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INDONEZJA

Umawianie spotkaƒ
• Oficjalnym j´zykiem jest j´zyk indonezyjski (bahasa indonesia). W tym j´-

zyku nale˝y prowadziç oficjalnà korespondencj´ z urz´dnikami rzàdowymi.
U˝ycie tego j´zyka obowiàzuje tak˝e w odniesieniu do wielu ogłoszeƒ, re-
klam, publikacji;

• J´zyk angielski jest j´zykiem wielu transakcji handlowych i znacznej cz´Êci
korespondencji handlowej, aczkolwiek docenia si´ tutaj próby u˝ycia j´zy-
ka indonezyjskiego;

• Chocia˝ wielu urz´dników rzàdowych potrafi porozumieç si´ w j´zyku an-
gielskim, to mogà jednak w trakcie spotkaƒ daç pierwszeƒstwo swojemu
j´zykowi. Na szcz´Êcie tłumacz j´zyka angielskiego jest zazwyczaj w zasi´-
gu r´ki;

• Od zagranicznych biznesmenów oczekuje si´ punktualnoÊci. Jest to szcze-
gólnie wa˝ne przy spotkaniach z osobami o wy˝szym ni˝ twój statusie spo-
łecznym;

• Zró˝nicowanie statusu społecznego jest w Indonezji normalnym zjawiskiem.
Jednym z przywilejów osoby z wy˝szej klasy jest mo˝liwoÊç kazania osobie
ni˝szej rangi czekania na nià;

• Im wy˝szy status społeczny Indonezyjczyka, tym wi´ksze prawdopodobieƒ-
stwo doceniania przez niego punktualnoÊci. Np. wielu indonezyjskich ro-
botników uwa˝a si´ za punktualnych, je˝eli przyjdà w ciàgu kilku godzin
od umówionego terminu spotkania;

• Wi´kszoÊç indonezyjskich biznesmenów to z pochodzenia Chiƒczycy. Ich
kultura jest zorientowana na prac´ i najprawdopodobniej b´dà punktualni
co do minuty. Pozostali biznesmeni i wi´kszoÊç urz´dników paƒstwowych
to etniczni Malajowie, a ich podejÊcie do czasu jest bardziej elastyczne;

• Na spotkania towarzyskie Indonezyjczycy przychodzà z półgodzinnym
opóênieniem;

• Status społeczny jest równie wa˝ny w trakcie spotkaƒ towarzyskich. Za-
proszeni na tego rodzaju przyj´cie Indonezyjczycy starajà si´ rozeznaç, kto
jest najwa˝niejszym goÊciem. Przychodzàc na spotkanie, b´dà si´ starali
przyjÊç po osobach o mniejszym znaczeniu, lecz wczeÊniej ni˝ osoby naj-
wa˝niejsze. W zaproszeniach na spotkania, gdzie oczekuje si´ wa˝nego go-
Êcia, mo˝e byç okreÊlona godzina rozpocz´cia i dopisana adnotacja „prosz´
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przyjÊç pi´tnaÊcie minut wczeÊniej” (aby mieç pewnoÊç, ˝e nikt nie przyjdzie
po najwa˝niejszym goÊciu);

• Nieprzywiàzywanie przez Indonezyjczyków zbytniej wagi do czasu pozwa-
la na umawianie spotkaƒ bez zbytniego wyprzedzenia czasowego. Tylko
w przypadku du˝ych korporacji umawiaj spotkanie z dwutygodniowym
wyprzedzeniem;

• Przy wysyłaniu korespondencji pocztà, nale˝y opatrzyç jà dokładnym adre-
sem, z podaniem nazwiska adresata i aktualnym tytułem (przesyłki zaadre-
sowane do firmy, bez wymienienia nazwiska nie zawsze docierajà do
właÊciwej osoby);

• Po˝àdane jest, zwłaszcza poza du˝ymi miastami, adresowanie koresponden-
cji w j´zyku indonezyjskim;

• Indonezyjczycy na kierowniczych stanowiskach sà bardziej dost´pni ani˝e-
li kierownicy w wielu innych krajach. Nawet osoby z najwy˝szego kierow-
nictwa ch´tnie spotykajà si´ z zagranicznymi biznesmenami;

• Podczas spotkaƒ gospodarze proponujà pocz´stunek (kawa, herbata). Przy-
j´te jest jednak, ˝e z pocz´stunku korzysta si´ dopiero po powtórnym zapro-
szeniu ze strony gospodarza. Zaczekaj, a˝ gospodarz wypije pierwszy łyk;

• Godziny pracy w urz´dach: 8.00–15.00 od poniedziałku do czwartku;
8.00–11.00 w piàtki; 8.30–14. 00 w soboty;

• Godziny pracy w biurach: 8.00/9.00–16.00/17.00, od poniedziałku do piàt-
ku; 8.00–13.00 w soboty;

• W trakcie ramadanu kontakty biznesowe z muzułmanami ze wzgl´dów
praktycznych lepiej ograniczaç.

Powitanie i tytułowanie
• R´k´ podaje si´ zazwyczaj w trakcie pierwszego spotkania oraz przed i po długim

niewidzeniu. UÊcisk dłoni wí kszoÊci Indonezyjczyków przypomina splecenie dło-
ni – mí kkie i trwajàce około dziesí ç do dwunastu sekund. Dla uwydatnienia po-
witania uÊcisk dłoni mo˝e byç „wzmocniony” poło˝eniem r´ki na sercu;

• Wi´kszoÊç Indonezyjczyków to muzułmanie i hinduiÊci. W ich tradycji przy
powitaniu mi´dzy m´˝czyznà i kobietà nie ma kontaktu fizycznego. Dlate-
go panie nie powinny podawaç r´ki Indonezyjczykom. Chyba ˝e pierwszy
poda r´k´ Indonezyjczyk wychowany w kulturze zachodniej;

• W trakcie powitania tradycyjnym pozdrowieniem muzułmanów indone-
zyjskich jest słowo „Selamat” („Pokój”);
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• WÊród Indonezyjczyków chiƒskiego pochodzenia tradycyjnym powitaniem
był skłon. Obecnie wi´kszoÊç z nich podaje r´k´ lub łàczy skłon z podaniem
r´ki. Bez wi´kszego skr´powania podajà r´k´ równie˝ paniom;

• Tradycyjne powitanie hinduskie obejmuje delikatny skłon ze zło˝onymi, jak
do modlitwy, dłoƒmi. Obecnie stosujà je tylko starsi, tradycyjni hinduiÊci.
Mo˝e to byç równie˝ alternatywna dla uÊcisku dłoni forma powitania, gdy
businesswoman wita si´ z Indonezyjczykiem-hinduistà;

• Ogólnie bioràc, powitania w Indonezji sà pełne godnoÊci i ceremoniału. Nie
spiesz si´. Szybkie powitania sà oznakà braku szacunku;

• Całowanie na powitanie w miejscach publicznych nie jest akceptowane
w ˝adnej z grup etnicznych;

• Podobnie do angielskiego retorycznego „How do you do?” Indonezyjczycy
na powitanie równie˝ u˝ywajà retorycznych zwrotów. W przypadku Chiƒ-
czyków mogà to byç zwroty „Have you eaten?”, „Have you taken food?”;
odpowiedê zawsze powinna brzmieç „Yes” – nawet jeÊli jesteÊ głodny. Typo-
wym indonezyjskim powitaniem w trakcie spotkania na ulicy jest zwrot:
„Where are you going”; nale˝y odpowiedzieç „For a walk” lub „Nowhere
of importance” (idiomatyczna odpowiedê w j´zyku indonezyjskim brzmi:
„Jem wiatr”) – nikt nie oczekuje, abyÊ wyjawiał tras´ swojej marszruty;

• Bilety wizytowe powinny byç wydrukowane w j´zyku angielskim (dobrze
widziany jest druk wytłoczony). Chocia˝ nie jest to wymagane, wydruko-
wanie na jednej stronie biletu tekstu w j´zyku bahasa jest oznakà szacunku;

• W stosunkach z biznesmenami chiƒskiego pochodzenia dobrze mieç cz´Êç
biletów z nadrukiem w j´zyku chiƒskim (najbardziej presti˝owe jest u˝ycie
w tym celu złotej farby);

• Bilet wizytowy powinien zawieraç maksimum informacji o tobie, włàczajàc
w to tytuł zawodowy i kwalifikacje akademickie. Indonezyjczycy dołàczajà
równie˝ tytuły arystokratyczne;

• Wymiana biletów wizytowych jest procedurà wymagajàcà okreÊlonego ry-
tuału. Osoba składajàca wizyt´ po przedstawieniu powinna wr´czyç swój bi-
let wizytowy. Bilet nale˝y wr´czyç wszystkim obecnym. Bilet wr´cza si´,
trzymajàc go obiema r´koma (najbardziej dostojna forma polega na wr´cze-
niu go prawà r´kà, podczas gdy lewa lekko podpiera nadgarstek prawej
dłoni). Bilet wizytowy wr´czamy, kierujàc go drukiem w stron´ osoby otrzy-
mujàcej, tak aby mogła go odczytaç. Osoba otrzymujàca odbiera bilet obie-
ma r´kami, zapoznaje si´ przez moment z jego treÊcià, a nast´pnie ostro˝nie
wkłada go do kieszeni. Post´puj tak samo;
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• Nigdy nie chowaj otrzymanego biletu wizytowego do tylnej kieszeni. Nie
pisz te˝ niczego na otrzymanym bilecie w obecnoÊci osoby, która go wr´czy-
ła. Mo˝e to zostaç zinterpretowane jako profanacja biletu wizytowego;

• W Indonezji wyst´puje du˝a ró˝norodnoÊç sposobów okreÊlania nazwiska
osoby. Sprawia to wiele kłopotów ludziom z Zachodu, dlatego przedstawia-
niu si´ nale˝y poÊwi´ciç nieco czasu;

• Wskazane jest powtórzenie usłyszanego nazwiska w celu upewnienia si´,
czy dobrze je wymawiamy (dla pami´ci dobrze jest zapisaç jego fonetycznà
wymow´);

• Nie Êmiej si´ z dziwnie brzmiàcych nazwisk. Własne nazwisko to Êwi´toÊç
dla wi´kszoÊci Indonezyjczyków;

• Do wi´kszoÊci biznesmenów nale˝y zwracaç si´, u˝ywajàc co najmniej ich
tytułu i nazwiska. JeÊli dana osoba nie posiada tytułu godnoÊci czy zawo-
dowego, to mo˝na u˝yç formy Mr., Mrs., lub Miss łàcznie z nazwiskiem.
Jednak uwa˝aj, aby nie pominàç innych tytułów, wa˝nych dla tej osoby;

• Odpowiednikami zwrotów Pan, Pani, Panna w j´zyku indonezyjskim sà:
– Bapak = Pan – to okreÊlenie wyprzedza wszystkie inne tytuły,
– Ibu = Pani, Panna – oznacza ka˝dà kobiet´, zarówno m´˝atk´, jak i nie-

zam´˝nà;
• W trakcie oficjalnego przedstawienia zalecana jest nast´pujàca kolejnoÊç

tytułów, imion i nazwisk:
Bapak albo Ibu,
– tytuł akademicki (mo˝e te˝ byç wymieniony na koƒcu),
– tytuł kurtuazyjny (szlachecki),
– imi´ i nazwisko

• tytuł zawodowy lub polityczny; (np. Bapak Professor His Excellency Tak-
dir Iskandar, President). Na szcz´Êcie wi´kszoÊç Indonezyjczyków z ˝yczli-
woÊcià przyjmuje szczere próby obcokrajowców wymówienia ich nazwisk
i tytułów;

• Muzułmanin, który odbył pielgrzymk´ do Mekki mo˝e u˝ywaç honorowe-
go tytułu Haji, a muzułmanka Hajjah. Tytuł ten nie przechodzi na współ-
mał˝onka, ka˝dy musi na niego sam zasłu˝yç. W przypadku wàtpliwoÊci
lepiej jednak zgrzeszyç uogólnieniem. Lepiej u˝yç nadmiaru tytułów ni˝ je-
den ominàç;

• Nazwiska Chiƒczyków składajà si´ zazwyczaj z nazwiska i nast´pujàcych
po nim dwóch (czasem jednego) imion. Np. Chang Wu Jiang; Chang = na-
zwisko. Nale˝y si´ do niego zwracaç Mr. Chang (Dr. Chang itp.);
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• Chinki zatrzymujà swoje nazwisko i właÊciwe jest zwracanie si´ do nich,
stosujàc okreÊlenie Madame razem z panieƒskim nazwiskiem. Np., jeÊli
Li Chu Chin jest ˝onà Chang Wu Jiang, nale˝ałoby zwracaç si´ do niej ja-
ko Madame Li (a nie Mrs. Chang);

• Wielu Chiƒczyków zmienia swoje nazwiska na modł´ zachodnià i np. Chang
Wu Jiang mo˝e nazwaç siebie Mr. Wally Chang lub u˝ywaç tylko inicjałów,
np. Mr. W. J. Chang;

• Wypytujàc Indonezyjczyka o to, jak si´ do niego zwracaç, wyjaÊnij mu wcze-
Êniej, jak powinien zwracaç si´ do ciebie (chodzi tu głównie o wyjaÊnienie,
co jest twoim imieniem, a co nazwiskiem);

• Wielu Indonezyjczyków, zwłaszcza z Jawy, mo˝e posiadaç niezmiernie dłu-
gie nazwisko, które do codziennego u˝ytku jest skracane, tworzàc rodzaj
przydomka;

• JeÊli chodzi o formalnoÊci przy zwracaniu si´ do siebie nawzajem, naÊladuj
post´powanie Indonezyjczyka.

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• Zwyczajowe godziny posiłków: Êniadanie 6.30–8.30; lunch 12.00–13.00;

obiad 19.00–22.00;
• Lunch cz´sto jest najwi´kszym posiłkiem w ciàgu dnia;
• Przy cz´stych kontaktach partnerzy zapraszajà si´ wzajemnie zazwyczaj do

dobrych restauracji hotelowych;
• Wielu Indonezyjczyków ma negatywne wyobra˝enie o obcokrajowcach,

co jest wynikiem kolonializmu i zwiàzanej z nim trzystuletniej eksploata-
cji tego kraju. Spotkania towarzyskie sà najlepszà drogà do rozwiania tych
uprzedzeƒ;

• Korzystaj z ka˝dego zaproszenia na spotkanie towarzyskie. Ustanowienie
dobrych stosunków towarzyskich przyczynia si´ do ustanowienia pomyÊl-
nych relacji w biznesie;

• Zaproszenie na towarzyskie spotkanie mo˝e nie nadejÊç szybko. Bàdê cier-
pliwy i pozwól, aby Indonezyjczyk zaprosił ci´ pierwszy. Nie urzàdzaj towa-
rzyskiego spotkania, zanim nie b´dziesz goÊcił u Indonezyjczyka;

• Na pisemne zaproszenie odpowiedz pisemnie. Zapraszajàc, nie u˝ywaj
papieru koloru białego i niebieskiego (wÊród Chiƒczyków kolory te ozna-
czajà smutek); odpowiedni b´dzie papier w kolorze ró˝owym lub czer-
wonym;
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• Współmał˝onkowie mogà byç zaproszeni na obiad, ale nie na lunch.
W obecnoÊci współmał˝onków nie prowadzi si´ rozmów na tematy zwià-
zane z biznesem;

• W trakcie posiłków rozmawia si´ na ogół niewiele. Nie przejmuj si´ „ci-
chym” posiłkiem;

• Je˝eli urzàdzasz przyj´cie, wyÊlij zaproszenia z tygodniowym wyprzedze-
niem, ale nie oczekuj wielu odpowiedzi, nawet jeÊli napisałeÊ formuł´
R.S.V.P. Indonezyjczycy niezbyt ch´tnie zobowiàzujà si´ do udziału w to-
warzyskich spotkaniach. Znajdê sposób na ponowienie zaproszenia (przez
telefon lub osobiÊcie), b´dàc gotowym na wyjaÊnienie, z jakiej okazji urzà-
dzasz spotkanie, jaka jest lista goÊci, kto jest goÊciem honorowym. Pilnuj,
aby zaprosiç wiele osób z tej samej grupy etnicznej;

• Indonezyjczycy wolà przyj´cia z bufetem, ani˝eli obiady przy stole z wyzna-
czonymi miejscami. Dopilnuj, aby dania były wyszukane. Pami´taj te˝, ˝e
przestrzegajàcy reguł muzułmanie nie pijà alkoholu. Oka˝ te˝ du˝y szacunek
goÊciowi honorowemu. Przyjdzie ostatni i pierwszy podejdzie do bufetu. To-
warzysz mu, objaÊniajàc ka˝de danie. Po spotkaniu odprowadê goÊcia hono-
rowego do samochodu;

• Je˝eli twój gospodarz je palcami, post´puj tak samo, ale u˝ywaj tylko pra-
wej r´ki, nigdy natomiast, nawet w celu wzi´cia jedzenia, lewej;

• Przy stole obiadowym mo˝esz skrzy˝owaç nogi, Indonezyjczyk natomiast
nie mo˝e;

• Je˝eli twój gospodarz pije alkohol, oznacza to, ˝e wszyscy alkohol akceptu-
jà. Je˝eli nie pije, ogranicz si´ do kawy lub herbaty, których to napojów nie-
grzecznie jest odmówiç;

• Krótko mówiàc: kiedy jesz z Indonezyjczykiem, naÊladuj go;
• W okresie ramadanu nie pij i nie jedz w obecnoÊci poszczàcego Indonezyj-

czyka;
• W małych jadłodajniach zalecane sà dania sma˝one lub pieczone;
• Nale˝y unikaç picia napojów z lodem oraz nieopakowanych firmowo;
• W restauracjach zazwyczaj wlicza si´ do rachunków 10-procentowà opłat´

za obsług´. Kiedy nie jest wliczona, zwyczajowo zostawia si´ 10-procento-
wy napiwek;

• Kierowcy taksówek oczekujà 10-procentowego napiwku.
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Ubiór
• Indonezja le˝y na równiku, co oznacza goràco i wilgoç przez cały rok. Cz´-

stym zjawiskiem sà nagłe deszcze. Wiele osób nosi parasol codziennie;
• Ni˝sze temperatury spotkaç mo˝na jedynie w terenach górzystych (ale tam

raczej trudno spotkaç biznesmenów, chyba tylko jako turystów);
• Z uwagi na upały i du˝à wilgotnoÊç powietrza ubiór w biznesie jest cz´sto

swobodny. Typowym ubraniem biurowym dla panów sà ciemne spodnie
i jasna koszula z długimi r´kawami oraz krawat, bez marynarki. Wielu biz-
nesmenów nosi koszule z krótkimi r´kawami bez krawata;

• Je˝eli na zaproszeniu zaznaczono jako obowiàzujàcy strój dla panów „loun-
ge suit” (ubranie spacerowe), to panowie powinni zało˝yç standardowy za-
chodni ubiór przyj´ty w sferach biznesu;

• Businesswoman noszà bluzki z długim r´kawem i spódnice. Poƒczochy
i kostium sà zastrze˝one dla bardziej oficjalnych okazji. Kolory powinny
byç ciemne i przytłumione; jasne, ˝ywe kolory sà dla paƒ biznesu niewła-
Êciwe;

• Jako obcokrajowiec powinieneÊ byç ubrany konserwatywnie, dopóki nie zo-
rientujesz si´, jaki stopieƒ sformalizowania w ubiorze jest właÊciwy. Od pa-
nów oczekuje si´ noszenia marynarki i krawatu i zdj´cia ich, kiedy wydaje
si´ to właÊciwe. Jednak cokolwiek nosisz, staraj si´ byç czysty i staranny
w wyglàdzie; je˝eli jest to konieczne, bierz kàpiel kilka razy dziennie;

• Wielu Indonezyjczyków nosi do pracy rozpi´te pod szyjà koszule typu ba-
tik (koszule malowane specjalnà technikà). Noszà je równie˝ w czasie wol-
nym. W czasie wolnym mo˝na nosiç jeansy, ale nale˝y unikaç noszenia
krótkich spodni;

• Z szacunku dla wra˝liwoÊci muzułmanów i hinduistów kobiety powinny
zawsze nosiç bluzki zakrywajàce co najmniej ramiona. Spódnice powinny
si´gaç do kolan albo byç dłu˝sze;

• Wchodzàc do Êwiàtyƒ muzułmaƒskich i buddyjskich, nale˝y pami´taç
o zdejmowaniu butów. Buty zdejmuje si´ równie˝, wchodzàc do pokoju,
w którym na podłodze rozło˝one sà dywany.

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• Indonezyjczycy prowadzà biznes tylko z osobami, które znajà i lubià. Usta-

nowienie osobistych kontaktów zabiera sporo czasu, ale jest konieczne dla
osiàgni´cia sukcesu;
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• Tempo negocjacji jest znacznie wolniejsze ni˝ w Europie. Zachowaj spokój
i nie poganiaj. Indonezyjski termin „Jam Karet” (czas z gumy) obrazuje ich
nastawienie do czasu (wszystko ma swój czas i miejsce);

• Pierwsze spotkanie mo˝e ograniczyç si´ do poznania si´;
• UprzejmoÊç jest podstawà ustanowienia pomyÊlnych kontaktów w Indone-

zji. Nie stanowi ona jednak dla indonezyjskich biznesmenów przeszkody
w dà˝eniu do osiàgni´cia własnych celów;

• W trakcie wst´pnych rozmów oczekuj pytaƒ osobistych w stylu: „Dlacze-
go nie jesteÊ ˝onaty?”, „Ile zarabiasz?”. Je˝eli nie chcesz odpowiedzieç,
uÊmiechnij si´ i wyjaÊnij, ˝e w twojej kulturze na takie tematy otwarcie si´
nie rozmawia;

• W Indonezji ka˝dy zajmuje okreÊlone miejsce pod wzgl´dem statusu spo-
łecznego. Stàd udane prowadzenie rozmowy wymaga wiedzy o tym, czy
rozmówca jest wy˝szy rangà, ni˝szy czy te˝ równy. I to jest jednym z powo-
dów, dla których Indonezyjczycy zadajà bardzo osobiste pytania dotyczàce
twojej pracy, wykształcenia i zarobków;

• Indonezyjczycy okazujà du˝e powa˝anie przeło˝onym. NiegrzecznoÊcià jest
okazanie irytacji wobec przeło˝onego, który si´ spóênił. Równie êle odbie-
rane jest publiczne wyra˝anie odmiennego ni˝ ma przeło˝ony zdania;

• Publicznie przeło˝onym nale˝y mówiç to, co chcà usłyszeç; powiedzenie
prawdy przenosi si´ na forum prywatne – cz´sto za poÊrednictwem przyja-
ciół przeło˝onego;

• Niezgadzanie si´ z drugà osobà jest nieuprzejme i dlatego Indonezyjczycy
rzadko mówià „nie”. Dlatego nale˝y byç na tyle spostrzegawczym, aby od-
ró˝niç uprzejme „tak” (w rzeczywistoÊci znaczàce „nie”) od „tak” prawdzi-
wego. Szczególnie ma to miejsce w j´zyku indonezyjskim, gdzie istnieje
kilkanaÊcie sposobów powiedzenia „nie” przy u˝yciu słowa „tak”. Biznesme-
ni z Zachodu cz´sto interpretujà to jako wprowadzanie w błàd, ale dla In-
donezyjczyków jest to po prostu uprzejmoÊç wynikajàce z ich standardów
kulturowych;

• Nawet w rozmowie prowadzonej w j´zyku angielskim, gdy Indonezyjczyk
mówi „yes, but...” oznacza to „nie”. Na „nie” wskazuje te˝ u˝ycie zastrze-
˝eƒ, jak np. „It might be difficult”;

• Wessanie powietrza przez z´by równie˝ wskazuje na „nie” (ten dêwi´k za-
wsze wskazuje na pojawienie si´ problemu);

• Uchylanie si´ od udzielenia odpowiedzi równie˝ wskazuje na „nie”. Indone-
zyjczycy mogà nawet udawaç, ˝e pytanie nie zostało zadane;
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• Indonezyjczycy lubià si´ targowaç, dlatego nale˝y przewidzieç pewien za-
kres mo˝liwych ust´pstw;

• Kontrakt jest zawarty, kiedy podpisane zostanà wszystkie dokumenty. Bio-
ràc pod uwag´, ˝e Indonezyjczycy (zwłaszcza chiƒskiego pochodzenia) cz´-
sto „konsultujà si´ z gwiazdami”, podpisanie kontraktu mo˝e byç odkładane,
a˝ do nadejÊcia „pomyÊlnych” dni;

• Indonezyjczycy mogà uÊmiechaç si´ lub Êmiaç w sytuacjach, w których Eu-
ropejczycy uwa˝ajà to za niewłaÊciwe. UÊmiech mo˝e ukrywaç zakłopota-
nie, wstyd, uraz´, niezgod´ lub upokorzenie. Indonezyjski biznesmen mo˝e
Êmiaç si´ w najbardziej powa˝nej chwili spotkania; ów Êmiech mo˝e wyra-
˝aç niepokój. Zdobycie umiej´tnoÊci zinterpretowania uÊmiechów i Êmiechu
mo˝e zabraç obcokrajowcowi całe lata;

• Unikaj konfrontacji;
• W Indonezji ten, kto wyra˝a publicznie złoÊç, sromotnie traci twarz. Oso-

ba, która nie potrafi si´ opanowaç traktowana jest jako niezdolna do samo-
kontroli. Taka osoba nie budzi zaufania i szacunku;

• Publiczne zakłopotanie (wstyd) okreÊla si´ w j´zyku indonezyjskim jako
„malu”;

• UprzejmoÊç Indonezyjczyka chiƒskiego pochodzenia przejawia si´ m.in.
w proponowaniu zarówno opcji negatywnej, jak i pozytywnej w odniesie-
niu do niemal wszystkich decyzji. Nawet rozmawiajàc po angielsku, do-
dajà zazwyczaj do pytania form´ „yes/no”. Np. zamiast zapytaç „Czy ma
Pan ochot´ na obiad” (Would you like to have dinner?), zapytajà zapew-
ne „Ma Pan ochot´ na obiad czy nie?” (You want dinner or not?). Jest
to efektem bezpoÊredniego tłumaczenia zwrotów chiƒskich na j´zyk
angielski;

• Dlatego bàdê uwa˝ny, zadajàc Indonezyjczykowi chiƒskiego pochodzenia
pytania. W poprawnej angielszczyênie negatywna odpowiedê na pytanie
„Isn’t my order ready yet” brzmi „No” (co oznacza: „No, it’s not ready”).
Chiƒska formuła brzmi odwrotnie: „Yes” (co oznacza: „Yes, it is not ready”);

• Indonezyjczycy nie kr´pujà si´ ciszà, zarówno w sytuacjach towarzyskich, jak
i biznesowych. Cisza daje czas na zastanowienie i nie musi oznaczaç ani ak-
ceptacji ani odmowy;

• W Indonezji jednostki rzadko sà wskazywane publicznie (zarówno w kon-
tekÊcie nagrody, jak i nagany). Jednostki sà cz´Êcià grupy i to do grupy na-
le˝y si´ zwracaç. Je˝eli chcesz zwróciç uwag´ pracownikowi, zrób to
spokojnie i w cztery oczy;
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• Zawsze zwracaj uwag´ na hierarchi´ społecznà. Je˝eli tworzycie delegacj´,
ustawcie si´ tak, aby najwa˝niejsze osoby zostały przedstawione jako pierw-
sze. Je˝eli przedstawiasz sobie dwie osoby, wymieƒ nazwisko wa˝niejszej ja-
ko pierwsze. (np. Panie Prezesie Sudarso, to jest pan in˝ynier Kowalski);

• Zwyczajem Indonezyjczyków jest wchodzenie do pokoju spotkaƒ tak˝e
w kolejnoÊci hierarchii stanowisk. Chocia˝ nie musicie tego robiç, wywrze
to dobre wra˝enie;

• Mów spokojnym, łagodnym tonem. Zawsze zachowuj spokój. Zostawiaj
ka˝demu sporo czasu na ustosunkowanie si´ do twojej wypowiedzi. Indo-
nezyjczycy nie „wchodzà w słowo”. UprzejmoÊç wymaga pozostawienia po-
dyktowanej szacunkiem przerwy (od dziesi´ciu do pi´tnastu sekund) przed
udzieleniem odpowiedzi. Biznesmeni z Zachodu, „słyszàc” przerw´ cz´sto sà-
dzà, ˝e uzyskali ze strony Indonezyjczyków zgod´ i podsumowujà dyskusj´,
zanim Indonezyjczyk zdà˝y si´ ustosunkowaç do ich ostatniej kwestii;

• W trakcie rozmowy nale˝y unikaç krytykowania: dróg w Indonezji, religii,
biurokracji, braku zapisów praw człowieka. Nale˝y tak˝e unikaç dyskusji na
temat płci i roli płci, a tak˝e miejscowej polityki i pomocy zagranicznej;

• Dobrymi tematami do rozmów sà: turystyka, podró˝e, kultura, tradycja,
plany na przyszłoÊç, sukcesy firmy (mówienie o sukcesach osobistych trak-
towane jest jako przechwałki) i jedzenie (z ukłonem dla kuchni lokalnej).
Opowiadanie o twoich wysiłkach w celu nauczenia si´ j´zyka indonezyj-
skiego jest równie˝ dobrym tematem do rozmowy.

Gestykulacja i zachowania publiczne
• Publiczne kontakty (całowanie, obejmowanie) mi´dzy osobami płci przeciw-

nej, oprócz uÊcisku dłoni, nie sà dobrze odbierane (dotyczy to równie˝ m´-
˝a i ˝ony). Z drugiej strony, kontakty osób tej samej płci sà dozwolone, np.
m´˝czyêni, idàc, mogà trzymaç si´ za r´ce czy obejmowaç ramieniem i trak-
tuje si´ to jako przejaw przyjaêni;

• WÊród hinduistów i muzułmanów lewa r´ka uchodzi za nieczystà. Jedz tyl-
ko prawà r´kà. Prezenty i gotówk´ wr´czaj prawà r´kà;

• Jako nieczyste traktowane sà tak˝e stopy. Niczego nie przesuwaj stopà, nie
wskazuj nià, nie dotykaj nià niczego;

• Nie pokazuj podeszew swoich stóp lub butów. Stàd mo˝esz skrzy˝owaç
nogi w kolanach, ale nie wolno zakładaç nogi w kostce na kolanie drugiej
nogi;



244

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

• Uderzenie pi´Êcià w otwartà dłoƒ drugiej r´ki wÊród niektórych Indonezyj-
czyków jest gestem nieprzyzwoitym;

• Wielu Indonezyjczyków traktuje głow´ jako siedzib´ duszy. Nie dotykaj
czyjejÊ głowy i nie głaszcz dziecka po włosach;

• Aby kogoÊ przywołaç, wyciàgnij r´k´ z dłonià zwieszonà w dół i poruszaj ku
sobie palcami. Przywoływanie dłonià skierowanà ku górze i kiwanie pal-
cem podniesionym do góry mo˝e byç uznane za obraêliwe;

• NiegrzecznoÊcià jest wskazywanie palcem wskazujàcym. Nale˝y wskazy-
waç prawym kciukiem z zaciÊni´tà pi´Êcià (podobnie jak autostopowicz).
Gest ten oznacza tak˝e „idziesz pierwszy”;

• Stanie w pozycji wyprostowanej z r´koma na biodrach jest interpretowane
jako postawa agresywna;

• Unikaj intensywnego kontaktu wzrokowego i nie mów do drugiej osoby
spoza ciemnych szkieł (uwa˝a si´ to za niegrzeczne).

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• Wr´czanie upominków jest elementem kultury indonezyjskiej. Prezenty

mogà byç małe, ale cz´sto wr´czane;
• Okazji do wr´czenia upominków mo˝e byç wiele: powrót z wycieczki, za-

proszenie do czyjegoÊ domu, zwiedzanie zakładu pracy, dowód wdzi´czno-
Êci za wyÊwiadczonà przysług´;

• Otrzymanego upominku nie rozpakowuje si´ w obecnoÊci darczyƒcy. Roz-
pakowanie go przy nim sugeruje zachłannoÊç i niecierpliwoÊç. A w przypad-
ku, gdy upominek jest niewłaÊciwy lub nieefektowny mo˝na si´ naraziç na
upokorzenie. Obdarowany dzi´kuje w paru słowach i nast´pnie odkłada za-
pakowany upominek (rozpakowuje go po twoim wyjÊciu);

• Dobrym upominkiem na wi´kszoÊç okazji sà produkty ˝ywnoÊciowe. Kie-
dy przebywasz w cz´Êci Indonezji, gdzie sà dost´pne pewne przysmaki,
oczekuje si´, ˝e w drodze powrotnej przywieziesz troch´ dla swoich przy-
jaciół;

• Indonezyjczykom muzułmanom nie dawaj w prezencie alkoholu i wyro-
bów z mi´sa wieprzowego (wyklucza to równie˝ prezenty ze skóry Êwiƒskiej
i perfumy na bazie alkoholu). Inne produkty mi´sne muszà byç halal (od-
powiednik ˝ywnoÊci koszernej); Indonezyjczycy muzułmanie uwa˝ajà psy za
stworzenia nieczyste. Nie wr´czaj maskotek w postaci psa lub upominków
ze zdj´ciem psa;



• Indonezyjczykom hinduistom nie wr´czaj upominków ze skóry wołowej;
• Ulubieƒcami Indonezyjczyków sà koty i ptaki, zwłaszcza Êpiewajàce. Kase-

ta z nagraniami ptasiego Êpiewu jest dobrym upominkiem dla indonezyj-
skiego miłoÊnika ptaków;

• Osobisty upominek wr´czony przez m´˝czyzn´ kobiecie mo˝e zostaç myl-
nie zinterpretowany jako romantyczna propozycja. Gdy zagraniczny biz-
nesmen wr´cza tego rodzaju upominek (np. perfumy) indonezyjskiej
kobiecie, musi wszystkim wokół powiedzieç, ˝e wr´cza upominek od swo-
jej ˝ony;

• Chiƒczyk zwyczajowo trzykrotnie odmawia przyj´cia upominku, zanim go
zaakceptuje (chroni si´ w ten sposób przed podejrzeniem o zachłannoÊç).
Nalegaj, a kiedy przyjmuje upominek, powiedz, ˝e miło ci z tego powodu;

• Chiƒczycy jako upominek ch´tnie przyjmujà artykuły ˝ywnoÊciowe, ale uni-
kaj przynoszenia tego rodzaju upominków, kiedy zostałeÊ zaproszony na
obiad lub przyj´cie (mo˝e to bowiem sugerowaç, ˝e gospodarz nie jest w sta-
nie zapewniç odpowiedniej ich iloÊci). Lepiej posłaç taki prezent jako po-
dzi´kowanie po przyj´ciu (mogà to byç słodycze lub koszyk owoców);

• Nast´pujàce przedmioty kojarzà si´ Chiƒczykom z pogrzebem, nie wr´czaj
ich w charakterze upominku: słomkowe sandałki, zegarek, bocian, ˝uraw,
chusteczki do nosa, prezenty lub papier opakowaniowy, gdzie dominujà ko-
lory biały, czarny lub niebieski;

• Unikaj te˝ dawania w prezencie no˝y, no˝yczek i innych tnàcych narz´dzi.
Dla Chiƒczyków oznaczajà one zerwanie przyjaêni,

• Nale˝y wr´czaç parzystà liczb´ kwiatów (liczba nieparzysta przynosi pecha);
• Złoty i czerwony kolor papieru opakowaniowego Chiƒczycy traktujà jako

oznak´ pomyÊlnoÊci;
• Muzułmanom i hinduistom upominki nale˝y wr´czaç prawà r´kà.
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