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MEKSYK

Umawianie spotkaƒ
• J´zykiem urz´dowym jest hiszpaƒski (Meksykanie doceniajà wysiłki obco-

krajowców starajàcych si´ mówiç po hiszpaƒsku). W Êrodowiskach handlo-
wych powszechna jest znajomoÊç angielskiego;

• Spotkanie umów drogà pocztowà lub e-mailem na dwa do czterech tygo-
dni przed przybyciem do Meksyku; nast´pnie potwierdê je tydzieƒ przed
przybyciem;

• Ustalaj swoje kontakty mo˝liwie jak najwy˝ej w hierarchii organizacyjnej;
• W celu przedstawienia twojej osoby i nawiàzania dla ciebie kontaktów, ko-

rzystaj z usług miejscowej „persona bien colocada” (osoby posiadajàcej do-
bre kontakty);

• PunktualnoÊç, chocia˝ podziwiana, nie jest przestrzegana w ˝yciu co-
dziennym;

• Od zagranicznych biznesmenów oczekuje si´ punktualnoÊci – zatem na
umówione spotkania nale˝y przychodziç w ustalonym czasie; nie dziw si´
jednak, je˝eli twój meksykaƒski partner si´ spóêni;

• PunktualnoÊci nie oczekuje si´, zapraszajàc na przyj´cia, obiady itp. B´dàc
zaproszonym do meksykaƒskiego domu w Mexico City, spóênij si´ co naj-
mniej godzin´;

• Spotkania mogà mieç miejsce zarówno w porze Êniadania, lunchu, jak i obia-
du (ten ostatni w porze naszej kolacji). Pozwól meksykaƒskiemu partnero-
wi dokonaç wyboru pory;

• Umawiajàc spotkanie, zapytaj, czy wyznaczony termin jest „en punto” (do-
kładny) czy „más o menos” (mniej wi´cej w wyznaczonym czasie). „Más
o menos” zazwyczaj oznacza ustalenie terminu spotkania z tolerancjà
30–60 minut w stosunku do godziny jego rozpocz´cia;

• Powszechny tutaj termin „mañana” mo˝e oznaczaç „jutro” lub „rano”.
W ka˝dym przypadku oznacza to „póêniej”;

• Biura czynne sà zwykle od 8.30 lub 9.00, dzieƒ pracy wynosi 8 godzin
plus 1–2 godziny przerwy na lunch (najcz´Êciej w godz. 13.00–15.00);

• Pracuje si´ od poniedziałku do piàtku, sobota jest wolna;
• Okresy wakacyjne w urz´dach to: cały tydzieƒ poprzedzajàcy Wielkanoc,

tzw. Semana Santa oraz w okresie Bo˝ego Narodzenia i Nowego Roku do
połowy stycznia.
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Powitanie i tytułowanie
• M´˝czyêni na powitanie podajà r´k´. Kobiety cz´sto – zamiast uÊcisku dło-

ni – poklepujà si´ nawzajem po prawym przedramieniu. JeÊli sà przyjaciół-
kami lub bardzo dobrymi znajomymi, mogà wziàç si´ w obj´cia lub
ucałowaç w policzki. M´˝czyêni czekajà, a˝ kobieta zainicjuje uÊcisk dłoni;

• Bàdê przygotowany na wzi´cie w obj´cia w czasie drugiego lub trzeciego
spotkania;

• Po przyjÊciu na przyj´cie skłoƒ si´ lekko ka˝demu w pokoju. Przyj´te jest
przywitanie si´ i uÊciÊni´cie dłoni z ka˝dym z osobna. Zazwyczaj przedsta-
wia ci´ gospodarz. Je˝eli wychodzisz z przyj´cia, powinieneÊ równie˝ wymie-
niç z ka˝dym uÊcisk dłoni;

• W Meksyku tytuły sà bardzo wa˝ne. Zwracajàc si´ bezpoÊrednio do danej
osoby, u˝ywaj tylko jej tytułu, np. profesor lub doktor. Imiona u˝ywane sà
tylko przez osoby pozostajàce w poufałych stosunkach. Czekaj, a˝ twój mek-
sykaƒski partner zainicjuje zwracanie si´ po imieniu;

• Do osób nieposiadajàcych tytułów nale˝y zwracaç si´ przez Pan, Pani lub
Panna, dodajàc nazwisko. W j´zyku hiszpaƒskim brzmi to nast´pujàco:
– Pan = Señor
– Pani = Señora
– Panna = Señorita;

• Wi´kszoÊç osób posiada dwa nazwiska: jedno po ojcu, wymieniane jako
pierwsze, a drugie po matce. Podczas zwracania si´ do drugiej osoby po-
wszechnie u˝ywane jest tylko nazwisko po ojcu, np. Señor Juan Antonio
Martinez Garcia – do niego b´dziemy si´ zwracaç: Señor Martinez. Gdy
kobieta wychodzi za mà˝, zazwyczaj dodaje do swojego nazwiska nazwisko
m´˝a i tego ostatniego u˝ywa si´ podczas zwracania si´ do jej. Je˝eli np.
Señora Ana Maria Morales Herrera poÊlubi wy˝ej wymienionego pana, b´-
dzie znana jako Señora Ana Maria Morales Herrera de Martinez. Wi´kszoÊç
osób b´dzie zwracaç si´ do niej Señora de Martinez lub, mniej formalnie, Se-
ñora Martinez;

• Bilety wizytowe wymienia si´ na poczàtku spotkania ze wszystkimi obec-
nymi;

• Na bilecie wizytowym nale˝y zamieÊciç tytuły zarówno akademickie, jak
i zawodowe;

• Na drugiej stronie biletu dobrze jest zamieÊciç tłumaczenie na j´zyk hisz-
paƒski.



Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• Najlepszà porà na przyj´cia biznesowe jest Êniadanie lub lunch (b´dàcy

głównym posiłkiem dnia);
• Je˝eli zostałeÊ zaproszony do meksykaƒskiego domu, nie oczekuj rozmów

na temat biznesu. Wykorzystaj ten czas dla nawiàzania dobrych kontak-
tów i poznania rodziny. Obiad spo˝ywa si´ mi´dzy 20.30 a 21.30. Spóênij
si´ około 30 minut;

• Zwyczajowo jedna osoba płaci rachunek za wszystkich. Cz´sto jest to naj-
starsza osoba w grupie. Do dobrych manier nale˝y targowanie si´ o zapła-
cenie rachunku. Odwzajemnij si´, zapraszajàc płacàcego na inny posiłek,
nalegajàc z góry, ˝e nast´pnym razem ty zapłacisz;

• Mo˝esz zostaç zaproszony na przyj´cie urodzinowe pi´tnastolatki. Nazywa
si´ ono „Quinceañera” i jest bardzo wa˝nym wydarzeniem;

• Pami´taj o ró˝nicy wysokoÊci (nad poziomem morza) mi´dzy Meksykiem
a Polskà. Ograniczaj ci´˝kostrawne potrawy, picie i palenie;

• Nie jest rozsàdne zaproszenie przez businesswoman-cudzoziemk´ meksy-
kaƒskich partnerów na obiad, jeÊli nie uczestniczà w nim inni współpra-
cownicy bàdê współmał˝onki. Biznes lunch jedz w swoim hotelu i za˝ycz
sobie dopisania rachunku do rachunku hotelowego. W przeciwnym przy-
padku meksykaƒski partner b´dzie nalegał, aby to on zapłacił.

Ubiór
• W kontaktach biznesowych m´˝czyêni powinni nosiç tradycyjne ciemne

ubrania z krawatem. Koszula powinna byç dobrze wyprasowana, a buty
wypolerowane na wysoki połysk. Kobiety powinny ubieraç si´ w suknie lub
spódnic´ i bluzkà. Wa˝nym uzupełnieniem stroju paƒ jest dobry, mocny
makija˝;

• W czasie wolnym m´˝czyêni mogà nosiç spodnie i jasne koszule, panie spód-
nice bàdê ładne spodnie. Jeansy powinny byç dobrze uszyte i wyprasowa-
ne. Szorty dla panów i dla paƒ oraz „mało skrywajàcy” ubiór dla paƒ sà
odpowiednie jedynie w miejscowoÊci wypoczynkowej;

• M´˝czyêni mogà nosiç tradycyjnà guayabara – jasnà koszul´ noszonà nie-
wsuni´tà w spodnie.
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Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• Atmosfera negocjacji jest przyjazna, panuje łaskawoÊç i wyrozumiałoÊç;
• Tempo negocjacji jest wolniejsze ni˝ w Europie. Meksykanie lubià tak˝e si´

targowaç, dlatego nie zaczynaj od swojej najlepszej oferty. Zostaw miejsce
na ust´pstwa;

• Decyzje podejmowane sà na najwy˝szych szczeblach w konsultacji z ni˝-
szymi szczeblami. Wymaga to czasu. Wobec opóênieƒ zachowaj spokój
i cierpliwoÊç, uwzgl´dnij je w swoich oczekiwaniach co do czasu trwania
negocjacji;

• W Meksyku osobiste przyjaênie sà bardzo istotne w stosunkach bizneso-
wych. Meksykanie koncentrujà si´ na długoterminowych relacjach opar-
tych na wzajemnym zaufaniu i solidarnoÊci. Wa˝ne jest, aby znaleêç czas
na budowanie tych relacji, gdy˝ przyjaêƒ oznacza dla twoich perspektyw
wi´cej ni˝ „wa˝na” nazwa firmy, którà reprezentujesz. Zaplanuj powtórne
wizyty i utrzymuj kontakty po powrocie do kraju;

• Bàdê serdeczny, szanuj prywatnoÊç, zachowaj te˝ godnoÊç, kurtuazj´ i dy-
plomacj´. Twój meksykaƒski partner z poczàtku b´dzie wydawał si´ nie-
zdecydowany, podejrzliwy i wykr´tny. Mo˝esz to przezwyci´˝yç zaufaniem
i ˝yczliwoÊcià;

• Meksykanie wysoce cenià indywidualnà godnoÊç człowieka, niezale˝nie od
jego statusu społecznego czy zasobnoÊci materialnej. Dlatego nie licytuj si´,
nie krytykuj nikogo publicznie oraz nie rób niczego, co mogłoby kogoÊ
wprawiç w zakłopotanie;

• Meksykanie unikajà mówienia „nie”. „Byç mo˝e” lub „zobaczymy” mo˝e
w danym momencie oznaczaç „nie”. Stosuj si´ równie˝ do tej zasady. Wszel-
kich uzgodnieƒ staraj si´ dokonaç w formie pisemnej, gdy˝ „tak” mo˝e byç
wypowiedziane z czystej uprzejmoÊci, a porozumienie anulowane w okre-
sie póêniejszym;

• W trakcie negocjacji podkreÊlaj zaufanie i wzajemnà zgodnoÊç obu firm.
Uwypuklij zarówno korzyÊci płynàce z zawarcia transakcji dla osoby nego-
cjatora i jego rodziny, jak i jego chlub´. PodejÊcie uczuciowe mo˝e byç bar-
dziej efektywne, ani˝eli logiczna argumentacja propozycji;

• Je˝eli wyst´puje brak zgody, nie idê na daleko idàcy kompromis, gdy˝ w ten
sposób okazujesz słaboÊç;

• Nad ka˝dà propozycjà długo rozmyÊlaj. Szybka akceptacja mo˝e skłoniç
stron´ meksykaƒskà do myÊlenia, ˝e udzielili zbyt du˝ych ust´pstw. Po-
wiedz, ˝e potrzebujesz czasu na rozwa˝enie ich propozycji;
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• Pozostaw sobie mo˝liwy do przyj´cia margines na negocjowanie swoich cen;
• W trakcie prezentacji oferty korzystaj z dobrej jakoÊci, wyraênych ilustracji;
• Meksykanie nie przestrzegajà ÊciÊle porzàdku obrad i uwa˝ajà, ˝e mogà

omawiaç ka˝dy punkt, kiedy uznajà to za właÊciwe;
• Chocia˝ sytuacja ulega szybkiej zmianie, wcià˝ rzadko mo˝na spotkaç ko-

biet´ na wy˝szym stanowisku kierowniczym. Kobiety mogà poczàtkowo
spotkaç si´ z brakiem respektu, chocia˝ wobec kobiet Meksykanie sà bar-
dzo cz´sto rycerscy i uprzedzajàco grzeczni. Nale˝y pami´taç, ˝e bycie „ma-
cho” oznacza w Meksyku sił´, pewnoÊç siebie, odwag´ oraz m´skoÊç i ró˝ni
si´ od doÊç powszechnie przyj´tej w Europie interpretacji tego poj´cia;

• Meksykanie zwracajà uwag´ na status. Co najmniej jeden członek zespołu
negocjacyjnego powinien pochodziç z wy˝szego szczebla zarzàdzania. Nad-
mieniaj o swoich stopniach (tytułach) akademickich, zatrzymuj si´ w do-
brych hotelach, jedz w dobrych restauracjach;

• Jednà z głównych barier w negocjacjach jest problem finansowania impor-
tu. Miej przygotowane konstruktywne propozycje w tym zakresie;

• UÊcisk dłoni na zakoƒczenie spotkania słu˝y potwierdzeniu tego, co było
omawiane lub uzgodnione;

• Dobra tematyka rozmów: rodzina, krajobraz Meksyku oraz jego kultura
i historia, twoja praca, sport (zwłaszcza piłka no˝na);

• Nale˝y unikaç rozmów na temat religii, polityki, nielegalnych imigrantów.

Gestykulacja i zachowania publiczne
• W trakcie rozmowy utrzymywany jest znacznie krótszy dystans fizyczny

ani˝eli w Polsce (mały dystans interpersonalny). Cofanie si´ mo˝e byç uzna-
ne za nieprzyjazne, lub Meksykanin, po prostu, ponownie zmniejszy dy-
stans;

• Meksykanie-m´˝czyêni sà bardzo serdeczni i przyjacielscy, co okazujà du˝à
liczbà fizycznych kontaktów. Cz´sto dotykajà ramion lub chwytajà za r´k´.
Cofanie si´ wskutek tych gestów traktowane jest jako afront;

• W miejscu publicznym Meksykanie zwracajà na siebie uwag´ innych dêwi´-
kiem „psst – psst”;

• M´˝czyêni powinni unikaç trzymania ràk w kieszeniach. R´ce na biodrach
oznaczajà wyzwanie;

• Nasz znak OK (robiony kciukiem i palcem wskazujàcym) jest tam gestem
wulgarnym;



• Wskazujàc wzrost (wysokoÊç) u˝ywaj palca wskazujàcego. Jedynie wzrost
zwierzàt wskazuje si´, u˝ywajàc całej dłoni;

• Płacàc za zakupy w sklepie, wr´czaj pieniàdze kasjerce (mo˝na te˝ poło˝yç
na ladzie, ale to pierwsze rozwiàzanie jest bardziej popularne).

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• Wr´czanie prezentów kierownikom w kontekÊcie kontaktów biznesowych

nie jest wymagane. Jednakowo˝ drobne upominki, jak np. przedmioty z lo-
go (w trakcie pierwszej wizyty) lub butelka wina albo whisky (w trakcie ko-
lejnych spotkaƒ) sà mile widziane. Je˝eli nale˝y wr´czyç bardziej
wartoÊciowy upominek, to dobrym rozwiàzaniem jest zegar na biurko, do-
bre pióra lub złota zapalniczka do cygar;

• Prezentów oczekujà sekretarki. Sekretarkom w urz´dach paƒstwowych na-
le˝y wr´czaç prezent-pamiàtk´. Sekretarkom w sektorze prywatnym nale-
˝y wr´czyç bardziej wartoÊciowy upominek (perfumy lub szal) w trakcie
powtórnej wizyty. Biznesmen wr´czajàcy tego typu prezent sekretarce po-
winien powiedzieç, ˝e prezent ten przesyła jego ˝ona;

• Nie wymaga si´ prezentów od goÊci zaproszonych na obiad. Wystarczà roz-
budowane podzi´kowania i zrewan˝owanie si´ zaproszeniem. Jednakowo˝,
je˝eli upominek zostanie wr´czony, zostanie w miły sposób zaakceptowany.
W tym przypadku na upominek nadajà si´ słodycze, kwiaty lub wyrób kra-
jowego rzemiosła (typu cepeliowskiego). Dobrze jest te˝ przynieÊç drobny
upominek dla dziecka;

• Wr´czajàc kwiaty, pami´taj, ˝e zgodnie z meksykaƒskà tradycjà ˝ółte kwia-
ty oznaczajà Êmierç, czerwone rzucajà urok, a białe oddalajà urok;

• Unikaj wr´czania prezentów ze srebra; srebro kojarzone jest z błyskotkami
sprzedawanymi w Meksyku turystom;

• Nale˝y unikaç darowania w prezencie no˝y, gdy˝ symbolizuje to zerwanie
przyjaêni;

• Prezenty mogà byç zapakowane i wr´czane jak w Polsce.
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STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Umawianie spotkaƒ
• J´zykiem urz´dowym jest j´zyk angielski. Hiszpaƒski jest szeroko u˝y-

wanym drugim j´zykiem;
• PunktualnoÊç jest bardzo przestrzegana. PunktualnoÊç w biznesie ozna-

cza na ogół pojawienie si´ około pi´ciu minut wczeÊniej. Nale˝y to
uwzgl´dniç, szczególnie w du˝ych miastach, jak Houston, Los Angeles
czy Nowy Jork, gdzie korki uliczne sprzyjajà spóênieniom. Nale˝y prze-
widzieç wystarczajàcy czas dojazdu. Je˝eli si´ spóêniasz, powiadom o tym
telefonicznie oczekujàcego partnera, przeproÊ i miej solidne wytłuma-
czenie;

• Uzgadniajàc termin, nale˝y pami´taç, ˝e w Stanach Zjednoczonych naj-
pierw pisze si´ miesiàc, potem dzieƒ, a na koƒcu rok; np. 5 paêdzierni-
ka 2000, zapisuje si´ 10/5/2000,

• Konieczne jest wczeÊniejsze umówienie spotkania;
• Referencje sà pomocne, chocia˝ ich brak nie wyklucza mo˝liwoÊci bezpo-

Êredniego skontaktowania si´ z ewentualnym kontrahentem;
• Du˝e znaczenie mogà mieç rekomendacje podpisane przez prezydentów

du˝ych korporacji amerykaƒskich;
• Godziny otwarcia urz´dów to: 8.30–16.30, od poniedziałku do piàtku;
• Godziny pracy w biurach: 9.00–17.00/17.30, od poniedziałku do piàtku;
• PunktualnoÊç wa˝na jest te˝ na gruncie towarzyskim. Nie nale˝y przy-

chodziç za wczeÊnie. Przychodzàc na obiad do domu, nale˝y przyjÊç
od 5–15 minut po wyznaczonym czasie. Na oficjalne przyj´cia nie nale-
˝y si´ spóêniaç.

Powitanie i tytułowanie
• Typowym powitaniem jest uÊmiech, któremu cz´sto towarzyszy skłon gło-

wy, machni´cie r´kà i/lub słownie powitanie;
• W kontaktach biznesowych powszechny jest krótki uÊcisk dłoni z jednocze-

snym patrzeniem sobie w oczy. Jest on bardzo energiczny. Słaby uÊcisk dło-
ni traktowany jest jako oznaka słaboÊci. M´˝czyêni zazwyczaj czekajà, a˝
kobieta pierwsza poda r´k´;

• Na spotkaniach towarzyskich Amerykanie rzadko podajà r´k´ na po˝egnanie;


