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JOANNA SKOCZEK

KULTURA RELACYJNA CHIN – ASPEKT BIZNESOWY

Budowanie więzi w kulturze relacyjnej

Globalizacja, sieciowanie, nowe rynki, otwieranie się na inne kultury – wszystkie te 
hasła charakteryzują nowe możliwości i nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą coraz 
ściślejsza współpraca państw, coraz częstsze, dzięki rozwojowi połączeń, kontakty 
ich obywateli i firm. Rodzą się one z potrzeby albo z ciekawości, czasem z połącze-
nia obydwu czynników. Umiędzynarodawia się nauka, biznes, kultura.

Mowa tu zatem zarówno o tych, którzy z własnej woli, realizując zaintereso-
wania i pasje, podejmują podróż w nieznane, jak i o tych, którzy w efekcie analizy 
biznesowej decydują się wchodzić na nowe rynki, poszerzać spektrum geograficzne 
dotychczasowego działania.

Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku kon-
frontacji z charakterystyczną dla Azji Wschodniej, szczególnie Chin, kulturą rela-
cyjną, niezbędne są szczególne przygotowania, umiejętności, narzędzia czy taktyki. 
Przedstawiono w nim charakterystykę specyfiki chińskiej kultury biznesowej, jej od-
mienności i wymagania, w podsumowaniu zaś opisano wyzwania wykraczające poza 
problematykę współpracy gospodarczej, ale z nią pośrednio powiązane, bo mogące 
wspomagać i wzmacniać skuteczność biznesu i wszelkich innych kontaktów dwu-
stronnych. Obserwacje dotyczące relacji gospodarczych mogą być rozciągane także 
na inne obszary i należy je traktować jako uniwersalne w opisie wyzwań wynikają-
cych ze spotkania kultur .

Relatywizm kulturowy

Pierwszą obawą podnoszoną, gdy mowa o kontakcie z Chińczykami, jest brak zna-
jomości języka, w drugiej zaś kolejności możliwe różnice (czyli niezrozumienie) 
kulturowe. Doświadczenie osób współpracujących z Chińczykami, mających za 
sobą pracę i mieszkanie w Chinach, a także uczących się języka nie pozostawia wąt-
pliwości – fundamentalna dla porozumienia jest znajomość specyfiki kulturowej, 

ORCID: 0000-0002-5846-6247, DOI: 10.4467/23538724GS.20.031.12868
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zwyczaju, sposobu działania i uwrażliwienie na nie. Znajomość języka naturalnie 
może w tym pomóc, ale nie determinuje zbudowania dobrych relacji.

Osoba decydująca się wejść w inną kulturę musi mieć świadomość różnic, wy-
kształcić w sobie szacunek dla nich, spróbować je zrozumieć, a jednocześnie wie-
dzieć, że nie musi, a nawet nie powinna dostosowywać się do nich za wszelką cenę. 
Zbyt daleko idące identyfikowanie się z nie swoją kulturą, kopiowanie zachowań bez 
refleksji nad ich znaczeniem, próba funkcjonowania na zasadach, które nie są dla nas 
immanentne, mogą być w niektórych sytuacjach poczytane za kulturowe zawłasz-
czenie, w innych zaś wzbudzić w najlepszym razie zdziwienie lub – co gorsza – brak 
szacunku i poważnego traktowania. Odnalezienie się w obcej kulturze jest zatem 
sztuką wyważenia, zademonstrowania i zastosowania w praktyce etnorelatywizmu1 .

Punktem wyjścia do każdej podróży – czy to rzeczywistej, związanej z fizycz-
nym przemieszczaniem się, czy mentalnej, w związku ze spotkaniem z człowiekiem 
z innej części świata albo z kontaktem z wytworami kultury – powinno być spoj-
rzenie na mapę. Jeśli naszym celem jest Azja, nie szukajmy jej w znanych nam od 
szkoły podstawowej atlasach. Aby zyskać właściwą perspektywę, musimy spojrzeć 
na mapę w układzie pacyficznym, a zatem taką, przez której środek przebiegać bę-
dzie linia zmiany daty, a Chiny znajdą się nieco na zachód od niej. Wtedy jaśniejsze 
stanie się pochodzenie nazwy „Państwo Środka” i bardziej zrozumiałe będą słowa 
amerykańskiego politologa Luciana Pye’a, że Chiny to „cywilizacja, która udaje pań-
stwo narodowe”2 .

Kraj, kontynent, cywilizacja

Zróżnicowanie wewnętrzne Chin to kolejne wyzwanie, przy czym pewnym pocie-
szeniem może być fakt, że sami mieszkańcy tego kraju uważają je za istotne, często 
wymagające zmian nawyków, gotowości do uczenia się i otwarcia na inne zwyczaje 
niż te znane z miejsca pochodzenia. Przybysz z zewnątrz miewa natomiast tendencję 
do patrzenia na Chiny jak na monolit, wierząc, że to, co zauważył na pekińskiej ulicy, 
znajdzie zastosowanie i w portach Kantonu, i na herbacianych polach Junnanu. Roz-
piętość geograficzna i klimatyczna, różnorodność etniczna i językowa, odmienność 
doświadczeń historycznych świadczą o błędzie takiego założenia3 .

Ogromna mobilność społeczeństwa chińskiego jest faktem. Setki milionów pra-
cowników migrujących przyjeżdżają z interioru na rozwinięte i dostatnie wybrzeże 
w poszukiwaniu zatrudnienia. Obok wsparcia miejscowego rynku pracy przyno-
szą ze sobą lokalne więzi, swoją kuchnię i dialekt, zazwyczaj jednak nie wpływa to 

1 K . Mazurowska, Efektywna współpraca z Chińczykami, „Azja-Pacyfik” 2017, nr 20, s. 66.
2 L.W. Pye, China: Erratic State, Frustrated Society, „Foreign Affairs” 1990, vol. 69, no. 4, s. 58.
3 R . Pyffel, Biznes w Chinach. Jak uniknąć problemów, Warszawa 2013.
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na trwałą zmianę w miejscu, do którego przybywają, choć mogą wpłynąć na jego 
funkcjonowanie w warstwie kulturowej. Przykładem może być Shenzhen, modelo-
we nowoczesne i inteligentne miasto, wiecznie spragnione siły roboczej, bo wciąż 
dynamicznie się rozwijające. Jego wyjątkowość polega na zróżnicowaniu migrantów, 
którzy dzielą się na pracowników fizycznych, budujących wieżowce, drogi i fabryki 
i na wysoko wykwalifikowanych ekspertów zatrudnianych przez firmy IT z krajowej 
i światowej czołówki. O ile budowlańcy z dużym prawdopodobieństwem wyjadą po 
zakończeniu kontraktu, o tyle inżynierowie i programiści zostaną. W efekcie Shen-
zhen jest jedynym miejscem na południu Chin, gdzie powszechnie można usłyszeć 
putonghua, czyli standardowy język chiński (mandaryński), a nie kantoński, hakka czy 
któryś z południowych dialektów, jak w sąsiednim Kantonie, Zhuhai czy Shantou. 
Ponad 90% mieszkańców miasta urodziło się poza nim i pochodzi z wszystkich 
regionów Chin, więc aby się komunikować, muszą używać wspólnego języka i wy-
pracowywać normy współżycia społecznego.

Jednak bardzo często wielkie miasta są wyjątkiem potwierdzającym regułę, co 
znaczy, że nadal większość prowincji chińskich wyraźnie się wyróżnia, ma swoją 
specyfikę, której trzeba być świadomym i starać się ją poznać. Obszary nadmorskie 
zasłużenie cieszą się opinią bardziej otwartych, przyzwyczajonych do napływu cu-
dzoziemców i towarów importowanych, zazwyczaj także ułatwiających aklimatyza-
cję i robienie biznesu. Jest to wynikiem splotu geografii i historii, czyli otwarcia ist-
niejących tam portów dla handlu międzynarodowego w wyniku wojen opiumowych 
(1839–1842, 1856–1860). Wydarzenie, postrzegane w Chinach jako pierwszy ele-
ment „stulecia upokorzeń”, stało się jednocześnie początkiem umiędzynarodowie-
nia chińskiej gospodarki, bez którego niemożliwe byłoby przeprowadzenie reform. 
Zarówno umiędzynarodowienie, jak i otwarcie chińskiej gospodarki zaczęło się pod 
koniec lat 70. XX w. Kontakty międzyludzkie są tam prostsze i dystans krótszy niż 
na północy czy w głębi kraju, jednocześnie południowcy uchodzą za bardziej tem-
peramentnych i szybciej podejmujących decyzje niż ich rodacy z innych części kraju. 
Dużo szybciej też można w dyskusji dojść do sedna, bo refrenem każdej rozmowy 
na południu jest pytanie o możliwości biznesowe. Należy mieć świadomość, że chęć 
do kontynuowania znajomości będzie tym większa, im większa będzie szansa na 
zyskowną współpracę.

Pewne aspekty pozostaną jednak niezmienne, gdyż wynikają z systemu warto-
ści, zasad społecznych i mentalności. Przede wszystkim podstawowe znaczenie ma 
relacja i kontakt bezpośredni. Polacy, przyzwyczajeni na co dzień do kultury trans-
akcyjnej, charakterystycznej dla Europy Zachodniej i Północnej oraz Stanów Zjed-
noczonych, a zatem najbliższych partnerów handlowych Polski, muszą uwzględnić 
ten czynnik. To, że w Polsce nie przyjęła się czysta kultura Zachodu, zawdzięcza-
my geografii. Naturalne skłonności do relacyjności (propartnerskiego nastawienia) 
sprawiają, że w rozmowie z chińskim kontrahentem Polak najprawdopodobniej od-
najdzie się lepiej niż Amerykanin czy Holender.
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Relacja wymaga zadzierzgnięcia, budowania i pielęgnowania. Do jej stworzenia 
niezbędny jest bezpośredni kontakt i zrozumienie swoich potrzeb, a także gotowość 
do inwestycji, przede wszystkim czasu, cierpliwości oraz środków. Model, w którym 
kontrahenta znajduje się w sieci, mailowo uzgadnia kontrakt i tak go podpisuje, 
a następnie czeka na transport, nie znajdzie w Chinach zastosowania. W sposób 
naturalny udział sieci, mediów społecznościowych i wymiany elektronicznej rośnie, 
jednak w przypadku poważnego, długoterminowego planowania powinien być trak-
towany jako pomocniczy i techniczny. 

Obawy związane ze „zderzeniem cywilizacji” zazwyczaj dość szybko znikają, gdy 
okazuje się, że wyobrażenie i stereotyp niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. 
Dostępność wiarygodnej, aktualnej informacji, szczegółowe analizy i bezpośrednie 
relacje pozwalają dobrze przygotować się na spotkanie z chińską rzeczywistością, 
wymagając jedynie minimalnego zainteresowania i inicjatywy. Rosnąca globalnie 
rola Chin, ich zmieniające się podejście do obecności na arenie międzynarodowej, 
odejście od taktyki postulowanej przez Deng Xiaopinga, aby ukrywać siłę, wycze-
kując na swój czas4, na rzecz aktywnego, często agresywnego forsowania własnych 
interesów powodują, że przy minimalnym zaangażowaniu nie sposób nie słyszeć 
o Chinach. Trzy ostatnie dekady przywróciły Państwo Środka na polityczną i go-
spodarczą mapę świata, nawet tę widzianą tylko z europejskiej perspektywy. Sko-
ro zatem Chiny się otworzyły i są z jednej strony ogromnym chłonnym rynkiem, 
z drugiej zaś producentem i eksporterem na wielką skalę, to znaczy, że przeszły 
przez proces modernizacji i prawdopodobnie w wielu aspektach dostosowały się do 
standardów międzynarodowych, chociażby wynikających z członkostwa w Świato-
wej Organizacji Handlu (WTO)5. Z przesłanek tych wyciągany jest mylący wniosek, 
że w relacjach z Chinami i Chińczykami mogą znaleźć zastosowanie uniwersalne 
metody i kategorie poznawcze. Wniosek ten opiera się bowiem na błędnym zało-
żeniu utożsamiającym modernizację z westernizacją6. Chiny tymczasem pokazu-
ją, że możliwe jest unowocześnienie bez przyjmowania norm i zasad panujących 
w krajach określanych wspólnym mianem zachodnich7, choć nie należy rozumieć 
go w kategoriach geograficznych, lecz systemowych. Podobnie niesłusznie otwarcie 
gospodarcze i wdrożenie reform rynkowych prowadzących do powstania systemu 
zbliżonego do kapitalistycznego jest utożsamiane z demokratyzacją systemu po-
litycznego. Podejście to przyświecało najpierw reorientacji amerykańskiej polityki 
wobec Chin w latach 70. i 80., potem zaś było typowe dla Unii Europejskiej, wierzą-
cej w stopniową ewolucję chińskiego systemu politycznego w kierunku demokra-

4 Son Daekwon, Xi Jinping Thought Vs. Deng Xiaoping Theory, „The Diplomat”, 25.10.2017, https://
thediplomat.com/2017/10/xi-jinping-thought-vs-deng-xiaoping-theory/ (dostęp: 5.10.2020).

5 N.L. Lardy, Issues in China WTO Accession, „Brookings”, 9.05.2001, https://www.brookings.
edu/testimonies/issues-in-chinas-wto-accession/ (dostęp: 1.10.2020).

6 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, przeł. H. Jankowska, Warszawa 1997, s. 70. 
7 Ibidem, s. 52.
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cji w rozumieniu zachodnim. Należy jednak zwrócić uwagę, że ze strony chińskiej 
deklaracja taka nigdy nie padła, zatem projekcje te bazowały na błędnym założeniu 
wywiedzionym z rozumowania, które nie uwzględniało specyfiki drugiej strony8 .

Mamy do czynienia z innym kręgiem cywilizacyjnym i z inną kulturą, czego moż-
na doświadczyć w bezpośrednim kontakcie, ale co jednocześnie nie wyklucza możli-
wości porozumienia i zrozumienia. Wyznacza jednak obszary, w których należy wy-
strzegać się bezrefleksyjnego stosowania pojęć, które z racji różnic kulturowych będą 
rozumiane inaczej, a decydując się na ich użycie, należy liczyć się z rozbieżnością 
interpretacji. Takie uwrażliwienie realizuje postulat etnorelatywizmu, ale nie jest rów-
noznaczne ze zgodą na internalizację i akceptację rozumienia proponowanego przez 
drugą stronę. W wymiarze praktycznym oznacza to deklarację, którą można by wy-
razić następująco: „rozumiem, dlaczego tak mówisz i co to oznacza, ale nie zastosuję 
identycznego rozumienia ani nie wywiodę mojego stanowiska z takich samych zasad. 
Poszukajmy punktów wspólnych, najmniejszego wspólnego mianownika”.

Jednostka, grupa, władza

Nie wchodząc w szczegółowe dywagacje natury filozoficznoprawnej i powracając 
na pewniejszy grunt relacji międzyludzkich, w tym biznesowych, trzeba wskazać na 
kolejną cechę chińskiej kultury, która będzie miała znaczenie dla kształtowania tych 
relacji, a mianowicie jej aspekt kolektywistyczny. Pozycja jednostki w grupie i w spo-
łeczeństwie oraz relacje pomiędzy nimi są postrzegane odmiennie niż w cywilizacji 
zachodniej. To nie jednostka, lecz grupa jest w centrum uwagi i ma najwyższy status. 
Przekłada się to zarówno na definiowanie interesu własnego (rozumianego jako część 
grupowego i od niego zależnego), jak i sposób podejmowania decyzji. Przede wszyst-
kim jednak leży u podstaw organizacji państwa oraz determinuje wzajemne zobowią-
zania oraz pozycję obywatela i władzy. W skrótowym ujęciu model ten wywodzony 
jest z myśli konfucjańskiej i zasady podporządkowania jednostki (poddanego) władzy. 
Choć losy szkoły myślenia Konfucjusza były we współczesnych Chinach niełatwe, 
a myśl ta podlegała i podlega wulgaryzowaniu, upraszczaniu oraz selektywnemu wy-
borowi, trudno pozbyć się wrażenia, że akurat spojrzenie na relację władzy i obywateli 
jest bliskie chińskiemu kierownictwu. Jak trafnie zauważył Lucian W. Pye: „Zamiast 
dążenia do pluralizmu i systemu legitymizacji zakotwiczonego w realiach procesów 
politycznych występuje oszalałe poszukiwanie nowego porządku moralnego, mogą-
cego zastąpić erodujący porządek konfucjański. Marksizm-leninizm w swojej ma-
oistycznej formie stał się nowym porządkiem moralnym, który nadał impet aspira-
cjom rządzących do moralnej wyższości i niezwyciężoności. Rezultatem jest odrębny 

8 T.N. Rühlig et al., The role of  political values in Europe-China relations, European Think-tank 
Network on China Report, December 2018, s. 19.
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system, który może być nazwany konfucjańskim leninizmem”9. Od publikacji tekstu 
Pye’a minęło 30 lat, ale opis ten nie stracił na aktualności, z tym jednak zastrzeżeniem, 
że system ideologiczny wywiedziony z leninizmu zyskuje, szczególnie w ostatnim 
dziesięcioleciu, chińską charakterystykę i wiązany jest z nazwiskiem Xi Jinpinga, od 
2012 r. pełniącego funkcję przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej.

Ponieważ mowa o reżimie scentralizowanym, nie powinno dziwić, że rozwiąza-
nia systemowe na najwyższym poziomie politycznym mają pośrednie przełożenie 
na sposób funkcjonowania niższych szczebli. Proces podejmowania decyzji jest dłu-
gotrwały i rozmyty, zatwierdzane są one na najwyższym możliwym szczeblu w za-
gęszczonej strukturze zarządzania połączonej z rozrzedzoną odpowiedzialnością. 
Przyczyny takiego stanu rzeczy są dwojakie – z jednej strony to tradycyjna troska 
o zachowanie twarzy, z drugiej wspierana przez system skłonność do przesuwania 
odpowiedzialności na wyższy szczebel i ograniczenie się do realizowania podjętych 
decyzji. Takie postępowanie można zaobserwować nie tylko w relacjach z organami 
władzy czy w instytucjach publicznych (np. na uniwersytetach), ale także w przed-
siębiorstwach, również prywatnych. Status firm prywatnych i ich relacje z aparatem 
państwa oraz zależności od niego mogą być tematem zupełnie odrębnych rozwa-
żań, na które nie ma tu miejsca.

Mając to na względzie, tym istotniejsze staje się budowanie relacji z partnerami 
i osobami biorącymi udział w przedsięwzięciu czy w negocjacjach. Ich przychylne 
nastawienie, utożsamianie się z projektem, dostrzeżenie korzyści w jego realizacji 
sprawią, że włożą oni wiele wysiłku w jego pomyślny przebieg i sfinalizowanie. 
Jednocześnie trzeba pamiętać o znaczeniu komunikacji pozawerbalnej i konieczno-
ści „czytania między wierszami”, zwłaszcza gdy w grę wchodziłaby odmowa bądź 
konieczność przekazania negatywnej wiadomości. Chiński rozmówca za wszelką 
cenę będzie unikał powiedzenia „nie” i niemal na pewno nie zrobi tego wprost. 
Powiedzenie „nie” jest bowiem równoznaczne z przyznaniem się do porażki, nie-
umiejętności załatwienia sprawy, być może błędu w ocenie czy niewiedzy. Warto 
zatem skupić się na odszyfrowaniu wysokokontekstowego przekazu, w którym 
mogą pojawić się hiperbole, przysłowia czy odniesienia do wydarzeń pozornie nie-
związanych ze sprawą. W przypadku niejasności nie należy unikać doprecyzowania 
za pomocą pytań otwartych, bowiem udzielenie odpowiedzi na nie wymaga więcej 
wysiłku i odniesienia się do faktów. Warto parafrazować wypowiedź, aby upewnić 
się co do jednoznacznego i tożsamego rozumienia omawianego zagadnienia, przy-
wołać przykłady konkretnych działań i sytuacji, w przypadku zaś próśb i poleceń 
nie od rzeczy będzie kilkakrotnie je powtórzyć, jasno precyzując swoje oczekiwania. 
Nie należy okazywać zdziwienia, gdy podwładny, rozmówca czy partner biznesowy 
będzie klika razy wracał z tym samym pytaniem, co szczególnie często występu-
je w relacjach pionowych pomiędzy pracownikiem i szefem. To właśnie klasyczny 

9 L.W. Pye, China: Erratic State…
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przykład odnoszenia się do relacji góra – dół w zarządzaniu i przerzucania od-
powiedzialności na wyższy szczebel decyzyjny. Obawa przed popełnieniem błędu 
sprawi, że polecenie będzie wykonane tylko w takim zakresie, w jakim zostało wy-
artykułowane, nie należy oczekiwać inicjatywy własnej ani tego, że ktoś się domyśli 
rzeczy niewypowiedzianych. Chociaż tak może się wydawać na pierwszy rzut oka, 
to nie będzie sprzeczne z zasadami komunikacji wysokokontekstowej, o której była 
mowa wyżej. Znajdują one bowiem zastosowanie w wypowiedziach własnych, a nie 
odpowiadaniu na oczekiwania drugiej strony.

Brak inicjatywy i literalne rozumienie komunikatów często są błędnie utożsa-
miane z brakiem polotu, inteligencji, szerszego widzenia. To jednak krzywdzące 
uproszczenie. Trzymanie się polecenia i wykonywanie tylko tego, co zostało jasno 
powiedziane, wynika przede wszystkim z socjalizacji, zasad edukacji i porządku spo-
łecznego. Jakkolwiek zmienia się to wraz z postępem technologicznym, rolą inno-
wacji i premiowaniem nowych rozwiązań, nadal w większości przypadków inicjaty-
wa własna nie jest premiowana, a wykonanie tylko powierzonego odcinka zadania 
nie stwarza ryzyka przekroczenia własnych kompetencji i narażenia się hierarchii 
panującej w grupie.

Inwestycja w budowanie wspólnoty

Im lepsze relacje międzyludzkie oraz panujące w grupie, tym mniejsze ryzyko, że 
powyższe zachowania będą się pojawiały w złej wierze. Poczucie przynależności do 
grupy i wspólnoty interesów sprawi, że powodzenie przedsięwzięcia stanie się wspól-
nym celem. Dobra atmosfera pracy i zaufanie, choć wymagające wysiłku i często cza-
sochłonne, są inwestycją nie do przecenienia w długiej perspektywie, mogą też istot-
nie przyczynić się do stabilności zespołu i zmniejszyć prawdopodobieństwo odejścia 
z pracy. Jest to szczególnie istotne w młodych zespołach, gdyż pracownicy pokolenia 
milenialsów i postmilenialsów (pokolenia Y i Z) są szczególnie wyczuleni na atmosfe-
rę pracy, równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym, różnorodność 
zadań i bodźce pozapłacowe. Szybko się nudzą, oczekują, że praca będzie im także 
dostarczać rozrywki. W tym względzie nie ma różnic pomiędzy narodowościami czy 
kontynentami, co może ułatwić menadżerom zagranicznym pracę w chińskich fir-
mach i z chińskimi pracownikami10. To oni stanowią dziś największe wyzwanie dla 
pracodawców preferujących kulturę 996 – pracy od 9. rano do 9. wieczorem, przez 
6 dni w tygodniu, która jeszcze niedawno dominowała na chińskim rynku. Zmia-
ny są w sposób oczywisty znacznie lepiej widoczne w dużych ośrodkach miejskich, 
w firmach z branży technologicznej i usługowej, w grupach w pełni korzystających 
z możliwości Internetu, komunikacji mobilnej, mediów społecznościowych.

10 K . Mazurowska, Efektywna współpraca…, s. 73.


