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Kaj moraš vedeti,
preden se odpraviš na pot?

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

Uvod
Ko se odpravljaš v drugo državo ali srečuješ ljudi iz te države, moraš upoštevati kulturne
razlike, na katere utegneš naleteti. Te so lahko povezane s številnimi vidiki - hrano,
odnosom do časa, pravili vedenja, spoštovanjem ali življenjskimi prioritetami. Treba se
je tudi zavedati popolnoma naravnega človeškega nagnjenja k posploševanju, ko gre za
druge narode. To je popolnoma neodvisno od zavesti, da se vsi prebivalci določene države
seveda ne vedejo enako - stereotipno razmišljanje pomaga razumeti drugačne kulturne
razmere in se znajti v njih. Pred nami je kratek pregled o Kitajski, o posebnostih kitajske
kulture in navezovanja osebnih ali poslovnih stikov s Kitajci. Seveda je treba vse to sprejeti
z določeno distanco, saj so Kitajci - tako kot prebivalci drugih držav - različni. Vendar pa
je bila večina izmed njih vzgojena v podobnih razmerah, kjer to, kar opisujemo, velja
za normalen del družbenega življenja. Upamo, da bodo podatki, ki jih predstavljamo,
postali izhodiščna točka za odkrivanje Kitajske in bogastva njene kulture.
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1. poglavje

Nekaj besed o Kitajski
BASIC MODULE |
Kitajska je največja država v Aziji in tretja največja država sveta (za
Rusijo in Kanado). Na površini približno 9.600.000 km2 živi več kot
1.300.000.000 ljudi.

Na Kitajskem je več večmilijonskih aglomeracij.
Po podatkih Kitajske družboslovne akademije
iz leta 2009 je na Kitajskem 118 mest, v katerih
živi več kot en milijon ljudi in 4 mesta z več
kot 10 milijoni prebivalcev. Mesta z največ
prebivalci so Čongčing s približno 29.190.000
prebivalci leta 2011, Šanghaj s 23.470.000
prebivalci leta 2011, Peking z 20.180.000
prebivalci leta 2011, na območju Hongkonga
živi „le” približno 7.071.576 ljudi.
Kitajske je ime, ki so ga državi dali tujci. Kitajci
svojo državo tradicionalno imenujejo Srednje
kraljestvo, „Velika dežela”, „Velika država”.
V resnici so Kitajci v preteklosti svojo državo
smatrali za središče sveta. Tudi danes so Kitajci
zelo ponosni na svojo kulturo, narod, državo. V
navzočnosti Kitajca torej ne smemo kritizirati
države njegovih prednikov, saj utegne biti naš
sogovornik užaljen. Tako kot na potovanjih
v druge države je treba na Kitajskem svoje
kritične poglede zadržati zase. To zlasti velja
za take stvari, ki jih Kitajski očitajo „zahodne
države”, se pravi politika enega otroka,
spoštovanje človekovih pravic ter „3 T” - Tibet,
Tajvan in Tiananmen.



Po uradnih podatkih oblasti na Kitajskem živi 56
narodnostnih skupin. Razen ene so to dejansko
manjšine, saj 90 % Kitajcev predstavlja narod Han, ki
po številčnosti daleč prekaša 55 manjšin, posejanih
po vsej državi. Nihče na Kitajskem noče, da bi se
število predstavnikov manjšin zmanjševalo, zato te
niso vključene v politiko enega otroka (vladno politiko
kontrole rojstev).
Po rezultatih raziskav, ki jih je leta 2007 opravila
Univerza Purdu, več kot polovica kitajskega
prebivalstva predstavljajo ateisti. To je predvsem
posledici kulturne revolucije. Razen tega pa na
Kitajskem lahko najdemo predstavnike praktično
vsake vere - taoizma, budizma, islama, judaizma.

na Kitajskem lahko najdemo
predstavnike praktično
vsake vere -

taoizma,
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1. poglavje

Etnične manjšine
BASIC MODULE |

Individualno obravnavanje človeka kot enote
je značilno za kulturo Zahoda. Kitajce pa
od mladih let učijo, da je najpomembnejša
vrednota skupnost - njena dobrobit je
pomembnejša kot dobrobit posameznika.
Zato Kitajec zelo pogosto dela to, kar delajo
drugi, misli tako, kot mislijo drugi, odločitve
pa sprejema skupinsko. Konec koncev, če vsi
ravnajo na določen način, je v tem nekakšen
smisel. Osnovna vrednota, ki jo priznavajo
Kitajci, je harmonija v skupini. Do ekscentrikov
in individualistov („biantai” - nenormalni), ki
se razlikujejo od množice, vlada zelo negativen
odnos, čeprav se ta tendenca postopno
spreminja. Kljub temu da mlade generacije
izkazujejo večje nagnjenje k individualizmu, pa
je še naprej zelo močan občutek pripadnosti
družini, podjetju ali državi.



CKHI TA
I N JAS K- AT h- i nk ag js m
Too ra
K nšovwe dBeetfo
i , rper Yo
e due nG soe o d p ra v i š n a p o t ?
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Vrednote in miselnost
BASIC MODULE |

Kitajci smatrajo tradicionalna načela taoizma in konfucianizma za temeljna za svojo kulturo in jih gojijo
tudi danes. Iz njih izhajajo stremljenje k harmoniji
s svetom, samospoštovanje in pet vrlin, ki po Konfuciju
opredeljujejo pravila družbenega življenja: spodobnost, modrost, zvestoba, pravičnost in človečnost.
Za Kitajca je najpomembnejša tako imenovana
„ o h ra n i tev ča sti ”. Ta pojav lahko en ačimo
z zahodnjaškim pojmom dostojanstva, časti in ugleda.
Spoštovanje uživa oseba, ki „ohranja svojo čast” in
skrbi, da bi jo lahko ohranili drugi. „Izguba časti” ja za
Kitajca tragedija. Zato je tako pomemben diplomatski
potek pogovorov. Neposredna kritika, zlasti na račun
stališča določene osebe, lahko povzroči „izgubo
časti” in lahko pripelje do prekinitve morebitnega
prijateljstva ali poslovnih stikov.

Kitajci ne prenesejo bahanja. Cenijo skromnost,
vljudnost pa razumejo kot negiranje lastne osebe,
kar je približno enako zahodnjaški formuli skromnosti. Kitajec bo vedno pomanjševal sebe in poveličeval
dostojanstvo druge osebe. V restavraciji se bo prepiral o tem, kdo naj plača račun, na kompliment pa
bo odgovoril, da ga ni vreden. Dobro je vedeti, da to
pričakuje tudi od sogovornika.
Spoštovanje tradicije zaznamuje Kitajčevo življenje.
Nič čudnega, saj nadaljuje edino tradicijo na svetu,
ki nepretrgoma traja že več tisoč let. Kitajci svoj prispevek k razvoju civilizacije (upravičeno) smatrajo za
podcenjen. Dejansko, kaj bi človeštvo brez papirja,
makaronov, porcelana, desetiškega sistema, dežnika,
svile, kompasa, samokolnice, tiska, smodnika, čaja,
zobne ščetke in... toaletnega papirja?
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Otroci na Kitajskem
CHILDREN MODULE |
Na Kitajskem obožujejo otroke. Imeti jih je življenjski cilj. Otrok ne
dojemajo kot ločenih bitij, ampak kot potomce, se pravi nadaljevanje
rodu. Kitajec je nerazdružljivo in dosmrtno povezan s svojo družino, ki
ljubi in sprejema, vendar pa se tudi vmešava v vse in vse ve o vsakem
svojem članu.

Na Kitajskem se z dojenčkom ukvarjajo
predvsem stari starši. Otroški vozički niso
priljubljeni. Otroke tradicionalno nosijo
v naročju ali na hrbtu, veliko dlje kot njihove
vrstnike v zahodnih državah. Otroci tudi dlje
spijo v sobah staršev kot v evropskih domovih. Menijo, da to v otrocih budi „skupinski
duh”, ki je za Kitajce tako pomemben.

Politika enega otroka je na Kitajskem povzročila, da Kitajci od
leta 1970 v glavnem vzgajajo edince. Vendar pa s povečevanjem
bogastva družbe vlada začenja spreminjati odnos do tega. Večje
število otrok je poleg dragih avtomobilov in nepremičnin pokazatelj bogastva družine, ki zmore plačevati vse davke, ki jih je
naložila država. Otrok je „središče” družine, imenujejo ga „mali
cesar”. Celo v revnejših družinah se sorodniki trudijo, da bi otrokom zagotovili vse najboljše.
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Otroci na Kitajskem
CHILDREN MODULE |

Mali Kitajec nima veliko prostih trenutkov. Kitajski
roditelj meni, da preveč prostega časa negativno
vpliva na rezultate učenja. Če pa vendar imajo nekaj prostega časa, otroci po navadi spuščajo zmaje,
trenirajo kung-fu, igrajo namizni tenis, badminton ali
druge igre na prostem. Starši to smatrajo za element,
ki vpliva na splošen razvoj otroka.
Ljubezen kitajskih staršev je predvsem skrb za otrokov razvoj. Mladi Kitajec mora biti delaven in mora
stremeti k popolnosti. Naloga odraslih pa je naučiti
potomce spretnosti, ki so koristne v odraslem življenju. Tako kot v drugih državah tudi kitajskim otrokom
ne dovolijo tratiti časa s televizijo in računalniškimi
igrami, čeprav mlade generacije vse pogosteje uporabljajo internet.

Tradicionalna kitajska mati ne skrbi preveč za otrokovo samopodobo. Svoje nezadovoljstvo nad rezultati njegovega dela izraža dobesedno in pogosto
zelo brezobzirno. Prav tako ni navdušena nad vsem,
kar otrok naredi - nekatere reči so samoumevne in
jih ni treba nagrajevati. Vendar pa uspehi in dosežki
zbudijo navdušenje vse družine. Kljub vsemu pa je v
zadnjem času tak način vzgoje predmet polemik v kitajskih medijih.

Pri vzgoji otrok veliko pozornost posvečajo vrlini
„dong shi”, se pravi temu, da bi se otrok vedno in
brez opominjanja vedel situaciji primerno. Otroci
morajo biti pozorni in zreli, najprej morajo poskrbeti
za druge, potem zase. Mlad človek mora tudi predvidevati potrebe drugih.
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Izobraževanje
STUDENTS MODULE |
Izobraževanje na Kitajskem obravnavajo izjemno resno. To ima prednost
pred vsemi drugimi zadevami. Kitajci imajo za svoje otroke velike načrte
in jih dosledno vodijo k njihovi uresničitvi.

Učenje v k
itajski šoli
temelji pre
spomina. D
dvsem na
a bi se nau
urjenju
čil pravilno
Kitajec zapo
p
is
ati, si mora
mniti ogrom
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element izo
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a sistema.
Učitelji so na Kitajskem deležni velikega spoštovanja.
Nevljudno je neposredno nagovoriti učitelja - k učiteljevem priimku je treba dodati besedo „učitelj” (Lao shi).
Če se učitelj, na primer, piše Wang, ga je treba ogovoriti
Wang Lao shi (učitelj Wang).

Poleg „dong shi” se pojavlja tudi vrlina „zhengjing”,
se pravi spodobnost. Mlad Kitajec mora biti dober
državljan, zvest, časten, kreposten, pravičen in ubogljiv. Nikakor ne sme odstopati od utečenih norm.
Učenje se na Kitajskem začne že pri 3 letih in takrat
se začne boj za položaj v družbi in dosego rezultatov,
ki bodo družini v ponos. Otroke od najzgodnejših let
učijo tekmovanja in dela za najvišje ocene. Že minus



pet je lahko tragedija v družini. Nezadovoljiv rezultat
v šoli ima za posledico ure in ure dodatnih vaj doma
v skladu z devizo „vaja dela mojstra”.
Kitajski otroci zelo trdo delajo - ure in ure preživljajo s knjigo v roki in pogosto sodelujejo pri dodatnih
dejavnostih, ki jih izberejo starši. Najpogosteje so to
učne ure angleščine, igranje glasbenih inštrumentov,
plavanje in druge gibalne dejavnosti.
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Izobraževanje
STUDENTS MODULE |

Kitajski šolski sistem se deli na tri ravni: osnovna šola, gimnazija
in srednja šola, nato pa izpiti za visokošolski študij.
Sprejemni izpit za univerzo se imenuje „višji izpit” (Gao kao)
in ga v vsaki provinci opravljajo junija vsako leto. Traja 3 dni in
obsega matematiko, kitajski jezik, tuj jezik in dodaten predmet,
ki ga učenec izbere sam v skladu z zahtevami izbrane študijske
smeri.

Na Kitajskem je leta 2011 delovalo 2429 državnih in zasebnih univerz. V tej številki niso zajete vojaške šole niti univerze v Hongkongu in Makau (na Kitajskem ne razlikujejo med
tipi univerz). Na kitajskih univerzah trenutno študira približno 34.000.000 oseb. Po 4 letih študija dobijo učenci univerzitetno diplomo. Magisterij traja dodatni 2 - 3 leti študija.
Doktorski študij po navadi traja 3 - 5 let.

Čeprav velik del kitajske mladine študira (leta 2011 je študiralo 78,7 % absolventov srednjih šol), je konkurenca za študij na
najboljših univerzah izjemno ostra.
Včasih mora biti učenec eden od najboljših v svoji provinci, da
bi ga sprejeli na najboljše visoke šole. Konkurenca je huda in
včasih le delček točke odloča o sprejemu na univerzo. Nekatere
univerze organizirajo svoj višji izpit „Gao Kao” ali sprejemni
izpit v obliki testa.
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Izobraževanje
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Kitajci radi gostijo tuje študente. Poleg želje po izmenjavi znanja in izkušenj je motivacija za odprtje kitajskih univerz prišlekom iz tujine tudi želja po povečanju mednarodnega
ugleda kitajskih univerz.
Večina kitajskih študentov stanuje v univerzitetnih kampusih, v študentskih domovih,
v katerih v eni sobi stanuje 4 - 6, včasih celo 8 oseb. Na magistrski ravni v sobi po navadi
stanujeta 2 osebi. Tuji študenti po navadi ne stanujejo v isti sobi s kitajskimi študenti.
Za visoko izobraževanje je treba na Kitajskem plačati. Celo državne šole zahtevajo šolnino. Za povprečno kitajsko družino je to velik izdatek. Vseeno pa je izobraževanje otrok
prednostna naloga vsake družine. Včasih tudi na račun velikih odrekanj starši in stari
starši zbirajo denar za otrokov študij. Izobrazba velja za odskočno desko za blaginjo in
dobro službo.
„Postani zdravnik, inženir ali genialni računalničar”. Take so želje kitajskih staršev.
Ti poklici veljajo za prestižne in idealne zato, ker zahtevajo veliko učenja in nenehno
izpopolnjevanje v izobraževalnem procesu skozi vse življenje.

Čeprav tradicionalni poklici, povezani
s književnostjo, jeziki ali umetnostjo, niso
tako zelo cenjeni kot tehnični, medicinski
ali pravni študij, pa danes do njih - če dajejo
možnost dobrega zaslužka - vlada pozitiven
odnos. Kitajske starše zelo skrbi prihodnost
otrok in stabilnost njihove poklicne kariere.
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CKHI TA
I N JAS K- AT h- i nk ag js m
Too ra
K nšovwe dBeetfo
i , rper Yo
e due nG soe o d p ra v i š n a p o t ?

4. poglavje

Potovanja in turizem
TOURISTS MODULE |
Evropejec bo na Kitajskem naletel na čisto drugačen svet, toda
prijazne ljudi, čiste hotele, v katerih ne prihaja do kraj. Kitajska je za
turiste precej varna država. To je velika država in da bi jo spoznali, jo je
treba prepotovati po dolgem in počez. Ob tem ne smemo pozabiti, da
ne potujejo le tuji turisti. Milijoni Kitajcev tudi obožujejo potovanja.

Če potujemo v času državnih praznikov, ki
potekajo nekajkrat na leto, moramo veliko
prej pomisliti na rezervacijo. Med najslavnejšim praznikom pomladi večina Kitajcev
obiskuje svoje rodne kraje, zato moramo vedeti, da bodo javna prevozna sredstva tedaj
do skrajnosti polna ljudi. Vedeti moramo, da
so možnosti za potovanje in nakup vozovnic
v tem času praktično nične. V mestih, celo
provincionalnih, so nekoč razširjena kolesa
nadomestili avtomobili, zato moramo računati na pogoste prometne zastoje.

Letalska potovanja
Danes na Kitajskem raste število precej poceni letalskih linij, ki
ponujajo povezave med različnimi kitajskimi regijami. Potovanje
z letalom je dobra in varna rešitev za osebe, ki imajo malo časa
in hočejo hitro potovati od točke A do točke B. Ob tem pa ne
smemo pozabiti na zgodnjo rezervacijo sedežev - zlasti v času
počitnic in praznikov.

11
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Potovanje z vlakom
Potovanje s kitajskimi vlaki je velika prigoda. Vlaki so
hitri in izjemno točni, zlasti sodobni vlaki, ki potujejo
z veliko hitrostjo. V večini vlakov je po navadi nepopisna gneča.
Sistem prodaje vozovnic na Kitajskem omogoča
njihov zgodnji nakup in rezervacijo sedežev določeno število dni pred odhodom. Da bi si zagotovili nakup vozovnice, se moramo pozanimati, kdaj
je obdobje predprodaje. Po navadi je to 10 ali 20
dni pred odhodom. Ob prazničnih dneh nakup vozovnice meji na čudež. Ljudje taborijo na postaji in se dobesedno bojujejo za prostor na vlaku.

12

Za bogate so mehke postelje, za
revne trde klopi. Mehki sedeži in
trde klopi so namenjene drugim
družbenim razredom.
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Kitajski državni prazniki
Praznik

Datum

Število prostih dni

Novo leto

1. januarja

3 dni

Praznik pomladi
(kitajsko novo leto)

Gibljiv praznik (med koncem januarja in
koncem februarja)

7 dni

Festival Čingming
(praznik čiščenja
nagrobnikov)

Gibljiv praznik (104. dan po zimskem solsticiju,
se pravi okrog 2. - 4. aprila)

3 dni

Praznik dela

‘1. maja

3 dni

Praznik zmajskih
čolnov

Praznujejo ga peti dan petega meseca glede
na lunin koledar

3 dni

Praznik sredine jeseni

Praznujejo ga petnajsti dan petnajstega
meseca glede na lunin koledar

1 dan

Praznik državnosti
(obletnica ustanovitve
LRK)

1. oktobra

7 dni

Vedeti moram
o, da med
prazniki številn
i Kitajci vzamejo
dopust in poda
ljšajo obdobje
praznikov. To je
pre
pogosto med p dvsem
raznikom
pomladi (kitajs
kim novim leto
m)
in med praznik
om državnosti
(obletnico usta
novitve LRK).
V tem času so
vsa prevozna
sredstva izjem
no zasedena.
13
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Narečja
Na Kitajskem je veliko narečij, toda glavna sta samo dva: mandarinski in kantonski.
Mandarinski vse bolj velja za standardni državni jezik in ima vse večji pomen v govoru
in pisanju. Oba sta tonalna jezika. To pomeni, da je pomen besede odvisen od naglasa,
včasih pa tudi od konteksta. Popotnik mora poznati nekaj osnovnih kitajskih besed (ali
imeti na mobilnem telefonu nameščeno aplikacijo projekta C4EU) in ne sme pozabiti, da
Kitajci ne govorijo prav dobro angleško.
Kitajščina je eden od najbolj zapletenih jezikov. Deli se na govorjen in pisan jezik. To pomeni, da zapis besede nima nič skupnega z njenim izgovorom (kot je to v evropskih jezikih). V didaktične namene je bilo veliko poskusov zapisovanja kitajskega jezika s pomočjo
latinske abecede. Tako je nastal tako imenovani pinjin (oblika fonetičnega zapisa kitajskih
besed), ki daje Evropejcu možnost spoznati in se naučiti jezika Srednjega kraljestva. Zdaj
komunikacijo olajšujejo računalniki (ni se več treba mučiti z lepopisom) - če vpišemo besedo v pinjinu, dobimo ustrezen kitajski znak. Računalniki znajo tudi prebrati te znake.

Trgovina in
barantanje
S Kitajci je treba barantati. To spada v tradicijo trgovanja. Vedno se je treba poskusiti pogajati
za ceno, zlasti na turističnih območjih. Tako lahko občutno znižamo ceno. Lahko začnemo pri
10 % cene! Če trgovec ne razume angleščine, lahko uporabimo računalo, da bi pokazali, koliko
hočemo plačati. Vedeti moramo, da bo spreten trgovec poskusil s čustvenim izsiljevanjem, da
bi dosegel višjo ceno in spodbudil k nakupu večje količine blaga. Ob nakupu moramo pomisliti, ali res želimo kupiti določeno stvar in koliko je za nas vredna.
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Restavracije so na Kitajskem polne življenja, hrupne, v njih ob hrani in pogovoru potekajo poslovna
srečanja. V nekaterih restavracijah imajo ločene
sobe za posebne priložnosti in rezervirane za večje
skupine ljudi. Ko sprejmemo Kitajčevo vabilo, lahko pričakujemo srečanje v eni od takih zasebnih soban. Tako kot v vsaki državi imajo tudi na Kitajskem
luksuzne restavracije, pa tudi lokale s hitro prehrano v nakupovalnih središčih. Jedilnik je ponavadi
velika knjiga, opremljena z barvnimi fotografijami jedi. V nekaterih je opis jedi v angleščini, toda
v številnih lokalih to še ni navada, zato moramo
v bistvu ugibati, kaj jemo. Kitajska kuhinja uporablja veliko mesa. Priljubljeni so svinjina, piščanec, raca ali ribe. V restavracijo lahko celo prinesete svojo živo ribo v vrečki in prosite, da vam jo pripravijo. Toda vegetarijanci so lahko mirni – kitajska
kuhinja je prav tako široka paleta zelo okusnih jedi
iz zelenjave.
Turist, ki ne mara kulinaričnih eksperimentov, se
lahko naje v svetovnih verigah, kot sta Pizza Hut in
McDonalds. Te so vse bolj priljubljene, vendar pa
tudi prilagojene lokalnemu kulinaričnemu okusu.
V njih torej ne smemo pričakovati čisto enakih jedi
kot v Evropi.
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Hrana
Kitajska kuhinja je prefinjena in v posameznih regijah zelo raznolika. Najbolj znana je sečuanska kuhinja
in kuhinja iz province Guangdong. V vsaki dominira
riž ali makaroni, ki so osnovna sestavina vsake jedi.
Slastno pekinško raco, cmoke z mesom in kitajske
juhe poznajo po vsem svetu. Toda kurji kremplji,
svinjski gobci, ptičja gnezda in žuželke lahko evropskemu turistu vzamejo ves apetit. Vendar pa ni treba
misliti, da vsi Kitajci obožujejo take priboljške, to je
samo mit.
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Drugačnost običajev
Potovanje v drugo državo pomeni stik z drugačnimi
običaji in kulturo. Treba je upoštevati, da se temu, kar se
nekaterim zdi normalno, drugi čudijo, včasih lahko koga
nehote celo užalimo. Kitajska tu ni izjema.
Kitajci med jedjo pogosto delajo zvoke, ki so znamenje
zadovoljstva nad hrano in ne pomanjkanja omike. Poleg
tega Kitajci menijo, da je bolje „zunaj kot znotraj”, zato
včasih pljuvajo vsevprek. Včasih tudi smrkajo iz nosu na
tla in ne zadržujejo vetrov. Poleg tega navzočnost toaletnega papirja na straniščih ni standard, zato se je vredno
opremiti za take primere. Treba je tudi vedeti, da je na
Kitajskem veliko tako imenovanih stranišč na počep.
Kitajci ne razumejo številnih evropskih navad, na primer
spravljanja uporabljenih robcev za nos v žep, grizenja
nohtov, brskanja po zobeh, dotikanja ust s prsti, delanja
grimas in mahanja z rokami, zlasti kazanja s prstom.

Pogajanje s Kitajci je po navadi dolgotrajen
proces. Moramo biti potrpežljivi, optimistično
razpoloženi in mirni, ne smemo pozabiti, da
Kitajci svojega mnenja pogosto ne izražajo
neposredno. Tradicionalno se raje izognejo
neposrednemu konfliktu, ponovno se lotijo
problema in poiščejo drugačno rešitev.
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Za Kitajskega poslovneža je med navezovanjem poslovnega
sodelovanja osnova partnerjeva kompetenca. Zato že med prvim
srečanjem preverja njegovo znanje na določenem področju. Od
poznavanja dejstev v določeni panogi je odvisno, ali bo partnerja
spoštoval ali pa bo poskusil izkoristiti njegovo nevednost.

Če med pogovorom izrečejo fraze „morda”, „pozneje
se bomo vrnili k temu” ali „videli bomo”, jih je treba
razumeti kot „ne”. Ne smemo pozabiti, da v tradicionalni kitajščini ni besed „ja” in „ne”.
Kitajci izjemno spoštujejo hierarhijo, tako v zasebnem
življenju kot v poslu. V konferenčno dvorano tako
najprej vstopijo vodje delegacij in oni se pogajajo.
Partnerji morajo poskrbeti, da bi bili enakovredni po
rangu. Člani ekipe ne smejo izražati drugačnega mnenje od mnenja vodje.
Prekršitev bontona Kitajcu pomeni madež na njegovi
časti in lahko pokoplje možnosti za sodelovanje. Kdor
hoče poslovati s Kitajcem, ga nikoli ne sme odkrito kritizirati, zbijati šal na njegov račun in se do njega vesti
neprimerno položaju, kakršnega ima v podjetju.
Točnost je zelo cenjena - zamuda na srečanje je osebna žalitev. Na začetku srečanja ima gostitelj - vodja ekipe - pozdravni nagovor. Nato mora slediti govor gosta
(ustreznega ranga). S kramljanjem o nepomembnih
stvareh poskrbimo za sprostitev in prijetno ozračje.
Znamenje pozdrava med obiskom v podjetju je lahko
ploskanje. Na ploskanje je treba odgovoriti.
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Kdor hoče navezati poslovne stike s Kitajci, mora pripraviti veliko imenitnih vizitk. Kitajci zelo cenijo lepo
pisavo. Ko nekomu vročamo ali sprejemamo vizitko,
moramo uporabljati obe roki. Vizitke ne smemo spraviti v žep v navzočnosti njenega lastnika. Med srečanjem je vizitko dobro položiti na mizo pred sabo - to
pomaga, da ne pozabimo partnerjevega priimka in
funkcije.
V navzočnosti Kitajcev ne smemo gestikulirati, delati
grimas, koga dotikati ali trepljati, se hahljati ali po nepotrebnem izbruhniti v smeh. Kitajci cenijo zadržano
vedenje in mirnost. Ne prenesejo tudi kazanja s prstom - če hočemo na kaj pokazati, moramo to storiti
s celo dlanjo.

Poslovna obleka
Poslovna obleka je konservativna - temna obleka
in čevlji, umirjene kravate. Smokingi niso sprejemljivi. Za ženske poslovni bonton predvideva
temne obleke ali kostime ter nizke čevlje. Neradi
vidijo krila nad koleni, kričeč nakit, globoke dekolteje. Poleti moškim ni treba nositi kravat in
suknjičev. Dovoljene so temne hlače in pod vratom razpeta srajca.

Pri poslovanju s Kitajci je treba predvidevati
daljšo časovno perspektivo. Kitajci čas pojmujejo
v „vesoljskem” smislu in vedno načrtujejo dolgoročno. Neučakani Evropejec pa želi vse imeti
hitro. Roke realizacije je treba določati tako, da
si vzamemo nekaj tednov rezerve.
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Pozdravi in slovesa
Ob pozdravu ali slovesu je bolje počakati na pobudo kitajskega partnerja. Po navadi je sprejemljiv zahodnjaški stisk roke. Vendar pa ga včasih
lahko polomimo, saj po kitajski tradiciji zadostuje priklon. Poljubi na lice veljajo za preveč intimne in nikakor niso dovoljeni ob prvih srečanjih.
Pomembno je tudi vedeti, kako nagovarjati partnerje. Na Kitajskem se priimek vedno govori pred
imenom. Če ima kdo znanstven naslov, ga je treba navesti po priimku. Spoštovanje do direktorja podjetja izkazujemo tako, da ga nagovarjamo
z „Chairman...”. Dobro je tudi vedeti, da Kitajci
s poslovnimi partnerji neradi preidejo na tikanje.

Vročanje spominkov
Pomemben element poslovnih in družabnih stikov na Kitajskem je tradicija obdarovanja. Kitajci
radi dajejo spominke in pričakujejo, da jih bodo dobili tudi sami. Darilo mora biti lepo zavito.
Najboljši barvi sta zlata in rdeča ter srebrna in rožnata. Bela ni dovoljena, saj je na Kitajskem
to barva žalovanja. Kitajci so zelo pragmatični in to lahko opazimo v njihovem odnosu do daril.
V poslovnem okolju so dobrodošli elegantni predmeti z logotipom podjetja, umetniška ročna
dela iz partnerjeve države, eleganten pisarniški pribor. Spominek ne sme biti cenen, ker to
pomeni pomanjkanje spoštovanja, pa tudi ne predrag, da našemu kitajskemu partnerju ne
bi bilo nerodno zaradi manjše vrednosti njegovega darila. Izjemen pomen pripisujejo tudi
nekaterim številom. „4” je prepovedano število - spominja na besedo „smrt”. Dobrodošlo je
število „8”, ki spominja na besedo, ki pomeni uspeh in razvoj.
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Olimpijske igre v Pekingu so se začele 8. 8. 2008. „9”
pa pomeni dolgotrajno zvezo.
Med obiskom na domu je treba nujno dati spominek
gostiteljevi ženi. To so lahko čokoladni bonboni ali
konjak. Darila se ne odpira pred darovalcem. Običaj
zahteva, da se pretvarjamo, da nočemo sprejeti spominka. Druga stran pa mora vztrajati. Šele tedaj ga je
treba sprejeti in se dobesedno topiti od hvaležnosti.
Darila izročamo in sprejemamo z obema rokama.
Nekatera darila so prepovedana. Ne smemo dajati ur
(to spominja na počastitev umrlega), dežnika (lahko
pomeni ločitev), zelen klobuk pa pomeni prevaranega moža. Darovanje nožev tudi ni dobra zamisel.

Poslovna večerja
Navezovanje osebnih stikov je pomembnejše od uradnih srečanj v pisarnah. Sposobnost pridobiti zaupanje
kitajskega partnerja v času skupnega preživljanja časa je
temelj za uspeh. Uradna in neuradna kosila ali večerje so
priložnost za oblikovanje partnerskih odnosov, zato ne
smemo biti presenečeni, če jih je veliko. Med neuradnimi srečanju ni treba na silo navezovati pogovora in nikakor ni dovoljen pogovor o poslovnih temah. Dobrodošlo
pa je živo zanimanje za Kitajsko, ki je sprejeto kot znamenje dobrohotnosti. Ob tem pa moramo vedeti, da ne
smemo kritizirati kitajskega načina življenja in se dotikati tem, povezanih s politiko.
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Zelo pomemben element osebnih stikov je vabljenje na večerne bankete. Kitajec pričakuje, da ga bo
gostitelj pozdravil pri vhodu in ga spremil na mesto
pri mizi, ki ustreza njegovemu položaju v podjetju.
Za najbolj častno velja osrednje mesto nasproti vrat
ali obrnjeno proti vzhodu. Seveda je rezervirano
za najpomembnejšega gosta (z najvišjim rangom).
Preostali gostje so razmeščeni po hierarhiji. Višji
v hierarhiji sedijo bliže najpomembnejšega gosta. Če
sprejem poteka doma, gostitelj zaseda najmanj pomembno mesto, najbolj častno mesto pa kot vselej
pripada najpomembnejšemu gostu.
Če je miza okrogla, je najpomembnejše mesto nasproti vrat. Od njega na levo in desno po vrsti sedijo
osebe od najvišjega do najnižjega statusa - dokler se
vsi ne srečajo na nasprotni strani mize.

Meni poslovne večerje je določen vnaprej in ne smemo pričakovati možnosti izbire jedi.
Nihče tudi ne bo vprašal, ali nam je bila hrana všeč.
Jedi na mizi mora biti veliko - približno 20. To priča o gostiteljevi gostoljubnosti in spoštovanju povabljenih oseb. Gostitelj začne pojedino tako, da na krožnik častnega gosta naloži
porcijo najboljše jedi. Spodobi se, da pokusimo malo vsake jedi in na konec pustimo nekaj
hrane na krožniku - to je znamenje sitosti. POZOR! Kitajci so sumljivi do oseb, ki ne pijejo.
Te proti koncu obeda pogosto postavijo na preizkušnjo. Med večerjo je treba pomisliti
o zdravicah, kar je del tradicije. Nujno je treba izreči zdravico na čast gostitelja. Vendar pa se
je treba pripraviti na to, da bo zdravic veliko več. Kozarec je treba izpiti do dna. Pričakovati
moramo tudi, da bo kozarec, če ga odložimo praznega, hitro spet napolnjen.
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Pravila uporabe paličic
Hkrati s pojavljanjem vse večjega števila orientalskih restavracij postaja vse bolj razširjena tudi uporaba paličic.
Na Kitajskem pa je uporaba paličic element bontona, ki
se je izoblikoval skozi tisoče let. Treba se je torej seznaniti z osnovami uporabe paličic, da ga ne bi polomili ali
celo koga užalili.
Kitajci cenijo uporabo paličic pri jedi. Toda Evropejci
imajo tu slabe navade, ki izhajajo iz pravil uporabe namiznega pribora. Vzporeden položaj paličic na krožniku
je slabo znamenje. Zvok paličic ob krožnik spominja na
berače, ki s paličicami udarjajo ob skledo, ko želijo pritegniti pozornost. Nabadanje česar koli na paličice velja
za nevljudno. Hrano, ki jo je pretežko jesti s paličicami,
jemo preprosto z žlico. Za nevzgojeno velja, če na koga
pokažemo s paličicami ali če med jedjo mahamo z njimi.
Paličic v skledi nikoli ne smemo postavljati navpično (jih
v kaj zapičiti)! To namreč spominja na kadila v daritveni posodi v čast umrlih. Če otrok nepravilno uporablja
paličice, bodo za to krivi starši, ki so odgovorni za njegovo vzgojo. Tradicionalno vsaka oseba uporablja „svoje”
paličice, da bi si jed naložila na svoj krožnik ali jo naložila sogovornikom. V današnjih časih se pogosto pojavljajo „skupne paličice”, ki jih uporabljamo za nalaganje
jedi sebi ali drugim osebam. Po uporabi se morajo vrniti
v posodo, v kateri so bile, da bi jih lahko uporabljali drugi.
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Med obedom je navada, da starejši
prvi začnejo uporabljati svoje paličice.
Paličic ni dovoljeno uporabljati „obrnjenih na glavo”. Obrnjene lahko uporabljamo le, ko prenašamo ostanke
v drugo posodo in to samo takrat, ko
na mizi ni temu namenjenih rezervnih
paličic.
S paličicami ne smemo vrtati po jedi
niti brskati po njej. To spominja na kopanje groba in ni sprejemljivo.
Če paličice odložimo na robu svoje
posode, to pomeni, da smo končali
obed. Če jih položimo na posebnem
podstavku ob strani, pa to pomeni le,
da smo prekinili obed.
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Pečati
Na zahodu pečate uporabljajo predvsem na pomembnih dokumentih ali pismih. Pečat označuje
pošiljatelja pisma, status določene osebe ali včasih
tudi poklic. Na Kitajskem je vsako podjetje, registrirano v Industrijsko-trgovski administraciji in potrjeno s strani Pisarne za javno varnost, dolžno prijaviti
vzorec uradnega pečata (CHOP). Ta ostaja v uradnih
dokumentih in se uporablja med reševanjem spornih
zadev. Podjetje lahko uporablja tudi druge pečate,
odvisno od področja dejavnosti in velikosti organizacije. Lahko jih uporabljajo za pečatenje finančnih pogodb in drugih dokumentov. Pravico uporabe pečata
imajo samo osebe, ki v podjetju zasedajo odgovorne
položaje. Samo ljudje na odgovornih položajih imajo
pooblastila za uporabo pečata. To pomeni, da pečat
lahko izpolnjuje funkcijo nekakšne kontrasignature in
avtorizacijskega orodja v podjetju.

Manjša podjetja nimajo pooblastil za uporabo
pečatov v takem obsegu kot velika. Zahodno podjetje
mora biti pripravljeno na to, da ga bodo prosili,
naj predstavi in na poslovni dokumentaciji uporabi
uradne pečate svojega podjetja. Treba je torej vedeti,
da je treba pripraviti take pečate, saj Kitajci ne
priznavajo drugačne poslovne prakse.
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