Marta Lipska

Negocjacje mo na okre li jako komunikacj perswazyjn . Jedna strona chce
przekona drug do podj cia pewnych decyzji, które uwa a za s uszne. Tego samego chce druga strona. Podczas konfrontacji si dochodzi do ci g ego przekonywania si . Natomiast warunkiem obligatoryjnym dla procesu negocjacyjnego jest
komunikowanie si . Komunikacja jest deniowana jako wymiana ró nego rodzaju przekazów, zawieraj cych informacje, oceny i sugestie dzia ania, dzi ki którym
uzgadniane jest stanowisko obu stron1. Je eli komunikacja ma by udana, to naley mówi i s ucha tak, aby zosta zrozumianym. Tylko w ten sposób mo na rozwi za ka dy problem ugodowo. Oczywi cie na proces komunikowania wp ywaj
rozmaite czynniki poboczne, do których mo na zaliczy m.in. kontekst i kompetencj komunikacyjn 2. Wszystkie one mog wywo ywa szumy informacyjne3,
które warunkuj poprawno zrozumienia si stron.
Niezwykle wa nym elementem negocjacji, jak ka dej rozmowy, jest s uchanie4.
Konieczne jest natychmiastowe aktywne interpretowanie wy apywanych przez siebie sygna ów. Ponadto, nieocenione okazuje si obserwowanie zachowania rozmówcy, okazywanych przez niego zachowa niewerbalnych. Do niewerbalnych
zachowa komunikacyjnych nale : gestykulacja; mimika i wyraz twarzy; dotyk
i kontakt zyczny (haptyka); spojrzenie wzajemne i spogl danie jednostronne; dyAutorka szczególne podzi kowania kieruje pod adresem Pana Ambasadora Henryka Lipszyca
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stans zyczny mi dzy rozmówcami; pozycja cia a (proksemika); wygl d zyczny
i ubiór; d wi ki paralingwistyczne; jako wypowiedzi, czyli sposób wokalizacji;
elementy rodowiska zycznego, czyli miejsce rozmów5. Niewerbalne zachowania
komunikacyjne spe niaj nast puj ce funkcje: przekazywania znacze (emblematy); ilustracje wypowiedzi (ilustratory), wska niki emocji (ekspresje); regulatory
zachowa konwersacyjnych (regulatory); dopasowanie do sytuacji (adaptatory).
Podczas negocjacji mo liwe jest stosowanie rozmaitych argumentów perswazyjnych. G. Marwell i D. Schmidt w swojej pracy z 1967 r. zaproponowali nast puj c ich typologi . Wyró nia si :
 strategi marchewki  polega na przedstawieniu korzy ci wynikaj cych
z zastosowania si do sugestii nadawcy;
 strategi kija  polega na przedstawieniu strat wynikaj cych z niedopasowania si do sugestii nadawcy;
 strategi emocji dodatkowych  polega na takim dzia aniu, by odbiorca
uzna aprobat sugestii za powód do dumy;
 strategi emocji ujemnych  polega na tym, aby odbiorca odczuwa emocje,
takie jak wstyd i ni szo , w wypadku odmowy aprobaty sugestii nadawcy6.
Negocjowane mog by tylko oferty, propozycje. Uzasadnienia i argumenty
s materia em dodatkowym, znacz cym w budowaniu obrazu stron. Zawsze naley ust powa z wyczuciem, rezygnuj c z niewielkich porcji, ale ani zbyt szybko, ani zbyt wolno. Pierwsze koncesje powinny by podane jako dowód dobrej
woli. Efektem nalnym powinno by doj cie do punktu rodkowego. D enie do
niego jest naturalnym kierunkiem post powania negocjacyjnego obu stron. Nale y
okre li wewn trznie swoje minimum, ale drugiej stronie przedstawi warunki
wy sze. W ten sposób zostanie stworzona przestrze dla ust pstw. Zawsze trzeba
przygotowa kilka ró nych ofert, by twórczo poszukuj cym. Nale y formu owa
oferty w sposób pewny, bez wahania. Natomiast ust pstwa trzeba robi podkre laj c trudno ci, wahania, w tpliwo ci. Trzeba pozwoli drugiej stronie uwa a siebie
za zwyci zc , podkre laj c znaczenie jej korzy ci7. Negocjatorzy musz pami ta
jednocze nie o: w asnych s owach i dzia aniach, o tym, jakie znaczenie przypisuje
im partner oraz o s owach i dzia aniach partnera.
W prowadzeniu negocjacji zw aszcza mi dzynarodowych, niezb dna jest dobra znajomo kultury i kr gu kulturowego, z którego pochodzi rozmówca. Naley pozna sposoby my lenia i dzia ania, zwyczaje oraz specyk kultur8. Wi kszo w kontaktach z innymi lud mi u ywa automatycznych zwrotów i gestów,
zwi zanych i wynikaj cych z w asnego kr gu kulturowego. Kultura mo e sta si
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powa n barier w procesie negocjacyjnym. Obejmuje ona przekazywany z pokolenia na pokolenie ca okszta t dorobku danej spo eczno ci, w tym przekonania,
wzory post powania, regu y wspó ycia. Tworzy zbiory zasad, koncepcji, kategorii, poj przyj tych w okre lonej zbiorowo ci i wyznaczaj cych obowi zuj ce zachowania9.
Kultura ma ró norodny wp yw na negocjacje. Oddzia uje na porozumienie si ,
zachowanie negocjatorów, struktur transakcji i przebieg jej realizacji. Oczywi cie
nie mo na zapomina , e na zachowanie negocjatora oprócz implikacji kulturowych
maj wp yw tak e pozakulturowe czynniki, takie jak: osobowo negocjatora, reprezentowana przez niego organizacja oraz kontekst konkretnych negocjacji.
Podczas gdy, na przyk ad, Amerykanie ustanawiaj uniwersalne prawa i regu y,
po czym wymagaj dostosowania szczególnych sytuacji i zwi zków mi dzy lud mi do ogólnych zasad  Japo czycy post puj odwrotnie. Wed ug nich, szczególna wi zwana honne, duchowa blisko mi dzy lud mi, jest spoiwem moralnym
spo ecze stwa. Je eli takie wi zi cechuje lojalno , harmonia i estetyka, mo na
z nich wyprowadzi zasady o szerszym zastosowaniu. Dla kultur, które uznaj
harmoni i wzajemne dope nienie si warto ci, zwi zki osobiste i jednostkowe s
miniatur ogólnego porz dku spo ecznego. Post powanie w stosunku do bli nich
powinno by takie, eby ów obustronny zwi zek móg sta si ród em uniwersalnych praw. Tak postaw cechuje wi ksza elastyczno . Japo czycy nazywaj
j tsukaiwake, czyli etyk sytuacyjn .
Japo czycy nie zaczynaj dzia ania od zasad uniwersalnych, z których wynikaj jednostkowe sposoby post powania. Taka postawa bywa cz sto krytykowana.
Na przyk ad publicysta Wiliam J. Holstein tak to skomentowa : Japo czycy z atwo ci przechodz od tatamae do honne. Tatamae to zachowanie dyplomatyczne
i ocjalne wobec cz owieka, którego nie darzy si zaufaniem. Honne to post powanie zarezerwowane dla tych, których cz sto spotykaj i dobrze poznali. Nieco
bardziej z o one jest poj cie etyki sytuacyjnej. Japo czycy uwa aj , e dostosowanie zachowania do okoliczno ci jest ca kowicie naturalne. Bez trudu zmieniaj
pogl dy. Gdzie jednak jest sedno moralne?10. Odpowied jest taka, e dobro nie
jest przedmiotem ani pojedyncz warto ci . Dobre jest to, co dostosowuje si harmonijnie do innych cenionych elementów.
Ciekawe s wyniki bada , które wskazuj , e 74% badanych mened erów ameryka skich uwa a, e najwa niejszym celem przedsi biorstwa jest wykonywanie
zada i pe nienie funkcji, a 71% mened erów japo skich  e przedsi biorstwo
jest grup wspólnie pracuj cych ludzi, po czonych wi zami spo ecznymi. Japo czycy opowiadaj si za obrazem sieci i harmonii jednostek.
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Jeden z japo sko-ameryka skich uczonych Magorah Maruyama stwierdzi , e
kultura japo ska to kultura punktów widzenia. Japo czycy uwa aj , e wszystkie zjawiska mo na oceni z ró nych punktów widzenia, a zmienna perspektywa
sprawia, e rzeczywisto staje si pe niejsza i bardziej zrozumia a. Zaskoczy
mo e fakt, e przed nawi zaniem kontaktów z Europ nie znano w Japonii s owa
obiektywizm. Obecnie u ywa si s owa kyakkanteki, to oznacza punkt widzenia go cia. Natomiast shukanteki to punkt widzenia gospodarza, czyli subiektywizm. Uwa a si , e spojrzenie go cia jest cz stkowe, ograniczone i jednostronne. A japo ska wizja rzeczywisto ci jest wieloaspektowa. Ka dy cz onek grupy
lub zespo u ma w asny punkt widzenia na dany problem i widzi inny jego wymiar.
Zawsze istnieje nowy punkt widzenia, który nale y wzi pod uwag .
My lenie Japo czyków jest my leniem indukcyjnym, czyli od szczegó u do
uogólnie i syntez. Uwa a si , e zarz dzanie jest sztuk , która polega na mobilizacji i jednoczeniu zasobów intelektualnych wszystkich pracowników rmy. W Japonii bardzo wa ny jest równie instynkt. Uwa aj , e prajana, czyli przeczucie ca o ci, jest ród em rozumu zwanego vijnana. Zatem najpierw przeczuwa
si istnienie ca ego wzoru, nad którym pó niej zaczyna pracowa rozum. Wielo
punktów widzenia przejawia si tak e w japo skim stopniowym i okr nym stylu nawi zywania kontaktów. Ostro no w tworzeniu wi zi staje si zrozumia a,
je eli przyjmie si wielostronny pogl d na dan kwesti i d y si do stworzenia
silnych, trwa ych zwi zków. Japo czycy uwa aj , e trzeba uwa nie obserwowa
zachowanie potencjalnego partnera w sytuacji, kiedy nie liczy na osobist korzy .
Gdy do Japonii przybywa arabska delegacja, chc ca niezw ocznie rozmawia o interesach, to wywo uje zdumienie. Dla Japo czyków jest to oznaka niebezpiecze stwa i zawodno ci, bo czy mo na zaufa temu, kto sk pi czasu na piel gnowanie
przyja ni? Proces negocjacji mo e by bardzo wyd u ony. Negocjowanie z Japo czykami zalicza si do najtrudniejszego, gdy my l oni d ugoterminowo, zbieraj dok adne dane, informacje, wielokrotnie analizuj szczegó y. Zorganizowanie
czegokolwiek ad hoc jest prawie niemo liwe. Jednak oczywi cie nie wynika to ze
z ej woli japo skich partnerów11.
Wielo punktów widzenia wyja nia tak e pozorn oboj tno , jak Japo czycy okazuj umowom pisemnym i cis ym warunkom prawnym tych umów. Mi dzy
japo skim i zachodnim negocjatorem mo e doj do nieporozumienia, zwi zanego
ze znaczeniem okre lonych warunków umowy w przypadku zasadniczej zmiany
okoliczno ci. W Japonii uwa a si , e to prawda, e umowa to umowa, ale je eli
partner znajdzie si w trudnym po o eniu, to dla dobra d ugoterminowych stosunków warto udzieli mu pomocy. Japo czycy bowiem uwa aj , e wi zi rozwijaj
si i dojrzewaj zale nie od jednostkowych i zmiennych potrzeb partnerów.
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Usposobienie Japo czyków sprawia, e niech tnie mówi oni nie. Dlatego
zachodni negocjatorzy mog si zdenerwowa , gdy nabrali przekonania, e dojdzie do podpisania umowy, a tymczasem nic si nie dzieje. Dla japo skich negocjatorów najwa niejszy jest zwi zek z drug stron , a nie konkretna negocjowana
sprawa. S owa: Tak, ale to trudne, którym towarzysz znaczne pauzy oznaczaj :
Tak, jako mój partner masz prawo o to prosi , ale niestety nie mog tego zrobi 12.
Dlatego zawsze trzeba ustali , czy Japo czycy zgadzaj si , czy te nie. W Japonii
uwa a si , e wiele szczegó owych wymaga obu stron mo na zaspokoi w odwo aniu do wspólnej wi zi, która powinna by elastyczna, swobodna i przyjazna.
Rzeczywiste warunki znacz mniej ni tworzenie zwi zku. Im wi ksze wzajemne
zaufanie, tym atwiej b dzie zaspokoi szczegó owe potrzeby obu stron.
Dla Japo czyków niezwykle wa na jest wi sempai-kohai, czyli dos ownie
zwi zek starszego i m odszego brata. Szacunek dla wieku wynika z roli seniorów jako  wiadków pomy ek13. Cz owiek nie zawsze ma racj , a ju z pewnoci nie mo e tego stwierdzi od razu, ale po fakcie uczy si , nabiera m dro ci i nie
powtarza tego samego b du. W Japonii kultywuje si tak e amae, rodzaj wyrozumia ej mi o ci, w której starszy daje m odszemu wi cej, ni ten zas u y , sk aniaj c go tym samym do próby odwzajemnienia i odp acenia dobra. Dzi ki temu
wi zi wykraczaj znacznie poza uk ady i umowy i cz sto polegaj na obustronnym robieniu sobie uprzejmo ci.
Nale y uzna , e w ró nych kulturach funkcjonuje odmienna ocena czasu, jaki
trzeba po wi ci do osi gni cia za o onego celu. Ró nice mi dzykulturowe w sposobie traktowania czasu wynikaj z istnienia trzech poziomów postrzegania czasu. Jest to postrzeganie: psychologiczne, biologiczne oraz kulturowe14. Japo czycy
z regu y negocjuj wolno. Zostawiaj sobie wi cej czasu na udzielenie odpowiedzi.
Robi kilkusekundowe przerwy mi dzy wypowiedziami, wprowadzaj okresy milczenia15. Dla nich krótkie pauzy w negocjacjach s traktowane jako normalny czas
potrzebny im na reeksj . Inni to milczenie mog zinterpretowa jako nieuprzejmo , niezrozumienie lub przebieg taktyk maj c zmusi przeciwnika do odkrycia swych zamiarów. Natomiast zak ócenie tej ciszy mo e wprawi Japo czyków w zak opotanie, gdy zostaj zarzuceni pytaniami i propozycjami bez szansy
na udzielenie odpowiedzi. Nigdy nie przerywaj , mówi w hierarchicznie ustalonej
kolejno ci. Nale do kultury monochronemicznej, w której jednostka w danym
czasie powinna koncentrowa si na wykonaniu tylko jednej czynno ci16.
Japo czycy uwa aj , e celem negocjacji jest nie tyle doprowadzenie do podpisania kontraktu, ile ustanowienie pewnych partnerskich powi za mi dzy obieC. Hampden-Turner, A. Trompenaars, op.cit., s.116.
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ma stronami. Dla Japo czyków negocjacje to nie tylko przekonywanie si , cho
mo e by to te cel ostateczny. Negocjacje dla nich to samo prowadzenie rozmowy, uczestniczenie w aktywno ci konwersacyjnej. Mo na powiedzie , e wysy aj
apel o wspólne dzia anie albo o wspóln rozmow . Jakkolwiek podpisany kontrakt
jest wyrazem takiego zwi zku stron, to jednak istot tego, co chc osi gn przez
zawarcie kontraktu, jest partnerstwo samo w sobie. Japo czycy traktuj moment
podpisania kontraktu, jako rozpocz cie wzajemnych stosunków.
W niektórych kulturach próbuje si w wi kszym stopniu unika ryzyka ni
w innych. Japo czycy, z ich ogromnym zapotrzebowaniem na informacj i zawiym trybem grupowego podejmowania decyzji, maj niech tny stosunek do podejmowania ryzyka.
Japo czycy nie okazuj swoich uczu . Naturalnie, pewn rol odgrywa przy
tym osobowo negocjatora. Jednak na ogó ludzie z ró nych kr gów kulturowych
maj odmienne zapatrywania na kwesti uzewn trzniania emocji i jest to zazwyczaj przenoszone do sto u negocjacyjnego. Otwarcie nie pokazuj emocji, zniecierpliwienia lub frustracji. W Japonii tylko dzieci do szóstego roku ycia i staruszkowie maj przywilej okazywania emocji17. Japo czycy w du ym stopniu zdaj
si na tatemae, czyli niezbyt otwarte komunikowanie si . Mówi to, co my l , e
kto chcia by us ysze .
Japo czycy wol negocjowanie zespo owe i osi ganie zgody ca ej grupy przy
podejmowaniu decyzji. Dlatego podczas negocjacji mo e nie by oczywiste, kto
jest kierownikiem i kto ma prawo do przyjmowania ostatecznych zobowi za . Ich
zespó negocjacyjny jest na ogó wieloosobowy. W Japonii faworyzuje si zbiorowo . Sukces gospodarczy czeka tych, którzy umiej tnie zrównowa szale. Tworzenie systemu warto ci to umiej tne panowanie nad przeciwie stwami i kontrastami mi dzy regu ami i wyj tkami, cz ciami i ca o ci . Dla Azjatów punktem
wyj cia jest poj cie spójnej ca o ci. Nie toleruje si przy tym adnego zak ócenia harmonii warto ci. Yin musi wspó gra z yang. Japo czycy upatruj podstawy
swojego systemu warto ci przede wszystkim w dobru grupy, a dopiero po zaspokojeniu jej potrzeb sk onni s zajmowa si kwesti zaspokojenia potrzeb indywidualnych. Osoby negocjuj ce z przedstawicielami obcej kultury musz z nale yt
uwag uszanowa konwenanse. Jako ogóln zasad trzeba przyj , e zawsze lepiej jest wprowadzi na pocz tku styl formalny i stopniowo przechodzi na bardziej bezpo redni sposób bycia, je li sytuacja na to pozwala. Japo czycy przestrzegaj wielu zrytualizowanych kodeksów zachowa . Dla nich bardzo wa na
jest etykieta. Je li jest si po raz pierwszy z wizyt w Japonii w sprawach biznesu,
powinno si stworzy dobre wra enie na innych i mie otwarte oczy i umys .
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J zyk negocjacji w przypadku Japo czyków mo e by ró ny. S oni bardzo
dobrze wykszta ceni, znaj j zyki obce. Bardzo cz sto negocjuj w j zyku angielskim. Jednak mimo to, zawsze nale y zapyta swego partnera w negocjacjach, czy
nie nale y skorzysta z obecno ci t umacza.
Tytu owanie partnerów jest bardzo wa ne i mo e sta si przyczyn pomyek lub zachowa co najmniej nietaktownych. W Japonii nale y zwraca si do
danej osoby po nazwisku z dodatkiem przyrostka san, na przyk ad Watanabe-san.
Uprzejmie jest dodawa w a nie san po czyim imieniu lub chan po imieniu m odej dziewczyny, kun po imieniu ch opca oraz sensei w stosunku do osób z wy szym
wykszta ceniem. W Japonii nazwisko jest podawane jako pierwsze, a po nim wymienia si imiona. Na wizytówkach przeznaczonych dla cudzoziemców mo e by
odwrotna kolejno . Natomiast nale y pami ta , e dla Japo czyków mówienie do
kogo na ty podczas pierwszego spotkania jest wyrazem braku szacunku.
Przedstawianie si . Chocia mo na umówi si na spotkanie bezpo rednio, to
sprawy biznesowe potocz si szybciej, kiedy zostaniemy przedstawieni. Najlepiej by oby zosta przedstawionym przez mo liwie najstarszego i najwa niejszego
rang negocjatora. Wed ug Japo czyków status jest dobrem przenaszalnym. Kiedy
Japo czycy spotykaj si po raz pierwszy, u ywaj zwrotu: Hajimemashite Suzuki
(nazwisko przyk .) desu. Dozo yoroshiku. Kiedy my si przedstawiamy mówimy:
Hajimemashite Kowalski (nazwisko przyk .) desu. Dozo yoroshiku. A w sytuacjach
bardziej formalnych  Kowalski (nazwisko przyk .) to moshimasu.
U cisk d oni zaadaptowany z zachodniej kultury nie zast pi ca kowicie panuj cych dot d tradycyjnych zwyczajów. Uk on jest ci gle podstawowym, wa nym
powitaniem  pozdrowieniem w wielu ró nych sytuacjach, takich jak podzi kowanie za dar, przeprosiny oraz wyra anie pokory i uni ono ci. Zatem nale y spodziewa si uk onu i delikatnego u cisku d oni. Nale y powstrzyma si od mocnego ciskania r ki i nazbyt bezpo redniego kontaktu wzrokowego. Nie mo na
natarczywie patrze w oczy, gdy jest to uznawane za akt wrogi. Kiedy spotykamy si z kim po raz pierwszy w sytuacji formalnej, u cisk d oni jest stosowny. Najlepiej poczeka , a biznesmen japo ski sam wyci gnie r k lub uk oni si
i uczyni to samo.
G boko uk onu i jego czas trwania zale y od ró nych okoliczno ci. Zwykle
wykonujemy lekki sk on (pochylenie ok. 20 stopni) z r kami przy tu owiu przez
ok. 12 sekundy. G bsze uk ony zarezerwowane s dla osób starszych oraz dla
tych, w stosunku do których powinni my odczuwa g boki szacunek. Takie uk ony, przy pochyleniu tu owia ok. 45 stopni, powinny trwa od 2 do 3 sekund.

Wymiana wizytówek stanowi integraln cz japo skiej etyki biznesu. Jest to
rytua wr czania meishi. Kiedy wr czamy wizytówki, nale y poda swoje nazwisko i ewentualnie nazw reprezentowanej rmy. Proces dawania i otrzymywania
wizytówek powinien przebiega spokojnie, przy akompaniamencie lekkich uk onów z ka d osob po kolei. Wskazane jest, aby druga strona naszej wizytówki
by a wydrukowana w j zyku japo skim (imi i nazwisko w katakanie). Wizytówk podaje si obiema r kami, trzymaj c j mi dzy kciukiem a palcem wskazuj cym, stron z japo skim nadrukiem do góry. Wizytówk partnera równie odbieramy obiema r kami. Nale y j ogl da przez pewien czas, a pó niej po o y j
przed sob na stole konferencyjnym przez ca y czas trwania spotkania. Potem nale y j schowa do wizytownika.
Targowanie si nie jest charakterystyczne dla kultury japo skiej. Nale y raczej
poda przekonuj ce powody domagania si jakichkolwiek wi kszych ust pstw dotycz cych ceny i innych warunków kontraktu.
Ust pstwa s trudne dla Japo czyków podczas negocjacji. Jest tak dlatego, e
do stanowiska, z którym przyst puj do przetargu, dochodzi si zwykle w toku
d ugiego, przewlek ego procesu. Ka da zmiana mo e oznacza konieczno d ugiej dyskusji wewn trznej.
Prezentacja towarów lub us ug nie powinna rozpoczyna si artem lub humorystyczn anegdot . Mog oby to wiadczy o lekcewa eniu sprawy i audytorium.
Nale y mówi jasnym, prostym j zykiem. Nie powinno si u ywa podwójnych
przecze , zawi ych zda , argonu, slangu lub wyszukanych s ów. Trzeba uwa a ,
aby nie przechwali swojego produktu lub przedsi biorstwa. Zamiast tego powinno si przedstawi referencje lub artyku y o swojej rmie. Nale y u ywa pomocy wizualnych, zw aszcza w przypadku danych liczbowych, a tak e dostarczy
kopi swojego wyst pienia.
Prezenty s powszechnym sposobem podtrzymywania wi zi lub zainteresowania drugiej strony jakim produktem lub spraw . W Japonii s dwa sprzyjaj ce ku
temu okresy: w lecie ochugen (koniec czerwca i pocz tek lipca) oraz w zimie oseibo (w grudniu). Jako upominki popularne s s odycze, piwo, artyku y spo ywcze
i ró ne bony towarowe. Opakowanie i wr czanie prezentów s nawet wa niejsze
od samych prezentów. Nale y zatem postara si , aby upominek zosta opakowany w Japonii lub przez kogo , kto zna japo skie zwyczaje. Zazwyczaj upominków
tych nie wr cza si osobi cie. Dostarcza je sklep, w którym zosta y kupione. Jednak je eli czynimy to osobi cie, to podarunek wr czamy obur cz. Prawdopodobnie prezent zostanie od o ony na bok i otworzony pó niej.

Poczta elektroniczna jest jednym ze rodków utrzymywania czno ci z japo skimi partnerami w biznesie dopiero po nawi zaniu wspó pracy.
Gratulacje i kondolencje s cz stym wyrazem sympatii w ród Japo czyków.
Szcz liwe wydarzenia takie jak luby, narodziny dzieci, pój cie do szko y s spoecznie lansowane i wspierane. Dawanie pieni dzy jest normalne przy takich ceremoniach jak lub i pogrzeb. Pieni dze podaje si w specjalnych na t okazj kopertach. Natomiast podczas a obnych uroczysto ci daje si monetarny dar zwany
Koden.
Wznoszenie toastów jest powszechne w Japonii. Zazwyczaj toasty wznosi si
piwem albo sake. Jest to zwykle zwi zane ze szczególnym, uroczystym dniem lub
uhonorowaniem pomy lnych wydarze . Je li kto nie pije napojów alkoholowych,
mo e wznie toast na przyk ad sokiem owocowym lub zielon herbat . Najwa niejsze jest to, e uczestniczy si w grupowej celebracji. Je eli nie ma si ochoty
wi cej pi drinka, nale y odwróci czark do góry dnem. W Japonii nieuprzejme
jest uzupe nianie swojego w asnego drinka podczas wspólnego posi ku. Nalewa
si innym  a inni nalewaj nam. Japo czycy podczas wznoszenia toastów u ywaj s owa  Kampai! (na zdrowie).
Wyrazy wdzi czno ci w Japonii s niezwykle wa nym sposobem wyra ania
swego pozytywnego stosunku do partnera. Mi ym zwyczajem jest powiedzie przed
jedzeniem Itadakimasu, a po zako czeniu posi ku Gochisosama deshita. Zwroty te
sygnalizuj rozpocz cie i zako czenie posi ku. Przed posi kiem itadakimasu oznacza: Pokornie przyjmuj ; Czy mog zacz ?; Wygl da cudownie; Zaczynam je . Natomiast po sko czeniu posi ku chiso sama deshita oznacza: Dzi kuj ; To by o co szczególnego.
Ubiór w negocjacjach tak e mo e okaza si bardzo wa nym elementem. Japo scy negocjatorzy ubieraj si w sposób konserwatywny. Jest to zazwyczaj ciemny garnitur, bia a koszula i stonowany krawat w przypadku m czyzn. Kobiety za
ubieraj si w skromny kostium lub prost sukienk . Nale y unika jaskrawych kolorów ubrania, wystawnych kreacji czy bi uterii, poniewa osoba tak ubrana mo e
by postrzegana jako niepowa na.
Kobiety zazwyczaj nie prowadz interesów, ony nie uczestnicz w spotkaniach biznesowych, gdy musz zajmowa si domem. W negocjacjach uczestnicz sekretarki (tj. kobiety niezam ne) lub ony szefów (tj. kobiety starsze, które wywi za y si ze swych obowi zków wobec dzieci). Nale y unika ca owania
kobiet w r k , gdy mo e to wprowadzi w zak opotanie. W ogóle nawet podanie
d oni mi dzy m czyzn a kobiet jest rzadko ci . Ewentualnie nale y czeka a

kobieta pierwsza poda d o . W Japonii nie ma takiego zwyczaju jak pierwsze stwo dla kobiet.
Zachowania, o których nale y pami ta i które nale y respektowa , aby nie
obrazi Japo czyka:
 nigdy nie mo na spó nia si na umówiony termin;
 na ulicy nale y unika nadmiernego psychicznego i wzrokowego kontaktu;
 nie wolno klaska i wskazywa wprost na kogo palcem, je eli jest taka konieczno , nale y u y do tego d oni18;
 nale y unika nadmiernego gestykulowania;
 dystans, jaki powinno si zachowa podczas rozmowy, wynosi oko o 4060 cm;
 nie nale y u gumy w czasie pracy i podczas innych ocjalnych sytuacji;
 powinno si unika du ej ilo ci bi uterii oraz bardzo kolorowego ubrania
w czasie pracy;
 nale y unika podnoszenia g osu i krzyku, aby zwróci czyj uwag ;
 japo ski gest oznaczaj cy kto? lub ja? polega na wskazaniu w asnej
g owy, a nie klatki piersiowej;
 z uwagi na cienkie ciany w japo skich mieszkaniach nie nale y przesadza
z poziomem g o no ci muzyki stereo i telewizji;
 nie nale y zak ada pantoi w pokoju wy o onym matami tatami;
 powszechne jest siedzenie na pod odze wy o onej tatami w pokoju zwanym
washitsu;
 w przedpokoju (genkan) nale y pozostawi swoje buty, ustawi je równo
i skierowa noskami w stron wyj cia;
 buty nale y zdj w stylowych restauracjach, hotelach, wi tyniach i wsz dzie tam, gdzie pod ogi s wy o one matami tatami;
 wypada ustawi buty go cia w przedpokoju we w a ciwy sposób, gdy sam
o tym zapomni;
 nie nale y zak ada obuwia przeznaczonego do u ytku w toalecie poza ni ;
 Japo czycy nosz kimono lub yukat , lewa strona zachodzi na praw (odwrotnie ubierani s zmarli);
 uprzejmie jest odmówi komu na sk adan ofert pomocy (przynajmniej
na pocz tku), oferta mo e by tradycyjnie trzykrotnie ponawiana;
 kiedy si kogo odwiedza, uprzejmie jest przynie ze sob troch jedzenia,
r cznie pakowanego;
 nale y unika dawania zbyt drogich prezentów z uwagi na konieczno rewan u przez obdarowanego;
18
Jest to znak wulgarny, gdy wyci gni ty palec jest symbolem fallicznym, a zgodnie z zasadami feng shui dzia a jak ostre rogi, skupia na sobie ca negatywn energi .

 po powrocie z wakacji normalne jest przywiezienie ma ego prezentu dla
osób, z którymi si pracuje;
 uprzejmie jest odprowadzi go cia do drzwi lub frontu budynku;
 nie wolno g aska dzieci po g owie, gdy na niej jest siedziba duszy i w
ten sposób przerywa si dop yw pozytywnej energii i mo na przywo a
choroby;
 dotykanie w osów jest gestem intymnym, erotycznym i nie powinno si tego
robi publicznie;
 stary japo ski zwyczaj nakazuje posadzi go cia na honorowym miejscu
(kazuma), czyli twarz w kierunku wyj cia, a najwa niejszy cz onek rodziny powinien usi
naprzeciwko go cia;
 wed ug starego zwyczaju wa na osoba siada z ty u za kierowc ;
 w Japonii taksówkarz otwiera i zamyka pasa erowi drzwi;
 ca a rodzina u ywa wody w wannie do ogrzania cia a;
 go ciowi cz sto proponuje si pierwsze stwo skorzystania z wody w wannie; do wanny wchodzi si po wcze niejszym umyciu cia a pod prysznicem;
nie nale y spuszcza wody po wyj ciu z wanny;
 k piel w onsen (gor ce ród o), sento ( a nia publiczna) i w hotelach urz dzonych w tradycyjnym stylu polega na relaksacyjnym moczeniu si w wodzie i ewentualnie towarzyskiej rozmowie. Przedtem nale y si dok adnie
umy w przygotowanym do tego innym miejscu.
Jedzenie w Japonii te kieruje si okre lonym i zasadami. Oto tylko niektóre z nich:
 nieuprzejmie jest co je lub pi , kiedy idzie si ulic ;
 w restauracji lub podczas wizyty powszechne jest u ycie ma ego zwini tego, wilgotnego r cznika (zimny w lecie, ciep y zim ) zwanego oshibori;
s u y on do wytarcia r k; po u yciu nale y od o y go na tac ;
 nie nale y natarczywie nalega na podanie posi ku ani je go apczywie;
 mo na podnosi czark z ry em lub zup na wysoko podbródka i trzyma
j podczas jedzenia;
 kiedy nie chce si u ywa y ki do zupy, mo na wypi j z miseczki, a sta e
cz ci z zupy zje pa eczkami lub odwrotnie, najpierw zje dodatki, a potem wypi bulion;
 wi ksz porcj po ywienia mo na podzieli pa eczkami na mniejsze kawa ki;
 tradycyjnie japo ska ywno serwowana jest na kilku ma ych talerzach
lub tacach (bez obrusa na stole) i mo na wybiera dowoln potraw zamiast
najada si do syta jednym daniem po drugim;
 nie nale y robi nie adu na talerzu;
 trzeba z o y starannie swoj serwetk ;

 nigdy nie nale y zabiera z restauracji adnych tzw. suwenirów (np. torebek
z cukrem);
 nie nale y polewa ry u sosem sojowym  nie jest do tego przeznaczony;
 nie dodawa cukru i mietanki do japo skiej herbaty;
 b d c w go cinie zawsze nale y czeka a gospodarz zaproponuje co do
zjedzenia lub picia;
 je eli trzeba u y wyka aczki, to powinno si zakry usta drug d oni ;
 normalne jest wydawanie siorbi cych d wi ków podczas jedzenia gor cego makaronu;
 wskazane jest mie ze sob papierow serwetk lub chusteczk ;
 nie ma zwyczaju dawania napiwków, norm jest równie p acenie rachunków w kasie, wychodz c z restauracji, a nie u kelnera;
 nieuprzejme jest przeliczanie wydanej reszty w sklepie czy restauracji;
 nie jest niczym niezwyk ym palenie papierosów i jedzenie w tym samym
czasie na wieczornym przyj ciu;
 w bardziej formalnych sytuacjach nale y powstrzyma si od palenia papierosów na pocz tku spotkania;
 palenie cygar nale y do rzadko ci;
 nale y podnie kieliszek lub talerz, gdy gospodarz chce go nape ni .
Pos ugiwanie si pa eczkami jest niezwykle wskazane, je eli chcemy okaza
szacunek swym japo skim partnerom. W japo skich restauracjach serwowane s
zamiast sztu ców drewniane pa eczki w papierowym opakowaniu. Pa eczki naley wyj z papierowego opakowania i rozdzieli je na dwie sztuki. Lakierowane
lub plastikowe pa eczki s tak e u ywane w bardziej formalnych sytuacjach oraz
w domach. S one liskie i trudniej nimi manipulowa . Te rodzaje pa eczek s
umieszczone na specjalnej podstawce, tam powinny one le e zawsze, gdy si ich
nie u ywa. Japo czycy u ywaj czasami no y i widelców, jedz c zachodnie potrawy. Je li kto ma problemy z u yciem pa eczek, mo na poprosi kelnera o podanie no a i widelca. Oto kilka podstawowych zalece przy pos ugiwaniu si paeczkami:
 do konsumpcji u ywa si cie szych ko ców pa eczek;
 nie nale y wymachiwa pa eczkami wokó postawionych da ;
 nie wolno u ywa swoich pa eczek do wskazywania na kogo ;
 bezwzgl dnie nie nale y podawa komu swoimi pa eczkami jedzenia, poniewa istnieje japo ski zwyczaj podawania od jednej osoby do drugiej paeczkami skremowanych prochów zmar ego podczas uroczysto ci pogrzebowych;
 gdy bierze si jedzenie z du ego pó miska, nale y u y czystego ko ca swoich pa eczek (je li nie podano dodatkowych du ych pa eczek);

 nie nale y bawi si podanym jedzeniem na talerzu, poniewa mo na obrazi w ten sposób gospodarza lub swego zwierzchnika, który do o y stara
w u o enie podanych da ;
 nie nale y u ywa pa eczek jako szpikulca do potraw;
 nie wolno rzuci pa eczek, wstaj c od swego posi ku;
 nie mo na wbija pa eczek pionowo do jedzenia, szczególnie do miski z ryem, poniewa istnieje zwyczaj podawania w ten sposób ry u na o tarzach.
Instrukcja trzymania pa eczek (hashi):
 uchwyci u góry jedn pa eczk mi dzy kciuk a palec rodkowy, tak jak
trzyma si o ówek;
 drug pa eczk oprze mi dzy kciukiem a palcem serdecznym;
 mo na teraz porusza pierwsz pa eczk i regulowa odst p mi dzy nimi,
podczas gdy druga jest nieruchoma;
 oprze swoje pa eczki o podstawk , zanim zacznie si je u ywa .
Sushi jest jednym z podstawowych da w Japonii. Warto zatem wiedzie , jak
je je . Sposób jest nast puj cy:
 oczy ci d onie u ywaj c r cznika oshibori;
 nala sos sojowy do ma ego pojemniczka;
 nie nale y nala zbyt du o sosu sojowego do ma ego dania, lepiej jest dola
w razie potrzeby;
 zmiesza troch pasty wasabi z sosem sojowym je eli jest taka potrzeba, ale
je eli wasabi jest ju po o ona na ka dy kawa ek sushi, to nie trzeba tego
robi ;
 sashimi je si pa eczkami (to poprzedza degustacj sushi);
 podczas jedzenia nigiri  sushi nale y uchwyci jeden jego kawa ek mi dzy
kciukiem a palcem rodkowym, pozosta e palce zwin lekko do góry;
 zanurzy jeden koniec sushi stron z ryb w sosie sojowym;
 nie nale y zanurza w sosie strony z ry em;
 podnie sushi do ust i odgry jego po ow , pozosta cz , przed zjedzeniem, zanurzy czyst stron w sosie sojowym;
 podczas jedzenia maki  sushi (rolowane sushi), mo na w o y do ust ca y
kawa ek;
 nale y przegryza kawa kami marynowanego imbiru (gari) mi dzy kolejnymi rodzajami sushi w celu oczyszczenia kubków smakowych.

Droga Herbaty19 to kolejny wa ny japo ski rytua , o którym nie mo na zapomnie . W Drodze Herbaty istotne jest poj cie kokoro iru. Oznacza ono, e gospodarz powinien w o y ca e swoje serce i umys w przygotowanie przyj cia. Jednocze nie musi mie wiadomo , e taka okazja prze ycia czego w pe ni ju si nie
powtórzy. Do podawania herbaty potrzebny jest pojemnik na sproszkowane li cie
herbaty, y ka do odmierzania, mieszade ko i czarka, z której pije si herbat . Droga
Herbaty opiera a si na czterech zasadach: harmonii  by a wynikiem wspó dziaania gospodarza i go cia; szacunku  wi za a si ze szczero ci i poszanowaniem
godno ci wszystkich obecnych; czysto ci  utrzymywanie zewn trznej czysto ci
wi za o si z wprowadzaniem adu we w asnym wn trzu i spokoju;  wspólna kontemplacja picia herbaty sprowadza a wewn trzny spokój w ród obecnych.
Negocjacje s procesem, na który wp yw ma wiele czynników pobocznych.
Nie wszystko zale y od sprawno ci intelektualnej negocjatorów. Niezb dna jest
wiedza ogólna na temat kr gu kulturowego, z którego pochodzi nasz partner. Bez
tych danych cz sto mo e dochodzi do powstawania licznych barier, utrudniaj cych po danego porozumienie. Dlatego przed przyst pieniem do negocjacji nale y zdoby odpowiedni wiedz na temat zwyczajów, którymi rz dzi si dana
kultura. Taka postawa na pewno u atwi proces komunikacji, wzajemnego zrozumienia i pomo e osi gn rezultat po dany dla obu stron zasiadaj cych naprzeciw siebie przy stole negocjacyjnym.

Na pocz tku okresu Kamakura mnich zen Eisai wróci w 1191 r. do Kioto z Chin i przywióz
do Japonii nasiona zielonej herbaty. Picie herbaty traktowano wówczas jako lekarstwo i rodek orze wiaj cy w czasie rytua ów w wi tyniach. W okresie Muromachi (13331568) herbata sta a si ju
napojem wszystkich warstw spo ecznych.
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