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INDIE

Umawianie spotkaƒ
• Typowe godziny prowadzenia biznesu: 10.00–17.00, od poniedziałku do

piàtku (lunch zwykle przypada w godz. 12.00–14.00;
• Wi´kszoÊç Hindusów na kierowniczych stanowiskach preferuje spotkania

w godzinach mi´dzy 11.00 a 16.00;
• Godziny otwarcia urz´dów administracji publicznej: 10.00–17.00, od po-

niedziałku do soboty (z przerwà na lunch – 13.00–14.00). W ka˝dà drugà
sobot´ miesiàca urz´dy sà zamkni´te;

• Wizyty w Indiach nale˝y składaç w okresie mi´dzy paêdziernikiem a mar-
cem, omijajàc okres ekstremalnego goràca i monsunów;

• W czasie Êwiàt religijnych, których jest wiele, biznesmen nie pracuje. W ró˝-
nych cz´Êciach Indii obchodzi si´ ró˝ne Êwi´ta. Daty tych Êwiàt zmieniajà si´
corocznie, dlatego warto przed przystàpieniem do planowania wizyt skon-
sultowaç si´ w tej sprawie z konsulatem lub ambasadà;

• Je˝eli reprezentujesz dobrze znanà firm´ globalnà, nie potrzebujesz poÊred-
nika i referencji;

• Je˝eli jesteÊ z mało znanego kraju lub małej firmy, pomocne mogà byç re-
ferencje od twoich innych klientów/partnerów w Indiach;

• Spotkania nale˝y umawiaç listownie z kilkumiesi´cznym wyprzedzeniem.
Poczta do i z Indii bywa bardzo powolna, a b´dàce na niskim poziomie usłu-
gi telefoniczne utrudniajà korzystanie z faksów;

• Je˝eli umawiasz si´ tu˝ przed przyjazdem, podkreÊl, ˝e przyje˝d˝asz na krótko;
• Warto tak˝e potwierdziç spotkanie kilka dni przed umówionym terminem;
• Hindusi doceniajà punktualnoÊç, ale nie zawsze sami jà praktykujà.

W urz´dach paƒstwowych oczekiwanie na spotkanie mo˝e trwaç nawet
kilka godzin;

• Ustalony terminarz spotkaƒ traktuj elastycznie, liczàc si´ ze zmianami ter-
minów w ostatniej chwili. Dobrze jest zostawiç swoje dane kontaktowe
w sekretariacie firmy, aby w przypadku zmiany czasu bàdê miejsca zostaç
poinformowanym;

• Nawiàzujàc kontakty w biznesie, staraj si´ dotrzeç do naczelnego kierow-
nictwa firmy – wszystkie decyzje podejmowane sà na tym szczeblu;

• Nale˝y dà˝yç do ustanowienia Êcisłych kontaktów osobistych opartych na
zasadach wzajemnego poszanowania i zaufania;
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• Kierownicy Êredniego szczebla mogà posiadaç pewien wpływ na decyzje,
chocia˝ zazwyczaj ich nie podejmujà. Przekonani do twojej propozycji mo-
gà jà poprzeç. Sà łatwiej dost´pni i ch´tni do spotkaƒ, w ka˝dej porze dnia.

Powitanie i tytułowanie
• W du˝ych miastach m´˝czyêni i mocno zeuropeizowane Hinduski witajà si´

uÊciskiem dłoni z obcokrajowcami m´˝czyznami i czasem z kobietami. Eu-
ropejki nie powinny jako pierwsze podawaç r´ki Hindusowi;

• Najliczniejszà grup´ mieszkaƒców Indii stanowià Hindusi. Wi´kszoÊç z nich
unika publicznych kontaktów mi´dzy m´˝czyznà i kobietà. M´˝czyzna mo-
˝e podaç r´k´ m´˝czyênie, a kobieta kobiecie;

• Nie majà tak˝e miejsca publiczne kontakty fizyczne mi´dzy muzułmana-
mi płci przeciwnej. JeÊli na przykład religijny muzułmanin zostanie do-
tkni´ty przez kobiet´, musi rytualnie oczyÊciç si´ przed kolejnà modlitwà.
Dlatego kobiety nie powinny proponowaç uÊcisku dłoni muzułmanom,
a m´˝czyêni muzułmankom. Chyba, ˝e sami zaproponujà to zeuropeizo-
wani muzułmanie;

• Tradycyjne hinduskie powitanie okreÊlane jest terminem „namaste”. Nale-
˝y, trzymajàc poni˝ej podbródka dłonie zło˝one jak do modlitwy, lekko ski-
nàç głowà lub ukłoniç si´ i powiedzieç „namaste”. Ten rodzaj powitania jest
u˝yteczny dla obcokrajowców w tych wszystkich przypadkach, gdy uÊcisk
dłoni mo˝e nie zostaç zaakceptowany. Jest to zalecana alternatywa uÊcisku
dłoni w przypadku, gdy Europejka pozdrawia Hindusa;

• Mieszkaƒcy Indii z wszelkich grup etnicznych traktujà z dezaprobatà wszel-
kie publiczne okazywanie uczuç mi´dzy osobami płaci przeciwnej. Nie do-
tykaj (z wyjàtkiem uÊcisku dłoni), nie bierz w obj´cia i nie całuj na powitanie;

• W Indiach tytuły sà bardzo cenione. Zawsze u˝ywaj swojego tytułu nauko-
wego (profesor, doktor) lub godnoÊci (zwiàzanego z piastowanym stanowi-
skiem). Nie zwracaj si´ do nikogo jego imieniem, dopóki o to nie poprosi,
u˝ywaj Mr., Mrs. lub Miss lub jego tytułu zawodowego;

• Status danej osoby zale˝y od jej wieku, stopnia lub tytułu akademickiego,
zawodu i przynale˝noÊci kastowej. Stanowiska w paƒstwowej słu˝bie pu-
blicznej sà bardziej presti˝owe ani˝eli w prywatnym biznesie;

• Tradycyjni Hindusi nie posiadajà nazwiska w rozumieniu europejskim. Je-
go „nazwisko” np. V. Ullal oznacza Ullal syn V. W wymaganych przez pra-
wo sytuacjach pisze si´ oba imiona z literami „s/o” (son of) mi´dzy imionami:
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Ullal s/o Vijay. Powszechnie natomiast jest znany jako Mr. Ullal. Długie na-
zwiska bywajà w codziennym u˝yciu skracane – np. Mr. Thiruselvan mo˝e
u˝ywaç skrótu Mr. Thiru lub Mr. Selvan;

• Podobnie jest w przypadku kobiet, z tym ˝e przed imieniem ojca pisze si´
„d/o” (daughter of). Gdy wychodzi za mà˝ przestaje u˝ywaç pierwszej lite-
ry imienia ojca i w zamian po swoim imieniu u˝ywa imienia m´˝a. Np. gdy
S. Kamala (kobieta) wyjdzie za mà˝ za V. Thiru, jej nazwisko b´dzie brzmia-
ło: Mrs. Kamala Thiru;

• Muzułmanie u˝ywajà swojego imienia, dodajàc słowo „bin” (syn) i imi´ oj-
ca. Np. Osman bin Ali oznacza Osmana syna Alego. Prawidłowo nale˝y
zwracaç si´ do niego: Mr. Osman;

• Muzułmanka u˝ywa swojego imienia, dodajàc słowo binti (córka) i imi´ oj-
ca. Np. Khadijah binti Fauzi, oznacza Khadijah córka Fauziego. Nale˝y si´
do niej zwracaç: Miss Khadijah lub, gdy jest zam´˝na, Mrs. Khadijah.
W sferach biznesu kobiety czasem dodajà imi´ m´˝a. Nale˝y tak˝e dodaç,
˝e niektórzy przesiàkni´ci kulturà Zachodu muzułmanie wykreÊlajà słowo
„bin” lub „binti” ze swych nazwisk;

• Muzułmanin, który odbył pielgrzymk´ do Mekki, jest tytułowany „Haji”,
muzułmanka – „Hajah”. Tytuły te nie przechodzà automatycznie na współ-
mał˝onka. Kiedy masz wàtpliwoÊci, u˝yj tego tytułu – lepiej u˝yç dodatko-
wego tytułu ni˝ jakiÊ opuÊciç;

• U Sikhów imi´ poprzedzone jest tytułem Singh (w przypadku panów) lub
Kaur (w przypadku paƒ). Zwracajàc si´ do nich, zawsze u˝ywaj tytułu
i imienia. Zwracanie si´ do Sikha – m´˝czyzny w formie „Mr Singh” nic nie
oznacza (tłumaczy si´ to bowiem jako Pan Pan – po polsku, lub Mr. Man
– po angielsku);

• Wymiana biletów wizytowych jest bardzo wa˝na w kontaktach bizneso-
wych. Ma miejsce bezpoÊrednio po przywitaniu si´;

• Nale˝y przywieêç ze sobà du˝o biletów wizytowych, gdy˝ sà wymieniane nie
tylko w sytuacjach biznesowych;

• Bilety biznesowe powinny byç w j´zyku angielskim. Wr´cza si´ je prawà r´kà.

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• Posiłki biznesowe organizowane sà zazwyczaj w wysokiej klasy restaura-

cjach lub pi´ciogwiazdkowych hotelach;
• Preferowane sà lunche biznesowe (obiady biznesowe sà mniej popularne);
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• W ostatnich latach roÊnie popularnoÊç „power breakfasts” (spotkania biz-
nesowe przy Êniadaniu);

• HinduiÊci nie jedzà wołowiny, muzułmanie wieprzowiny;
• Kobieta biznesu mo˝e podjàç biznesmena Hindusa posiłkiem, nie czyniàc

go zakłopotanym czy za˝enowanym, chocia˝ m´˝czyêni mogà próbowaç
zapłaciç za posiłek;

• JeÊli zostałeÊ zaproszony na obiad, przyjdê kilka minut póêniej, o ile nie jest
to impreza oficjalna. JeÊli zostałeÊ zaproszony na obiad do domu, mo˝esz
spóêniç si´ 15–30 minut;

• Jedz tylko prawà r´kà, gdy˝ lewej u˝ywa si´ do celów higienicznych i w zwiàz-
ku z tym uwa˝a si´ jà za nieczystà (jakkolwiek dopuszczalne jest podawa-
nie daƒ lewà r´kà);

• Dotkni´cie wspólnego półmiska obiema r´kami mo˝e spowodowaç, ˝e
współbiesiadnicy nic z niego nie wezmà;

• Nigdy nie oferuj innej osobie (nawet współmał˝onkowi) jedzenia z twojego
talerza – jest ono traktowane jako „ska˝one” z momentem poło˝enia na
twoim talerzu;

• Wznoszenie toastów nie jest powszechnym zwyczajem w Indiach. Gdy
w trakcie posiłku podawany jest alkohol, zwyczajowo gospodarz podnosi
kieliszek i mówi „Cheers”;

• Mycie ràk jest konieczne przed i po posiłku. W domu Hindusa oczekuje
si´, ˝e przepłuczesz równie˝ usta;

• Nie dzi´kuj gospodarzowi po zakoƒczeniu posiłku. Podzi´kowanie za posi-
łek jest obraêliwe, poniewa˝ traktuje si´ je jako form´ zapłaty. Odwzajem-
nienie posiłku poprzez zaproszenie gospodarza na obiad oznacza, ˝e
przywiàzujesz wag´ do ustanowienia wzajemnych relacji;

• Je˝eli jesteÊ gospodarzem lunchu lub obiadu, zaleca si´ zapewniç kilka daƒ
wegetariaƒskich. Dania mi´sne i wegetariaƒskie nale˝y umieÊciç na oddziel-
nych stołach;

• W wi´kszoÊci restauracji wystarczajàcy jest 10-procentowy napiwek.

Ubiór
• W sytuacjach oficjalnych biznesmeni powinni nosiç garnitur z krawatem,

chocia˝ latem marynarka mo˝e byç zdj´ta; kobiety: strój tradycyjny lub
damski garnitur (marynarka i spodnie), bluzki bli˝ej szyi. Kolory ubioru
neutralne, przygaszone i niezbyt jasne;
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• W sytuacjach nieformalnych m´˝czyêni noszà długie spodnie i koszule
z krótkimi r´kawami; krótkich spodni mo˝na u˝ywaç jedynie w trakcie
uprawiania joggingu. U kobiet ramiona, piersi, plecy i nogi winny byç przy-
kryte cały czas. W czasie uprawiania joggingu kobiety winny u˝ywaç dłu-
gich spodni;

• Hindusi czczà krowy. Stàd noszenie wyrobów skórzanych (włàczajàc w to
paski, torby, a nawet portfele) mo˝e byç traktowane jako obraêliwe, szcze-
gólnie w Êwiàtyniach;

• Okazale prezentujàcy si´ baga˝ mo˝e byç zaproszeniem dla złodziei.

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• Zasada „czas to pieniàdz” jest obca wi´kszoÊci mieszkaƒców tego kraju;
• Zasi´gnij solidnej porady prawnej i podatkowej przed negocjowaniem jakie-

gokolwiek kontraktu. W trakcie negocjacji bàdê elastyczny i nie staraj si´
byç zbytnim legalistà;

• Broszury i materiały promocyjne nale˝y przygotowaç w j´zyku angielskim;
• Istotnym elementem oferty technologicznej powinna byç pomoc technicz-

na i szkoleniowa, mo˝liwa do zaoferowania. Jest to czynnik majàcy istotny
wpływ na decyzje strony indyjskiej;

• Przed podj´ciem rozmów wa˝ne jest wysłanie bardziej szczegółowej propo-
zycji rozmów. Sà one sprawdzone przez kierownika Êredniego szczebla, któ-
ry zwi´êle informuje o nich przeło˝onego;

• W porównaniu z innymi kulturami wzajemne relacje i odczucia odgrywa-
jà wi´kszà rol´ w podejmowaniu decyzji. Hindusi wykazujà skłonnoÊç do
wi´kszego ryzyka w odniesieniu do osób, w których intencje wierzà. Stàd
czyjaÊ wiarygodnoÊç i solidnoÊç sà istotne w negocjowaniu transakcji;

• Hindusi majà natur´ polichromicznà i stàd skłonnoÊç do zajmowania si´ na-
raz wieloma sprawami. Bàdê przygotowany na dekoncentracj´, zakłócenia
w trakcie spotkania. Ale to nie oznacza braku zainteresowania czy uwagi;

• Spodziewaj si´ odwlekania decyzji – jest to nieuniknione. Bàdê cierpliwy
i dokonaj realistycznej oceny kroków i terminów niezb´dnych do sfinalizo-
wania ka˝dego porozumienia;

• Zalecane jest unikanie bezpoÊredniego okazywania niezgody (ró˝nicy zdaƒ);
• Biznes w Indiach jest wysoce indywidualny i prowadzony bez poÊpiechu;
• Prowadzenie biznesu łàczy si´ z du˝à dozà goÊcinnoÊci. Krótkie rozmowy

przy herbacie stanowià wst´p do wi´kszoÊci negocjacji handlowych;
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• Gdy indyjski partner oferuje pocz´stunek, zwyczajowo nale˝y po raz pierw-
szy odmówiç, ale zaakceptowaç drugà lub trzecià propozycj´. Odmówienie
jakiegokolwiek pocz´stunku stanowi afront. Pij wolno, jeÊli chcesz ograni-
czyç spo˝ycie słodkiej i m´tnej herbaty indyjskiej;

• Mieszkaƒcy Indii sà zbyt uprzejmi, aby powiedzieç „nie”. Ponadto słowo
„nie” posiada w Indiach niemiłe skojarzenia. Stàd przyj´te sà odmowy wy-
kr´tne, uwa˝ane za bardziej uprzejme. Nigdy nie odrzucaj zaproszenia
wprost, udziel odpowiedzi wymijajàcej i unikaj okreÊlania czasu ostatecznej
odpowiedzi. „Spróbuj´” (I’ll try) jest akceptowanà odmowà;

• Hindusi zadajà czasem pytania dotyczàce spraw osobistych. Rozmowy na te-
mat rodziny i ˝ycia osobistego sà wÊród nich rzeczà normalnà i takie pyta-
nia traktowane sà jako oznaki przyjaêni;

• Nale˝y unikaç pytaƒ o wyznanie, nie rozmawiaç na temat Pakistanu i na te-
mat ubóstwa. Nie krytykuj systemu kastowego.

Gestykulacja i zachowania publiczne
• Rodowici mieszkaƒcy Indii „nie” wyra˝ajà, poruszajàc głowà w gór´

i w dół, natomiast potrzàsanie głowà w poprzek oznacza zgod´;
• W trakcie rozmowy z innymi nie utrzymuj stałego kontaktu wzroko-

wego;
• Wielu Hindusów traktuje głow´ jako siedzib´ duszy. Nie dotykaj cudzej

głowy, nawet dziecka nie głaszcz po głowie;
• Aby kogoÊ przywołaç, nale˝y wyciàgnàç r´kà ze zwieszonà dłonià i poruszaç

palcami w swoim kierunku. Przywołanie kogoÊ palcem z dłonià zwróconà
do góry (jak np. w Polsce) jest traktowane jako afront;

• Stanie w pozycji wyprostowanej z r´koma opartymi na biodrach interpre-
towane jest jako przyj´cie postawy agresywnej;

• Przyj´ty wÊród Hindusów dystans interpersonalny (odst´p mi´dzy osoba-
mi w trakcie rozmowy) wynosi około 0,8 metra;

• Wskazanie palcem uwa˝ane jest za niegrzeczne; Hindusi wskazujà brodà;
• Gwizdanie, bez wzgl´du na okolicznoÊci, uwa˝ane jest za niegrzeczne;
• Mruganie mo˝e byç opacznie interpretowane jako zniewaga lub propozy-

cja seksualna;
• Chwycenie kogoÊ za uszy przez Hindusa wskazuje na szczeroÊç lub skruch´.

Uszy traktowane sà jako Êwi´te cz´Êci ciała; pociàgni´cie kogoÊ za uszy lub
ich uderzenie traktuje si´ jako du˝à zniewag´;
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• Nigdy nie wskazuj osoby stopami. Stopy traktuje si´ jako nieczyste. JeÊli
przypadkiem dotkniesz kogoÊ stopami lub butami, przeproÊ;

• Danie pieni´dzy ˝ebrakowi spowoduje, ˝e b´dziesz nagabywany przez tu-
ziny innych. Unikaj nawet kontaktu wzrokowego z nimi;

• Spacerujàc po hinduskiej Êwiàtyni, trzymaj r´ce w kieszeniach. JeÊli twoja
r´ka b´dzie wolna, nieznajomy mo˝e zaproponowaç ci uÊcisk dłoni. Sà to
bardzo cz´sto uliczni sprzedawcy, którzy błyskawicznie zapnà Êwiàtynnà
bransolet´ na twojej wyciàgni´tej r´ce i b´dà oczekiwaç, ˝e za nià zapłacisz;

• W trakcie realizowania płatnoÊci przy u˝yciu pieniàdza reszta jest wr´czana
do twojej r´ki bez okreÊlania, jaka to suma. Bardzo cz´sto, jeÊli nadal b´-
dziesz trzymał swojà r´k´ wyciàgni´tà do przodu, otrzymasz wi´cej reszty;

• Dysponuj zawsze drobnymi, gdy˝ handlarze uliczni i kierowcy taksówek
cz´sto utrzymujà, ˝e nie majà reszty.

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• Wr´czanie upominków jest w Indiach zwyczajowe i postrzegane jako oznaka

przyjaêni. Jakkolwiek nie oczekuje si´ tego w trakcie pierwszego spotkania;
• Nie jest zalecane wr´czanie kosztownych upominków (takie wr´czane sà

tylko przez przyjaciół rodziny i bliskich krewnych). Zbyt kosztowny upo-
minek mo˝e postawiç starajàcego si´ odwzajemniç Hindusa w kłopotliwej
sytuacji;

• Prezentów nie otwiera si´ w obecnoÊci darczyƒcy. Je˝eli przedmiot jest za-
pakowany, nale˝y odło˝yç go na bok i rozpakowaç dopiero po wyjÊciu ofia-
rodawcy. Jednak czasem twój hinduski gospodarz mo˝e na to nalegaç
i oczekuje wyrazów uznania za swój wybór;

• Zaproszony na obiad do domu Hindusa, przynieÊ małà bombonierk´ (lub
inny czekoladowy drobiazg) lub kwiaty. Nie nale˝y wr´czaç kwiatów z uro-
czynu czerwonego (frangipani), gdy˝ wià˝à si´ z pogrzebem. Je˝eli gospo-
darz ma dzieci, przyniesienie upominku dla nich (zabawka lub ksià˝ka)
zostanie docenione;

• Nie owijaj prezentów w czarny i biały papier (kolory przynoszàce nieszcz´-
Êcie); „szcz´Êliwymi” kolorami sà zielony, czerwony, ˝ółty i niebieski;

• JeÊli wiesz, ˝e twój hinduski partner pije alkohol, przynieÊ importowanà
whisky;

• Muzułmanie uwa˝ajà psy za stworzenia nieczyste. Nie dawaj muzułmanom
w prezencie maskotek (zabawek) psów i upominków ze zdj´ciami psów;



• Religijny Hindus nie je wołowiny i nie u˝ywa produktów pochodzenia by-
dl´cego. To eliminuje wi´kszoÊç produktów skórzanych jako prezenty;

• Gdy chcesz oferowaç pieniàdze Hindusowi, u˝ywaj liczb nieparzystych, np.
daj 11 zamiast 10 dolarów;

• Napiwki w Indiach sà czymÊ wi´cej ni˝ nagrodà za dobra obsług´. Daje si´
je tak˝e, aby si´ upewniç, ˝e to, o co nam chodzi, zostanie zrobione (np.
uzyskanie miejscówki w pociàgu, w którym „brak wolnych miejsc”);

• Łapownictwo policji hinduskiej obrosło ju˝ legendà.

233

Azja


