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Să ştiţi lucrurile
înainte de a pleca

Children |



Students |

Business people |

C H I N A - T h i n g s To K n o w B e fo r e Yo u G o

Tourists

Prefaţă
De câte ori plecaţi într-o ţară sau întâlniţi oameni din această ţară, întotdeauna veniţi
pe locuri diferite şi aflaţi lucruri care sunt diferite. Ei mănâncă lucruri diferite, ei au idei
diferite despre timp, politeţe, cum de a respecta pe cineva, ceea ce este important
în viaţă. Destul de natural, şi, în ciuda faptului de a şti că toţi cetăţenii unei ţări nu se
comportă toţi în acelaşi mod, veţi face generalizări de la ceea ce vedeţi şi veţi acumula
experienţă. Aceasta va ajuta să vă faceţi idei despre cum să vă comportaţi. Iată o scurtă
prezentare a unora dintre lucrurile care vă pot apărea atunci când vizitaţi China, sau,
atunci când vorbiţi cu poporul chinez. În mod evident nu toată lumea se va comporta
aşa cum este descris, dar de cele mai multe ori vor fi aduse exemple în care descrie
ceea ce este o parte normală a vieţii sociale. Ceea ce este important, este de a citi acest
lucru cu atenţie şi să utilizaţi aceste informaţii ca un punct de plecare pentru a explora
bogaţiile din China şi cultura sa.
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Un scurt context
BASIC MODULE |

China este a treia ţară mare din lume - după Rusia şi Canada - şi cea
mai mare ţară din Asia.Pe teritoriul de aproximativ 9.600.000 de
kilometri patraţi locuiesc de mai mult de 1.300.000.000 de oameni.

Oraşele în China sunt adesea foarte mari. În
conformitate cu Cartea albastră oficial publicată în 2009 de către Academia de Ştiinţe
Sociale din China rezultă că până în 2008,sunt
118 de oraşe cu o populaţie de peste 1 milion
şi 4 oraşe peste 10 milioane de oameni. Cele
mai populate oraşe sunt Chongqing în jurul de
29.190.000 în 2011, Shanghai, 23.470.000 în
2011, urmat de Beijing, 20.180.000 în 2011,
regiunea Hong Kong este locuita „doar” de
circa 7.071.576 de oameni.
Ţara a fost numită China de către străini.
Chinezii o numesc în mod tradiţional Regatul
Mijlociu (Zhongguo). În trecut, chinezii considerau într-adevăr ţara lor de centru al lumii.
Astazi, chinezii sunt foarte mândri de naţiunea lor şi cultura sa. Dacă critici China la un
chinez, el sau ea se poate simţi foarte jignit
personal. Asa că, în orice călătorie în altă ţară,
este înţelept să păstraţi opiniile, criticele pentru dvs. Este caz particular cu subiecte care au
generat critici din China, în Occident, cum ar
fi politica unui copil, şi a drepturilor omului.
Dirijată de trei T - Tibet, Taiwan, precum şi
Tianamen.



Potrivit informaţiilor oficiale guvernului chinez, există 56 de grupuri etnice diferite care trăiesc în China.
Marea majoritate (mai mult de 90%) sunt chineză
Han, lăsând 55 de grupuri minoritare care trăiesc în
toată ţara.Guvernul chinez este preocupat să menţină identitatea acestor grupuri şi ca o consecinţă a
acestui fapt, grupurile nu sunt supuse controlului legislativ al populaţiei.
Potrivit unui studiu realizat de Universitatea Purdu
efectuate în 2007 mai mult de jumătate din cetăţenii
chinezi pretind a fi ateişti.Revoluţia Culturală a avut
o mare influenţă în acest sens. Cu toate acestea, credincioşii de aproape fiecare religie - taoism, budism,
islamul, iudaismul, pot fi găsiţi în China.

- taoism,
budism, islamul,
iudaismul,
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pot fi găsiţi în China.

Capitolul 1

Comunităţile etnice
BASIC MODULE |

Atitudine individualistă a fiecărei fiinţe umane este adesea vazută, ca tipic pentru cultura
occidentală. În China oamenii sunt crescuţi cu
credinţa că comunitatea este pe primul loc bunăstarea acesteia este mult mai importantă decât fericirea individuală. Astfel,oamenii
chinezi de multe ori făcând aceea ce fac alţii,
cred că ceea ce gândesc şi fac alţii este o decizie luată în mod colectiv. După toate, dacă
toată lumea face ceva într-un mod special, trebuie să aibă sens. Armonia în cadrul unui grup
este principală valoare. Prin urmare,ceea ce
este văzută pozitiv în vest, este privită negativ
în China. Există confirmare că acest lucru se
va schimba.Generaţia tânără tinde să fie mai
individualistă, deşi sentimentul de loialitate
faţă de familie, de companie şi de ţară este
încă foarte puternic.
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Valori şi Atitudini
BASIC MODULE |

Chinezii considera principiile taoismului şi confucianismului ca fundamentale pentru cultura lor şi acestea sunt încă preţuite astăzi. Aceste valori tradiţionale sunt în esenţă, în cauză, cu lupta pentru armonie
cu lumea înconjurătoare,de auto-acceptare, precum
si cele cinci virtuti confucianiste de proprietate, înţelepciune, credinţa, justiţie şi umanitate.
Cel mai important lucru pentru un chinez este de
a „păstra faţa”. Acest lucru poate fi identificat cu conceptele occidentale de demnitate, onoare şi reputaţie. Cineva care „păstrează faţa lui” şi îi ajută pe alţii
„să păstreze faţa lor”, este o persoană respectabilă.
Pentru un chinez „ pierderea feţei” este o tragedie.
Aceasta poate duce la distrugerea unei relaţii. Prin
urmare, este important să vă asiguraţi ca conversaţiile să decurgă fără probleme. Critica directă, în special
a unei persoane ar putea duce la „pierderea faţei”
şi distrugerea prieteniei sau potenţial a relaţiei de
afaceri.

În mod tradiţional, chinezii urăsc să se manifeste.
Ei apreciază modestia şi amabilitatea,care sunt înţelese ca subestimarea însuşi, care este mai mult sau mai
puţin egale cu forme occidentale de modestie. Un chinez ar subestima mereu el însuşi şi de a sublinia statutul de cei din jurul lui. Când aude un compliment el ar
spune că este exagerat şi că nu-l merită.
Respectul pentru tradiţie este foarte important în
viaţa chineză. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece unele tradiţii chineze au durat neîntrerupt de
mii de ani. Chinezii sunt conştienţi cât de importantă
este contribuţia lor la dezvoltarea civilizaţiei mondiale. Într-adevăr, ce ar face umanitatea fără hârtie,
paste, porţelan, sistemul zecimal, umbrele, mătase,
busole, movile,metode de imprimare, praf de puscă,
ceai, periuţe de dinţi şi ... hârtie igienică?
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Copiii din China
CHILDREN MODULE |

Copiii în China sunt adoraţi. Ei nu sunt văzuţi ca fiinţe separate,
ci ca urmaşii - descendenţa liniei. Un chinez este inseparabil şi
pentru viaţă, legat de familie pe care iubeşte şi acceptă, dar, de
asemenea, se implică în toate şi în cunoştinţe despre toate.

În China, de obicei, bunicii au grijă de un
copil. Copiii în mod tradiţional sunt ţinuţi în
braţe sau în spate de adulţi pentru mult mai
mult timp, decât este de obicei în Occident.
Ei, de asemenea, de multe ori dorm în camera părinţilor pentru mult mai mult timp,
decât în casele de Vest. Unii cred că aceast
comportament dă naştere la spiritul de colectivitate, atât de răspândit în societatea
chineză.

Începând cu sfârşitul anilor 1970, cu introducerea treptată
a „politicii a unui copil”, familia medie din China ridica doar un
singur copil,deşi această politică acum începe să fie mai relaxată. Parţial acest lucru are legătura cu creşterea bogăţiei. Părinţii
îşi pot permite acum doi copii şi a plăti amenzi, care sunt uneori impuse pentru a avea un al doilea copil.Copilul este centrul
de familie - ei sunt numiţi „împăraţi mici” - şi chiar în familiile
în care nu sunt părinţii foarte bogaţi, se depun eforturi pentru
a oferi ceea ce este mai bun pentru copiii lor. Unii spun că este
incredibil de complăcea.
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CHILDREN MODULE |

Un copil chinez nu are mult timp liber. Parinţii chinezi cred că, prea mult timp liber are un efect negativ
asupra rezultatelor învăţării. În timp ce în timpul liber
de studii, copiii pot juca cu zmeul de vânt, practica
kung-fu, juca tenis de masă sau badminton sau alte
activităţi la aer liber. Părinţii văd acest lucru ca parte
a dezvoltării copilului în ansamblu.
Părinţi iubitori chinezi au grijă în principal de dezvoltarea a copilului lor. Un tânăr chinez este menit să lucreze din greu şi să depună eforturi pentru excelenţă.
Părinţii trebuie să doteze urmaşii săi cu abilităţi care
pot fi utile la vârsta adultă. La fel ca în multe ţări,
pierderea de timp fie la televizor sau pe jocuri video,
este considerat greşit, deşi generaţia mai tânără devine mai prietenoasă pe internet.

În mod tradiţional unei mame chineze nu-i pasă mai
mult de sine decât de copilul ei. Nemulţumirea ei cu
rezultatele muncii copilului ei este exprimată deschis
şi fără ocolişuri. Ea, de asemenea, nu se bucură de
tot ce face copilul - unele lucruri sunt evidente şi nu
trebuie să fie recompensate. Realizări adevărate sunt
admirate de către întreaga familie. Recent, cu toate
acestea, acest lucru devine un motiv pentru dezbateri în mass-media chineză.

Părinţii pun mare accent pe virtutea tradiţională a
„Dong Shi”, cu alte cuvinte, predarea unui copil să
se comporte adecvat în situaţii în orice moment.
Copiii ar trebui să fie atenţi şi maturi, în primul rând
să aibă grijă de alţii şi după de ei înşişi. Tânărul ar
trebui să prevadă, de asemenea, nevoile altora.
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Educaţie
STUDENTS MODULE |

Educaţia este tratată extrem de serios - are prioritate faţă de toate
celelalte lucruri. Chinezii au mari speranţe pentru copii lor şi prin urmare,
depun eforturi pentru a le atinge. De la vârstă foarte fragedă copiii se
obişnuiesc să concureze şi muncesc din greu pentru cele mai înalte grade.

Învăţătura s
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În China, profesorii sunt trataţi cu mare respect.Este
considerat nepoliticos adresarea către profesor în mod
direct de numele lor.Mod normal de adresare ar fi, să-i
numim după numele de familie şi cuvântul „profesor”.
Deci, dacă aveţi o profesoară numită doamna
Wang, ar suna „Lao Wang Shi” („profesoară”,
Wang).

În afară de „Dong Shi” există, de asemenea, calitatea „Zheng Jing”, sau de bune maniere. Un tânăr
chinez ar trebui să fie credincios, cinstit, virtuos, just
şi ascultător. În nici un fel nu ar trebui să se abată de
la normele acceptate.
În China educaţia începe de la vârsta de 3 ani şi
acest lucru face ca familia să fie mândră când sunt
rezultate bune. „ Minus” ar putea fi o tragedie de



familie. Clasele care nu sunt satisfăcătoare, fac ore de
exerciţii suplimentare la domiciliu, în conformitate cu
regula că „practica te face perfect”.
Copiii chinezi sunt supuşi la foarte greu lucru - ei petrec
ore cu cărţi şi mulţi dintre ei fac cursuri suplimentare
alese de parinţii lor. Acestea sunt de multe ori lecţii de
limba engleză, jocul la instrumente muzicale, de înot
şi alte exerciţii fizice.
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Sunt trei niveluri ale sistemului de învăţământ - primar, gimnazial şi liceu înainte de a lua examenele, pentru a merge la universitate.
Examenul universitar este numit „un examen mare” (Gao kao)
şi se efectuează în luna iunie în fiecare an, în fiecare provincie.
El dureaza 3 zile şi include matematică, limba chineză, o limbă
străină şi un obiect suplimentar, care variază în funcţie de alegerea studentului.

În China, în 2011 au fost aprobate 2429 de universităţi de stat
şi private. Acest număr nu include universităţi militare, nici
universităţile din Hong Kong sau Macao. (In China nu se face
distincţie între colegii şi universităţi) Aproximativ 34.000.000
de oameni fac studii în universităţile chineze la acest moment.
După 4 ani, de obicei, elevii primesc o diplomă de licenţă.
Pentru a obţine un masterat este nevoie adesea de alţi 2 sau 3
ani de studii. Doctorii în mod normal, 3 - 5 ani.

Deşi mulţi chinezi tineri sunt la universitate (în 2011 78,7%
din totalul absolvenţilor au avut ocazia de a merge la universitate) *, selecţia pentru universităţile superioare este
foarte aspră.
Uneori este nevoie de a fi un student fruntaş din provincie
pentru a fi admis la o universitate superioară.Competiţia
este dură şi, uneori, o fractiune de un punct poate decide
dacă un elev este admis sau nu. Unele universităţi acum organizează propriile lor examene de admitere,cum ar fi „Gao
Kao”, sau test de admitere.
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Chinezii invită cu nerăbdare studenţi din străinătate. În afară de dorinţa de a împărtăşi
cunoştinţele şi experienţele, profilul internaţional de universitate va fi consolidat prin
schimburi cu vizite de studenţi de peste mări.
Cele mai multe dintre studenţi chinezi locuiesc în campus. Ei locuiesc în cămine,unde
camerele aproape întotdeauna sunt partajate. Un student poate să se găsească în cameră cu 8 persoane şi mai multe , deşi în cele mai multe cazuri vor fi 6 sau 4. La nivel
postuniversitar vă puteţi aştepta la 2 studenţi într-o cameră. Studenţii internaţionali, de
obicei, nu locuiesc împreună cu studenţii chinezi.
În China, învăţământul superior nu este gratuit. Chiar şi şcolile de stat percep taxe de
şcolarizare. Pentru o familie de chinezi medie, este o cheltuială mare. Cu toate acestea,
educaţia copiilor este o prioritate pentru fiecare familie. Cu sacrificii mari a părinţilor şi
economisirea banilor de către bunei,se strânge pentru educaţia nepoţilor. Educaţia este
văzută ca calea spre prosperitate şi un loc de muncă bun.
„Deveniţi un medic, un inginer, sau un om de afaceri” - acestea sunt dorinţele părinţilor
chinezi. Aceste profesii sunt considerate prestigioase. Unul dintre motivele care au un
astfel de statut este, deoarece acestea necesită mulţi ani de educaţie şi învăţare pe tot
parcursul vieţii.

Deşi anumite profesii, cum ar fi cele legate
de literatură, limbi străine sau de artă nu au
fost apreciate la nivel ca stiinta, medicina,
sau de drept, în zilele noastre dacă cineva
este capabil de a câştiga un trai bun cu
aceste competenţe, atunci acest lucru este
văzut ca pozitiv. Părinţii sunt permanent
îngrijoraţi despre, cât de stabilă va fi cariera
copiii lor.

10
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Europenii care călătoresc în China vor contacta o lume diferită,cu
oameni prietenoşi, hoteluri curate, cu nici un pericol de furt.
China este o ţară relativ sigură pentru un turi.st. Este o ţară mare,
pentru a o simţi trebuie de călătorit în jurul ei. Ţineţi cont
de faptul că nu numai străinii, dar şi milioane de chinezi ar dori,
de asemenea, să o călătorească.

În unele perioade ale anului - în special
de sărbători naţionale - se fac rezervări
cu mult timp înainte La Festivalul de primăvară mulţi chinezi călătoresc înapoi
în oraşele lor de origine şi sistemul de
transport devine atât de încărcat că,s-ar
putea crede că nu mai este spaţiu pentru
nimeni. Odată oraşele erau pline numai
de biciclete,acum sunt pline de maşini
şi blocaje de trafic sunt frecvente.

Călătorii aeriene
Există în prezent un număr tot mai mare de mijloace de transport
relativ ieftine, care vă pot transporta de la o regiune din China la
alta.Zborurile de avion sunt bine organizate şi eficiente,în cel mai
scurt timp şi cel mai bun şi uşor mod puteţi ajunge de la punctul A la punctul B. La fel ca şi transportul intern devine rezervat
cu mult timp înainte, zborurile internaţionale şi astfel de conexiuni, de asemenea,au de suferit în timpul perioadei vacanţei de
vară,festivalurilor, de Crăciun, de Paşte şi de Ziua Recunoştinţei.

11
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Călătorii cu trenul
Dacă aveţi timp şi vă plac aventurile, atunci trenurile
din China sunt o modalitate foarte bună de a călători.
Ele sunt punctuale şi eficiente - în special cu numărul
de trenuri noi, de mare viteză care sunt construite deşi ele sunt de multe ori incredibil de aglomerate.
În China, biletele pentru trenuri sunt puse la vânzare în anumite zile înainte de plecare. Acest lucru ar putea fi cu 10 sau 20 de zile.Trebuie să ştiţi
că, atunci când mergeţi să procuraţi biletul,să fiţi
siguri că doriţi să-l cumpăraţi. La sărbători, este
aproape imposibil de a cumpăra un bilet - oamenii dorm la gară şi luptă pentru a lua trenul.

12

Trenurile cu paturi de dormit moi sunt
destinate pentru călători bogaţi,cele
dure sunt pentru cei, care nu sunt la
fel de bogaţi. Există, de asemenea,
scaune moi şi bănci dure pentru alte
clase sociale.
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Vacanţe publice chineze
Sărbătoare

Data

Zile de vacanţă

Anul Nou

1 ianuarie

3 zile

Festivalul de primăvară

Se mută în funcţie de ciclul lunar

7 zile

Festivalul Qingming

De obicei, în aprilie, dar se mişcă cu ciclul lunar

3 zile

Ziua de mai

1 mai

3 zile

Festivalul dragonului
plutitor

ziua a 5-a din a 5-a lună cu lună

3 zile

Ziua mijlocului
toamnei

15 august conform calendarului lunar

1 zi

Ziua Naţională

1 octombrie

7 zile

Fiţi conştienţi,
dacă faceţi ara
njamentele de c
ălătorie, că mu
lţi
chinezi iau tim
p liber de la se
rviciu de sărbăto
ri - în special
la Festivalul de
primăvară şi de
Ziua Naţională
. În aceste momente toate fo
rmele de
port sunt deose transbit
de aglomerate
.

13
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Dialecte
Există multe dialecte chineze, dar numai două dintre ele au mai mare importanţă: mandarină şi cantoneză,totuşi mandarină este tot mai acceptată ca standard pentru ţară,
în formă scrisă şi orală. Ambele sunt limbi tonale. Aceasta înseamnă că sensul unui cuvânt
poate fi schimbat în funcţie de ton - chiar şi pentru acelaşi ton sensul se poate schimba în
funcţie de context! Cu toate acestea, este foarte folositor să ştiţi câteva expresii de bază
în chineză, căci mulţi oameni chinezi nu vorbesc încă bine limba engleză.
Chineza are două feţe - vorbită şi scrisă. Acest lucru înseamnă că scrisul nu este o transcriere a modului în care un cuvânt sună (aşa cum este într-un sistem de scriere de vest).
Pentru a ajuta de a învăţa chineza, au existat multe încercări de a romaniza limba (de
exemplu, utilizarea unei forme de alfabet de vest). Acest lucru a culminat în Pinyin - (un
fel de ortografie chineză prin sunet) şi este folosit atât la şcoală cât şi în China, pentru
a ajuta la străinii să înveţe limba. Acum, în loc să vă frământaţi cu caligrafie de caractere
chinezeşti, tastaţi pur şi simplu un cuvânt în pinyin şi caracterele apar pe ecran. Un computer poate citi, de asemenea, caractere.

Negociere
Negocierile sunt foarte frecvente în China. Oriunde veţi afla nu strică să întrebaţi, dacă
puteţi avea o reducere. În zonele turistice mai ales, se poate negocia din greu. Aţi putea
începe chiar de la 10%! În cazul în care vânzătorii sau negustorii nu vorbesc limba engleză, puteţi comunica cu uşurinţă folosind calculatorul lor de a le arăta cât de mult sunteţi
dispuşi să plătiţi. Ca în orice ţară, uneori, oamenii pot folosi şantaj emoţional pentru a vă
onvinge să cumpăraţi mai mult sau să plătiţi mai mult. În final depinde de ceea ce simţiţi
dvs.dacă lucrurile pe care cumpăraţi au valoare şi dacă vreţi cu adevarat acest lucru.
14
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Restaurante din China sunt de multe ori locuri pline de viaţă, zgomotoase,unde luarea mesei este
însoţită de o mulţime de conversaţii. În unele restaurante sunt camere separate laterale pentru
grupuri de persoane sau pentru ocazii speciale şi
dacă sunteţi invitaţi la cină de către un chinez s-ar
putea fi, să luaţi masa cea mai gustoasă. Ca în orice ţară, există o gamă de restaurante de la nivelul
cel mai înalt şi de lux,până la mâncarea din săli a
centrelor comerciale.Meniul vă este prezentat de
multe ori cu o carte mare, cu poze viu colorate ale
produselor alimentare în ea. În unele ar putea fi
o descriere a produselor alimentare în limba engleză, dar în multe locuri acest lucru nu este încă
practicat şi veţi trebui să ghiciţi ceea ce se mănâncă. Bucătăria chinezească, implică de a mânca
multă carne. Carnea de porc este la fel de populară ca de pui, raţă şi de peşte.Vă poate fi prezentat
chiar peştele viu într-o pungă de plastic, înainte de
a lua şi a găti la bucatarie pentru dvs. Dacă sunteţi vegetarian,totuşi, nu veţi pleca flămând.Există
o gamă largă de produse vegetale foarte gustoase
din care puteţi alege.
Pentru călătorii care nu doresc să guste mâncarea
locală, sau care doresc să iau o pauză înainte de a
încerca mâncarea din restaurantele chineze, există
un număr tot mai mare de lanţuri internaţionale,
cum ar fi Pizza Hut şi MacDonalds. Desigur, şi acestea au fost adaptate pentru a se potrivi gusturilor
locale, astfel încât nu vă aşteptaţi să găsiţi exact
aceea ce este acasă.
15

Alimentaţie
Bucătăria chinezească este sofisticată si foarte diversă.Mâncarea variază de la regiune la regiune - şi
careva mâncare regională este mai mult cunoscută
decât altele (cum ar fi Sichuan sau Guangdong ). Orez
sau fidea sunt alimente de bază de mai multe feluri
de mâncare din China. Unele feluri de mâncare sunt
cunoscute la nivel internaţional, cum ar fi raţă Pekin
sau găluşte cu umplutură de carne. Nu fiţi surprinşi
dacă oamenii mănâncă lucruri, care vesticii ar putea
considera ceva straniu, cum ar fi picioare de găină
sau bot de porc. Cu toate acestea, mitul că chinezii
mănâncă orice, este doar un mit.
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Obiceiuri diferite
Călătorind în orice ţară, veţi vedea în mod inevitabil,
lucruri pe care oamenii găsesc normal, dar pe care puteţi găsi neobişnuit şi eventual, surprinzător.Referitor la
acestea fel de lucruri puteţi ofensa pe cineva în mod
natural din neatenţie. China nu este o excepţie la acest
lucru.
Deşi sunt considerate maniere proaste, oamenii scuipă
în stradă mai des decât în Europa şi fac de multe ori mai
mult zgomot atunci când mănâncă. Ei, de asemenea,
suflă nasul lor uneori în mod deschis, fără batiste. În
toaletele publice hârtie nu este întotdeauna,trebuie să
vă luaţi dumneavoastră.Multe toalete publice sunt de
multe ori îndesate.
Chinezii cred că unele obiceiuri europene sunt destul de
ciudate cum ar fi: punerea batistei folosite înapoi în buzunar, muşcatul unghiilor,scobitul în dinţi, atingerea gurii cu unul din degete,sunt toate considerate neigienice.
Evitaţi să faceţi feţe şi gesticulări,în special îndreptate.

Negocierile dură de obicei o lungă perioadă
de timp.Trebui să fiţi răbdător, optimist, calm
şi amintiţi-vă, că oamenii chinezi nu-şi expun
opiniile lor în mod direct. În mod tradiţional,
ei mai degrabă ar evita o confruntare, abordă
o problemă din nou de a găsi o soluţie diferită.

16
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Pentru oamenii de afaceri chinezi, atunci când fac o afacere,
cel mai important lucru este competenţa de contractant.
Ei verifică cunoştinţele sale în un domeniu special în cursul
primei reuniuni. În funcţie de cunoştinţele de un partener
de afaceri, ei respectă pe el, sau încearcă să profite de lipsa
lui de cunoştinţe.
Astfel, atunci când apar expresii, cum ar fi: „poate”,
„vom reveni la aceasta mai târziu”, sau „vom vedea”,
acestea ar trebui să fie înţeleasă ca „nu”. Ar trebui
să fie păstrat în vedere faptul că, în limba chineză nu
există echivalent de „nu” sau „da”.
Poporul chinez tratează ierarhia atât în viaţa privată
cât şi de afaceri cu cel mai mare respect. Astfel, şefii
delegaţiilor sunt primii care intră în sală de conferinţe
şi ei sunt cei care negociază. Partenerii trebuie să se
asigure că acestea reprezintă un rang egal. Membrii
echipei ar trebui să evite exprimarea unor opinii diferite faţă de poziţia de lider.
O încălcare a etichetei este considerată de către chinezi ca o pată pe onoarea şi poate îngropa şansa de
cooperare. Dacă doriţi să faceţi afaceri cu chinezi, nu
trebuie să-i criticaţi in mod deschis,să faceţi glume
pe seama lor sau să-i trataţi într-un mod, care nu se
potriveşte cu poziţia lor în societate.
Punctualitatea este foarte mult apreciată - a vini târziu la o întâlnire este o infracţiune cu caracter personal. O întâlnire începe cu un discurs de bun venit de
gazdă - şeful de echipă. Apoi, o reciprocitate ar trebui
să urmeze.Discuţii despre lucruri mărunte are rolul
de a slăbi atmosfera şi de a face mai plăcută.Aplauze
pot fi o modalitate pentru a primi pe cineva într-o
companie. Acestea ar trebui să fie reciproce.

17
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Dacă doriţi să faceţi afaceri cu chinezi, ar trebui să
vă faceţi o mulţime de cărţi de vizită - le pasă foarte
mult de frumoasă prezentare de pe carte de vizită.
Cărţile de vizită trebuie să fie date şi luate cu ambele
mâini. Este nepotrivit de a pune o carte de vizită în
buzunar în faţa a proprietarului. Este adesea util de
a plasa cărţile de vizită pe masă, în faţa Dvs. în timpul
unei întâlniri (în cazul în care este o masă), ca un ghid
pentru a vă ajuta să vă amintiţi numele.
Nu trebuie să gesticulaţi, să faceţi feţe,să atingeţi sau
să loviţi pe umăr, să chicotiţi sau să izbucniţi în rîs
fără nici un motiv! Chinezii apreciază comportamentul restrâns şi calm. Urăsc arătatul cu degetele - dacă
doriţi să arătaţi la ceva, faceţi aceasta cu o mână deschisă.

Vestimentaţia
Vestimentaţia de afaceri este conservatoare
- costume de culoare închisă şi pantofi, cravate
subjugate. În afaceri, eticheta de dame constă în
rochii sau costume fără tocuri prea înalte. Rochii
mini, bijuterii de prost gust sau bluze decoltate
nu fac o impresie bună. În timpul verii, oamenii
nu trebuie să poarte cravate şi jachete. Pantaloni
de culoare închisă şi un tricou cu guler înainte
sunt acceptabile.

Atunci când faceţi afaceri cu chinezii să fiţi
conştienţi de faptul că negocierile au nevoie de
timp.Chinezii gândesc despre timp în context
„cosmic” şi fac mereu planuri pe termen lung.
În timp ce europenii ar dori să obţină totul mai
rapid. Atunci când termenele sunt stabilite, este
bine să aveţi câteva săptămâni în rezervă.

18
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Salutări
Salutări şi rămas bun ar trebui să fie iniţiat de către un partener chinez. De obicei, o strângere de
mână este acceptat. Totuşi, se poate comite o faptă greşită, deoarece, în conformitate cu tradiţia
chineză o înclinare din cap este suficient. Un sărut
pe obraz este considerat prea intim - mai ales la
prima şedinţă. De asemenea, este recomandabil
să se acorde o atenţie la modul de adresare către interlocuitorul dvs. În China, un nume de familie este întotdeauna dat înainte de un nume,
dacă cineva are un grad ştiinţific ar trebui să se
acorde după un nume de familie. Ca un semn de
respect,la şeful companiei se adresează ca „preşedintele ...” Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că
chinezii sunt reticenţi în a fi în termeni familiari cu
partenerii lor de afaceri.

Oferirea cadourilor
O parte importantă a relaţiilor de afaceri şi sociale sunt cadouri tradiţionale.Chinaezii oferă
cadouri şi aşteaptă ca alţii să facă acelaşi lucru. Un cadou trebuie sa fie ambalat frumos. Cele
mai bune culori sunt auriu şi roşu sau argintiu şi roz. Fiţi atenţi cu lucrurile alb sau negru, la
fel ca în China, acestea sunt culorile de doliu.Chinezii sunt pragmatici şi arată atitudinea lor
prin cadouri. Cadouri de afaceri bune sunt gadget-uri elegante corporative, obiecte de artizanat
din ţara dumneavoastră, accesorii elegante pentru desktop. Un cadou ar trebui să fie nici prea
ieftin, ceea ce ar demonstra lipsa de respect, nici prea scump aşa cum ar putea fi jenant dacă
darul lor nu este la fel de valoros. Unele numere au o semnificaţie specială. Numărul „4”, este
interzis - se aseamănă cu cuvântul „moarte”. Numărul „8” este bine văzut ca similar cu un
cuvânt care înseamnă prosperitate şi dezvoltare
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Jocurile Olimpice de la Beijing au început a 8-a zi
a lunii 8 în 2008, la ora 8. Numărul „9” reprezintă
o relaţie de lungă durată.
În timpul vizitelor la domiciliu este foarte apreciat
dacă daţi un cadou pentru soţia gazdei. Bomboane
de ciocolată sau de coniac sunt adecvate. Cadourile
nu trbuie să fie dezambalate în faţa celui care a dăt
cadoul. În conformitate cu o tradiţie, trebuie să te
prefaci că nu vrei să accepţi darul.Cealaltă parte ar
trebui să insiste. Apoi, este necesar să se accepte cadoul cu semn de recunoştinţă. Cadourile sunt date şi
acceptate cu ambele mâini.
Unele cadouri sunt interzise. Este inacceptabil să dea
ceasurile (care sună ca si cum ar condamna pe cineva la moarte), o umbrelă (poate simboliza un rămasbun), o pălărie verde indică un soţ trădat. Cuţitele,
de asemenea, nu este un cadou bun.

Mese de afaceri
Stabilirea unor relaţii personale este mult mai important
decât reuniunile oficiale în birouri. Capacitatea de
a câştiga încrederea partenerului chinez, în timp ce
petreceţi timpul impreună, este o cheie a succesului.
Mese festive, fie formale sau neformale sunt o modalitate
de a construi relaţii şi aţi putea fi invitat la multe dintre
ele. Acesta este locul pentru conversaţie largă - nu doar
de afaceri. Curiozitatea faţă de China, fără a fi critic, este
foarte apreciată şi este vazută ca un semn de prietenie.
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Invitaţiile la banchete de seară sunt o parte importantă a relaţiilor personale. Un chinez aşteaptă ca
gazdă să-l primească de la uşă şi-l duce la un loc la
masă care corespunde cu poziţia sa în societate.
Scaunul de onoare, rezervat pentru gazdă sau oaspete, cu cel mai înalt statut, este unul în centru cu faţa
spre est sau spre uşă. Ceilalţi oaspeţi sunt aranjaţi la
masă în funcţie de statut,cei de statut mai înalt stau
mai aproape de scaunul de onoare. (Când o familie
deţine un banchet, scaunul de onoare deţine invitatul cu cel mai înalt statut şi stăpâul casei are loc proeminent.)
Dacă sunt utilizate mese rotue, scaunul care stă în
faţa uşii este locul de onoare. Scaunele de pe partea
stângă a scaunului de onoare sunt al doilea, al patrulea, etc al şaselea, după importanţă, în timp ce cele
de pe dreapta sunt al treia, al cincelea, al şaptelea
şi aşa mai departe, după importanţă, până când se
unesc.

Meniul va fi decis pentru dvs, sau va fi hotărât în prealabil şi nu ar trebui să vă aşteptaţi să
alegeţi feluri de mâncare sau chiar să fiţi necesar întrebat dacă doriţi anumite alimente.
Ar trebui să fie multe feluri de mâncare pe masă - în jur de 20. Este o modalitate de a arăta
ospitalitatea a gazdei, precum şi respectul pentru invitaţi.Gazda începe banchetul cu punerea
bucatelor de cel mai bun fel de mâncare pe o placă a oaspetelui de onoare. Ea stă în astfel,
încât oaspete să poată încerca un pic de fiecare fel de mancare şi se lasă cateva resturi de
mâncare pe o farfurie - este un semn de a fi mâncat suficient. Atenţie!Abstinenţa alcoolică
chinezii trată cu suspiciune. Acest lucru este adesea pus la încercare, la sfârşitul unei mese.
Mesele se încheie de multe ori cu o serie de toasturi.Dvs. cu siguranţă trebuie să toastaţi
gazda (acest lucru este politeţea de bază), dar va trebui, probabil,să toastaţi mai multe persoane. Să vă aşteptaţi,că de multe ori după ce serviţi şi lăsaţi paharul gol, va fi reumplut.

21

CH
C hI Ni nAa -- TShăi nşgt isţ iTol u Kc n
r uorwi l eB eî nfoa ri ne t Yo
e dueGao p l e c a

Capitolul 5

Viaţa de afaceri
BUSINESS MODULE |

Etichetul de beţişoare
Folosirea beţişoarelor devine din ce în ce mai
frecventă în Europa cu creşterea restaurantelor
orientale. În China, etichetul constă în modul în
care acestea sunt folosite,s-a dezvoltat peste secole
şi este important de a şti etichetul pentru a nu trimite
semnale greşite şi de a nu ofensa.
Este etichetul săracilor să atingă cu beţişoarele marginea vasului cuiva, la un moment dat, cerşetorii fac
acest tip de zgomot pentru a atrage atenţia.
Este nepoliticos să străpungeţi bucatele cu beţişoare. Ceva prea greu pentru a fi luat în mod tradiţional
cu beţişoarele, este mâncată cu o lingura. Este considerat ca jignire faţă de alţii aşezaţi la masă,punerea
incorectă a beţişoarelor .
Beţişoarele nu ar trebui să fie lăsate vertical blocate
într-un castron de orez, pentru că seamănă cu ritualul de ardere, care simbolizeaza „hrănire” morţi şi
moarte, în general.
Ţinerea beţişoarelor în mod incorect se va reflecta
grav pe părinţii unui copil, care au responsabilitatea
de a preda copiilor lor. În mod tradiţional,fiecare folosea beţişoarele proprii pentru a lua mâncarea şi
a pune în castronul său, sau pentru a transmite produse alimentare bătrânilor sau oaspeţilor. Astăzi,
produse alimentare se iau direct de la cel care serveşte feluri de mâncare şi se transmit după ce fiecare s-a servit.
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Când se aşează la masă, este obiceiul de
a permite bătrânilor să aibă acces la beţişoarele lor, înainte de oricine altcineva.
Beţişoarele nu ar trebui să fie utilizate cu susul în jos, este „acceptabil” pentru a le folosi
„invers”, pentru a amesteca sau transfera vasul pe un alt platou (în cazul în care persoana nu intenţionează să mănânce). Această
metodă este folosită doar în cazul în care nu
sunt beţişoarele de servire.
Nu este acceptat ca cineva să „sape” sau
„căute”, prin alimentele cuiva pentru ceva,
în special. Acest lucru este uneori cunoscut
ca „ săpatul mormântului” şi este extrem de
prost.
Poziţia beţişoarelor pe partea de sus a vasului înseamnă „Am terminat”.Dacă ele se află
în vas sau pe un suport, semnifică este nevoie de a lua doar o pauza de la consumul.
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ştampile
În vest, sigiliile au fost folosite pe documente importante şi scrisori.Sigiliu va indica cine a trimis scrisoarea. Uneori, ele ar indica starea de individ. Uneori,
ele ar indica profesia. În China sigiliile au păstrat propria lor versiune cu denumirea de”chop”(ştampilă)
un cotlet de sigili şi acest lucru este utilizat pentru
a autoriza în mod legal documente de afaceri,ştampila
de Compania este înregistrată la Administraţia de
Comerţ şi Industrie şi aprobate de către Biroul de
Securitate Publică. O companie poate avea, de asemenea, alte ştampile în funcţie de zone de afaceri şi
de mărimea organizaţiei. Acestea pot fi pentru contracte sau pentru documentaţii financiare, printre altele.Numai persoanele de încredere şi autoritate pot
să aibă permisiunea de a utiliza CHOP. Acest lucru
înseamnă că el poate funcţiona ca un fel de măsură
de contrasemnare şi autorizare din cadrul unei companii.

Companiile mai mici nu pot folosi „chop-ul” la fel
de larg ca întreprinderile mai mari. Companiile
occidentale trebuie să fie conştiente de faptul
că acestea pot fi solicitate pentru ştampile de
pe documentele de omologii chineze, care sunt
constienţi de practici diverse de afaceri.
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