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Kultura biznesowa w Kazachstanie 

Umawianie spotkań 

• Językiem państwowym jest język kazachski (porozumiewa się nim 65% po- 

pulacji), lecz w biznesie powszechnie znany jest język rosyjski; 

• Terminy spotkań są na ogół dotrzymywane. Chociaż zdarza się anulowanie 

spotkań lub zmiana ich terminu z powodu innych, „pilnych” nagle pojawia- 

jących się spraw; 

• Nie jest konieczne przyjście na czas, ale bez telefonicznego uprzedzenia nie 

należy się spóźnić więcej niż 30 minut; 

• Wielu Kazachów jest muzułmanami i modli się w ciągu dnia. Należy sta- 

rać się dostosować czas spotkań, jeżeli konieczna jest przerwa na modlitwę. 

 

Powitanie i tytułowanie 

• Kazachowie witają się uściskiem dłoni, często oburącz i z uśmiechem; 

• Wielu Kazachów jest muzułmanami i stąd niektórzy mężczyźni nie witają 

się z kobietami uściskiem dłoni; 

• W trakcie powitania utrzymuj kontakt wzrokowy; 

• Po ustanowieniu dobrych relacji osobistych bliscy znajomi tej samej płci 

mogą nad uścisk dłoni przedkładać objęcie się nawzajem; 

• Spotykając się z kimś kilka razy dziennie, za każdym razem należy podać rękę; 

• W sferach biznesowych w użyciu są tytuły akademickie i zawodowe; 

• Do innych osób zwracamy się, używając tytułu i nazwiska; 

• Wielu Kazachów nosi i używa po imieniu, a przed nazwiskiem, nazwisko rodowe; 

• Poczekaj na propozycji zwracania się po imieniu; propozycja taka we wza- 

jemnych relacjach przychodzi dość wcześnie; 

• Bilety wizytowe są bardzo ważne dla ustalenia pozycji danej osoby (otwie- 

rają drzwi i ułatwiają poruszanie się w kręgach biurokracji); 

• Zaleca się, aby na jednej stronie biletu wizytowego było jego tłumaczenie 

na język rosyjski (pamiętaj, aby na bilecie był uwzględniony twój tytuł). 

 

Przyjęcia oficjalne i towarzyskie 

• Kazachowie są bardzo gościnni i lubią zapraszać na obiad do swoich 

domów; 

 



 

 

 

 

 

• Nawet nie będąc zaproszonym na posiłek, zostaniesz poczęstowany herba- 

tą i chlebem; 

• Twoja filiżanka często będzie napełniona herbatą tylko do połowy. Jej peł- 

ne napełnienie oznacza, że gospodarz pragnie, abyś wyszedł; 

• Przy stole nie obowiązują zbyt formalne zachowania; 

• Niektóre potrawy je się ręką; 

• Bulion i herbatą podaje się w miseczce. Jeżeli nie chcesz więcej pić, odwróć 

miseczkę do góry dnem; 

• Jeżeli podano napoje alkoholowe, spodziewaj się serii toastów; 

• Jeżeli chcesz zakończyć posiłek, zostaw trochę na talerzu. To znak, że jesteś 

najedzony. Jeżeli zjesz wszystko, oznacza to, że wciąż jesteś głodny i nadal 

będziesz częstowany; 

• Spodziewaj się kolejnych poczęstunków; 

• Na terenach miejskich oznaką szacunku jest zaproponowanie najbardziej 

zaszczytnemu gościowi ugotowanej głowy owcy podanej na pięknym tale- 

rzu. Gość dzieli to danie w następujący sposób: 

— ucho daje najmłodszemu dziecku (aby słuchało starszych), 

— oczy daje dwóm najbliższym przyjaciołom (aby troszczyli się o niego), 

— górne podniebienie daje synowej, a język córce gospodarza (aby trzyma- 

ły język za zębami). 

 

Ubiór 

• W kontaktach z urzędnikami państwowymi i w biznesie oraz w trakcie 

pobytu w mieście obowiązuje klasyczne ubranie lub marynarka i krawat; 

• Dla pań właściwe są nieco klasyczne suknie lub kostiumy biznesowe 

i bluzki; 

• Bardzo ważne są buty. Bez względu na to, jakie nosisz, powinny być dobrze 

wyczyszczone; 

• Na wizyty domowe wskazany jest ubiór w stylu tradycyjnym. Dobry ubiór 

jest bardziej ceniony niż wygoda. Zbyt nieoficjalny ubiór może urazić go- 

spodarza. 

 

Rozmowy i zachowania negocjacyjne 

• Należy poświęcić czas na budowanie relacji, co pozwoli Kazachom upew- 

nić się co do twojej solidności, układności i rzetelności; 
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• Chociaż spotkania zaczynają się o określonej porze, to rzadko wyznaczony 

jest czas ich zakończenia. Dlatego dobrze z góry ustalić czas zakończenia 

spotkania; 

• Dyskusji otwiera najwyższy rangą Kazach i przedstawia swój zespół w ko- 

lejności stanowisk; 

• Przed przejściem do rozmów na tematy biznesowe ma miejsce swobodna 

pogawędka, często przy herbacie i słodyczach. Należy czekać, aż gospoda- 

rze przejdą do rozmów na tematy biznesowe; 

• Styl prowadzenia spotkania zależy od rodzaju biznesu. Biznesmeni z sekto- 

ra prywatnego są bardziej skoncentrowani i prozachodni, a pewne sprawy 

załatwia się bardziej płynnie. Sektor publiczny jest bardziej zbiurokratyzo- 

wany, nacechowany oficjalnymi procedurami i prowadzenie negocjacji mo- 

że wymagań więcej spotkań i cierpliwości; 

• Hierarchiczny charakter kultury oznacza, że Kazachowie chcą mieć do czy- 

nienia z osobami o podobnej pozycji. Dlatego ważne jest wcześniejsze prze- 

słanie informacji o wszystkich członkach swojego zespołu; 

• W trakcie negocjacji przy stole zajmują miejsce naprzeciw delegacji gości 

w malejącym porządku zajmowanych stanowisk. Należy zająć miejsca w ten 

sam sposób; 

• W niektórych firmach występuje wzrastająca tendencja do sadzania 

obok siebie osób równych sobie pod względem zajmowanego stanowiska 

w celu ułatwienia prowadzenia rozmów; 

• W Kazachstanie hierarchii okazuje się szacunek. Osobom starszym rangą 

w kazachskim zespole nie można otwarcie zaprzeczać lub ich 

krytykować. Takie zachowania oznaczają brak szacunku; 

• Kazachowie są mistrzami prowadzenia rozmów w sposób okrężny, zawoalo- 

wany; 

• W trakcie negocjacji nie należy okazywać zbytnich emocji; 

• Podjęcie decyzji może wymagań kilku spotkań; 

• W firmie jest zazwyczaj jeden kluczowy decydent — osoba zajmująca naj- 

wyższe stanowisko. Podwładni biorący udział w negocjacjach nie mają kom- 

petencji do podjęcia decyzji; 

• Nie oczekuj pisemnego kontraktu dla każdej decyzji lub umowy. Jeżeli je- 

steś w dobrych relacjach z Kazachem i darzycie się wzajemnym zaufaniem 

i zrozumieniem, często wystarczy uścisk dłoni jako podpis pod umową; 

• Dobrymi tematami rozmów (po ustanowieniu relacji osobistych) są: sztu- 

ka, żywność, napoje, sport; 

 



 

 

 

 

 

• Należy unikać, o ile to możliwe, rozmów na tematy polityczne, religijne 

i etniczne. 

 

Gestykulacja i zachowania publiczne 

• W sytuacjach oficjalnych najlepiej unikać dotykania osób płci przeciwnej; 

• Źle odbierany jest gest z kciukiem umieszczonym między palcem środko- 

wym i wskazującym (nasza „figa z makiem”); 

• Od mężczyzn nie oczekuje się wykonywania takich czynności, jak: goto- 

wanie, sprzątanie, pranie; 

• Dotyk w trakcie rozmowy nie jest zabroniony, ale czekaj na gest 
Kazacha, gdyż zależy to od bliskości naszych stosunków; 

• Starsi Kazachowie utrzymują większy dystans interpersonalny 
(minimum jeden metr). 

 
 

Wręczanie i przyjmowanie upominków 

• Nie ma specjalnego protokołu dotyczącego wręczania upominków; 

• Powszechne jest wręczanie upominków na koniec spotkania; 

• Upominki są rozpakowywane po ich wręczeniu; 

• Kiedy zostaniesz zaproszony do domu na obiad, uprzejmym gestem z 

two- jej strony będzie podarunek np. w postaci wyrobów 

cukierniczych, kwiatów, dobrego alkoholu. Na pożegnanie 

prawdopodobnie też coś dostaniesz; 

• Praktykujący muzułmanie nie piją alkoholu, nie należy go więc wręczać 

bez rozeznania, czy gospodarz pije. 


