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SINGAPUR

Umawianie spotkaƒ
• Singapur ma cztery j´zyki oficjalne: malajski, tamilski, chiƒski i angielski;
• Umawianie spotkaƒ koniecznie z wyprzedzeniem minimum dwutygo-

dniowym;
• BezpoÊrednie nawiàzanie kontaktu jest łatwiejsze z młodymi mened˝era-

mi. Starsi mened˝erowie ch´tniej reagujà na kontakt za poÊrednictwem
trzeciej strony;

• Najbardziej formalnym sposobem nawiàzania kontaktu jest list do osoby, z któ-
rà chcemy si´ skontaktowaç, chocia˝ wi´kszoÊç Singapurczyków zgodzi si´ na
zaplanowanie spotkania tak˝e przez telefon, faks lub e-mail;

• Na wszystkie spotkania w sprawach biznesu nale˝y przychodziç punktualnie.
Spóênienie na umówione spotkanie traktuje si´ jako obraz´ i nieuprzejmoÊç;

• Kierownicy firm w Singapurze sà bardzo zaj´ci i du˝o podró˝ujà – szczegól-
nie na konferencje zwiàzane tematycznie z ich specjalizacjà;

• Wiedzàc, ˝e angielski jest j´zykiem negocjacji i korespondencji handlowej,
nale˝y pami´taç, ˝e j´zyk mówiony cz´sto ulega wpływom modulacji, skład-
ni czy gramatyki rodzimego j´zyka – co mo˝e prowadziç do nieporozumieƒ;

• Godziny pracy w biznesie: w zasadzie od 9.00 do 17.00 – od poniedziałku
do piàtku. Jednak˝e w wielu biurach pracownicy przychodzà do pracy mi´-
dzy 7.30 a 9.30. Niektóre biura czynne sà w soboty przez cztery godziny,
z reguły przed południem;

• Tradycyjnà porà lunchu były godziny od 12.00 do 14.00. W ostatnich la-
tach wi´kszoÊç firm zredukowała por´ lunchu do jednej godziny: od 13.00
do 14.00, jednak˝e wiele osób wydłu˝a jà ponad jednà godzin´. Piàtek jest
dla muzułmanów dniem Êwiàtecznym i pracujàcy w piàtek muzułmanie ro-
bià dwugodzinnà przerw´ na lunch;

• Kierownicy cz´sto pozostajà w pracy dłu˝ej ani˝eli ich podwładni;
• W biznesie kobiety traktowane sà na równi z m´˝czyznami.

Powitanie i tytułowanie
• Ka˝da główna grupa etniczna ma swoje własne tradycje;
• Najbardziej powszechnà formà powitania z młodym lub kształconym za

granicà Singapurczykiem jest uÊcisk dłoni. Typowy azjatycki uÊcisk dłoni
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trwa dłu˝ej ni˝ europejski czy amerykaƒski (10–12 sekund) i cz´sto z u˝y-
ciem obu ràk;

• Kobiety mogà podaç r´k´ zarówno m´˝czyznom, jak i kobietom. Singa-
purczyk z zasady czeka a˝ kobieta pierwsza poda r´k´, sam w trakcie
przedstawiania najpierw kłania si´, pochylajàc głow´. Kobiety podajà r´-
k´ tylko na przywitanie, m´˝czyêni wymieniajà uÊcisk dłoni zarówno na
przywitanie, jak i po˝egnanie;

• WÊród Singapurczyków pochodzenia chiƒskiego tradycyjnym powita-
niem był ukłon. Obecnie wi´kszoÊç z nich podaje r´k´ lub łàczy ukłon
z podaniem r´ki;

• Singapurczycy pochodzenia malajskiego sà w zasadzie muzułmanami. Tra-
dycyjnie kontakt fizyczny mi´dzy muzułmaninem i muzułmankà nie powi-
nien mieç miejsca. JeÊli religijny muzułmanin zostanie dotkni´ty przez
kobiet´, musi rytualnie umyç si´ przed modlitwà. Stàd kobiety nie powin-
ny proponowaç uÊcisku Malajom ani m´˝czyêni Malajkom. OczywiÊcie, je-
Êli Malaj jest wychowany w kulturze Zachodu i proponuje uÊcisk dłoni,
nale˝y tego dokonaç;

• Bilety wizytowe powinny byç wydrukowane (najlepiej pismem tłoczo-
nym) w j´zyku angielskim. Złota czcionka jest najbardziej presti˝owym
kolorem w przypadku biznesmenów chiƒskiego pochodzenia;

• Wzajemne wr´czenie biletów wizytowych jest ceremonià o formalnym
charakterze. Po wzajemnym przedstawieniu si´, osoba składajàca wizy-
t´ powinna podaç swój bilet wizytowy. Nale˝y go wr´czyç ka˝dej przed-
stawionej osobie. Trzymajàc bilet oburàcz, nale˝y go podaç tekstem
w kierunku osoby, której jest wr´czony, tak aby mogła odczytaç jego
treÊç. Osoba, której jest wr´czany, odbierze go obydwiema r´kami, chwi-
l´ go postudiuje i pieczołowicie schowa do kieszeni. To samo nale˝y
zrobiç z biletem otrzymanym od tej osoby. Otrzymanego biletu wizyto-
wego nie nale˝y nigdy chowaç do tylnej kieszeni spodni. Nie nale˝y te˝
niczego na nim zapisywaç oraz nie rzucaç go swobodnie na stół konfe-
rencyjny;

• Do wi´kszoÊci osób, które spotkasz, powinieneÊ zwracaç si´, u˝ywajàc
ich tytułu i nazwiska. Je˝eli dana osoba nie posiada tytułu godnoÊci czy
zawodowego (prezydent, dyrektor, in˝ynier itp.), nale˝y u˝yç formy Mr.
lub Madame, Mrs. lub Miss z dodaniem nazwiska;

• Ka˝da z głównych grup etnicznych u˝ywa innych zasad pisowni i kon-
strukcji nazwisk;
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• Chiƒskie nazwisko zazwyczaj składa si´ z nazwiska rodowego, po któ-
rym wymienia si´ dwa (czasem jedno) imiona. Np. Chang Wu Jiang
– Chang to nazwisko rodowe. Do tego m´˝czyzny nale˝y si´ zwracaç,
u˝ywajàc tytułu oraz nazwiska (Mr. Chang, Dr Chang);

• ˚ony Chiƒczyków zazwyczaj nie przyjmujà nazwisk m´˝ów, lecz za-
trzymujà panieƒskie. Stàd, zwracajàc si´ do niej, nale˝y u˝ywaç zwro-
tu Madame z dodaniem panieƒskiego nazwiska. Na przykład Li Chu
Chin wyszła za mà˝ za Chang Wu Jianga. Zwracanie si´ do niej jako
Mrs. Chang jest niewłaÊciwe. PowinieneÊ mówiç: Madame Li;

• Na szcz´Êcie wielu Chiƒczyków przyj´ło zwyczaj europejski w zapisie
nazwiska. Np. Chang Wu Jiang mo˝e u˝ywaç nazwiska Mr. Wally
Chang (lub Mr. W.J. Chang);

• Malajowie nie stosujà nazwisk w sensie europejskim. Ka˝dy muzułma-
nin u˝ywa swojego imienia, dodajàc słowo bin (syn) przed imieniem oj-
ca. Np. Osman bin Ali oznacza „Osman syn Alego”. Nale˝y zwracaç si´
do niego: Mr. Osman (nie „Mr. Ali”, gdy˝ Ali to jego ojciec);

• Malajka u˝ywa swojego imienia, dodajàc słowo binti (córka) przed imie-
niem ojca. Np. Khadijah binti Fanzi oznacza „Khadijah córka Fanziego”.
Nale˝y zwracaç si´ do niej Miss Khadijah lub, jeÊli jest zam´˝na, Mrs.
Khadijah. W biznesie niektóre Malajki dodajà imi´ swojego m´˝a. Gdy
np. Khadijah wyjdzie za mà˝ za Osmana, mo˝e u˝ywaç nazwiska: Mrs.
Khadijah Osman;

• Niektórzy zamerykanizowani Malajowie i Malajki usuwajà ze swojego
nazwiska okreÊlenie bin lub binti;

• Hindusi mogà stosowaç ró˝ne tradycyjne formy w zakresie tworzenia
swoich nazwisk. Wielu z nich przyjmuje nazwiska rodowe;

• Hindus tradycjonalista nie posiada nazwiska. M´˝czyêni stosujà inicjał
imienia ojca, dodajàc swoje własne imi´. Np. V. Thiruselvan oznacza
„Thiruselvan syn V”. W sytuacjach wymaganych prawem u˝ywa si´
obu imion połàczonych zwrotem „s/o” (son of), np. Thiruselvan s/o Vi-
jay. Ten m´˝czyzna powszechnie b´dzie znany jako Mr. Thiruselvan.
Cz´sto długie imiona hinduskie bywajà skracane i wtedy usłyszysz pro-
pozycj´ zwracania si´ do niego albo Mr. Thiru, albo Mr. Selvan;

• Imiona Hindusek tworzone sà według tych samych zasad: inicjał imie-
nia ojca plus własne imi´. W pełnej pisowni dodaje si´ d/o (daughter of).
Gdy ta kobieta wychodzi za mà˝, przestaje u˝ywaç pierwszej litery imie-
nia ojca i w zamian po swoim imieniu u˝ywa imienia m´˝a. Np. gdy
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S. Kamala wyjdzie za mà˝ za V. Thiru, jej nazwisko b´dzie brzmiało:
Mrs. Kamala Thiru;

• Ze wzgl´du na wymienione zawiłoÊci najlepiej jest zapytaç Singapurczy-
ka, jak si´ do niego lub do niej zwracaç. Powtórz nazwisko, aby upew-
niç si´, czy poprawnie je zrozumiałeÊ. WyjaÊnij tak˝e jak powinni
zwracaç si´ do ciebie (dla nich te˝ mo˝e byç to niezbyt jasne), ale zasto-
suj ten sam poziom sformalizowania (nie proponuj Singapurczykowi
„mów do mnie Kazik”, kiedy zwracasz si´ do niego „dr Gupta”).

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• JeÊli chodzi o spotkania towarzyskie, w Singapurze obowiàzujà ró˝ne za-

sady w zale˝noÊci od grupy kulturowej. Powszechnie przyj´te jest przycho-
dzenie na nie punktualnie lub z maleƒkim spóênieniem, chocia˝ wielu
Singapurczyków spóênia si´ na spotkania towarzyskie nawet 30 minut.
TradycjonaliÊci uwa˝ajà, ˝e punktualne przychodzenie na obiad mo˝e spo-
wodowaç przypi´cie im łatki ˝arłoka lub osoby niecierpliwej;

• Je˝eli na zaproszeniu widnieje napis „Sharp”, nale˝y przyjÊç na czas;
• Je˝eli zostały nawiàzane bliskie stosunki przyjacielskie, goÊcie mogà zja-

wiç si´ kilka minut wczeÊniej. Stàd gospodarz powinien byç gotowy na
przyj´cie goÊci jeszcze przed oficjalnym terminem jego rozpocz´cia;

• Korzystaj ze wszystkich zaproszeƒ na przyj´cia. Na ustanowienie pomyÊl-
nych relacji w biznesie wpływa równie˝ ustanowienie dobrych kontaktów
osobistych;

• Jedzenie ma w kulturze Singapuru bardzo wa˝ne znaczenie. Przyj´cia za-
wsze wià˝à si´ z konsumpcjà (typowe chiƒskie powitanie tłumaczone do-
słownie brzmi: „Czy ju˝ jadłeÊ?”);

• Na zaproszenie pisemne nale˝y odpowiedzieç w tej samej formie. WÊród
Chiƒczyków kolory biały i niebieski kojarzà si´ ze smutkiem; nie drukuj
zaproszeƒ na papierze w tym kolorze. Dobry kolor zaproszeƒ to czerwieƒ
i ró˝;

• Współmał˝onki mogà zostaç zaproszone na obiad, ale nie na lunch. Je˝e-
li w przyj´ciu uczestniczà współmał˝onki, sprawy biznesu nie mogà byç
pod ˝adnym pozorem poruszane;

• Ustawa antykorupcyjna w Singapurze jest bardzo restrykcyjna i urz´dni-
cy paƒstwowi mogà mieç zakaz uczestniczenia w przyj´ciach.
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Ubiór
• Singapur le˝y 137 km na północ od równika. Cały rok jest goràco (24°–31°C)

i wilgotno (wilgotnoÊç ponad 90%);
• Pora deszczowa to okres od listopada do stycznia, ale nagłe opady wyst´pu-

jà przez cały rok. Wiele osób nosi stale przy sobie parasol;
• Z uwagi na warunki klimatyczne nie wyst´pujà tu sztywne normy dotyczàce

ubioru w biznesie. Standardowym formalnym ubiorem dla m´˝czyzn sà ciem-
ne spodnie, koszula w jasnym kolorze z długim r´kawem i krawat, bez mary-
narki. Wielu biznesmenów nosi koszule z krótkim r´kawem, bez krawatu;

• Kobiety biznesu noszà bluzki z długim r´kawem w jasnym kolorze i spódni-
ce. Poƒczochy i kostiumy sà zarezerwowane dla bardziej oficjalnych urz´dów.
Kobiety biznesu noszà ubiory bardziej ozdobne ani˝eli ich odpowiedniczki
w USA czy Europie;

• Dopóki nie zorientujesz si´, jaki stopieƒ sformalizowania w tym zakresie
obowiàzuje, jako obcokrajowiec powinieneÊ ubieraç si´ bardziej konserwa-
tywnie. Panowie powinni nosiç marynarki i krawaty, a zdejmowaç je, kie-
dy wydaje si´ to właÊciwe. Cokolwiek nosisz, staraj si´, aby było to czyste
i utrzymane w nienagannym stanie; bierz kàpiel kilka razy dziennie, jeÊli to
konieczne;

• Wielu Singapurczyków ubiera si´ do pracy we wzorzyste koszule, z rozpi´-
tym kołnierzykiem. Nosi si´ je tak˝e w czasie wolnym. W czasie wolnym
nosi si´ równie˝ jeansy, ale nale˝y unikaç noszenia krótkich spodni;

• Aby nie naruszaç uczuç muzułmanów i hinduistów, panie powinny zawsze
nosiç bluzki przykrywajàce co najmniej ramiona. Spódnice muszà byç do ko-
lan lub dłu˝sze.

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• Do spraw biznesowych zazwyczaj mo˝na przechodziç bez rozbudowanych

rytuałów i długich pogaw´dek. Przy czym starsi biznesmeni skłaniajà si´
do prowadzenia biznesu z naciskiem na budowanie relacji, natomiast młod-
si sà zazwyczaj zorientowani na ubicie interesu;

• Z siadaniem zawsze czekaj, a˝ zostanie ci wskazane miejsce. W tej sprawie
obowiàzuje tu Êcisłe przestrzeganie hierarchii;

• Tempo negocjacji jest tu wolniejsze ni˝ w Europie. Bàdê cierpliwy;
• Cz´sto jeden wyjazd do Singapuru mo˝e byç niewystarczajàcy dla załatwie-

nia bardziej zło˝onej transakcji;
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• UprzejmoÊç nakazuje, by braku zgody nie okazywaç w sposób otwarty
– stàd słowo „nie” jest słyszane bardzo rzadko. Aby nie uraziç rozmówcy,
stosuje si´ uprzejme, lecz wykr´tne „tak”. W Singapurze „tak” mo˝e zna-
czyç wszystko, poczàwszy od „zgadzam si´”, poprzez „byç mo˝e”, do „sà-
dz´, ˝e z braku entuzjazmu z mojej strony odczytujesz to jako nie”;

• Jednym ze sposobów wyra˝enia „nie” jest wciàgni´cie (zassanie) powietrza
przez z´by. Dêwi´k ten wskazuje na powstanie problemu, bez wzgl´du na
towarzyszàce mu słowa;

• Na odmow´ wskazuje równie˝ uchylanie si´ od odpowiedzi, nawet jeÊli
z ust tej osoby nie padnie ani słowo „tak”, ani „nie”. Singapurczyk mo˝e
nawet udawaç, ˝e pytanie nie zostało zadane;

• Singapurczyk musi lubiç i nie czuç si´ skr´powany wobec osoby, z którà
prowadzi negocjacje. Relacje te nie przechodzà na twojà firm´. JeÊli twoja
firma wymieni osob´ negocjatora, musi on na nowo doprowadziç do stwo-
rzenia przyjaznego klimatu (nie dotyczy to sytuacji, w której nowy nego-
cjator jest krewnym poprzedniego);

• UprzejmoÊç, towarzyska ogłada to najwa˝niejsze cechy warunkujàce powo-
dzenie kontaktów w Singapurze. Ta uprzejmoÊç w ˝aden sposób nie ogra-
nicza determinacji biznesmenów z Singapuru do osiàgni´cia własnych
celów;

• Standardy uprzejmego zachowania mogà byç ró˝ne w ró˝nych kulturach
i wielu Singapurczyków mo˝e zadawaç ci bardzo osobiste pytania (np.
„Dlaczego nie jesteÊ ˝onaty?”, „Ile zarabiasz?”), nie zdajàc sobie sprawy,
˝e Europejczycy traktujà takie pytania jako niepo˝àdane. UÊmiechnij si´
i wyjaÊnij, ˝e takie tematy nie sà otwarcie poruszane w twojej kulturze,
jednoczeÊnie zdajàc sobie spraw´, ˝e sam mo˝esz niechcàcy naruszyç obo-
wiàzujàce miejscowe standardy uprzejmego zachowania;

• Singapurczycy mogà uÊmiechaç si´ lub Êmiaç w sytuacjach uznawanych
na Zachodzie za niewłaÊciwe. UÊmiech mo˝e ukrywaç za˝enowanie, nie-
ÊmiałoÊç, ˝al, niezgod´ czy poczucie stracenia twarzy. Singapurski biznes-
men mo˝e Êmiaç si´ w najpowa˝niejszym momencie spotkania; mo˝e to
wyra˝aç obaw´, nie jowialnoÊç;

• W Singapurze ka˝dy, kto publicznie oka˝e gniew, traci sromotnie twarz.
Osoba, która traci panowanie uwa˝ana jest za niezdolnà do kontrolowania
emocji. Nie b´dzie szanowana, nie mo˝na jej te˝ obdarzyç zaufaniem;

• Singapurczycy chiƒskiego pochodzenia uwa˝ajà, ˝e do kanonów uprzej-
moÊci nale˝y przedstawienie zarówno pozytywnej, jak i negatywnej opcji
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przy podj´ciu ka˝dej decyzji. Np. zamiast zapytaç po angielsku „Would
you like to have a dinner?” Prawdopodobnie zapytajà „You want dinner or
not”. Jest to wynikiem bezpoÊredniego tłumaczenia chiƒskich zwrotów na
angielski;

• Bàdê uwa˝ny w zadawaniu Singapurczykom chiƒskiego pochodzenia py-
taƒ. Osoba mówiàca po angielsku udzieli negatywnej odpowiedzi na py-
tanie „Isn’t my order ready yet?”, odpowiadajàc „no” (co oznacza: „No,
isn’t not ready”). Chiƒski sposób odpowiedzi jest odwrotny: „yes” (co ozna-
cza „Yes, it is not ready”);

• Wiek i starszeƒstwo sà ÊciÊle przestrzegane. Po przedstawieniu składu wa-
szej delegacji ustawcie si´ tak, aby najwa˝niejsze osoby zostały przedstawio-
ne pierwsze. JeÊli przedstawiasz dwie osoby, jako pierwsze wymieƒ
nazwisko osoby wa˝niejszej (np. „President Smith, this is Engineer Wong”);

• Mów spokojnym, łagodnym tonem. Zawsze bàdê opanowany. Pozostaw
du˝o czasu na odpowiedê na zadane przez ciebie pytanie; nie wolno
wchodziç komuÊ w słowo. UprzejmoÊç wymaga pozostawienia podyk-
towanej szacunkiem przerwy (10 do 15 sekund) przed przystàpieniem
do odpowiedzi;

• W rozmowach nale˝y unikaç tematów zwiàzanych z krytykà singapur-
skich dróg, religii, biurokracji czy polityki. Nale˝y tak˝e unikaç jakichkol-
wiek rozmów zwiàzanych z seksem;

• Dobrymi tematami do rozmów sà turystyka, podró˝e, plany na przyszłoÊç,
sukcesy firmy (mówienie o osobistych sukcesach traktowane jest jako nie-
uprzejme chełpienie si´) i jedzenie (nie zapominajàc o pochlebnym wyra-
˝aniu si´ o lokalnej kuchni);

• Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e partner b´dzie si´ orientował w realiach nasze-
go kraju i ogólnych mo˝liwoÊciach handlowych. Niekiedy te˝ ci, którzy
prowadzà interesy z Polskà, znajà kilka polskich słów. Dobrze jest umieç
si´ zrewan˝owaç kilkoma prostymi słowami w j´zyku miejscowym (w za-
sadzie w j´zyku chiƒskim);

• Negocjacje odbywajà si´ na ogół w niewielkich zespołach. Ze strony miej-
scowego kontrahenta wyst´pujà z reguły jedna, dwie osoby;

• Nale˝y si´ staraç nawiàzaç kontakty bezpoÊrednio z wytwórcami poszuki-
wanych towarów lub z du˝ymi wyspecjalizowanymi eksporterami. Drob-
nych poÊredników i agentów wskazane jest raczej unikaç;

• Wyniki rozmów i cz´Êciowe uzgodnienia dobrze jest jak najszybciej po-
twierdzaç w formie notatki, listu, faksu.
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Gestykulacja i zachowania publiczne
• Wszystkie grupy etniczne zamieszkujàce Singapur wolà przerywany kon-

takt wzrokowy; zwłaszcza w kontaktach mi´dzy osobami o nierównym
statusie;

• UÊcisk dłoni to jedyna forma publicznych kontaktów mi´dzy kobietà
i m´˝czyznà. Nie całuj i nie obejmuj osób przeciwnej płci w miejscach pu-
blicznych – nawet jeÊli to twoja ˝ona lub mà˝. Z drugiej strony dozwolo-
ny jest kontakt mi´dzy osobami tej samej płci. M´˝czyêni cz´sto trzymajà
si´ za r´ce lub spacerujà, obejmujàc si´ – jest to interpretowane wyłàcznie
jako przyjaêƒ;

• Lewa r´ka uwa˝ana jest za nieczystà zarówno przez muzułmanów, jak i hin-
duistów. Jedz przy u˝yciu tylko prawej r´ki. Nie dotykaj niczego ani niko-
go lewà r´kà, jeÊli mo˝esz zrobiç to prawà. Odbieraj prezenty prawà r´kà,
pieniàdze trzymaj w prawej r´ce. (OczywiÊcie, gdy konieczne jest u˝ycie
obu ràk, nale˝y u˝yç obu);

• Za nieczystà uwa˝ana jest równie˝ stopa. Nie przesuwaj niczego stopami
i niczego nimi nie dotykaj;

• Nie pokazuj podeszwy stopy i buta. Dlatego, np. siedzàc, mo˝na zało˝yç
nog´ na nog´, ale nie wolno poło˝yç nogi w kostce na kolanie drugiej no-
gi. Nie wolno równie˝ kłaÊç stóp na rzeczach do tego nieprzeznaczonych,
np. na biurku;

• Wskazanie na kogoÊ palcem wskazujàcym jest niegrzeczne. Malajowie u˝y-
wajà palca wskazujàcego jedynie w odniesieniu do zwierzàt. WÊród wielu
Hindusów niegrzeczne jest nawet wskazywanie przy u˝yciu dwóch pal-
ców. Kiedy musisz na coÊ lub na kogoÊ wskazaç, u˝yj całej prawej r´ki
z wyprostowanymi palcami. Mo˝esz tak˝e wskazaç prawym kciukiem, pod
warunkiem, ˝e pozostałe cztery palce sà zwini´te (upewnij si´, ˝e wszyst-
kie sà zwini´te – starsi Malajowie zwini´tà pi´Êç z wyciàgni´tymi kciukiem
i małym palcem traktujà jako obraz´);

• Uderzenie pi´Êcià w dłoƒ drugiej swojej r´ki jest u Malajów sproÊnym ge-
stem;

• Głowa traktowana jest przez wielu Malajów i Hindusów jako siedziba du-
szy. Nie dotykaj czyjeÊ głowy, po głowie nie głaszcz równie˝ dziecka;

• WÊród Hindusów przerzucenie głowy z boku na bok z przechylaniem jej
w stron´ ramion oznacza zgod´, chocia˝ Europejczycy mogà to interpre-
towaç jako przeczàce kiwni´cie głowà (tymczasem Europejczycy, aby za-
przeczyç, kr´cà głowà, nie skłaniajàc jej w stron´ ramion);
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• Przywołaç kogoÊ mo˝na wyciàgni´tà r´kà, z dłonià zwieszonà w dół i ma-
chajàc palcami w kierunku do siebie. Przywołanie dłonià zwróconà do gó-
ry z jednoczesnym kiwaniem do siebie palcem wskazujàcym (tak jak
w Europie) mo˝e byç potraktowane jako zniewaga;

• Stanie w pozycji „wziàwszy si´ pod boki” jest odczytywane jako postawa
agresywna;

• Dystans interpersonalny ró˝ni si´ w zale˝noÊci od kultury. Ogólnie nale˝y
utrzymywaç dystans jak do podania r´ki (60–80 cm). Hindusi majà tenden-
cj´ do utrzymywania nieco wi´kszego dystansu (80–100 cm).

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• Singapur jest dumny z bycia najmniej skorumpowanym paƒstwem w Azji.

Obowiàzuje w nim bardzo restrykcyjne prawo antykorupcyjne;
• Urz´dnicy w instytucjach paƒstwowych mogà nie przyjàç ˝adnego upo-

minku;
• Upominki wr´cza si´ mi´dzy przyjaciółmi. Nie wr´czaj prezentu nikomu,

dopóki nie ustanowisz z nim dobrych relacji, inaczej twój gest mo˝e byç
odebrany jako łapówka;

• Nie jest w zwyczaju odpakowywanie prezentu w obecnoÊci darczyƒcy. (Mo-
głoby to sugerowaç, ˝e obdarowany jest zachłanny i niecierpliwy). Obdaro-
wany krótko podzi´kuje i odło˝y zapakowany podarunek na bok,
a rozpakuje go po twoim wyjÊciu;

• Chiƒczycy tradycyjnie trzykrotnie odmawiajà przyj´cia podarunku, zanim
go zaakceptujà; słu˝y to oddaleniu od nich podejrzenia o zachłannoÊç. Na-
legaj na przyj´cie upominku, a kiedy go przyjmà, wyraê zadowolenie z te-
go faktu;

• Jako prezent zawsze akceptowane przez Chiƒczyków sà artykuły ˝ywno-
Êciowe, ale unikaj przynoszenia ze sobà ˝ywnoÊci w prezencie, gdy jesteÊ za-
proszony na obiad lub przyj´cie, chyba ˝e uzgodniłeÊ to wczeÊniej.
Przyniesienie ˝ywnoÊci mo˝e sugerowaç, ˝e gospodarz zaoferował jej zbyt
mało. Upominek w postaci ˝ywnoÊci lepiej posłaç z wyrazami podzi´kowa-
nia po przyj´ciu;

• Przedmioty i kolory kojarzàce si´ Chiƒczykom z pogrzebem i ˝ałobà to:
słomkowe sandały, zegarki, bocian lub ˝uraw, chustki do nosa oraz inne,
których dominujàcym kolorem jest biały, czarny lub niebieski (dotyczy to
równie˝ papieru do pakowania). Unikaj dawania ich jako prezentów;



• Chiƒczykom nie wr´czaj w prezencie równie˝ no˝y, scyzoryków bàdê in-
nych tnàcych przyrzàdów – sugerujà one zerwanie przyjaêni;

• Chocia˝ Chiƒczycy kupujà kwiaty tylko chorym i na pogrzeb, zachodnie
zwyczaje i reklamy upowszechniły kwiaty jako prezent. Wr´czaj tylko pa-
rzystà liczb´ kwiatów, liczba nieparzysta przynosi pecha;

• Z okazji Chiƒskiego Nowego Roku zwyczajowym prezentem sà pieniàdze
w czerwonej kopercie (hongbao) dla dzieci i dla personelu obsługi, z którym
mamy stale do czynienia. Powinny to byç nowe banknoty o parzystych nu-
merach i w parzystej liczbie;

• Wieprzowina i alkohol sà zakazane dla przestrzegajàcych religijnych zasad
muzułmanów – nie wr´czaj tych wyrobów Malajom (tak˝e wyrobów ze
Êwiƒskiej skóry oraz perfum zawierajàcych alkohol). Inne artykuły ˝ywno-
Êciowe sà mile widzianymi prezentami, jednak wyroby mi´sne muszà byç
„halal” (muzułmaƒski odpowiednik koszernoÊci);

• Malajowie traktujà psy jako nieczyste. Nie wr´czaj psów-zabawek (masko-
tek) ani prezentów z obrazkami psów (np. kalendarza);

• Gdy chcesz daç w prezencie pieniàdze Hindusowi, upewnij si´, aby była to
liczba nieparzysta (w przeciwieƒstwie do chiƒskiej tradycji);

• Przestrzegajàcy religijnych zakazów Hindus nie je wołowiny i nie u˝ywa
produktów wytwarzanych z bydła. To wyklucza jako prezenty wi´kszoÊç
wyrobów ze skóry;

• Wi´cej informacji o zasadach wr´czania upominków mo˝na zaleêç w zawar-
tych w niniejszym przewodniku opracowaniach dla Chin, Malezji i Indii.
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SRI LANKA

Umawianie spotkaƒ
• Na Sri Lance wyst´pujà dwa j´zyki oficjalne: syngaleski i tamilski. J´zyk

angielski, którym włada ok. 10% ludnoÊci, jest j´zykiem handlu. U˝ywa-
ny jest na obszarach turystycznych; mówi nim swobodnie tak˝e wi´kszoÊç
ludzi biznesu i starszych urz´dników;

• Do punktualnoÊci przykłada si´ du˝à wag´ i oczekuje si´ jej od ludzi Zacho-
du. Nie nale˝y jednak si´ dziwiç, gdy nasz lankijski partner si´ spóênia lub
ka˝e nam czekaç;

• W godzinach szczytu ruch uliczny na terenach zabudowanych jest bardzo
utrudniony. Umawiajàc tego samego dnia kolejne spotkania, nale˝y prze-
widzieç sporo czasu na przejazd;

• Obcokrajowiec powinien umawiaç si´ z co najmniej tygodniowym wyprze-
dzeniem. Spotkanie nale˝y tak˝e potwierdziç z jedno- lub dwudniowym
wyprzedzeniem;

• Rankiem i po południu mieszkaƒcy Sri Lanki urzàdzajà sobie przerw´ na
herbat´. Nie oczekuj, ˝e ktokolwiek w tym czasie zajmie si´ tobà, nawet
gdyby siedział przy swoim biurku. W tym czasie nie załatwia si´ ˝adnych
spraw;

• Wiele wst´pnych spotkaƒ w biznesie odbywa si´ przy posiłku. Umówienie
si´ na lunch w restauracji jest powszechnie przyj´tym rozwiàzaniem w przy-
padku pierwszego spotkania.

Powitanie i tytułowanie
• Tradycyjne miejscowe powitanie polega na zło˝eniu dłoni razem na wyso-

koÊci podbródka, powolnym ukłonie i wypowiedzeniu słowa „namaste”
(co oznacza: pozdrawiam twoje boskie zalety). Od obcokrajowców nie ocze-
kuje si´ inicjowania tego typu gestów, ale ich odwzajemnienie zostanie do-
cenione;

• WłaÊciwe jest tak˝e, w odniesieniu do obu płci, podanie r´ki. Jest to pozo-
stałoÊç wpływów brytyjskich;

• Wiele miejscowych kobiet nadal powstrzymuje si´ od kontaktów fizycz-
nych z m´˝czyznami spoza rodziny, dlatego zawsze czekaj, a˝ Lankijka
pierwsza wyciàgnie r´k´ na powitanie;


