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W ostatnich jedenastu miesiêcach 2006 roku 
obroty handlowe Polski z krajami Bliskiego 

Wschodu wynios³y ponad 1 
mld 200 mln dolarów, czyli 
o 200 mln wiêcej ni¿ w 
ca³ym roku poprzednim i o 
pó³ miliarda dolarów wiêcej 
ni¿ w 2004 roku. Mimo ¿e 
inwestujemy wiêcej, daleko 
jeszcze do ca³kowitego 
zaspokojenia apetytu polskich 

przedsiêbiorców na rozwój biznesu w tej 
czêści świata. O ich przygotowaniu do 
prowadzenia interesów w tak odmiennych od 
Zachodu krajach kultury arabskiej opowiada 
arabista i turkolog - Stanis³aw Guliñski.

Podstawowy b³¹d pope³niany przez polskich przedsiêbiorców 

myśl¹cych o interesach w krajach kultury arabskiej?

Ca³y czas traktuj¹ kraje arabskie jako niepodzielny blok. Niezale¿nie, czy 
mowa o Maroko czy Kuwejcie uwa¿aj¹, ¿e s¹ to takie same kraje, maj¹ce 
podobne gospodarki.
Brak rozeznania nigdy nie sprzyja³ biznesowi.

Niejednokrotnie spotykam biznesmenów, którzy nie mog¹ uwierzyæ, ¿e 
na przyk³ad dany kraj arabski nie ma ropy albo gazu. Pamiêtam, jak kilka 
lat temu do Jordanii namiêtnie przyje¿d¿ali przedstawiciele polskich firm 
sprzedaj¹cych nawozy sztuczne. O ile Jordania faktycznie nie ma ropy 
naftowej i gazu, o tyle ma bogate z³o¿a fosforytów i zaopatruje wiêkszośæ 
krajów świata w komponenty do nawozów sztucznych. To jeden z wielu 
przyk³adów obrazuj¹cych brak rozeznania lub raczej niewiedzê.
Czy dawne kontakty gospodarcze Polski z krajami arabskimi o 

orientacji socjalistycznej u³atwiaj¹ teraz komunikacjê biznesow¹?

Polska nigdy nie mia³a g³êbszych doświadczeñ gospodarczych z Bliskim 
Wschodem. Nasze kontakty z krajami orientacji socjalistycznej - Libi¹, 
Egiptem, Syri¹ czy Irakiem nie wynika³y z przemyślanej polityki, lecz z 
politycznych sojuszy. 
Wiêkszośæ z tych, którzy chcieliby zarabiaæ na Bliskim Wschodzie i w 
innych krajach arabskich nie zdaje sobie ca³y czas sprawy z tego, ¿e nie 
mo¿na wykorzystaæ doświadczeñ zdobytych na przyk³ad w Syrii do pro-

wadzenia interesów w krajach Zatoki Perskiej, Katarze, Bahrajnie, Arabii 

Saudyjskiej czy Kuwejcie, gdzie s¹ o wiele wiêk-

sze pieni¹dze. Te kraje, podobnie jak Jordania 
czy Liban, od dawna maj¹ kontakty z zachodnim 
biznesem i d¹¿¹ do wysokich standardów w kon-

taktach gospodarczych.
A Turcja? Nie jest co prawda krajem Bli-

skiego Wschodu, jednak to kraj kultury 

arabskiej, który mo¿e byæ przecie¿ cz³on-

kiem Unii Europejskiej.

Kraj ten, czêsto z powodu niewiedzy wrzucany 
do jednego worka z Irakiem, Kuwejtem czy Syri¹, 
mo¿e zaskakiwaæ. Z jednej strony na zachodzie, 
w aglomeracji Stambu³u, Izmiru czy Ankary, napo-

tykamy du¿e przedsiêbiorstwa, dzia³aj¹ce d³u¿ej 
ni¿ nasze rodzime firmy. Z kolei jeśli siê oddalimy 
od Stambu³u, mo¿emy zetkn¹æ siê z przemoc¹ 
fizyczn¹ wobec pracowników i wyzyskiem.
Czy Polacy potrafi¹ siê odnaleźæ w tej 

ró¿norodności?

Polacy s¹ przekonani, ¿e to, co tureckie jest 
tanie i s³abej jakości. Tymczasem proszê spojrzeæ 
na elastycznośæ Turków. Bardzo szybko zorien-

towali siê, jakie skojarzenia budz¹ w Polsce ich 
rodowite marki, ale nie obrazili siê, tylko dosto-

sowali do schematu. Oto przyk³ad: reklamuj¹ca 
siê intensywnie w mediach firma bran¿y AGD i 
elektroniki - BEKO - dba o to, ¿eby nigdzie nie 
pad³o, ¿e jest to w³aśnie firma turecka.
Czy kraje arabskie s¹ otwarte na polskich 

inwestorów?

Proszê sobie przypomnieæ, jak du¿o na pocz¹tku 
2005 roku polskie media pisa³y o przeprowadzo-

nej w Rijadzie, a sfinansowanej przez nastêpcê 
tronu Królestwa Arabii Saudyjskiej ksiêcia Abd 
Allaha ibn Abd al-Aziz as-Sauda operacji rozdzie-

lenia polskich bliźniaczek syjamskich. W Polsce 
potraktowano ten gest jako dobroczynnośæ. Tym-

czasem to by³o dzia³anie z zakresu PR - podziê-

kowanie za zaanga¿owanie Polski w konflikt w 
Iraku. Równocześnie by³ to te¿ sygna³ dla naszego 
biznesu. Jednak w polskich mediach w¹tek ten w 
ogóle siê nie pojawi³ i o ile mi wiadomo, polski 
biznes nie zrozumia³ tego sygna³u. ¯eby mieæ tak¹ 
wiedzê, trzeba analizowaæ prasê arabsk¹.
Jaki wp³yw na ca³y region ma sytuacja w 

Iraku?

W wielu krajach Bliskiego Wschodu interesy 
prowadz¹ w³aśnie Irakijczycy, którzy uciekli ze 
swojego kraju. W Jordanii bra³em udzia³ w roz-

mowach miêdzy polsk¹ firm¹ a przedsiêbiorcami 
zainteresowanymi dostaw¹ pomp wody. Wśród 
nich by³ Jordañczyk i Irakijczyk. Jordañczyk by³ 
sunnit¹. Poniewa¿ 90 procent mieszkaj¹cych w 
tym kraju Irakijczyków to tak¿e sunnici, za³o-

¿ono, ¿e tak w³aśnie jest. W czasie rozmowy 
Jordañczyk kilkakrotnie wspomina³ o mêczar-

niach, jakie spotykaj¹ sunnitów w s¹siednim 
Iraku. Uczestnicy rozmowy, dopasowuj¹c siê 

Nie taki 
bliski Wschód
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do klimatu rozmowy, kiwali g³owami na znak 
zrozumienia. Irakijczyk wyraźnie traci³ humor, 
w koñcu obrazi³ siê i z interesu nic nie wysz³o. 
Okaza³o siê, ¿e by³ szyit¹ i nie móg³ zaakcepto-

waæ tego, ¿e Polacy potakuj¹ sunnicie. 
O ile na świecie kobiety arabskiego pocho-

dzenia robi¹ interesy i kariery, o tyle na 

Bliskim Wschodzie o interesach rozma-

wiaj¹ mê¿czyźni. Ludzie z Zachodu musz¹ 

przestrzegaæ tej zasady?

W³¹czenie do zespo³u m³odej, ³adnej kobiety, 
po to tylko, ¿eby zrobi³a wra¿enie nie ma sensu. 
Nie znaczy to jednak, ¿e kobieta nie mo¿e zro-

biæ wra¿enia. Musi to byæ jednak pewna siebie i 
profesjonalna osoba. Na przyk³ad t³umaczka z 
widocznym drygiem do interesu. Oni potrafi¹ to 
wyczuæ i doceniæ. By³em świadkiem takich sytu-

acji w Jordanii czy Egipcie.
Czym mo¿na wiêc zraziæ potencjalnego 

kontrahenta?

Na pewno zaboli go – i w konsekwencji utrudni 
lub uniemo¿liwi zrobienie interesu – jeśli z roz-

mowy wyniknie, ¿e jego kraj jest traktowany przez 
nas jako jeden z kilkunastu krajów arabskich, a 
nie jako kraj o wyj¹tkowej specyfice. Nie ma te¿ 
wiêkszych szans na powodzenie w biznesie ten, 
który zacznie siê chwaliæ, ¿e w Polsce s¹ piêkne 
kobiety i mo¿na siê napiæ alkoholu. Potrzebna 
jest specyficzna wiedza i zrozumienie tego, ¿e s¹ 
to kraje obyczajowo konserwatywne.
Poza tym wbrew temu, co mo¿emy wywnio-

skowaæ z przekazu mediów, wiêkszośæ Arabów 
– podobnie jak my – widzia³a zamachy terro-

rystyczne tylko w telewizji. I je¿eli podczas 
rozmowy padnie niby-¿art „Czy nam tu gdzieś 
bomba nie wybuchnie?” – mo¿e spowodowaæ 
pat lub koniec rozmów. Widzia³em tak¹ sytua-

cjê i na tej podstawie mogê stwierdziæ, ¿e miesz-

kaniec Kataru porównany do terrorysty z Pale-

styny czy Iraku bêdzie wściek³y.
Lepiej nie ¿artowaæ?

Ten przyk³ad pokazuje, ¿e tak zwany czarny 
humor i sarkazm to zupe³nie nie jest arabskie 
poczucie humoru. I niczego dobrego za jego 
pomoc¹ siê nie osi¹gnie.
Jakich tematów lepiej unikaæ w rozmowach 

towarzysz¹cych negocjacjom handlowym?

Problemem mo¿e byæ na przyk³ad ¿ydowskie 
pochodzenie. Trzeba siê w ogóle liczyæ z tym, 
¿e wielokrotnie bêdziemy wypytywani o to, czy 
takiego pochodzenia nie mamy. Na pewno nie 
wolno poruszaæ te¿ tematu dobrych stosunków 
Polski z Izraelem czy kontaktów naszej firmy 
z firmami z Izraela. I to niezale¿nie od stop-

nia za¿y³ości i czasu znajomości z potencjalnym 
partnerem biznesowym. Takie informacje znie-

chêc¹ naszych rozmówców i zablokuj¹ dalsze 
rozmowy. Mo¿e siê tak zdarzyæ zw³aszcza w tak 

zwanych pañstwach frontowych granicz¹cych z Izraelem, które w ci¹gu 
ostatnich 50 lat utraci³y wiele krwi w wojnach z pañstwem ¿ydowskim. 
W tych rejonach dos³ownie kwitnie szpiegomania i teorie spiskowe z 
¯ydami w roli g³ównej. Pó³tora roku temu obiecuj¹ce rozmowy z syryj-
skim importerem utknê³y nam w martwym punkcie w momencie, gdy ten 
nagle w luźnej pogawêdce zacz¹³ dowodziæ, ¿e Jan Pawe³ II by³ ¯ydem. 
Na moje zaprzeczenie wyjaśni³: „Bo wam tego nie mówi¹. A on urodzi³ 
siê jako ¯yd, ale potem siê przechrzci³.” I straci³ humor do interesów. To 
jeszcze nie koniec. Wszelkie aluzje do kontaktów z Izraelem uruchomi¹ 
na pewno zainteresowanie s³u¿b specjalnych.
A nie jest tak, ¿e ich obecnośæ na Bliskim Wschodzie to raczej 

codziennośæ?

W takich krajach, jak Egipt czy Syria przy prowadzeniu interesów trzeba 
siê pogodziæ z tym, ¿e ktoś zaanga¿owany w projekt donosi s³u¿bom spe-

cjalnym. Maj¹c tê świadomośæ, trzeba wiedzieæ, jak sobie radziæ w takiej 
sytuacji. Najlepiej nie próbowaæ wyeliminowaæ tej osoby z naszego grona, 
bo na jej miejsce pojawi siê zaraz kolejna, która bêdzie mia³a do wykonania 
dok³adnie to samo zadanie. Trzeba wiêc zastanowiæ siê, jakie podrzucaæ 
informacje osobie donosz¹cej s³u¿bom, by zadowoliæ jej zwierzchników.
W krajach Bliskiego Wschodu w biznes jest tak¿e zaanga¿owanych mnó-

stwo ludzi, którzy mieli lub maj¹ zwi¹zki z wojskiem. Niezale¿nie od tego, 
czy chodzi o dostawy wojskowe czy cywilne trzeba z nimi wspó³praco-

waæ. Powiedzia³bym nawet, ¿e w Jordanii czy Syrii tak czy inaczej trzeba 
znaleźæ dojście do kogoś, kto ma konszachty wojskowe.
Wśród inwestorów kr¹¿¹ legendy o tzw. „popychaczach”.

To kolejna sprawa, z któr¹ spotykaj¹ siê przedsiêbiorcy z Zachodu rejestru-

j¹cy dzia³alnośæ gospodarcz¹ na Bliskim Wschodzie. Natychmiast po rozpo-

czêciu jakichkolwiek rozmów na temat biznesu pojawi¹ siê w naszym otocze-

niu ludzie, którzy bêd¹ chcieli nam pomóc w jego rozkrêceniu, doradzaæ, jak, 
co i gdzie za³atwiaæ. A najlepiej chcieliby wejśæ z nami w spó³kê. I tu, podobnie 
jak w przypadku donosicieli, bez popychacza mo¿emy sobie nie daæ rady.
Jak mo¿e Pan w skrócie opisaæ biznesmenów z Bliskiego Wschodu 

i krajów arabskich, którzy decyduj¹ siê robiæ interesy z firmami 

spoza ich regionu?

Na szczêście zwykle s¹ to osoby bardziej rozrywkowe ni¿ reszta spo³e-

czeñstwa lub – mówi¹c naszymi kategoriami – bardziej oświecone. To 
mo¿e byæ szansa na ³atwiejsze kontakty i na to, ¿e braki w przygotowaniu 
nie zemszcz¹ siê od razu zerwaniem rozmów.
Im równie¿ zdarzaj¹ siê wpadki. W Egipcie urzêdnik ministerialny pozdro-

wi³ kiedyś mojego wspó³pracownika Tyrolczyka s³owami „Heil Hitler”. 
Wybuch³a awantura, bo naszymi pracodawcami byli Amerykanie, wra¿-

liwi a¿ do przesady na punkcie poprawności politycznej. Zdezorientowany 
urzêdnik, gdy dowiedzia³ siê, ¿e mimo i¿ rozmawiamy ze sob¹ po niemie-

cku, mój kolega ma obywatelstwo w³oskie, odpowiedzia³ szczerze: „Ale¿ 
to chyba ¿adna ró¿nica?”. Po prostu chcia³ byæ mi³y wobec sojusznika we 
wspólnej sprawie. Nie zrozumia³ w pe³ni przyczyn naszego oburzenia.

Rozmawiał Tomasz Lisiecki 
tomeklisiecki@wp.pl 

Tomasz Lisiecki jest dziennikarzem PAP, by³ korespondentem na 
Bliskim Wschodzie i w Nowym Jorku.

Stanis³aw Guliñski jest arabist¹ i turkologiem. Od 1992 roku studio-

wa³, a potem pracowa³ na Bliskim Wschodzie dla polskich, tureckich, 
arabskich i amerykañskich przedsiêbiorstw. By³ tak¿e t³umaczem pol-
skiego kontyngentu w Iraku.


