni;
• W celu przywołania zwróç dłoƒ w dół i machaj palcami w kierunku ciała;
• Nie wkładaj palców do ust (np. w celu usuni´cia resztek pokarmu z z´bów),

wzbudza to wstr´t;
• U Chiƒczyka uÊmiech mo˝e zupełnie niczego nie wyra˝aç;
• Nawet bardzo ˝yczliwi Chiƒczycy starajà si´ nie okazywaç na zewnàtrz

swych uczuç, prezentujàc zawsze kamiennà twarz;
• W Chinach powszechny jest obyczaj spluwania na ziemi´ – nawet pod sto-

ły w restauracjach.

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• Dawanie prezentów jest w Chinach dra˝liwym problemem. Formalnie

jest to niezgodne z prawem, lecz akceptacja wr´czania upominków
w wielu instytucjach wzrosła. Jednak w ka˝dym przypadku zachowaj
dyskrecj´;

• Unikaj dawania rzeczy wartoÊciowych w obecnoÊci innych – mo˝e to wy-
wołaç za˝enowanie czy zakłopotanie u obdarowanego;

• Do zaakceptowania jest upominek od twojej firmy dla firmy chiƒskiego
partnera. Daj do zrozumienia, ˝e jest to prezent od całej twojej firmy dla
całej grupy, której go wr´czasz. Upominek nale˝y wr´czyç przewodniczà-
cemu chiƒskiej delegacji. Upominkiem tego rodzaju mo˝e byç rzecz zwià-
zana z twoim regionem, jak np. pamiàtka historyczna, wyrób miejscowego
rzemiosła czy ilustrowany album;

• Akceptowalnym upominkiem jest urzàdzenie bankietu;
• Je˝eli chcesz wr´czyç upominek jednej osobie, zrób to prywatnie, w kon-

tekÊcie przyjaêni, nie biznesu;



• Chiƒczycy cenià sobie jako upominek indywidualny wysokiej jakoÊci pióro,
drogie napoje alkoholowe (np. dobry koniak);

• Prezentem mogà równie˝ byç znaczki (bardzo popularne hobby w Chinach),
monety kolekcjonerskie, akcesoria na biurko, T-shirty znanych zespołów
sportowych;

• Wr´czajàc lub odbierajàc upominek, u˝ywaj obu ràk. Nie rozpakowuje si´
prezentu w obecnoÊci darczyƒcy;

• Upominki wr´cza si´ na koniec spotkania;
• Je˝eli wr´czasz upominek ka˝demu członkowi chiƒskiego zespołu, to naj-

bardziej wartoÊciowy wr´cz jego szefowi;
• Chiƒczycy tradycyjnie trzykrotnie odmawiajà przyj´cia prezentu, zanim fakt

obdarowania zaakceptujà – w ten sposób pokazujà, ˝e nie sà zachłanni. Na-
legaj na przyj´cie upominku, a kiedy twój chiƒski partner go przyjmie, po-
wiedz, ˝e jest ci bardzo miło, ˝e to zrobił;

• Prezenty w postaci ˝ywnoÊci sà zawsze cenione przez Chiƒczyków, ale nie
przynoÊ takiego prezentu na obiad lub przyj´cie. Mo˝na przesłaç ˝ywnoÊç
jako upominek razem z podzi´kowaniem za przyj´cie;

• Unikaj jako upominków przedmiotów i kolorów kojarzonych z pogrzebem
i ˝ałobà. Sà to: słomkowe sandały, zegarki, bocian lub ˝uraw, chustki do no-
sa i inne oraz papieru do pakowania, w którym dominujàcym kolorem jest
biały, czarny lub niebieski;

• Jako prezentów nie nale˝y równie˝ dawaç zielonych kapeluszy (sugerujà
„rogacza” lub siostr´ prostytutk´) oraz koca (mo˝e przytłumiç pomyÊlnoÊç
obdarowanego). Nie nale˝y wr´czaç tak˝e ostrych przedmiotów i niczego
w zestawie po 4 sztuki (czwórka jest liczbà przynoszàcà pecha);

• Nie opakowuj prezentów przed przybyciem do Chin – mo˝e zostaç rozpa-
kowany na chiƒskiej granicy celnej;

• Najlepiej opakowaç prezent kolorem czerwonym (kolor przynoszàcy szcz´-
Êcie), ró˝owym lub złotym albo srebrnym (kolor bogactwa i pomyÊlnoÊci);

• Wymiana prezentów nast´puje po zakoƒczeniu negocjacji;
• Z okazji Chiƒskiego Nowego Roku zwyczajowym prezentem sà pieniàdze

w czerwonej kopercie (hongbao) dla dzieci i dla personelu obsługi, z którym
mamy na stałe do czynienia. Powinny to byç nowe banknoty o parzystych
numerach i w parzystej liczbie.
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