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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε τις διαπραγµατεύσεις και την επίδραση που ασκούν 

στις διεθνείς επιχειρηµατικές συναλλαγές. Η σηµαντικότητα των διαπραγµατεύσεων 

έγκειται στην ανάγκη των επιχειρήσεων να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη 

διεθνή αγορά και να συνεργαστούν µε άλλες επιχειρήσεις διαφορετικής κουλτούρας. Η 

κουλτούρα και κάποιοι επιπλέον παράγοντες, όπως, οικονοµικοί, πολιτικοί, νοµικοί, 

κοινωνικοί κτλ., επηρεάζουν τις διαπραγµατεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια και 

διαµορφώνουν αναλόγως το αποτέλεσµα. Η εργασία εστιάζει κυρίως στον τρόπο που 

επηρεάζει η κουλτούρα τους διαπραγµατευτές και για το λόγο αυτό παρουσιάζονται 

τρεις µελέτες περιπτώσεων από λαούς µε διαφορετική κουλτούρα και υπόβαθρο. Οι 

περιπτώσεις αυτές αφορούν στα στελέχη της Κίνας, της Μέσης Ανατολής και των 

Η.Π.Α. Οι διαλέξεις κατά τη διάρκεια του µεταπτυχιακού προγράµµατος σχετικά µε το 

σύγχρονο διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον και τη στρατηγική διοίκηση των 

επιχειρήσεων, αποτέλεσαν κίνητρο για την προσέγγιση και περαιτέρω ανάλυση των  

διεθνών επιχειρηµατικών διαπραγµατεύσεων. 

Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια, συµπεριλαµβανοµένων και των 

συµπερασµάτων. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή και το θεωρητικό πλαίσιο γύρω 

από το οποίο θα εξελιχθούν τα επόµενα κεφάλαια και ενηµερώνει τον αναγνώστη για το 

συγκεκριµένο θέµα που διαπραγµατεύεται η εργασία. Αρχικά, αναλύεται ο ορισµός των 

διαπραγµατεύσεων, οι στρατηγικές και τακτικές των διαπραγµατευτών, οι διαφορές 

κουλτούρας που προκύπτουν στις διαπολιτισµικές διαπραγµατεύσεις και οι απαραίτητες 

δεξιότητες των στελεχών που συµµετέχουν σε αυτές. 

Στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρώτο στάδιο των διαπραγµατεύσεων από τη 

θεωρητική σκοπιά και στη συνέχεια αναλύονται οι µελέτες περιπτώσεων. Σε αυτό το 

στάδιο, γίνονται οι ανεπίσηµες επαφές κατά τις οποίες προετοιµάζονται τα στελέχη και 

συλλέγουν πληροφορίες για να θέσουν στόχους και να οργανώσουν τη στρατηγική. Οι 

περιπτώσεις αναλύονται µε βάση τα πολιτισµικά τους χαρακτηριστικά και πως αυτά 

επηρεάζουν τη συµπεριφορά τους στο ανεπίσηµο κοµµάτι των διαπραγµατεύσεων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται, επίσης, η θεωρητική προσέγγιση του επίσηµου σταδίου των 

διαπραγµατεύσεων κατά το οποίο υποβάλλονται οι προσφορές και χρησιµοποιούνται οι 

τακτικές που έχουν αποφασίσει οι διαπραγµατευτές στο προηγούµενο στάδιο. 

Αναφέρεται η επιρροή της κουλτούρας στην εφαρµογή και πιθανή µεταβολή των 
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τακτικών, όπως επίσης τίθενται ζητήµατα εξουσίας και ηθικής. Στη συνέχεια, 

παρατηρείται η στάση των διαπραγµατευτών από την κάθε περίπτωση και 

συνοψίζονται κάποια βασικά στοιχεία της κάθε κουλτούρας στο συγκεκριµένο στάδιο, 

χωρίς να επιδιώκεται η γενίκευση. 

Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζεται το τελευταίο στάδιο των 

διαπραγµατεύσεων δηλαδή η επικύρωση της συµφωνίας και η σύναψη συµβολαίου. 

Γίνεται αναφορά σε µεθόδους κλεισίµατος της διαδικασίας οι οποίες είναι πιθανό να 

χρησιµοποιηθούν ως τακτικές για να επηρεάσουν το αποτέλεσµα. Οι µελέτες 

περιπτώσεων προσεγγίζουν διαφορετικά το συµβόλαιο, γεγονός που εξαρτάται από το 

πόσο σηµαντική θεωρείται η δηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης στις διαπραγµατεύσεις. 

Η εργασία ολοκληρώνεται µε το πέµπτο κεφάλαιο, στο οποίο γίνεται σύνοψη κανόνων 

που πρέπει να ακολουθούν ή να αποφεύγουν οι διαπραγµατευτές που ασχολούνται µε 

διεθνείς διαπραγµατεύσεις. Η γνώση και εξοικείωση µε την άλλη κουλτούρα παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσµατική έκβαση των διαπραγµατεύσεων. Τέλος, 

αναλύονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη θεωρία αλλά και από τις µελέτες 

περιπτώσεων. Η επιλογή των περιοχών της Κίνας, της Μέσης Ανατολής και των 

Η.Π.Α. παρουσίασαν σηµαντικό ενδιαφέρον γιατί µπορούν να βοηθήσουν τον 

αναγνώστη να αντιληφθεί την επίδραση της κουλτούρας και τον αντίκτυπο που έχει στα 

στελέχη, όπως και το ρόλο των διαπραγµατεύσεων σε διαπολιτισµικό περιβάλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

1.1 Εισαγωγικά 

Οι διεθνείς επιχειρηµατικές διαπραγµατεύσεις αποτελούν σηµαντικό και συνεχώς 

αυξανόµενο κοµµάτι του παγκόσµιου εµπορίου. Οι διεθνείς αγορές προσφέρουν στις 

επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 

παγκοσµίως και να εκµεταλλευτούν ευκαιρίες που πιθανώς απουσιάζουν από την 

εγχώρια αγορά.  

Συνεπώς, όλο και περισσότερα στελέχη επιχειρήσεων εµπλέκονται στις διεθνείς 

επιχειρηµατικές διαπραγµατεύσεις, οι οποίες είναι κυρίαρχος παράγοντας για την 

ολοκλήρωση µιας συµφωνίας. Ο Χατζηδηµητρίου (2003) θεωρεί ότι το διεθνές 

οικονοµικό περιβάλλον δηµιουργεί µια νέα τάξη πραγµάτων, στην οποία πρέπει να 

προσαρµόσουν οι επιχειρήσεις την οργάνωση και τη στρατηγική τους, για να 

αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό. 

Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά έχουν να αντιµετωπίσουν 

ζητήµατα και να διαπραγµατευτούν µε εταιρίες που ανήκουν σε άλλη κουλτούρα, µε 

διαφορετικό διαπραγµατευτικό στυλ και συµπεριφορές οι οπο διαφέρουν από 

καταστάσεις που χειρίζονται στην εγχώρια αγορά.  Το γεγονός αυτό εγκυµονεί 

πολλούς κινδύνους και εµπόδια που σχετίζονται µε πολιτισµικές διαφορές. Συχνά, οι 

διαπραγµατευτές αδυνατούν να τα ξεπεράσουν µε αποτέλεσµα να µην καταφέρουν να 

φέρουν εις πέρας µια διεθνή διαπραγµάτευση (Simintras & Thomas, 1998). Τα 

στελέχη που διαπραγµατεύονται στην εγχώρια αγορά, ακόµα κ αν πιστεύουν ότι η 

συναλλαγή είναι εύκολη υπόθεση, δεν πρέπει ποτέ να θεωρούν ότι ισχύουν οι ίδιοι 

όροι σε διεθνές επίπεδο.  Σύµφωνα µε τους Gulbro & Herbig (1996), πολλές 

επιχειρηµατικές προσπάθειες αποτυγχάνουν σε διεθνές επίπεδο ακόµα κι αν όλες οι 

πλευρές επιθυµούν τη συµφωνία. Έτσι, η γνώση και κατανόηση για τις αντιλήψεις, 

συµπεριφορές και άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από την κουλτούρα, είναι 

απαραίτητη για µια αποτελεσµατική διεθνή διαπραγµάτευση. 
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1.2. Ορισµοί διαπραγµάτευσης - ανάλυση έννοιας 

Εδώ και δεκαετίες έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισµοί για να αναλύσουν την έννοια 

της διαπραγµάτευσης. Παρ’ όλο που το φαινόµενο της διαπραγµάτευσης 

µεταφράζεται διαφορετικά από τους ερευνητές, είναι κοινά αποδεκτό ότι η 

πιθανότητα να προκύψει διένεξη  υπάρχει παντού, τόσο στην καθηµερινή ζωή, όσο 

στις επιχειρηµατικές σχέσεις. Για παράδειγµα, διενέξεις προκύπτουν µεταξύ εργατών 

και διοίκησης, τµηµάτων µάρκετινγκ και πωλήσεων αλλά και της ίδιας της 

επιχείρησης ως σύνολο µε το εξωτερικό περιβάλλον.  

Ο Accuf (2008) θεωρεί ότι διαπραγµάτευση είναι  διαδικασία αµφίδροµης 

επικοινωνίας µεταξύ δύο µερών µε σκοπό την επίτευξη συµφωνίας, δεδοµένης της 

διαφορετικότητας των αναγκών και ιδεών. Σκοπός είναι να πεισθεί η άλλη πλευρά 

και να αισθανθεί ικανοποιηµένη από το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης. Έτσι, 

πρόκειται για ένα σύνολο συµπεριφορών που σχετίζονται µε την επικοινωνία, τις 

πωλήσεις, το µάρκετινγκ, την επίλυση διενέξεων, την αυτοπεποίθηση όπως και µε 

ψυχολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

Σύµφωνα µε τους Gulbro και Herbig (1997), δύο στοιχεία πρέπει να υπάρχουν 

ταυτοχρόνως  για να πραγµατοποιηθεί µια διαπραγµάτευση, κοινό συµφέρον και 

σηµεία σύγκρουσης. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει ζήτηµα προς διαπραγµάτευση.  Η 

άποψη αυτή ταυτίζεται µε τους Lewicki et al. (2004), οι οποίοι προσθέτουν επιπλέον 

χαρακτηριστικά στην κατάσταση διαπραγµάτευσης. Αναφέρουν ότι «η 

διαπραγµάτευση είναι µια σκόπιµη διαδικασία» κατά την οποία τα µέρη θεωρούν ότι 

µπορούν να ασκήσουν επιρροή στην αντίθετη µεριά για να εξασφαλίσουν µεγαλύτερο 

όφελος ή να καταλήξουν σε µια λύση που θα ικανοποιεί τα αιτήµατα όλων των 

µερών. Επίσης, η διαπραγµάτευση είναι µια διαδικασία η οποία προκύπτει όταν δεν 

υπάρχει ένας µηχανισµός επίλυσης των διαφωνιών ή όταν τα µέρη επιθυµούν να 

έρθουν σε συµφωνία χωρίς την εφαρµογή συγκεκριµένων κανόνων. Οµοίως κατά 

τους Hodgetts και Luthans (2003), διαπραγµάτευση είναι η διαδικασία κατά την 

οποία δύο ή περισσότερα µέρη επιδιώκουν να φθάσουν σε µια λύση αποδεκτή για 

όλους. 

Αρχικά, ενδιαφέρον προς το ζήτηµα των διαπραγµατεύσεων έδειξαν ερευνητές από 

τους τοµείς της κοινωνιολογίας και των πολιτικών επιστηµών. Στη συνέχεια, οι 
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οικονοµολόγοι ανέπτυξαν περαιτέρω τη θεωρία των διαπραγµατεύσεων αναλύοντάς 

την από διαφορετικές προοπτικές οι οποίες διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 

Πρώτον, από τη σκοπιά της θεωρίας παιγνίων, η οποία χρησιµοποιεί µαθηµατικά 

µοντέλα για να προβλέψει το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης. Στην διαµόρφωση 

αυτών των µοντέλων συνέβαλε σηµαντικά ο Nash (1950), µε τα οποία καθόριζε την 

έκβαση της διαπραγµάτευσης. Βέβαια, έχει ασκηθεί έντονη κριτική γιατί  µε τον 

τρόπο αυτό δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη χαρακτηριστικά όπως η κουλτούρα, η 

συµπεριφορά των µελών, η προσωπικότητα, η εµπειρία και ο τρόπος που αυτά 

επιδρούν στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. Θεωρούνται όλοι οι διαπραγµατευτές 

ορθολογιστές, κι έτσι το αποτέλεσµα δεν µπορεί είναι  ρεαλιστικό αλλά κατά 

προσέγγιση. 

∆εύτερον, από  την  προοπτική των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, η οποία θεωρεί 

την διαπραγµάτευση ως µια διαδικασία ανταλλαγής που σχετίζεται περισσότερο µε το 

µάρκετινγκ και τη διοίκηση επιχειρήσεων.  Σύµφωνα µε τον Brett (2007), οι 

διαπραγµατευτικές συµπεριφορές είναι στρατηγικής σηµασίας και  µπορεί  να 

βασίζονται σε χαρακτηριστικά κουλτούρας. Κατά τους Angelmar και Stern (1978), η 

σηµασία και οι διαφορές µεταξύ κουλτούρας επηρεάζουν σηµαντικά το αποτέλεσµα 

της διαπραγµάτευσης. Εποµένως, βάσει αυτής της προοπτικής υπάρχει κοινωνική 

διάσταση στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης που εξαρτάται από συνδυασµό 

παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες λαµβάνονται υπόψη από τις επιχειρήσεις για το 

σχεδιασµό και την προετοιµασία της στρατηγικής που θα εφαρµόσουν κατά τη 

διαπραγµάτευση. 

 

1.3. Γενικό πλαίσιο στρατηγικών διαπραγµάτευσης 

Το κάθε διαπραγµατευόµενο µέρος θα πρέπει να σχεδιάσει την στρατηγική που θα 

εφαρµόσει και θα ακολουθήσει σε όλη τη διάρκεια και τα στάδια της 

διαπραγµάτευσης. Για να πραγµατοποιηθεί η σωστή οργάνωση επιβάλλεται να 

καθοριστεί το πρόβληµα, δηλαδή το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα διαπραγµατευτούν τα 

µέρη. Εφόσον καθοριστεί το πλαίσιο, οι πλευρές θα θέσουν τους στόχους τους, θα 
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οργανώσουν τη στρατηγική που θα επιλέξουν και τέλος θα προετοιµάσουν το πλάνο 

και τον τρόπο που θα υλοποιήσουν αυτή την στρατηγική. 

Για να είναι αποτελεσµατικός ο σχεδιασµός της στρατηγικής, οι διαπραγµατευτές 

πρέπει να θέσουν ξεκάθαρους στόχους, µετρήσιµους και κατανοητούς από όλα τα 

συµβαλλόµενα µέρη και ιεραρχηµένους βάσει σηµαντικότητας. Ωστόσο, είναι 

επιθυµητό να υπάρχει ευελιξία, δηλαδή να µπορεί να αλλάξει η προτεραιότητα 

κάποιων στόχων, που όµως, πρέπει να µελετηθεί από πριν ώστε να γίνει η ανάλογη 

αξιολόγηση. 

Οι Lewicki et al. (2004) περιγράφουν την στρατηγική ως ένα σύνολο στοιχείων που 

απαρτίζουν τον ορισµό της. Είναι, δηλαδή, ένα ζήτηµα επιλογής, που οι 

διαπραγµατευτές αποφασίζουν και το αποτέλεσµά της βασίζεται κατά ένα µέρος στην 

τύχη γιατί δεν µπορούν να προβλεφθούν οι αλληλεπιδράσεις των µερών. Επίσης, η 

αλληλεξάρτηση των µερών επηρεάζεται από διαφορετικά κίνητρα και η 

πληροφόρηση είναι συνήθως ατελής καθώς δεν είναι γνωστά τα δεδοµένα της κάθε 

πλευράς. 

Σύµφωνα µε τους παραπάνω συγγραφείς, τα κύρια είδη στρατηγικής είναι η 

συνεργασία, ο ανταγωνισµός, ο συµβιβασµός και η αποφυγή. 

• Συνεργασία- συνθετική στρατηγική 

Είναι η στρατηγική, η οποία επιδιώκει µια έκβαση νίκης – νίκης (win – win) µε 

κίνητρο την µεγιστοποίηση οφέλους όλων των διαπραγµατευτικών πλευρών και 

στόχο την κοινή ικανοποίηση των αναγκών τους. Όλες οι πλευρές παρουσιάζουν τις 

πραγµατικές τους επιδιώξεις και επικρατεί κλίµα εµπιστοσύνης και ειλικρίνειας. 

Έτσι, µπορούν να δηµιουργηθούν τα θεµέλια για µια µελλοντική και µακροχρόνια 

συνεργασία. Βέβαια, πρέπει πάντοτε να εξετάζεται η συµπεριφορά της άλλης µεριάς 

έτσι ώστε να µην υπάρχει περίπτωση να εκµεταλλευτεί τη θετική στάση και να 

µεταβληθεί το αποτέλεσµα.  

Οι Ghauri & Usunier (1996) τονίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν αυτού 

του είδους τη στρατηγική: 



 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ  ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                                    

5 
 

- Η πληροφόρηση είναι αµφίδροµη ανάµεσα στις διαπραγµατευόµενες πλευρές. 

Υπάρχει ειλικρινής διάλογος και η κάθε πλευρά θέτει τους στόχους της, 

κατανοεί τους στόχους της άλλης πλευράς, προσπαθώντας να βρεθούν κοινά 

σηµεία µεταξύ τους. 

- Επιδιώκεται η ανεύρεση κοινά αποδεκτής συµφωνίας, η οποία θα ικανοποιεί 

τα συµφέροντα όλων των πλευρών. 

- Οι πλευρές που διαπραγµατεύονται, εκτός από τα κοινά σηµεία που πρέπει να 

εντοπίσουν, έχουν να αντιµετωπίσουν σύγκρουση συµφερόντων που πάντα 

προκύπτει ακόµα κι εάν ο τελικός σκοπός είναι η συνεργασία. Για το λόγο 

αυτό πρέπει να βρίσκονται κοινοί και συµπληρωµατικοί τρόποι για να 

αντιµετωπίζονται τέτοιες καταστάσεις, που θα είναι αποδεκτοί από όλους. 

- Για να ξεπεραστεί η σύγκρουση συµφερόντων και να προαχθούν οι κοινοί 

στόχοι, οι πλευρές πρέπει να αντιληφθούν πλήρως τις ανάγκες της άλλης και 

να επιθυµούν πραγµατικά να πετύχουν µια αποτελεσµατική συνεργασία. 

 

• Ανταγωνισµός – επιµεριστική στρατηγική 

Πρόκειται για διαπραγµάτευση νίκης – ήττας (win – lose), βραχυπρόθεσµου 

χαρακτήρα, κατά την οποία δεν υπάρχει ενδιαφέρον για µελλοντική συνεργασία. 

Κίνητρο είναι η µεγιστοποίηση του οφέλους του ενός διαπραγµατευτή σε βάρος του 

άλλου. Για τους Ghauri & Usunier (1996)  οι πόροι είναι περιορισµένοι ή σταθεροί 

και η κάθε πλευρά προσπαθεί να κερδίσει όσο δυνατόν µεγαλύτερο µερίδιο. Στη 

συγκεκριµένη στρατηγική, η ατµόσφαιρα δεν είναι ιδιαίτερα φιλική, επικρατεί έντονη 

µυστικότητα και έλλειψη εµπιστοσύνης. Οι διαπραγµατευτές συµπεριφέρονται 

οπορτουνιστικά και  δεν γνωστοποιούνται οι ανάγκες καµίας πλευράς ή 

παραποιούνται µε σκοπό την παραπλάνηση για την δηµιουργία προβαδίσµατος.  Η 

υιοθέτηση ανταγωνιστικής διαπραγµάτευσης, υπάρχει περίπτωση να οδηγήσει σε 

παρεξηγήσεις, όσον αφορά στις διακρίσεις ισχυρότερου- αδύναµου, µε αποτέλεσµα 

να µην εκτιµούνται σωστά οι ανάγκες και οι τοποθετήσεις του άλλου 

διαπραγµατευτή. 

• Συµβιβαστική στρατηγική 
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Είναι συµβιβαστική διαπραγµάτευση ήττας – νίκης (lose – win), αντίστροφη της 

ανταγωνιστικής που η µια πλευρά προτίθεται να θυσιάσει ίδιες ανάγκες για χάρη της 

άλλης. Ο διαπραγµατευτής που επιθυµεί τη µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος της 

άλλης µεριάς, προβαίνει σε αυτή τη στρατηγική είτε για να µην διακινδυνεύσει µια 

κατάσταση, είτε για να επενδύσει σε µια πιθανή µακροχρόνια σχέση, η οποία 

µελλοντικά θα αποφέρει οφέλη. Αυτή η πλευρά συµπεριφέρεται µε µεγαλύτερη 

ειλικρίνεια σε σχέση µε την άλλη και φανερώνει τα τρωτά της σηµεία. Το 

µειονέκτηµα αυτής της στρατηγικής είναι η δυσκολία ανατροπής µελλοντικής 

συµφωνίας µέσω λιγότερων παραχωρήσεων. Σε αυτή την περίπτωση δυσαρεστείται η 

άλλη πλευρά ή αναγκαστικά διατηρούνται οι παραχωρήσεις στα ίδια επίπεδα χωρίς 

να ικανοποιούνται τελικά οι ανάγκες του πρώτου διαπραγµατευτή.  

• Στρατηγική της µη ανάµειξης – αποφυγή 

Μια πλευρά µπορεί να αποφύγει τη διαπραγµάτευση για διάφορους λόγους. Μπορεί 

να αποφύγει συγκρούσεις ή να µην είναι τελικά απαραίτητο να διαπραγµατευτεί για 

να πραγµατοποιήσει τις επιδιώξεις της. Επίσης, υπάρχει περίπτωση, το κόστος που θα 

προκύψει από τη σπατάλη χρόνου να είναι µεγαλύτερο του εν δυνάµει οφέλους. 

Επιπρόσθετα, είναι πιθανό ο διαπραγµατευτής να µην διαθέτει επιθυµητές 

εναλλακτικές λύσεις, οπότε το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης δεν είναι επαρκές. 

Σύµφωνα µε τον Accuf (2008), η στρατηγική θα πρέπει να επιλεγεί µε γνώµονα τη 

διαφορετικότητα της κάθε περιοχής, το βαθµό οργάνωσης µιας χώρας και τις 

επισηµότητες που επικρατούν σε αυτή, καθώς επίσης και την κουλτούρα που 

χαρακτηρίζει την άλλη πλευρά. Επίσης, σηµαντική βαρύτητα έχουν τα 

συµπεριφορικά χαρακτηριστικά των διαπραγµατευτών, ιδίως στην περίπτωση που 

υπάρχει διαφορά κουλτούρας. 

1.3.α. ∆ιαπραγµατευτικές τακτικές 

Εν αντιθέσει µε τις στρατηγικές διαπραγµάτευσης, οι τακτικές έχουν βραχυπρόθεσµο 

χαρακτήρα και µεταβάλλονται ανάλογα µε την εξέλιξη της διαπραγµάτευσης. Οι 

τακτικές χρησιµοποιούνται µε σκοπό την εξυπηρέτηση της στρατηγικής που έχει 

επιλεγεί αλλά και η στρατηγική κατευθύνει τις τακτικές ώστε να υπάρξει το 

επιθυµητό αποτέλεσµα.  
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 Σχήµα 1.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

Πηγή: Pullin et al. (2000), Individual differences in intrinsic motivation and the use   

           of cooperative negotiation tactics 

 

Οι βασικές κατηγορίες – στρατηγικές διαπραγµάτευσης είναι η επιµεριστική και η 

συνθετική. Σύµφωνα µε τη φύση της διαπραγµάτευσης, χρησιµοποιούνται οι 

αντίστοιχες τακτικές για το επιθυµητό αποτέλεσµα, όπως φαίνεται στο παραπάνω 

σχήµα. Στις επιµεριστικές διαπραγµατεύσεις, η διαδικασία θα οδηγήσει σε ένα 

αποτέλεσµα νίκης – ήττας, εποµένως οι τακτικές που θα ακολουθήσουν τα µέρη είναι 

ανταγωνιστικές. Αντίθετα, στην περίπτωση που τα συµφέροντα είναι κοινά και 

επιδιώκεται ένα αποτέλεσµα που ικανοποιεί τους σκοπούς και των δύο πλευρών, 

υιοθετούνται τακτικές συνεργασίας.  

Οι Lewicki et al. (2004) θεωρούν ότι στις διαπραγµατεύσεις κύριο ρόλο παίζουν οι 

πληροφορίες. Στις επιµεριστικές διαπραγµατεύσεις, ένας διαπραγµατευτής µπορεί να 

ανακαλύψει το σηµείο αντίστασης του άλλου µέσω των πληροφοριών. Σηµείο 

αντίστασης, είναι το κατώτατο όριο για ένα διαπραγµατευτή που, για παράδειγµα, αν 

το υπερβεί δεν τον συµφέρει να πουλήσει. Αφού η µία πλευρά κατορθώσει να 

ανακαλύψει το σηµείο αντίστασης της άλλης, θα πρέπει να καταφέρει να το 

επηρεάσει. Εφόσον αντιληφθεί την αξία και το κόστος που έχουν για την άλλη 

πλευρά τα αποτελέσµατα, µπορεί να πετύχει καλύτερη συµφωνία ή να έχει κερδίσει 

τη διαπραγµάτευση. 
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Επιπλέον, το Harvard Business Essentials (2009) περιγράφει τις παρακάτω τακτικές 

στις ανταγωνιστικές διαπραγµατεύσεις: 

• Η εξασφάλιση σηµείου αναφοράς γύρω από το οποίο θα γίνονται οι 

διαπραγµατεύσεις. Σε ορισµένες περιπτώσεις, αυτός που θέτει την πρώτη 

προσφορά πλεονεκτεί έναντι του άλλου και αποκτά ψυχολογικό πλεονέκτηµα. 

Έτσι, η προσφορά γίνεται το σηµείο αναφοράς και κάποιες φορές επηρεάζει 

το αποτέλεσµα. Όµως, θα πρέπει να µελετηθεί προσεκτικά πότε θα γίνει η 

πρώτη κίνηση και ποιο θα είναι το περιεχόµενο της προσφοράς. Υπάρχουν 

περιπτώσεις, που ο διαπραγµατευτής δεν είναι σίγουρος για το σηµείο 

αντίστασης της άλλης πλευράς, οπότε είναι καλύτερο να περιµένει χωρίς να 

κάνει το πρώτο βήµα. Ανεξάρτητα από το είδος της προσφοράς, ο 

διαπραγµατευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει µια λογική 

αιτιολόγηση. Η πρόταση, πρέπει να γίνει κατανοητή και να υπάρχει διαθέσιµη 

εξήγηση για την άλλη πλευρά. Όµως, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει λάθος 

εκτίµηση για το σηµείο αντίστασης του συνοµιλητή και η πρόταση να τεθεί 

εκτός ζώνης διαπραγµάτευσης. Επίσης, µπορεί η προσέγγιση να είναι 

παραπάνω επιθετική µε αποτέλεσµα να προσβληθεί η απέναντι πλευρά και να 

µην καταλήξει σε συµφωνία. Ο τρόπος για να αποφευχθεί µια τέτοια 

κατάσταση είναι να γίνει η κατάλληλη προετοιµασία πριν τη διαπραγµάτευση 

ώστε να µην χρειαστεί να βρεθεί σε δυσχέρεια το στέλεχος ή η οµάδα. 

• Αν γίνει το πρώτο βήµα από την άλλη πλευρά, τότε ο διαπραγµατευτής να 

πρέπει να γνωρίζει όλα τα δεδοµένα και την αξία του αντικειµένου 

διαπραγµάτευσης ώστε να καταφέρει να αντικρούσει την πιθανή ισχύ της 

πρότασης. Οι πληροφορίες είναι αυτές που περιορίζουν την αβεβαιότητα και 

βοηθούν τον διαπραγµατευτή να κερδίσει έδαφος. Η καλύτερη κίνηση είναι 

να θέσει ο ίδιος τα όρια εκ νέου, εκτός αν θεωρεί ότι η άλλη πλευρά έχει 

ξεκινήσει από ένα λογικό σηµείο αναφοράς. Αυτό µπορεί να συµβεί αν 

αγνοήσει την πρόταση, στην περίπτωση που είναι µη ρεαλιστική και να φέρει 

στο τραπέζι λογικά επιχειρήµατα που µπορούν να την αντικρούσουν. Αν η 

πρόταση είναι σοβαρή και υπάρχει κύρος τότε θα πρέπει να ζητήσει την 

αιτιολόγησή της. 
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• Όταν γίνεται η προσφορά, ξεκινά η διαπραγµάτευση και µια αλληλουχία 

ελιγµών προκειµένου να οδηγηθούν τα µέρη σε µια κοινά αποδεκτή 

συµφωνία.  Οι ελιγµοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως παραχωρήσεις. Χωρίς αυτές 

δεν θα υπήρχε διαπραγµάτευση. Βέβαια, οι παραχωρήσεις µπορούν να 

µεταφραστούν ποικιλοτρόπως αφού υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που τις 

διαµορφώνουν. Εάν η µια πλευρά υποχωρήσει, η άλλη θα θεωρήσει ότι 

υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια υποχώρησης. Όµως, µια µικρότερη κίνηση 

υποχώρησης, µπορεί να είναι ένδειξη καλής θελήσεως και να δώσει κίνητρο 

και στην άλλη πλευρά για υποχώρηση.  Επιπλέον κίνητρο για να περισσότερες 

παραχωρήσεις, αποτελεί η αναφορά και αναγνώριση των παραχωρήσεων της 

άλλης πλευράς. Για παράδειγµα, ο διαπραγµατευτής µπορεί να επισηµάνει ότι 

θα µειώσει τις απαιτήσεις του σε ένα θέµα λόγω του ότι έχει κάνει το 

αντίστοιχο ο συνοµιλητής σε κάποιο άλλο. 

 

Υπάρχει πάντα το ρίσκο η άλλη πλευρά να µην ανταποδώσει την 

παραχώρηση. Τότε ο διαπραγµατευτής θα εκλάβει την ακαµψία ως µείωση 

της υπόληψης και του κύρους του, επηρεάζοντας έτσι, την πορεία της 

διαπραγµάτευσης.  Επίσης, οι παραχωρήσεις θα πρέπει να είναι ίσες ως προς 

την αξία και τη σοβαρότητα. Αν ο διαπραγµατευτής δεχθεί να υποχωρήσει 

περισσότερο απ’ ότι ο οµόλογός του, φανερώνει αδυναµία και ίσως 

εξάντληση του περιθωρίου ελιγµών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 

εξετάσει τις εναλλακτικές του για να προχωρήσει σε παραχώρηση και σε ποιο 

βαθµό.  

 

• Επίσης, αποτελεσµατική τακτική θεωρείται η προσφορά εναλλακτικών 

προσφορών. Για να προταθούν οι εναλλακτικές, θα πρέπει να γίνει εκτίµηση 

της αξίας της πρότασης και ο περιορισµός που µπορεί να προκύψει από τη µια 

πρόταση να αντισταθµίζεται από το όφελος µιας άλλης. Όταν εφαρµόζεται 

αυτή η τακτική, δίδονται περιθώρια στην άλλη πλευρά για να κάνει 

συγκρίσεις µεταξύ των προτάσεων αυτών και όχι µεταξύ των αρχικών 

στόχων. Επίσης, αν δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τον συνοµιλητή, 

µπορούν να προκύψουν συµπεράσµατα ανάλογα µε την πρόταση που θα 

επιλέξει. 
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Οι Pullin et al. (2000) αναφέρουν ότι στη συνθετική στρατηγική υπάρχει ελεύθερη 

ροή πληροφοριών αφού στόχος είναι η δηµιουργία κοινού οφέλους και συνεργατικής 

σχέσης ώστε να καταλήξει η διαπραγµάτευση σε αποτέλεσµα νίκης – νίκης για όλες 

τις πλευρές. Πρέπει να κατανοηθούν οι ανάγκες των διαπραγµατευτών, τα κοινά 

σηµεία αλλά και οι διαφορές. Κατά το Business Harvard Essentials (2009) οι 

διαφορές είναι πηγές αξίας όµως όχι τόσο εµφανείς. Προτείνει να εντοπιστούν 

διαφορές στην πρόσβαση σε πόρους, σε προσδοκίες του µέλλοντος, σε χρονικές 

προτιµήσεις αλλά και στην αποφυγή του ρίσκου, ώστε να εκµεταλλευτεί η κάθε 

πλευρά και να δηµιουργήσει αξία εφόσον δεν θα µπορούσε να το κάνει µεµονωµένα. 

Όταν δηµιουργείται σχέση εµπιστοσύνης, αµφίδροµη επικοινωνία και κίνητρα για τα 

διαπραγµατευόµενα µέρη, τότε είναι πιο πιθανό ένα αποτέλεσµα κοινού οφέλους. Η 

τακτική συνθετικής διαπραγµάτευσης υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχει από κοινού 

προσπάθεια και υποµονή. Η κάθε πλευρά δεν πρέπει να βιαστεί να κάνει το πρώτο 

βήµα χωρίς πρώτα να θέσει ερωτήσεις που θα την ενηµερώσουν για τα συµφέροντα 

και τις ανάγκες της άλλης, να είναι πρόθυµη να ακούσει προσεκτικά και να µελετήσει 

τις απαντήσεις και να ενηµερώσει, επίσης, για τους δικούς της στόχους και 

ανησυχίες. Επιπλέον, θα πρέπει να αποφεύγονται προσωπικές επιθέσεις, έστω και σε 

στιγµές έντασης, και να επικρατεί αλληλοσεβασµός και κατανόηση. 

 

1.4. Οι διαπραγµατεύσεις στο παγκόσµιο σκηνικό 

1.4.α. ∆ιεθνείς διαπραγµατεύσεις 

Σύµφωνα µε τον Thomas (2001), όταν τα µέρη µιας διαπραγµάτευσης προέρχονται 

από διαφορετικές κουλτούρες, η επίλυση των διαφορών και η προσαρµογή της 

συµπεριφοράς της µίας πλευράς για χάρη της άλλης, γίνεται πιο δύσκολα σε σχέση µε 

τη διαπραγµάτευση µεταξύ µερών που έχουν κοινά πολιτισµικά χαρακτηριστικά.  

Εκτός από τη σύγκρουση συµφερόντων, ο διαπραγµατευτής πρέπει να αντιµετωπίσει 

τις διαφορές σε ζητήµατα αξιών, συµπεριφορών, προσωπικότητας, αντίληψης κτλ.  

Επίσης, στην περίπτωση των διεθνών διαπραγµατεύσεων, η επαφή των µερών γίνεται 

σε ξένο έδαφος, είτε για τη µία πλευρά είτε και για τις δύο, µε αποτέλεσµα να 

διαφοροποιείται η συµπεριφορά των διαπραγµατευτών όπως και οι υπόλοιποι 
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παράγοντες που καθορίζουν τη διαδικασία, αφού υπάρχει διαφορετικό πολιτισµικό 

περιβάλλον. Αυτή είναι µια σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τις εγχώριες 

διαπραγµατεύσεις. ∆ηλαδή, στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις παρατηρείται ότι οι 

διαφορές στην κουλτούρα επηρεάζουν τόσο τα µέρη που συµµετέχουν όσο και την 

καθαυτή διαπραγµάτευση. Ακολούθως, οι επιρροές διαφαίνονται στις στρατηγικές 

και τακτικές που θα εφαρµόσει η κάθε πλευρά. 

1.4.β. ∆ιεθνείς επιχειρηµατικές διαπραγµατεύσεις 

Αντίστοιχα, στις διεθνείς επιχειρηµατικές διαπραγµατεύσεις, τα µέρη συναντούν 

διαφορές σε πολιτισµικά χαρακτηριστικά, κανόνες και αξίες. Σύµφωνα µε τον 

Salacuse (2003), “όλες οι διεθνείς συναλλαγές είναι προϊόντα διαπραγµάτευσης” και 

“µια διεθνής συµφωνία είναι µια διαρκής διαπραγµάτευση σε ένα µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον”. Τα στελέχη επιχειρήσεων που επιχειρούν διεθνείς διαπραγµατεύσεις 

πρέπει να αντιµετωπίσουν σηµαντικά εµπόδια για την επίτευξη συµφωνιών, όπως 

διαφορές που βρίσκονται σε θέµατα περιβάλλοντος, κουλτούρας, ιδεολογικά, 

γραφειοκρατικά, νοµικά, πολιτικά και συναλλαγµατικά.  

Το περιβάλλον, είναι ο χώρος διεξαγωγής της διαπραγµάτευσης και πολλές φορές 

πραγµατοποιείται σε ουδέτερο έδαφος, δηλαδή σε σηµείο αποµακρυσµένο και από τις 

δύο χώρες. Μπορεί, βέβαια, να πραγµατοποιηθεί στην έδρα της µιας πλευράς, οπότε 

η άλλη αισθάνεται άβολα σε ένα ξένο περιβάλλον. Ακόµα και στη σηµερινή εποχή 

που έχει βελτιωθεί η τεχνολογία και έχουν µειωθεί οι αποστάσεις, η οικειότητα παίζει 

σηµαντικό ρόλο κατά την διαδικασία της διαπραγµάτευσης. Η κουλτούρα είναι 

επίσης, σηµαντικό εµπόδιο καθώς διαµορφώνει τον τρόπο σκέψης των στελεχών, τη  

συµπεριφορά και τον τρόπο που επικοινωνούν µε τους οµολόγους τους. Η ιδεολογία 

είναι πιθανό να διαφέρει και να δηµιουργήσει τεταµένο κλίµα ανάµεσα στους 

διαπραγµατευτές, ιδίως αν προέρχονται από διαφορετικό ιδεολογικό υπόβαθρο. 

Τα γραφειοκρατικά εµπόδια είναι µια συνηθισµένη περίπτωση που αντιµετωπίζει το 

στέλεχος όταν πρόκειται να έρθει σε συµφωνία µε έναν οργανισµό ή επιχείρηση. Για 

το λόγο αυτό, πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται τις διαδικασίες που τηρούνται 

στον αλλοδαπό οργανισµό ώστε να µπορεί να αντιµετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Το 

νοµικό και πολιτικό σύστηµα είναι αυτά που επίσης καθορίζουν την επιτυχία ή µη 

µιας διεθνούς διαπραγµάτευσης. Η συµφωνία θα πρέπει να διέπεται από δύο 
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τουλάχιστον διαφορετικά νοµικά πλαίσια οπότε δυσχεραίνεται η διαδικασία. Όπως 

επίσης και το πολιτικό σύστηµα µιας χώρας µπορεί να παρουσιάζει αστάθεια µε 

αποτέλεσµα να αυξάνεται το ρίσκο ιδιαίτερα στην περίπτωση της ξαφνικής αλλαγής. 

Επιπρόσθετα, είναι φρόνιµο να καθοριστεί µια µορφή συναλλάγµατος για να µην 

δηµιουργούνται προβλήµατα κατά τις οικονοµικές συναλλαγές. 

Είναι γεγονός ότι οι διεθνείς διαπραγµατεύσεις γίνονται δυσκολότερες καθώς 

εξελίσσεται το παγκόσµιο επιχειρηµατικό σκηνικό. Οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται διεθνώς αυξάνονται συνεχώς, µε αποτέλεσµα να εντείνεται ο 

ανταγωνισµός και να απαιτούνται αποτελεσµατικότερες τεχνικές και ικανότητες. 

Αυτή η ανάγκη γίνεται µεγαλύτερη όταν οι επιχειρήσεις θέλουν να σταθούν επάξια 

στην παγκόσµια αγορά. 

 Όταν σε µια διαπραγµάτευση συµµετέχουν µέρη από δύο ή περισσότερες 

κουλτούρες, τότε η διαδικασία γίνεται ακόµα πιο πολύπλοκη για τον Rodrigues 

(2002), αφού οι διαπραγµατευτές πρέπει να λάβουν υπόψη ταυτόχρονα τα 

διαφορετικά στυλ διαπραγµάτευσης και τους παράγοντες κουλτούρας. Επίσης, θεωρεί 

ότι ένα διαπραγµατευτικό στυλ µπορεί να έχει επιτυχία σε µια κουλτούρα ενώ σε 

κάποια άλλη, όχι. Για το λόγο αυτό, τα στελέχη που συµµετέχουν σε διαπολιτισµικές 

διαπραγµατεύσεις αναλαµβάνουν να διεκπεραιώσουν δύσκολο έργο καθώς πρέπει να 

καταφέρουν µια επικερδή συµφωνία µε άλλους πολιτισµούς που πιθανότατα να έχουν 

συµπεριφορά µάλλον εχθρική. Εποµένως, γίνεται αντιληπτό πόσο σηµαντικό ρόλο 

παίζει η γνώση για τις συνήθειες, προτιµήσεις, ηθικές αντιλήψεις, το πρωτόκολλο, 

κ.α, ενός πολιτισµού. 

Κατά τους Ghauri  & Usunier (2003), η εξέλιξη της διαπραγµάτευσης και ο τρόπος 

που αντιλαµβάνονται τις σχέσεις τα διαπραγµατευόµενα µέρη είναι ύψιστης 

σηµασίας. ∆ιαχωρίζουν επίσης, τις πολιτισµικές διαφορές στους εξής κύριους 

παράγοντες: 

• Σε διεθνές επίπεδο, τις διαφορές που υπάρχουν σε πολιτισµικά ζητήµατα. 

• Σε επίπεδο χωρών, τις διαφορές που εντοπίζονται σε ζητήµατα οργανισµών 

και δοµών της βιοµηχανίας σε συνάρτηση µε την κουλτούρα και, 
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• Σε ατοµικό επίπεδο, δηλαδή στα χαρακτηριστικά που διαθέτει ο 

διαπραγµατευτής όπως, πολιτισµικό υπόβαθρο, εµπειρία, γνώση και ευελιξία 

σε µια διεθνή επιχειρηµατική διαπραγµάτευση.  

Ένα στέλεχος που είναι καλός διαπραγµατευτής σε µια χώρα µπορεί να µην είναι 

καλός σε µια άλλη, όταν οι πολιτισµικοί παράγοντες µεταβάλλονται. Χρειάζεται 

σωστή αντίληψη των µηνυµάτων που προέρχονται από την κάθε πλευρά και 

διαχείριση αυτών των διαφορών ώστε να βρεθεί πιο κοντά σε ένα επιθυµητό 

αποτέλεσµα. 

Με την παραπάνω θεωρία συµφωνούν σηµαντικά  οι George et al. (1998), οι οποίοι 

διαχωρίζουν τρεις κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία των 

διεθνών επιχειρηµατικών διαπραγµατεύσεων και το αποτέλεσµά τους. Είναι οι 

πολιτισµικές διαφορές, οι ατοµικές και οι παράγοντες γενικού πλαισίου, όπως το 

επίπεδο εµπιστοσύνης αλλά και οι διαµορφούµενες συνθήκες κατά τις οποίες 

λαµβάνει χώρα η διαπραγµάτευση. 

Σχήµα 1.2 Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ  

                      ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

 

Πηγή: George et al. (1998), The role of affect in Cross – Cultural Negotiations 
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Στο σχήµα 1.2 φαίνεται ότι αυτοί οι παράγοντες είναι πιθανό να αλληλεπιδράσουν 

µεταξύ τους αλλά και να καθορίσουν τη συναισθηµατική κατάσταση του 

διαπραγµατευτή κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης. ∆ηλαδή, ο διαπραγµατευτής 

επηρεάζεται στον τρόπο που διαχειρίζεται τις πληροφορίες που διαχέονται σε όλη τη 

διαδικασία όπως και στη σχέση που θα δηµιουργήσει µε την άλλη πλευρά. Στην 

περίπτωση των διεθνών επιχειρηµατικών διαπραγµατεύσεων η κάθε πλευρά έρχεται 

αντιµέτωπη µε περισσότερες πληροφορίες από µια εγχώρια διαπραγµάτευση και ο 

τρόπος που αισθάνεται, µε βάση τους ανωτέρω παράγοντες, καθορίζει σε ποιες 

πληροφορίες θα αποφασίσει να εστιάσει µε σκοπό να κρίνει τα δεδοµένα. Στη 

συνέχεια, θα γίνει η επιλογή της στρατηγικής και των τακτικών που θα υιοθετήσει 

ανάλογα µε τα µηνύµατα και τον τρόπο που τα έχει εκλάβει. Έτσι, οι επιδράσεις που 

δέχεται το άτοµο µπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές και να οδηγήσουν σε αντίστοιχο 

αποτέλεσµα. 

Για τους Ghauri & Usunier (2003) η αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν τα 

µέρη των διαπραγµατεύσεων είναι µια δυναµική διαδικασία, διαρκώς µεταβαλλόµενη 

προς θετική ή αρνητική κατεύθυνση σε κάθε στάδιο της διαπραγµάτευσης. Η εξέλιξη 

αυτής της διαδικασίας χαρακτηρίζεται ως «ατµόσφαιρα». Όσο η κάθε πλευρά 

αντιλαµβάνεται τις ανάγκες της άλλης, τόσο περισσότερο θετική είναι η ατµόσφαιρα 

και υπάρχει διάθεση συµβιβασµού και αναγνώρισης κοινών συµφερόντων. 

Στις περιπτώσεις που τα διαπραγµατευόµενα µέρη προέρχονται από διαφορετική 

κουλτούρα, παρατηρείται ότι παρουσιάζουν υψηλές απαιτήσεις όταν πρόκειται να 

διαπραγµατευτούν µια συµφωνία. Οι λόγοι οφείλονται στο γεγονός ότι δεν 

γνωρίζονται αρκετά και υπάρχει πολιτισµική διάσταση. Στο παρακάτω µοντέλο των 

Ghauri & Usunier (2003) παρουσιάζεται η επίδραση των πολιτισµικών διαφορών στη 

διαδικασία της διεθνούς επιχειρηµατικής διαπραγµάτευσης: 

 

 

 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ

 

Σχήµα 1.3 Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ

  

Πηγή: Ghauri & Usunier (2003), International Business Negotiations

Το µοντέλο περιλαµβάνει

ατµόσφαιρα της διαδικασίας

µεταξύ των µερών του µοντέλου

κατά την διαδικασία. 

Οι παράγοντες που αποτελούν

διαπραγµάτευσης όσο και

παρουσιαστεί σε διάφορα στάδια

διαφορετικά. ∆ηλαδή, µπορεί

αρνητική. Σε αυτό το σηµείο

προέρχεται από περιβάλλον

υπόβαθρο που επηρεάζει σηµαντικά

Όπως προαναφέρθηκε, η 

διάρκεια της  διαπραγµάτευσης

της. Επίσης, παίζει σηµαντικό
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: Ghauri & Usunier (2003), International Business Negotiations 

 

περιλαµβάνει παράγοντες που σχετίζονται µε το υπόβαθρο

διαδικασίας µιας διαπραγµάτευσης. Τα βέλη δείχνουν

του µοντέλου και την ύπαρξη πιθανής ανάδρασης

αποτελούν το υπόβαθρο επιδρούν τόσο στη διαδικασία

όσο και στην ατµόσφαιρα. Κάθε µεταβλητή

διάφορα στάδια της διαπραγµάτευσης και να επηρεάζει

µπορεί να έχει θετική επίδραση σε ένα στάδιο ενώ

το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι η κάθε πλευρά

περιβάλλον µε διαφορετικό πολιτικό, κοινωνικό και

επηρεάζει σηµαντικά την έκβαση της διαπραγµάτευσης.

προαναφέρθηκε, η ατµόσφαιρα είναι η σχέση που αναπτύσσεται

µάτευσης και αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα σε όλα

σηµαντικό ρόλο στον τρόπο που αντιλαµβάνονται

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

 

υπόβαθρο και την 

δείχνουν τη σχέση 

ανάδρασης και  επιρροής 

στη διαδικασία της 

µεταβλητή µπορεί να 

επηρεάζει το καθένα 

στάδιο ενώ σε ένα άλλο 

πλευρά µπορεί να 

κοινωνικό και πολιτισµικό 

διαπραγµάτευσης. 

αναπτύσσεται κατά τη 

αράγοντα σε όλα τα στάδια 

αντιλαµβάνονται όλοι οι 
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διαπραγµατευτές την πραγµατικότητα και στον τρόπο που αποκωδικοποιούν τις 

συµπεριφορές των άλλων. 

Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης, η οποία θα αναλυθεί εκτενώς στα παρακάτω 

κεφάλαια, διαιρείται σε τρία διαφορετικά στάδια. Το κάθε στάδιο περιλαµβάνει όλες 

τις ενέργειες και την επικοινωνία που πραγµατοποιεί η κάθε πλευρά στη διάρκεια 

αυτού του σταδίου. Ένα συγκεκριµένο στάδιο ολοκληρώνεται όταν οι πλευρές 

θέλουν να περάσουν σε επόµενο στάδιο της διαπραγµάτευσης ή αποχωρούν γιατί 

αντιλαµβάνονται ότι δεν υπάρχουν κοινά συµφέροντα. 

Στο πρώτο στάδιο, το οποίο προηγείται της διαπραγµάτευσης, η κάθε πλευρά 

επιχειρεί να αντιληφθεί τις ανάγκες και απαιτήσεις της άλλης και πραγµατοποιείται 

µέσω άτυπων συναντήσεων και συλλογής πληροφοριών. Το επόµενο στάδιο, είναι 

αυτό κατά το οποίο συναντούνται τα διαπραγµατευόµενα µέρη πρόσωπο µε 

πρόσωπο, και το τελευταίο, είναι το στάδιο στο οποίο οι πλευρές έχουν συµφωνήσει 

στα περισσότερα σηµεία και πρόκειται να προχωρήσουν στη σύναψη συµβολαίου. 

Εκτός από τις µεταβλητές του υπόβαθρου, την διαδικασία της διαπραγµάτευσης 

επηρεάζουν οι στρατηγικοί και πολιτισµικοί παράγοντες. 

Όταν µία οµάδα ή ένα στέλεχος πρόκειται να διαπραγµατευτεί σε διεθνές επίπεδο 

πρέπει να προετοιµαστεί κατάλληλα για το πώς θα γίνουν οι παρουσιάσεις, για 

παράδειγµα αν θα τηρηθεί πρωτόκολλο ή αν το ύφος θα είναι πιο ανεπίσηµο. Επίσης, 

θα πρέπει να αποφασιστεί ποιά στρατηγική θα ακολουθήσουν. Επιπρόσθετα µε τις 

προαναφερθείσες βασικές στρατηγικές, υπάρχουν επιπλέον στρατηγικές που 

χαρακτηρίζονται από τους Ghauri & Usunier (2003) ως σκληρή, ήπια και ενδιάµεση. 

Στην σκληρή στρατηγική, η πλευρά ξεκινάει µε υψηλή προσφορά και παραµένει 

σταθερή µέχρι να υποχωρήσει η άλλη πλευρά. Αντίστροφα, στην ήπια στρατηγική η 

πλευρά ξεκινά µε µια χαµηλότερη προσφορά και είναι διατεθειµένη να κάνει την 

πρώτη υποχώρηση αναµένοντας ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Τέλος, στην 

ενδιάµεση στρατηγική, το στέλεχος ξεκινάει επίσης µε χαµηλότερη προσφορά και 

µόλις γίνει µια προσφορά κοντά στα δεδοµένα του, την αποδέχεται. 

Επιπλέον, σε αυτό το σηµείο πρέπει να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά µε τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αντίθετης µεριάς, πριν την πραγµατοποίηση της 
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διαπραγµάτευσης. ∆ηλαδή, θα πρέπει να είναι γνωστό ποιος λαµβάνει τις αποφάσεις, 

αν είναι ορθολογιστής ή µη, κι άλλες λεπτοµέρειες που µπορεί να καθορίσουν την 

επιλογή της στρατηγικής που θα εφαρµόσει το στέλεχος ή η οµάδα. 

Ακόµα κι αν υπάρξει θετική έκβαση της διαπραγµάτευσης και έρθουν τα µέρη σε 

συµφωνία, θα πρέπει να γνωρίζουν αν η κάθε µεριά έχει αντιληφθεί επαρκώς τα 

συµφωνηθέντα. Για να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

πολιτισµικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν σηµαντικά όλα τα στάδια της 

διαδικασίας. Παρακάτω θα αναλυθούν διεξοδικά. 

Ο  Accuf (2008) προτείνει τα ακόλουθα στοιχεία  στρατηγικού σχεδιασµού, τα οποία 

µπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσµατικές επιχειρηµατικές διαπραγµατεύσεις 

διεθνούς επιπέδου: 

• Το πρώτο βήµα είναι ο σχεδιασµός και η προετοιµασία του στελέχους πριν τη 

διαπραγµάτευση. Για να προετοιµαστεί κατάλληλα, θα πρέπει να αντιληφθεί 

το θέµα διαπραγµάτευσης και να θέσει προτεραιότητες. Έπειτα, πρέπει να 

καθορίσει το εύρος των διακανονισµών και τέλος να οργανώσει τη 

στρατηγική και τις τακτικές που θα εφαρµοστούν. 

• Η υιοθέτηση µιας στρατηγικής συνεργασίας οδηγεί συχνά σε επιτυχία και 

ενισχύει τη δηµιουργία µακρόχρονης συνεργασίας. Η ανταγωνιστική 

στρατηγική, θεωρείται ξεπερασµένη ακόµα κι αν ο διαπραγµατευτής 

ενδιαφέρεται για µια βραχυχρόνια συνεργασία που θα του προσφέρει 

ρευστότητα. Για να καταφέρει το στέλεχος να εφαρµόσει µια συνεργατική 

προσέγγιση θα πρέπει να αντιληφθεί την αξία των διαπραγµατευόµενων 

θεµάτων και τη σηµασία τους εν γένει για την κάθε κουλτούρα. 

• Ο διαπραγµατευτής πρέπει να διατηρεί υψηλές απαιτήσεις ακόµα κι αν 

ασκούνται συναισθηµατικές πιέσεις. Μπορεί η αντίθετη πλευρά να 

προσπαθήσει να µειώσει τη δύναµή του, εποµένως ο ίδιος πρέπει να 

αντιστέκεται σε τέτοιες καταστάσεις. Επίσης, τα υψηλά ιδανικά καθορίζουν 

τον τρόπο που αντιµετωπίζει ο ένας διαπραγµατευτής τον άλλο και 

αποδυναµώνουν τις προσδοκίες του πιο αδύναµου. Επίσης, αφήνουν 

περιθώριο για να µειωθεί η αρχική προσφορά του ισχυρού και να καταλήξει 

σε συµφωνία. Ένα ακόµα θετικό χαρακτηριστικό, είναι ότι η πλευρά που 
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διατηρεί τις απαιτήσεις στο µέγιστο, έχει πλεονέκτηµα χρόνου για να 

µελετήσει λεπτοµερώς την άλλη. Σε κάθε περίπτωση, η αντίθετη πλευρά θα 

πρέπει να αισθάνεται ότι έχει ευνοηθεί από τη διαπραγµάτευση και ότι έχει 

κερδίσει τα περισσότερα. 

• Η γλώσσα που θα επιλεγεί για να πραγµατοποιηθεί η διαπραγµάτευση θα 

πρέπει να είναι σε απλή µορφή χωρίς πολλούς ιδιωµατισµούς. Η πιο 

συνηθισµένη είναι η αγγλική γλώσσα, η οποία όµως θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται στη βασική της µορφή και όχι στην αργκό.  Αρκετά στελέχη, 

ενώ γνωρίζουν τη γλώσσα, δεν έχουν τη δυνατότητα να χειριστούν και να 

αντιληφθούν εκφράσεις της καθοµιλουµένης και αυτό επιβαρύνει σηµαντικά 

την επικοινωνία και εν τέλει, την έκβαση της διαπραγµάτευσης. 

• Το στέλεχος που θέλει να λάβει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες 

για την αντίθετη µεριά, είναι απαραίτητο να θέσει πολλές αλλά εύστοχες 

ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις παρέχουν σηµαντικά δεδοµένα για τις ανάγκες και 

τη συναισθηµατική κατάσταση του άλλου στελέχους. Θα πρέπει να είναι 

ευθείς, διακριτικές, ώστε να µην γίνονται προσβλητικές, και να τίθενται στα 

πρώτα στάδια της διαπραγµάτευσης. Όµως, για να είναι χρήσιµη αυτή η 

ενέργεια, είναι απαραίτητο ο διαπραγµατευτής να είναι και καλός ακροατής. 

Ιδιαίτερα όταν εµπλέκονται διαφορετικές κουλτούρες, οι προκλήσεις είναι 

περισσότερες, εποµένως, οι ερωτήσεις βοηθούν στο να διευκρινιστούν 

αρκετές απορίες, εκτός από το να προσφέρουν πληροφορίες. 

• Σε αρκετές κουλτούρες, µεγάλη έµφαση δίδεται στη δηµιουργία σχέσεων. 

Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, οι σταθερές, ισχυρές επαγγελµατικές 

σχέσεις συχνά οδηγούν στα επιθυµητά αποτελέσµατα και στη δηµιουργία 

µακροχρόνιων συνεργασιών. Όµως, είναι φρόνιµο να αποφευχθούν θέµατα 

που µπορεί να δηµιουργήσουν έντονες διαφωνίες, όπως είναι η πολιτική, η 

θρησκεία, οι φυλετικές διακρίσεις, κ.α. Σε µια τέτοια κατάσταση, η ουδέτερη 

στάση προς µια κοινά αποδεκτή άποψη είναι η σωστότερη λύση. 

• Το κυριότερο χαρακτηριστικό ενός διαπραγµατευτή είναι η προσωπική 

ακεραιότητα. Αυτό γιατί, αν τα αντίθετα µέρη θεωρούν ένα διαπραγµατευτή 

ακέραιο, µπορούν ευκολότερα να του παρέχουν πληροφορίες και να του 

εκµυστηρευτούν θέµατα εµπιστοσύνης. Η εµπιστοσύνη είναι το πολυτιµότερο 
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που µπορεί να κερδίσει το στέλεχος από µια διαπραγµάτευση έστω και αν δεν 

καταλήξει σε συµφωνία. Η έλλειψη ή απώλεια εµπιστοσύνης είναι σοβαρό 

πλήγµα σε µια πιθανή συνεργασία, και δεν µπορεί να αποκατασταθεί.  

• Όπως αναφέρθηκε, στις τακτικές διαπραγµατεύσεων οι παραχωρήσεις ενός 

διαπραγµατευτή παρέχουν κρίσιµες πληροφορίες στον οµόλογό του για τις 

ανάγκες, το ύφος και τις αποφάσεις του. Πολύ προσεκτικά, ο 

διαπραγµατευτής πρέπει να αποφασίσει αν θα κάνει παραχώρηση και σε πιο 

βαθµό. Είναι ωφέλιµο να φέρεται συντηρητικά γιατί η άλλη πλευρά µπορεί να  

τον θεωρήσει ευάλωτο, παρ’ όλο που ο στόχος είναι µια κίνηση καλής 

θελήσεως. Το αντίθετο αποτέλεσµα είναι σύνηθες και δηµιουργεί υποψίες 

γύρω από το πρόσωπο του διαπραγµατευτή ιδίως όταν η παραχώρηση είναι 

µεγάλη.  

• Στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις, ο χρόνος που απαιτείται, συνήθως, είναι πολύ 

περισσότερος από τις εγχώριες. Έτσι, η υποµονή του στελέχους, εκτός από 

χάρισµα είναι και ανάγκη. Με το προσόν της υποµονής, το στέλεχος 

διευκολύνεται στο να συλλέγει τις πληροφορίες που πρέπει, να χτίζει σχέσεις 

εµπιστοσύνης και να ενεργεί πιο αποτελεσµατικά στα θέµατα των 

παραχωρήσεων. Στις ανταγωνιστικές διαπραγµατεύσεις, η µια πλευρά 

προσπαθεί να δηµιουργήσει άγχος στην άλλη για να χάσει την υποµονή και να 

κάνει βεβιασµένες κινήσεις προς όφελός της. Επίσης, στις συνεργατικές 

σχέσεις, η υποµονή µπορεί να εξαντληθεί από πρωτόκολλα και διαδικασίες 

που ενώ για τη µια πλευρά είναι απαραίτητα, για την άλλη είναι χάσιµο 

πολύτιµου χρόνου. Εποµένως, για να αποκτήσει το στέλεχος υποµονή 

χρειάζεται χρόνο και σωστή προετοιµασία. 

• Προκειµένου να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα και  εξαλειφθούν τα 

προβλήµατα που προκύπτουν από τις πολιτισµικές διαφορές, το στέλεχος 

µπορεί να ενηµερωθεί για τις συνήθειες µιας κουλτούρας και να υιοθετήσει 

στοιχεία του διαπραγµατευτικού στυλ που επικρατεί σε αυτή. Η πολιτισµική 

νοηµοσύνη εξυπηρετεί στο να κατανοήσει το στέλεχος σε βάθος την αντίθετη 

πλευρά και να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα από άλλη οπτική γωνία. Αν ο 

διαπραγµατευτής δεν µπορεί να αντιληφθεί µια κουλτούρα, τότε η 

επικοινωνία γίνεται δύσκολη µε πιθανές παρανοήσεις που θέτουν εµπόδια στη 

συµφωνία. 
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1.4.γ. Πολιτισµικές διαφορές 

Όλες οι έρευνες γύρω από τις διεθνείς επιχειρηµατικές διαπραγµατεύσεις εξετάζουν 

την επίδραση που έχει η κουλτούρα σε όλο το φάσµα της διαπραγµατευτικής 

διαδικασίας. Παρ’ όλο που υπάρχουν διαφορετικές έννοιες για τον όρο κουλτούρα, οι 

Khakhar και Rammal (2012) συνοψίζουν από τη βιβλιογραφία, ότι αποτελείται από 

τρία βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, η κουλτούρα είναι έµφυτη και δεν διδάσκεται, 

δεύτερον, όλες οι πτυχές της αλληλοσυνδέονται και τέλος, καθορίζει τα όρια µεταξύ 

διαφορετικών οµάδων ανθρώπων. Συνεπώς, η κουλτούρα είναι ένα σύνολο εννοιών, 

αξιών και πεποιθήσεων που αλληλεπιδρούν και καθορίζουν την συµπεριφορά της 

κάθε οµάδας. Σύµφωνα µε τον Hofstede (1980), υπάρχουν τέσσερις διαστάσεις που 

διαχωρίζουν τη διεθνή κουλτούρα: 

Η πρώτη είναι  η απόσταση της εξουσίας κατά την οποία τα λιγότερο ισχυρά µέλη σε 

έναν οργανισµό µπορούν να αποδεχτούν την άνιση κατανοµή εξουσίας. Η 

συγκεκριµένη διάσταση έχει σηµασία κατά τη διαπραγµάτευση γιατί ανάλογα µε την 

απόσταση επιβραδύνεται ή επιταχύνεται η διαδικασία. Για παράδειγµα, αν υπάρχει 

µεγάλη απόσταση εξουσίας στην κουλτούρα της µιας πλευράς, θα υπάρξουν 

καθυστερήσεις καθώς θα ζητούνται περισσότερες εγκρίσεις στα θέµατα 

διαπραγµάτευσης. 

Ακολουθεί ο ατοµικισµός σε αντίθεση µε τον κολεκτιβισµό. Σε αυτή τη διάσταση 

φαίνεται κατά πόσο µια κουλτούρα ενισχύει τον ατοµικισµό ή την οµάδα, η οποία 

ενδιαφέρεται για όλα τα µέλη της. Οι κοινωνίες που είναι οργανωµένες σε οµάδες, 

εστιάζουν περισσότερο στη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ των 

διαπραγµατευτών ενώ στις ατοµικιστικές σηµασία έχει η ικανότητά τους και όχι η 

σχέσεις που αναπτύσσονται. 

Έπειτα, διαχωρίζονται οι κουλτούρες σε αρσενικές ή θηλυκές. Οι αρσενικές 

ενδιαφέρονται περισσότερο για την απόκτηση υλικών αγαθών και χρηµάτων χωρίς να 

ασχολούνται µε την ευηµερία των υπολοίπων και κατά τη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης είναι ανταγωνιστικές. Αντίθετα, κουλτούρες µε θηλυκό χαρακτήρα 

ενδιαφέρονται για το κοινωνικό καλό και το βιοτικό επίπεδο των συνανθρώπων. 

Κατά τη διαπραγµάτευση είναι πιο επιρρεπείς στον συµβιβασµό. 
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Η τελευταία διάσταση είναι η αποφυγή της αβεβαιότητας, που περιγράφει «σε ποια 

έκταση µια χώρα προγραµµατίζει τα µέλη της να νιώθουν είτε άνετα είτε άβολα σε 

καταστάσεις χωρίς δοµή» (Lewicki et al., 2004, σελ. 350). Ως προς τη 

διαπραγµάτευση, τα µέρη που είναι συνηθισµένα σε µη δοµηµένες καταστάσεις 

προσαρµόζονται µε µεγαλύτερη ευκολία σε µεταβαλλόµενες συνθήκες σε αντίθεση 

µε τα άτοµα που προέρχονται από κοινωνίες που αποφεύγουν την αβεβαιότητα. 

Οι διαφορές που προκύπτουν από τις διαστάσεις κουλτούρας επηρεάζουν τα στελέχη 

ή την οµάδα στον τρόπο που θα συµπεριφερθούν και θα διαχειριστούν τις 

καταστάσεις σε µια διαπραγµάτευση διεθνούς επιπέδου. 

Μετά από αναφορές ερευνητών όπως, Lewicki (2003), Danciu (2010), Hollensen 

(2008), και Herbig & Kramer (1991), προκύπτουν οµοιότητες στα σηµεία που 

επηρεάζει η κουλτούρα τη διαπραγµάτευση. Θα αναφερθούν παρακάτω τα 

σηµαντικότερα. 

Σηµαντικές διαφορές εντοπίζονται σε θέµατα πρωτοκόλλου ανάµεσα στις 

κουλτούρες. Η εθιµοτυπία των σχέσεων µεταξύ των διαπραγµατευόµενων µερών 

είναι αρκετά συχνό να διαφέρει και εκφράζει το πόσο τυπικός ή οικείος είναι ο 

τρόπος επικοινωνίας ανάµεσά τους. Θέµατα πρωτοκόλλου, είναι οι προσφωνήσεις, η 

χρήση επαγγελµατικών καρτών, οι ενδυµατολογικοί κανόνες, οι χειραψίες και 

χειρονοµίες, τα δώρα ακόµα και το χιούµορ. Η ανταλλαγή επαγγελµατικών δώρων 

έχει διαφορετική έννοια σε κάθε κουλτούρα. Σε ορισµένες περιπτώσεις τα δώρα 

υποδηλώνουν το status της εταιρίας και τη σηµαντικότητα της πιθανής συνεργασίας 

ενώ σε κάποιες κουλτούρες µεταφράζονται ως δωροδοκία. 

Επίσης, ο χώρος όπου θα πραγµατοποιηθεί η διαπραγµάτευση είναι ζήτηµα 

πρωτοκόλλου. Υπάρχουν κουλτούρες που επιθυµούν να οργανώνουν τις 

επαγγελµατικές τους συναντήσεις σε ιδιωτικούς χώρους, όπως γραφεία, και 

ορισµένες άλλες που αισθάνονται οικεία να βρίσκονται σε πιο άνετους χώρους και 

πιθανών κατά τη διάρκεια γευµάτων. 

Ο τρόπος που γίνονται τα παραπάνω πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός γιατί σε 

περιπτώσεις που δεν τηρείται το πρωτόκολλο, δηµιουργείται αρνητική εικόνα και 

προκαταβάλλεται η µια πλευρά για την ποιότητα και σοβαρότητα της άλλης. 
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Η επικοινωνία, η οποία αποτελείται από τη λεκτική και µη λεκτική. Η λεκτική 

επικοινωνία, είναι η γλώσσα που χρησιµοποιείται από τα µέρη κατά τη 

διαπραγµάτευση. Είναι πιθανό να δηµιουργηθούν παρεξηγήσεις από τη χρήση 

κάποιων λέξεων που σε κάθε κουλτούρα µπορεί να ερµηνεύονται διαφορετικά και 

ενδεχοµένως, σε ορισµένες περιπτώσεις να δηµιουργούν προσβλητικό νόηµα.  

Η µη λεκτική επικοινωνία, είναι η γλώσσα του σώµατος, δηλαδή οι χειρονοµίες, η 

στάση του σώµατος και η έκφραση του προσώπου και µατιών. Χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσοχή γιατί αν ο διαπραγµατευτής δεν γνωρίζει σχετικές πληροφορίες για την 

κουλτούρα που έχει να αντιµετωπίσει, µπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τον οµόλογό 

του. 

Επίσης, για αρκετούς ερευνητές από τις επικοινωνιακές διαφορές και τα ζητήµατα 

πρωτοκόλλου προκύπτει  και το πρόβληµα του θορύβου. Θόρυβος συµβαίνει όταν 

υπάρχουν ήχοι που προκαλούνται από οµιλία, κινήσεις χεριών, χτυπήµατα δαχτύλων 

στο τραπέζι, µάσηµα τσίκλας κτλ. Πηγές θορύβου είναι, επίσης, και συµπεριφορές, 

όπως, έντονη οπτική επαφή, µικρή απόσταση από το συνοµιλητή, υπερβολική 

οικειότητα και γενικότερα συµπεριφορές που µπορεί να δηµιουργήσουν νευρικότητα 

και αµηχανία στην απέναντι µεριά. 

Η διάσταση στην αντίληψη του χρόνου µπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρεξηγήσεις 

καθώς έχει διαφορετική σηµασία και αξία για τον κάθε πολιτισµό. Σε προοδευτικές 

κουλτούρες, οι έννοια του χρόνου συνδέεται µε την ακρίβεια, συνέπεια και 

παραγωγικότητα. Τα χρονικά όρια της διαπραγµατευτικής διαδικασίας πρέπει να 

τηρούνται αυστηρά και οποιαδήποτε χρονική απόκλιση θεωρείται σπατάλη χρόνου. 

Αντίθετα, οι πιο παραδοσιακές κουλτούρες, δεν ενδιαφέρονται για το χρόνο αλλά για 

τη δηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης ώστε να προχωρήσει η συνεργασία. Επίσης, 

επιδιώκουν να διευθετείται κάθε θέµα τη στιγµή που πρέπει, ώστε να µην υπάρχει 

σύγχυση, µε αποτέλεσµα να διαθέτουν όσο χρόνο χρειαστεί. Έτσι όµως, είναι πιθανό 

να επιβραδύνεται η εξέλιξη της διαδικασίας. Σε αυτό το στάδιο µπαίνουν τα θεµέλια, 

χωρίς βιασύνη και είναι κρίσιµο για την έκβαση της διαπραγµάτευσης. Εποµένως, 

αυτές οι κατηγορίες, συχνά έρχονται σε σύγκρουση αφού για τους πρώτους ο «χρόνος 

είναι χρήµα» ενώ για τους τελευταίους δεν έχει καµία σηµασία. 
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Η κάθε κουλτούρα αντιλαµβάνεται διαφορετικά το τι είναι διαπραγµάτευση. Αν η 

διαπραγµατευόµενη πλευρά ακολουθεί ανταγωνιστική στρατηγική τότε 

αντιλαµβάνεται τη διαπραγµάτευση ως µια διαδικασία νίκης – ήττας, οπότε διεκδικεί 

τη νίκη. Αν διέπεται από συνεργατικό πνεύµα τότε επιδιώκει τη συνεργασία για κοινό 

σκοπό και την ανταλλαγή πληροφοριών ώστε να µεγιστοποιηθεί το όφελος όλων. Στη 

περίπτωση που συναντηθούν αυτές οι δύο περιπτώσεις, τότε η πρώτη κινείται εις 

βάρος της τελευταίας και συχνά κερδίζει τα περισσότερα από µια συµφωνία. 

Η κάθε κουλτούρα καθορίζει τα κριτήρια επιλογής του διαπραγµατευτή ή της 

οµάδας από την επιχείρηση. Συνήθως η θέση του στελέχους στην εταιρία µπορεί να 

αποτελεί κριτήριο. Επίσης, η επιλογή του διαπραγµατευτή µπορεί να εξαρτηθεί από 

την εµπειρία και γνώση του πάνω στο θέµα διαπραγµάτευσης, το φύλλο, τις 

διασυνδέσεις, κ.α. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι τα κριτήρια διαφέρουν από τον ένα 

πολιτισµό στον άλλο και η ικανότητα του διαπραγµατευτή διαµορφώνεται από 

διαφορετικά δεδοµένα. 

Η ανάληψη ρίσκου και η λήψη αποφάσεων κατά τη διαπραγµάτευση εξαρτάται από 

την κουλτούρα, η οποία καθορίζει πόσο πρόθυµος να διακινδυνέψει είναι ένας 

διαπραγµατευτής και πόσο εξουσία κατέχει ώστε να το κάνει. Υπάρχουν κουλτούρες, 

συντηρητικές µε έντονα στοιχεία γραφειοκρατίας που η εξουσία για λήψη 

αποφάσεων περιορίζεται σε ένα άτοµο που τυχαίνει να ηγείται της οµάδας ή της 

επιχείρησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι διαπραγµατευτές πρέπει να αναφέρουν στην 

ανώτερη διοίκηση τις πληροφορίες που έλαβαν κατά τη συνάντηση µε την άλλη 

πλευρά, προκειµένου να λάβει εκείνη τις αποφάσεις. Τέτοιοι πολιτισµοί έχουν στενά 

περιθώρια στην ανάληψη κινδύνου και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων λόγω 

της γραφειοκρατίας που τηρούν. 

Στην αντίθετη περίπτωση, κουλτούρες όπως η Αµερικάνικη, διαθέτουν 

διαπραγµατευτές που είναι έτοιµοι να αναλάβουν ρίσκο µε απώτερο σκοπό να 

κερδίσουν περισσότερο και να εξοικονοµήσουν χρόνο. Επίσης, έχουν τη δύναµη να 

λάβουν επί τόπου αποφάσεις και να ολοκληρώσουν έγκαιρα µια συµφωνία. Είναι 

σύνηθες σε τέτοιες περιπτώσεις, µια εταιρία να καλεί στο τραπέζι των 

διαπραγµατεύσεων, το στέλεχος που λαµβάνει αποφάσεις για χάρη της άλλης 
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πλευράς, ώστε να αποφεύγονται όλα τα εµπόδια συντηρητισµού και χρονικών 

καθυστερήσεων.  

Η σύναψη και ολοκλήρωση µιας συµφωνίας εξαρτάται επίσης από τη κουλτούρα. 

∆ηλαδή, ο τρόπος που καταλήγουν τα µέρη σε συµφωνία και η οριστικοποίησή της 

ποικίλει ανάλογα µε το τι θεωρεί συµφωνία µια κουλτούρα. Παράλληλα, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, για να επικυρωθεί µια συµφωνία χρειάζονται γραπτά 

συµβόλαια και µάλιστα εκεί καταγράφονται όλα τα θέµατα στα οποία 

διαπραγµατεύτηκαν οι πλευρές. Άλλοι πολιτισµοί, όµως, αισθάνονται 

προσβεβληµένοι, καθώς θεωρούν ότι η έγγραφη συµφωνία δηλώνει την έλλειψη 

εµπιστοσύνης απέναντί τους. 

 

1.5. Απαραίτητες δεξιότητες για διεθνή επικοινωνία 

Όταν το στέλεχος µιας επιχείρησης πρόκειται να συµµετάσχει σε µια διεθνή 

διαπραγµάτευση, πρέπει να καταφέρει να σκέφτεται και να συµπεριφέρεται µε βάση 

τους διαπολιτισµικούς παράγοντες. Για τον Chen (1990) αυτό το στέλεχος θα πρέπει 

να σέβεται άλλες κουλτούρες και να δείχνει ανοχή στις διαφορές που θα προκύψουν. 

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω δεξιότητες:  

Αρχικά, είναι απαραίτητο να διαθέτει δύναµη χαρακτήρα, η οποία θα διαχωρίζεται σε 

χαρακτηριστικά όπως η αυτογνωσία, ο αυτοέλεγχος και η δυνατότητα να 

αποκαλύπτει στοιχεία του εαυτού του, όταν κρίνεται απαραίτητο όπως και να 

συγκρίνει τη συµπεριφορά και παρουσία του µε το κοινωνικό περιβάλλον, µε σκοπό 

τη βελτίωση. Επίσης, είναι σηµαντικό να διαχειρίζεται το άγχος ώστε να µην το 

δείχνει έντονα στο συνοµιλητή, ιδιαίτερα στην περίπτωση των διεθνών 

επιχειρηµατικών συναλλαγών. Οι διαπραγµατευτές πρέπει να παρουσιάζουν ένα 

φιλικό χαρακτήρα ικανό να έρθει σε επικοινωνία µε τους οµολόγους τους που 

ανήκουν σε άλλη κουλτούρα. 

Τα στελέχη που λαµβάνουν  µέρος σε διεθνείς διαπραγµατεύσεις οφείλουν να είναι 

ικανά να αποκωδικοποιήσουν τόσο τις λεκτικές όσο και τις µη λεκτικές 

συµπεριφορές. Για να βρίσκονται πιο κοντά σε µια επιτυχηµένη επικοινωνία, 

απαιτούνται χαρακτηριστικά όπως,  σωστός χειρισµός την γλώσσας, στην οποία θα 
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γίνεται η διαπραγµάτευση, ευελιξία της συµπεριφοράς ανάλογα µε το γενικό πλαίσιο 

που επικρατεί και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν µε 

διαδικαστικές πτυχές µιας συζήτησης, όπως η ικανότητα να εισάγει ένα νέο θέµα 

προς διαπραγµάτευση. Εξίσου σηµαντικές είναι οι κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες 

έχουν να κάνουν µε την κατανόηση που δείχνει ένα στέλεχος και την ικανότητα να 

αντιληφθεί τον τρόπο σκέψης και τα συναισθήµατα της άλλης πλευράς. 

Επιπρόσθετα, το στέλεχος πρέπει να προσαρµόζεται ψυχολογικά και να 

εγκλιµατίζεται στο εκάστοτε περιβάλλον προσαρµόζοντας τα συναισθήµατά και το 

άγχος που µπορεί να προκύψουν από ένα πολιτισµικό σοκ. Για να είναι 

αποτελεσµατική η επικοινωνία, οι αρνητικές επιδράσεις που προκαλούνται από τις 

διαφορές κουλτούρας είναι επιβεβληµένο να εξαλείφονται. Πέρα από τους 

ψυχολογικούς παράγοντες, ο διαπραγµατευτής χρειάζεται να γνωρίζει το κοινωνικό 

πλαίσιο κανόνων και συνηθειών που επικρατεί στη χώρα υποδοχής. Εάν καταφέρει 

να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς των ανθρώπων που ανήκουν σε 

άλλη κουλτούρα, είναι ευκολότερο να επικοινωνήσει µαζί τους επιτυχώς. 

 

1.6. Ανακεφαλαίωση 

Το συγκεκριµένο κεφάλαιο αποτελεί µια εισαγωγή για την ανάλυση των επόµενων 

κεφαλαίων. Αρχικά, δίδονται κάποιοι ορισµοί της διαπραγµάτευσης και 

παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο των στρατηγικών και τακτικών που χρησιµοποιούν 

οι διαπραγµατευτές. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η διάκριση που έγκειται στις 

διαπολιτισµικές διαπραγµατεύσεις σε σχέση µε τις ενδοπολιτισµικές. Οι βασικές 

διαφορές που προκύπτουν προέρχονται από την κουλτούρα, όπου εστιάζει κυρίως η 

εργασία, και άλλους παράγοντες, όπως το περιβάλλον, η πολιτική, η οικονοµία κτλ. 

Τέλος, αναφέρονται οι δεξιότητες που πρέπει απαραίτητα να διαθέτει ένα στέλεχος 

προκειµένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των διεθνώς δραστηριοτήτων. Σκοπός 

του κεφαλαίου, είναι να ενηµερώσει τον αναγνώστη για βασικές έννοιες και 

χαρακτηριστικά των διαπραγµατεύσεων ώστε να κατανοήσει καλύτερα τα επόµενα 

κεφάλαια. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση του πρώτου σταδίου των 

διαπραγµατεύσεων και παρουσιάζονται τρεις µελέτες περιπτώσεων, των Κινέζων, 

των Αράβων και των Αµερικάνων των Ηνωµένων Πολιτειών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

2. 1. Εισαγωγικά 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα αναλυθούν οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται από τις 

διαπραγµατευόµενες πλευρές στο στάδιο πριν την επίσηµη διαπραγµάτευση. Θα 

παρουσιαστούν παραδείγµατα λαών όπως η Κίνα, η Μέση Ανατολή και οι Η.Π.Α., µε 

σηµαντικές διαφορές στον τρόπο που ενεργούν και στους παράγοντες που τους 

επηρεάζουν, τα οποία έχουν µελετηθεί από άλλους ερευνητές.   

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ο διαχωρισµός της διαδικασίας 

διατυπώθηκε µε βάση το µοντέλο  των Ghauri & Usunier (2003). Όµως, θα 

χρησιµοποιηθούν και στοιχεία από άλλες θεωρίες προσαρµοσµένες σε ένα κοινό 

µοντέλο. Το µοντέλο του Danciu (2010) παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες παρ’ όλο 

που διαχωρίζει τα στάδια τις διαπραγµάτευσης σε τέσσερα επίπεδα, τα οποία 

φαίνονται στο σχήµα 2.1 παρακάτω: 

Σχήµα 2.1 Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ   

                  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ(α) 

 

Πηγή: Danciu (2010), The Impact of the Culture on the International Negotiations: An Analysis  

            Based on Contextual Comparisons  
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Στο σχήµα 2.1, παρατηρείται ότι υπάρχουν οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν 

όλη τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, η οποία χωρίζεται στην προετοιµασία, στον 

καθορισµό των στόχων, στο στάδιο των συνοµιλιών και τέλος στην κατάληξη της 

διαδικασίας.  Άρα µπορεί να γίνει η υπόθεση ότι η προετοιµασία και ο καθορισµός 

των στόχων ανήκουν στο στάδιο πριν τη διαπραγµάτευση, οι συνοµιλίες στο στάδιο 

που βρίσκονται οι πλευρές επίσηµα πρόσωπο µε πρόσωπο και το κλείσιµο της 

διαπραγµάτευσης που θεωρείται το τελευταίο στάδιο σύµφωνα µε τους Ghauri & 

Usunier (2003).  Επίσης, στο σχήµα 2.1, αναφέρονται οι στρατηγικές, οι 

δραστηριότητες και οι µέθοδοι που εφαρµόζονται σε κάθε στάδιο. 

Ο Deresky (2003) διαχωρίζει τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης σε πέντε στάδια. 

Ξεκινάει µε την προετοιµασία, ακολουθεί η ανάπτυξη των σχέσεων, η παρουσίαση 

των πλευρών και ανταλλαγή πληροφοριών, η προσπάθεια πειθούς της µιας πλευράς 

προς την άλλη και τέλος η συµφωνία. 

Εποµένως,  θα γίνει σύναψη των παραπάνω θεωριών σε ένα µοντέλο για να 

διευκολυνθεί η ανάλυση στην παρούσα εργασία.  

Σχήµα 2.2 Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ  

                   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (β) 

1ο Στάδιο 

Πρώτη Επαφή/∆ηµιουργία Σχέσης 

Παράγοντες επιρροής → 

Προετοιµασία/Καθορισµός στόχων και 

στρατηγικής 

• Μακροοικονοµικοί ↓ 

• Περιβάλλον 

2ο Στάδιο 

→ Επίσηµη- πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή 

• Κουλτούρα 

Ανάπτυξη Σχέσης 

Εφαρµογή στρατηγικών και τακτικών 

• Στρατηγική 

↓ 

→ 3ο Στάδιο 

Συµφωνία 

Αποτελέσµατα / ∆ιαµόρφωση όρων 
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2.2. Άτυπη διαπραγµάτευση 

Στο Σχήµα 2.2, το πρώτο στάδιο αναφέρεται στην πρώτη επαφή, στην προετοιµασία 

και στον καθορισµό των στόχων και της στρατηγικής. Σύµφωνα µε τους Ghauri & 

Usunier  (2003), σε αυτό το σηµείο εκδηλώνεται το ενδιαφέρον της κάθε πλευράς για 

να συνεργαστεί µε την άλλη. Είναι η φάση κατά την οποία γίνεται ανταλλαγή 

πληροφοριών καθώς προσπαθεί η κάθε πλευρά να αντιληφθεί τις ανάγκες και τους 

στόχους της άλλης και να αξιολογήσει αν είναι σηµαντικά τα συµφέροντα, ώστε να 

προχωρήσει σε επόµενο στάδιο της διαπραγµάτευσης. Έτσι, τα µέρη προσπαθούν να 

συλλέξουν σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον, τις επιρροές, τον 

ανταγωνισµό, τη συµµετοχή τρίτων ή όχι και ότι άλλο µπορεί να παίξει ρόλο στη 

διαµόρφωση πλήρους εικόνας. Όµως, για να µπορέσουν τα µέρη να δώσουν 

πληροφορίες ώστε να ξεκινήσει η διαπραγµάτευση, πρέπει πρώτα να προσδιορίσουν 

το πρόβληµα, να θέσουν ξεκάθαρους στόχους και προσδοκίες από την ενδεχόµενη 

συνεργασία.  

Είναι πολύ σύνηθες να υπάρξουν άτυπες συναντήσεις, οι οποίες δίνουν τη 

δυνατότητα συνεννόησης των πλευρών για να φανεί άµεσα τι περιθώρια συνεργασίας 

ή σύγκρουσης υπάρχουν, δηλαδή να διερευνηθεί το περιβάλλον. Πρέπει να µελετηθεί 

αν υπάρχει περίπτωση να εντοπισθούν και να πραγµατοποιηθούν κοινοί στόχοι και να 

αναγνωριστούν τα εµπόδια ώστε να ξεπερασθούν για χάρη του κοινού οφέλους. 

Κάποιες φορές, οι συνοµιλίες σταµατούν σε αυτό το στάδιο, όταν δεν υπάρχουν 

περιθώρια επιτυχηµένης συνεργασίας. 

Για τη δηµιουργία της  σχέσης, η µια πλευρά µπορεί να καλέσει την άλλη στις 

εγκαταστάσεις της ως ένδειξη καλής θελήσεως. Σκοπός είναι να υπάρξει 

εµπιστοσύνη από όλες τις µεριές γιατί έτσι ενισχύεται το ενδεχόµενο συµφωνίας. Οι 

ανεπίσηµες συναντήσεις έχουν µεγάλη σηµασία για τη δηµιουργία καλής εντύπωσης 

και βοηθούν τους διαπραγµατευτές να καταλάβουν τις προτεραιότητες και τις 

ανάγκες των συνοµιλητών τους. Επίσης, µετά την πρώτη επαφή, αρχίζει να 

διαµορφώνει ο καθένας τη στρατηγική του και τις διαθέσιµες εναλλακτικές. Πρέπει 

να καταγραφούν τα προβλήµατα, τα σηµεία σύγκρουσης και τα σηµεία πιθανής 

συµφωνίας από τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ο καθένας από αυτή τη γνωριµία.  
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2. 2.α. Προετοιµασία 

Στην  προετοιµασία για τον Danciu (2010) γίνεται η ανάλυση των δεδοµένων και η 

αξιολόγησή τους. Ο διαπραγµατευτής πρέπει να προετοιµάσει ένα πλάνο 

διαπραγµάτευσης, το οποίο θα περιλαµβάνει την ατζέντα, δηλαδή τα θέµατα προς 

διαπραγµάτευση, την ιεραρχία των στόχων και τις εναλλακτικές στρατηγικές. 

Ο Deresky (2003) θεωρεί ότι ρόλος της προετοιµασίας για το επόµενο στάδιο είναι 

σπουδαίος γιατί προφυλάσσει τον διαπραγµατευτή από αστοχίες και, ταυτόχρονα, τον 

βοηθά να επιτύχει ευκολότερα τους στόχους του. Χρειάζεται, βέβαια, αρκετός χρόνος 

αλλά ο διαπραγµατευτής πρέπει να προσδιορίσει τα εµπόδια που προκύπτουν από τις 

διαφορές κουλτούρας, γλώσσας, περιβάλλοντος κτλ. και να εξοικειωθεί µε τις 

συνήθειες και συµπεριφορές των οµολόγων του. Για να καταλάβει και να εµπεδώσει 

τις διαφορές, είναι χρήσιµο να προσδιορίσει πρώτα το δικό του διαπραγµατευτικό 

στυλ και να το συγκρίνει µε το στυλ ενός επιτυχηµένου διεθνώς διαπραγµατευτή, εάν 

φυσικά αυτό είναι εφικτό. 

Ο Brett (2001) θεωρεί ότι το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης καθορίζεται από τις 

αρχικές προσδοκίες, οι οποίες έχουν τεθεί ως στόχοι, την προετοιµασία, και την 

εφαρµογή της προσχεδιασµένης στρατηγικής. Ο Salacuse (2003) παρατηρεί επίσης, 

ότι το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης εξαρτάται από το πόσο καλά 

προετοιµασµένες είναι οι πλευρές. Επίσης, η αποτυχία µεγιστοποίησης του οφέλους 

προκύπτει από την έλλειψη προετοιµασίας. Εποµένως, προτείνει τα παρακάτω 

βήµατα ώστε να προετοιµαστεί το στέλεχος κατάλληλα και να βρεθεί πιο κοντά στο 

επιθυµητό αποτέλεσµα. 

• Καθορισµός των στόχων της επιχείρησης, διευκρίνιση των κατευθύνσεων και 

των ορίων εξουσίας που επιτρέπει ο οργανισµός να αναλάβει το στέλεχος 

κατά τη διαπραγµάτευση. Εφόσον, αποσαφηνισθούν τα συγκεκριµένα 

ζητήµατα, είναι δυνατό να διαµορφωθούν οι στρατηγικές και τακτικές. 

• Οργάνωση της οµάδας, καθώς όταν πρόκειται για διεθνή διαπραγµάτευση, 

συνήθως συµµετέχει οµάδα και όχι ένα µόνο στέλεχος. Οπότε, πρέπει να 

προετοιµάσουν ένα σχέδιο δράσης εκ των προτέρων, προτού δηλαδή 

προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο της διαπραγµάτευσης, πρόσωπο µε 

πρόσωπο. Επίσης, το κάθε άτοµο θα πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή θέση, 
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να συµφωνήσει η οµάδα από κοινού για το στέλεχος που θα αναλάβει να 

διεκπεραιώσει τη διαπραγµάτευση και τέλος να επιλεχθεί ο σωστός 

διερµηνέας ή σύµβουλος εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Έρευνα για την άλλη πλευρά, αφού όσο περισσότερα γνωρίζει η µία πλευρά 

για την άλλη, τόσο καλύτερα µπορεί να προετοιµαστεί. Πρέπει να διερευνηθεί 

το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισµός, οι οικονοµικές και 

πολιτικές συνθήκες, η κουλτούρα και οι σχέσεις µε τις γειτονικές χώρες. Για 

να πραγµατοποιηθεί η έρευνα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν πηγές, όπως 

άρθρα και το διαδίκτυο, αλλά ακόµα περισσότερο, γνωριµίες που 

ενδεχοµένως να υπάρχουν στη συγκεκριµένη χώρα, επιµελητήρια ή και 

σύµβουλοι που έχουν γνώση για τη συγκεκριµένη αγορά. 

• Προσδιορισµό των εναλλακτικών επιλογών κι επίσης, τα στελέχη πρέπει να 

εντοπίσουν και να εκτιµήσουν τις εναλλακτικές της άλλης πλευράς. Στην 

περίπτωση, που η µια πλευρά δεν κατορθώσει µια συµφωνία που θα 

ικανοποιεί τον πρωταρχικό στόχο, πρέπει να γνωρίζει την καλύτερη 

εναλλακτική επιλογή. Η ενέργεια αυτή, εξυπηρετεί στην ανάκτηση της 

αυτοπεποίθησης, σε µια επίσης επιθυµητή επιλογή αλλά και στην έναρξη νέου 

γύρου διαπραγµατεύσεων, εάν είναι ελκυστική και για την άλλη πλευρά. 

• Εκτίµηση των συµφερόντων και ιεράρχησή τους, µε σκοπό το στέλεχος να 

έχει ξεκάθαρη εικόνα για τις επιδιώξεις και τον καθορισµό των προτάσεων 

που θα θέσει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. Έτσι, θα αντιληφθεί ποια 

συµφέροντα είναι αυτά που πρέπει πρώτα να ικανοποιηθούν και σε ποια 

σηµεία µπορεί να κάνει παραχωρήσεις. Όµως, πρέπει µέσα από µια 

διαδικασία υποθέσεων να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερο, τα 

συµφέροντα της άλλης µεριάς. Αναλύοντας, τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την άλλη πλευρά, ίσως είναι ευκολότερο να προσεγγίσει την αντίληψη της. 

• Αναγνώριση των ζητηµάτων που θα προκύψουν κατά τη διαπραγµάτευση. 

Θέµατα, όπως η τιµολόγηση, οι τρόποι πληρωµών κτλ., είναι συνηθισµένα, 

για τα οποία µπορεί η οµάδα να προετοιµαστεί εύκολα. Άλλα θέµατα δεν είναι 

τόσο εµφανή και για να µπορέσει η οµάδα να τα εντοπίσει θα πρέπει να 

σκεφτεί από τη θέση της άλλης.  
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• ∆ιαµόρφωση προτάσεων που µπορούν να αποφέρουν κοινά οφέλη σε όλα τα 

διαπραγµατευόµενα µέρη. Σε ορισµένες περιπτώσεις, εξυπηρετεί η υποβολή 

γραπτής πρότασης ως µέρος της παρουσίασης και σηµείο εκκίνησης των 

συνοµιλιών. Αυτή η αντιστροφή στη διαδικασία, βοηθάει την άλλη πλευρά να 

αξιολογήσει την πρόταση και να συντονίσει τις εσωτερικές διαπραγµατεύσεις 

του οργανισµού και να λάβει τις σωστές αποφάσεις. Όταν, συµµετέχουν 

περισσότερα από δύο µέρη, ένα έγγραφο προσχέδιο της συµφωνίας κρίνεται 

απαραίτητο καθώς αποφεύγονται τυχόν παρεξηγήσεις, παρερµηνείες και 

χρονικές καθυστερήσεις. Τέλος, η πλευρά που υποβάλλει ένα τέτοιο 

προσχέδιο, έχει το προβάδισµα γιατί δίνεται η δυνατότητα να εξελιχθεί η 

διαπραγµάτευση στους δικούς της όρους. 

2.2.β. Συλλογή πληροφοριών ως εργαλείο για επιλογή στρατηγικής 

Η συλλογή πληροφοριών, εκτός από το ότι βοηθάει στην προετοιµασία των 

διαπραγµατευτών, εξυπηρετεί και στην επιλογή των στρατηγικών. Για το λόγο αυτό, 

οι πληροφορίες πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα κατά το δυνατό 

εφικτό και να σχετίζονται µε τα παρακάτω στοιχεία (Ghauri & Usunier, 1996): 

• Πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες, όπως κόστος, τοποθεσία κτλ. 

• Περιορισµούς που αντιµετωπίζει η αντίθετη πλευρά. 

• Ποιος λαµβάνει τις αποφάσεις και ποια είναι η διαδικασία που τηρείται. 

• Σε τι περιβάλλον δραστηριοποιείται ο οργανισµός, ποια είναι η ρυθµιστική 

αρχή, και αν υπάρχουν κυβερνητικές παρεµβάσεις. 

• Ανάλυση ανταγωνισµού - εύρεση βασικών και πιθανών ανταγωνιστών και 

ανάλυση  του µεριδίου αγοράς τους. 

• Πληροφορίες σχετικά µε τρίτους που µπορεί να ασκήσουν έµµεση επιρροή 

στη διαπραγµάτευση. 

Οι άτυπες συναντήσεις του πρώτου σταδίου προσφέρουν τέτοιες πληροφορίες, όµως 

δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο κάποιες να αποκαλυφθούν αργότερα. Πάντως, 

εµπεριστατωµένες λεπτοµέρειες δίνουν εικόνα για τους στόχους και τις ανάγκες της 

άλλης πλευράς που ίσως µεταβληθούν σε επόµενο στάδιο της διαπραγµάτευσης. 
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Στη συνέχεια θα τεθούν οι στόχοι και τα συµφέροντα της οµάδας. Όταν οι στόχοι 

συµπίπτουν µε αυτούς που έχει θέσει η άλλη πλευρά τότε συνεχίζεται η διαδικασία 

και επιλέγεται η στρατηγική. Η στρατηγική και οι τακτικές µπορούν επίσης, να 

διαφοροποιηθούν στη διάρκεια της διαπραγµάτευσης (Cellich & Jain, 2004). Οι 

στόχοι των διαπραγµατευόµενων µερών καθορίζουν τη στρατηγική, οι οποίοι αν 

συµπίπτουν, τότε τα µέρη έχουν λόγο να συνεργαστούν συνεισφέροντας από κοινού 

στην επιτυχία της συµφωνίας. Υπάρχουν περιπτώσεις που η εναλλαγή στρατηγικών 

είναι πιθανό να αποφέρει καλύτερο αποτέλεσµα, όταν η µια πλευρά προσπαθεί να 

µεγιστοποιήσει το όφελός της σε βάρος της άλλης, ακόµα κι αν οι στόχοι είναι κοινοί. 

Συµπεραίνεται ότι η οµάδα ή ο διαπραγµατευτής, πρέπει να είναι προετοιµασµένοι 

για αλλαγές ακόµα και στη στρατηγική καθώς η διαπραγµάτευση είναι µια δυναµική 

διαδικασία µε απρόβλεπτους, καµιά φορά παράγοντες. 

 

2.3. Περιπτώσεις λαών διαφορετικής κουλτούρας & επίδραση πολιτισµικών  

       παραγόντων 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου µελετώνται οι περιπτώσεις των Κινέζων, Αράβων και 

Αµερικάνων. Σκοπός δεν είναι η γενίκευση καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν εσφαλµένο. 

Στόχος της εργασίας είναι να αναγνωριστούν κάποια χαρακτηριστικά που 

διαµορφώνουν τη συµπεριφορά των διαπραγµατευτών και τη στάση τους στη 

διαπραγµατευτική διαδικασία. Επίσης, δίνεται έµφαση σε γνωρίσµατα κουλτούρας 

που παίζουν πρωταρχικό ρόλο στις διεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 

2.3.α. Η περίπτωση της Κίνας 

Η πρώτη περίπτωση που θα αναλυθεί σε αυτό το στάδιο είναι η Κινέζικη µε αναφορά 

στους παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο που διαπραγµατεύονται τα στελέχη της. 

Η Κίνα είναι µια χώρα µε µεγάλη ιστορία και πολιτισµό και αποτελείται από πολλές 

πόλεις και επαρχίες, οι οποίες παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά στις 

επιχειρηµατικές συναλλαγές (Woo and Prud’homme, 1999). Η διαπραγµάτευση που 

λαµβάνει χώρα σε κινέζικο έδαφος θεωρείται ότι πραγµατοποιείται χωρίς σηµαντικά 

εµπόδια καθώς οι Κινέζοι εκτιµούν την ευγένεια και τη δηµιουργία σχέσεων 

εµπιστοσύνης. Κατά τους Woo and Prud’home (1999), αυτό είναι µια θεωρία που δεν 
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ισχύει πάντα, γιατί πολλά στελέχη συναντούν µάλλον εχθρική συµπεριφορά από τη 

µεριά των Κινέζων και έλλειψη ευγενικών τρόπων συµπεριφοράς. 

Οι Ghauri & Fang (2001) έχουν δηµιουργήσει το µοντέλο “The Ping – Pong model”, 

το οποίο βασίζεται σε µελέτες που έχουν γίνει για το διαπραγµατευτικό στυλ των 

Κινέζων και περιλαµβάνεται από δύο δοµές, α) τα στάδια της διαπραγµατευτικής 

διαδικασίας µεταξύ Κινέζων και ∆υτικών και β) τις διαστάσεις της Κινέζικης 

επιχειρηµατικής κουλτούρας. Πρόκειται για µια µεταφορά, η οποία δίνει έµφαση στη 

συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και προτάσεων και χαρακτηρίζει το 

διαπραγµατευτικό στυλ των Κινέζων. 

Σχήµα 2.3 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ “PING – PONG” 

 

Πηγή: Gauri & Fang (2001), Το µοντέλο “Ping – Pong” 

(PRC: People’s Republic of China) 

 

Το σχήµα 2.3  δείχνει ένα µπαλάκι που χωρίζεται σε τρία µέρη. Το πρώτο είναι η 

κατάσταση των κοινωνικών και θεσµικών παραγόντων που επηρεάζουν τη 

διαπραγµάτευση. Σύµφωνα µε τους συγκεκριµένους ερευνητές οι µεταβλητές 

αναλύονται ως εξής: 

- Η πολιτική είναι άµεσα συνυφασµένη µε την επιχειρηµατικότητα και ασκεί 

µεγάλη επιρροή στην κοινωνική ζωή του τόπου. 

- Η δοµή της οικονοµίας είναι κολεκτιβιστική µε έντονο κυβερνητικό έλεγχο. 
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- Το νοµικό σύστηµα είναι ευµετάβλητο και επηρεάζεται από ιδεολογικούς και 

ανθρωπιστικούς παράγοντες. 

- Η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία µε καινοτόµες ιδέες και γίνονται 

σηµαντικές επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη. 

- Ενώ είναι µια αναπτυσσόµενη οικονοµία, υπάρχουν πολλά οπισθοδροµικά 

στοιχεία καθώς υπάρχει µεγάλο µέρος του πληθυσµού που ζει κάτω από τα 

όρια της φτώχειας. 

- Παρατηρείται, επίσης, ραγδαία αλλαγή στην κοινωνική δοµή λόγω της 

εισαγόµενης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. 

- Η γραφειοκρατία είναι πολύ έντονη και οι Κινέζοι ακολουθούν τις πολιτικές 

της κυβέρνησης όταν διαπραγµατεύονται. 

Το επόµενο µέρος είναι ο Κοµφουκιανισµός, η φιλοσοφική παράδοση της χώρας, ο 

οποίος επηρεάζει την συµπεριφορά και των τρόπο σκέψης των Κινέζων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα οι επιχειρηµατίες και τα στελέχη να λαµβάνουν υπόψη την ηθική 

διάσταση της διαπραγµάτευσης, την ειλικρίνεια, την εµπιστοσύνη και την ιεραρχία, 

είτε από την άποψη της θέσης είτε της ηλικίας. Ο θεσµός της οικογένειας είναι πρώτη 

προτεραιότητα, όπως επίσης, σηµασία έχει η αποφυγή διενέξεων και το κοινό καλό.  

Τέλος, τα Κινέζικα στρατηγήµατα, αναφέρονται στην διαιώνιση της Κινεζικής 

παράδοσης και κατά συνέπεια διαµορφώνουν την στρατηγική των διαπραγµατευτών 

όπως και τη συµπεριφορά τους. Τα στρατηγήµατα, είχαν εφαρµογή στη στρατηγική 

πολέµου και παρέχουν τρόπους υποταγής των εχθρών χωρίς µάχη. Οι ∆υτικοί θα 

πρέπει να γνωρίζουν τα στρατηγήµατα για να µπορέσουν να διαβλέψουν τις τακτικές 

που θα ακολουθήσουν οι Κινέζοι οµόλογοί τους. Ο Fang (2006) αναφέρει το 

παράδοξο στη συµπεριφορά των Κινέζων διαπραγµατευτών, οι οποίοι µπορεί να είναι 

Κοµφουκιανιστές «ευγενείς» και να επιθυµούν ένα αποτέλεσµα νίκης- νίκης, ή να 

φέρονται σαν πολεµιστές και να επιδιώκουν να εκµεταλλευτούν την άλλη πλευρά 

προς όφελός τους. 

Η οµάδα που πρόκειται να αντιµετωπίσει Κινέζους διαπραγµατευτές, θα πρέπει να 

λάβει υπόψη αυτές τις συνθήκες, όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά που 

προκύπτουν από τους παράγοντες που επηρεάζουν το πρώτο στάδιο. Μεγάλη 

σηµασία έχει το πρωτόκολλο σύµφωνα µε τα Κινέζικα πρότυπα. Η κουλτούρα και η 
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παράδοση καθορίζουν τη συµπεριφορά, την αντίληψη και τον τρόπο που λαµβάνουν 

οι Κινέζοι τα µηνύµατα που απορρέουν από την συµπεριφορά των διαπραγµατευτών 

που ανήκουν σε άλλη κουλτούρα.  

Οι Woo and Prud’homme (1999) θεωρούν ότι η εισαγωγική διαδικασία και η πρώτη 

γνωριµία είναι η αρχή των πάντων και διαµορφώνουν το περιβάλλον στο οποίο θα 

εξελιχθεί όλη η διαπραγµάτευση. Σε αυτό το σηµείο το πρωτόκολλο ορίζει τις 

χειραψίες, ανταλλαγή καρτών και σύσταση των συµµετεχόντων βάσει ιεραρχίας. Ενώ 

πρόκειται για ενέργειες που ισχύουν σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνουν 

προσεκτικά γιατί οι Κινέζοι δεν συνηθίζουν την «σφιχτή» χειραψία  και διαβάζουν 

λεπτοµερώς την επαγγελµατική κάρτα την στιγµή που την λαµβάνουν. Τα συµβολικά 

δώρα είναι αποδεκτά αλλά εφόσον είναι πολιτική της εταιρίας µε την οποία πρόκειται 

να συνεργαστούν. 

Η οπτική επαφή δεν θα πρέπει να είναι άµεση γιατί οι Κινέζοι αισθάνονται άβολα 

όταν τους κοιτά ο συνοµιλητής απευθείας στα µάτια. Έτσι, οι Κινέζοι 

διαπραγµατευτές δείχνουν ότι σέβονται το συνοµιλητή και αντίστοιχα, θεωρούν ότι  

και οι ίδιοι εισπράττουν σεβασµό. Ο Accuf (2008) θεωρεί ότι η µη λεκτική 

επικοινωνία για τους Κινέζους είναι σηµείο που χρειάζεται προσοχή, γιατί δεν 

επιθυµούν τις έντονες χειρονοµίες και γενικότερα την σωµατική επαφή. 

Επίσης, επιθυµούν να έχουν  νωρίτερα στη διάθεσή τους τη λίστα µε τα ονόµατα και 

τη θέση των συµµετεχόντων για να µπορούν να προετοιµαστούν κατάλληλα. Με αυτό 

τον τρόπο, µπορούν να καταλάβουν το status του κάθε στελέχους, χαρακτηριστικό 

που έχει µεγάλη βαρύτητα στις συναλλαγές τους. Οι Κινέζοι δεν δέχονται να 

διαπραγµατευτούν µε άτοµα που βρίσκονται σε χαµηλότερη ιεραρχική βαθµίδα και 

το status  είναι αυτό που προσδιορίζει τη θέση τους µέσα σε µια επιχείρηση. 

Αναµένουν, ο πρώτος που θα µπει στην αίθουσα από µια οµάδα να είναι ο 

επικεφαλής ώστε να αποφεύγονται οι παρανοήσεις. Αντίστοιχα, θεωρείται εξίσου 

σηµαντικό το «πρόσωπο», δηλαδή η θέση που έχει το στέλεχος τόσο στον 

επιχειρηµατικό όσο και στον κοινωνικό χώρο. Το πρόσωπο συµβολίζει την 

αξιοπρέπεια και το σεβασµό προς ένα πρόσωπο και αντιπροσωπεύει όχι µόνο το 

άτοµο αλλά και τον οργανισµό τον οποίο εκπροσωπεί. 
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Αντίθετα µε τις ∆υτικές χώρες, οι Κινέζοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 

γνωρίσουν την άλλη οµάδα και να συλλέξουν τις πληροφορίες που επιθυµούν. Ενώ 

είναι ακριβείς στις συναντήσεις τους και τυπικοί µε το χρόνο, δεν επιθυµούν τις 

πιέσεις. Σύµφωνα µε τους Zhu et al. (2007), για να προχωρήσουν οι Κινέζοι σε 

επόµενο στάδιο της διαπραγµάτευσης πρέπει πρώτα να µάθουν όσα στοιχεία µπορούν 

ώστε να εµπιστευτούν την άλλη πλευρά. ∆είχνουν ενδιαφέρον για προσωπικά 

στοιχεία των συνοµιλητών για επιχειρηµατικές δραστηριότητες του παρελθόντος 

όπως και για συνεργασίες, δυνατότητες και ενέργειες του οργανισµού, τον οποίο 

εκπροσωπούν. 

Εφόσον οι Κινέζοι διαπραγµατευτές εκτιµήσουν ότι έχουν όσες πληροφορίες 

χρειάζονται, µπορούν να αξιολογήσουν τις διασυνδέσεις των οµολόγων τους ώστε να 

δηµιουργήσουν µια σχέση εµπιστοσύνης και αµοιβαίας ανταλλαγής συµφερόντων. 

Αυτή η σχέση περιγράφεται ως guanxi.  Οι Graham & Lam (2003) παρατηρούν ότι µε 

το πέρασµα των χρόνων και την παγκοσµιοποίηση, το guanxi δεν έχει την ίδια αξία 

µε το παρελθόν, ωστόσο, θεωρείται σηµαντικό για την επίτευξη συµφωνιών. 

Οι Ghauri & Fang (2001) εκτιµούν ότι πρέπει να ληφθούν επιπλέον παράγοντες 

υπόψη  σε µια διαπραγµάτευση, σύµφωνα µε το “Ping Pong Model”. Το lobbying 

είναι ένας παράγοντας που πρέπει να αντιµετωπίσουν οι ξένοι που θέλουν να 

συνεργαστούν µε Κινέζους. Πρέπει να πείσουν τους οµολόγους ότι σέβονται τη χώρα, 

εξυπηρετούν τα συµφέροντα της κυβέρνησης, µέσω  παροχής υψηλής τεχνολογίας 

και τεχνογνωσίας και ότι ενδιαφέρονται για µακροχρόνια συνεργασία. 

Επίσης, οι Κινέζοι διαπραγµατευτές είναι πιθανό να ζητήσουν από την άλλη πλευρά 

να κάνει παρουσίαση της εταιρίας για τους ανθρώπους και τα προϊόντα ή υπηρεσίες 

παραπάνω από µία φορά. Έτσι, οι ξένοι διαπραγµατευτές πρέπει να επαναλάβουν τις 

παρουσιάσεις σε διαφορετικές αρχές ακόµα και σε διαφορετική οµάδα 

διαπραγµατευτών. Με τον τρόπο αυτό οι Κινέζοι αντιλαµβάνονται τις προθέσεις των 

ξένων εταιριών, κατά πόσο είναι προηγµένη η τεχνολογία και τη σχέση της ποιότητας 

µε την προσφερόµενη τιµή. Στη συνέχεια ακολουθούν άτυπες συνοµιλίες για 

περαιτέρω λεπτοµέρειες για το θέµα που πρόκειται να διαπραγµατευτούν. 
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2.3.β. Η περίπτωση της Μέσης Ανατολής 

Η επόµενη περίπτωση που θα απασχολήσει την εργασία είναι οι χώρες της Μέσης 

Ανατολής. Γεωγραφικά καλύπτει τµήµατα της Βόρειας Αφρικής και ∆υτικής Ασίας, 

όµως, υπάρχει µια σύγχυση στη διάκριση των χωρών που ανήκουν σε αυτή την 

περιοχή. Σύµφωνα µε τη Feghali (1997), είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι 

περιοχές που ανήκουν στον Αραβικό Κόσµο καθώς διαφέρουν στη συµπεριφορά, τη 

θρησκεία και τη γλώσσα. Για τους σκοπούς της εργασίας, θα γίνει ανάλυση των 

χαρακτηριστικών των Αράβων στελεχών που ανήκουν στην µουσουλµανική 

θρησκεία και µιλούν την ίδια γλώσσα. 

Οι κανόνες της θρησκείας διέπουν όλο το φάσµα της κοινωνίας και της πολιτικής. Ο 

νόµος του Ισλάµ δεν διαχωρίζεται από το νόµο του κράτους και πολλές καταστάσεις 

συµβαίνουν στο όνοµα της θρησκείας (Abbasi & Hollman, 1993).  Οι Albrecht & 

Schlumberger (2004) παρατηρούν ότι εκτός από την πολιτική αστάθεια που επικρατεί 

σε κάποιες περιοχές της Μέσης Ανατολής, υπάρχουν µερικές που έχουν 

εκδηµοκρατιστεί σε σηµαντικό βαθµό. Όµως, επικρατούν κυρίως απολυταρχικά 

καθεστώτα µε έντονα γραφειοκρατικές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις. Οι Khakhar 

& Rammal (2012) καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι πολιτικοί παράγοντες 

επηρεάζουν τη διαπραγµατευτική διαδικασία σε όλο το φάσµα της. Η πολιτικές 

αναταραχές και οι πόλεµοι σε κάποιες περιοχές αναγκάζουν τα στελέχη της Μέσης 

Ανατολής να διαπραγµατευτούν εκτός εδάφους, γεγονός που δίνει πλεονέκτηµα στην 

άλλη πλευρά. 

Οι οικονοµία των χωρών που ανήκουν σε αυτές τις περιοχές διαφοροποιείται καθώς 

υπάρχουν πολύ φτωχά κράτη αλλά και πολύ πλούσια. Επίσης, εκτός από τις 

οικονοµικές διακυµάνσεις ανάµεσα στις περιοχές, παρατηρούνται επίσης και 

κοινωνικές διαφορές.  Τα εύπορα κράτη ασχολούνται κυρίως µε την διακίνηση 

πετρελαίου και παράγωγων προϊόντων, όπως επίσης και µε την κατασκευή ιατρικού 

και αµυντικού εξοπλισµού. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει πολύ µεγάλο επενδυτικό 

και εξαγωγικό ενδιαφέρον για τις αγορές τις µέσης ανατολής, αν και κράτη όπως η 

Παλαιστίνη, βρίσκονται σε µειονεκτική θέση (Hutchings & Weir, 2006). 

Οι κυρίαρχες αξίες της περίπτωσης είναι ο κολεκτιβισµός, η φιλοξενία και η τιµή. 

Στις αναφερόµενες περιοχές, σηµασία έχει το κοινωνικό συµφέρον και όχι οι 
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ατοµικές ανάγκες. Ο θεσµός της οικογένειας υπερισχύει και η ιεραρχία στην κοινωνία 

δοµείται µε βάση την ηλικία, µε αποτέλεσµα ο σεβασµός προς τους γηραιότερους να 

είναι µεγαλύτερος. Επίσης, το προσωπικό status του κάθε ατόµου καθορίζεται από 

κοινωνική τάξη της οικογένειας στην οποία ανήκει. Οι Abbasi & Hollman (1993) 

σηµειώνουν ότι είναι συχνό φαινόµενο επιχειρήσεις να στελεχώνονται από µέλη της 

ίδιας οικογένειας και αντίστοιχα η ιεραρχία να δοµείται µε κριτήριο την ηλικία. 

Η φιλοξενία αποτελεί γνώµονα στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς ενός στελέχους 

γιατί, εκτός από το γεγονός ότι συµβολίζει υψηλό status, είναι και υποχρέωση που 

προβλέπεται από τη µουσουλµανική θρησκεία. Η υποδοχή της άλλης πλευράς απαιτεί 

χρόνο για να παρέχουν όποια βοήθεια κρίνεται απαραίτητη. Βέβαια, αναµένουν 

φιλοξενία και από την άλλη µεριά, η έλλειψη της οποίας µπορεί να θεωρηθεί 

προσβολή ή να επηρεάζει την εικόνα των ατόµων. 

Η τιµή είναι ο κώδικας ηθικής που ακολουθούν τα µέλη της κοινωνίας και ανάλογα 

µε το πόσο πιστοί είναι σε αυτόν, διαµορφώνεται η φήµη τους. Οι γυναίκες βέβαια, 

δεν έχουν άποψη και πρωτοβουλία σε πολλές από της περιοχές της Μέσης Ανατολής. 

O Accuf (2008) παρατηρεί ότι στα περισσότερα µουσουλµανικά κράτη, οι γυναίκες 

δεν έχουν θέση στον επιχειρηµατικό χώρο, όµως, σε χώρες όπως η Αίγυπτος είναι 

σχετικά πιο εύκολο να δραστηριοποιηθεί µια γυναίκα και να συµµετέχει ενεργά στην 

κοινωνική και επαγγελµατική ζωή. Όµως, ο περιορισµός και η διάκριση κατά των 

γυναικών οφείλεται περισσότερο στις παραδόσεις παρά στη θρησκεία (Yaseen, 

2010). 

Το πρωτόκολλο υποδεικνύει χειραψίες µεταξύ των διαπραγµατευτών και στην 

περίπτωση που παρίστανται γυναίκες, πρέπει οι ίδιες να δώσουν πρώτες το χέρι ή 

απλώς να κάνουν νεύµα χαιρετισµού. Οι Άραβες, συνηθίζουν να φιλιούνται στο 

µάγουλο όταν συναντιούνται, αλλά δεν είναι σε όλες τις περιοχές απαραίτητο, 

ιδιαίτερα όταν η άλλη πλευρά ανήκει σε ξένη κουλτούρα. Γίνεται ανταλλαγή 

επαγγελµατικών καρτών, όµως, τα επαγγελµατικά δώρα αν υπάρχουν 

ανταλλάσσονται µόνο µεταξύ στελεχών ιδιωτικού τοµέα. ∆ιαφορετικά θεωρείται 

δωροδοκία. Οι Abbasi & Hollman (1993) αναφέρουν ότι τηρείται αυστηρά η ιεραρχία 

και πρέπει να αναγνωρίζεται πάντα ο επικεφαλής της οµάδας. Το status των στελεχών 
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παίζει ρόλο τόσο στην κοινωνική ζωή όσο και στην επαγγελµατική, όπως προστάζει 

το Κοράνι.  

Επίσης, υπάρχουν κάποιοι κοινωνικοί κανόνες που πρέπει να γνωρίζουν όλα τα 

στελέχη όταν πρόκειται να αντιµετωπίσουν διαπραγµατευτές της Μέσης Ανατολής. 

Αρχικά, θα πρέπει να αντιληφθούν τη θέση της γυναίκας και να µην κάνουν 

ερωτήσεις για συζύγους ή θηλυκά τέκνα των οµολόγων τους. Η πρόθεση µπορεί να 

είναι φιλική αλλά θεωρείται µεγάλη προσβολή, εποµένως η ερώτηση θα πρέπει να 

αναφέρεται σε όλη την οικογένεια (Accuf, 2008). Εξίσου προσβλητικές µπορεί να 

είναι µη λεκτικές ενέργειες όπως το να δείξει κάποιος τη σόλα του παπουτσιού του ή 

να δώσει και να λάβει ένα αντικείµενο µε το αριστερό χέρι. Η ανάδειξη του πέλµατος 

συµβολίζει αγένεια και έλλειψη σεβασµού προς το συνοµιλητή και το αριστερό χέρι 

θεωρείται πως είναι αυτό που χρησιµοποιείται για την σωµατική υγιεινή. Επίσης, 

υπάρχουν ιδιαιτερότητες στις διατροφικές συνήθειες, αφού λόγω θρησκείας 

απαγορεύεται η κατανάλωση χοιρινού και αλκοόλ. 

Ο Wunderle (2007) παρατηρεί ότι οι Άραβες προτιµούν πιο έµµεσους τρόπους 

επικοινωνίας όπως είναι η γλώσσα του σώµατος. Σε αντίθεση µε τους Αµερικάνους 

(εδώ: Βόρεια Αµερική), είναι ασαφείς και καθόλου ευθείς. Προκειµένου να 

δυσαρεστήσουν τον οµόλογό τους θα προτιµήσουν να απαντήσουν «ναι» ακόµα κι αν 

διαφωνούν ώστε να αποφύγουν ενδεχόµενη σύγκρουση. Έχει να κάνει, όµως, και µε 

το status του στελέχους, δηλαδή αν δεν γνωρίζει κάτι και το παραδεχτεί θεωρεί ότι 

χάνει το σεβασµό των συνοµιλητών του. Σύµφωνα µε τον Accuf (2008), 

χρησιµοποιούν ποµπώδη λόγο µε αρκετά κενά σιωπής, µιλούν δυνατά και κατά τη 

διάρκεια µιας συνάντησης υπάρχει έντονη κινητικότητα των ατόµων, τηλεφωνικές 

διακοπές κι εκτός θέµατος παρεµβολές. Επίσης, ο Wunderle (2007) αναφέρει ότι 

δείχνουν τα συναισθήµατά τους καθώς η ευαισθησία είναι ένδειξη ανδρισµού. 

Τα στελέχη που προέρχονται από αυτές τις περιοχές είναι διαχυτικά στις κινήσεις, 

κρατούν κοντινές αποστάσεις από τους συνοµιλητές και έχουν άµεση οπτική επαφή. 

Θεωρούν ότι µε αυτό τον τρόπο σέβονται τους συνοµιλητές και δείχνουν την διάθεση 

δηµιουργίας προσωπικής σχέσης. Για τους  Abbasi & Hollman (1993) οι Άραβες δεν 

συνεργάζονται µε τους οργανισµούς αλλά µε τους ανθρώπους που τους 
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εκπροσωπούν. Είναι πολύ σηµαντική η δηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης γιατί χωρίς 

αυτή δεν µπορούν να συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις. 

Εποµένως, οι Άραβες διαθέτουν όσο χρόνο χρειαστεί προκειµένου να θέσουν τα 

θεµέλια µιας καλής προσωπικής σχέσης. Κύριο µέληµα είναι να δηµιουργηθεί 

αµοιβαία εµπιστοσύνη και αφοσίωση µεταξύ των πλευρών (Khakhar & Rammal, 

2012). Γενικότερα βέβαια, η άποψή τους για το χρόνο διαφέρει από άλλες 

κουλτούρες. Η ακρίβεια δεν έχει καµία σηµασία γιατί ο χρόνος καθορίζεται από τον 

Αλλάχ. Ο Wunderle (2007) παρατηρεί ότι ο χρόνος που απαιτείται για να εδραιωθεί 

µια σχέση δεν µπορεί να προγραµµατιστεί και να µπει σε όρια. Επίσης, οι Άραβες 

εστιάζουν αρκετά στο παρελθόν, καθώς πιστεύουν ότι αποτελεί κοµµάτι του παρόν. 

Τα στελέχη που έρχονται σε επαφή µε διαπραγµατευτές της Μέσης Ανατολής πρέπει 

να γνωρίζουν ότι σηµασία έχουν οι άτυπες συναντήσεις µεγάλης διάρκειας προτού 

προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο της διαπραγµάτευσης. Εφόσον ολοκληρωθούν οι 

συναντήσεις του πρώτου σταδίου, ο Accuf (2008) προτείνει ότι τα στελέχη µπορούν 

να βρουν ένα µεσάζοντα µε καλές διασυνδέσεις, µε τον οποίο θα συνεχίσουν τη 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 

2.3.γ. Η περίπτωση των Η.Π.Α. 

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στους Αµερικάνους διαπραγµατευτές, συγκεκριµένα 

σε αυτούς που ανήκουν στο Βόρειο τµήµα, τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.  Σε 

αντίθεση µε τους Κινέζους και τους Άραβες, οι Αµερικάνοι δεν διαθέτουν 

παραδόσεις και θρησκευτικούς κανόνες που να επηρεάζουν τα στελέχη στις διεθνείς 

διαπραγµατεύσεις. Πρόκειται για µια περιοχή µε σχετικά νέο πολιτισµό που 

αποτελείται από ένα κράµα λαών µε διαφορετικές κουλτούρες που ζουν και 

δραστηριοποιούνται σε µια ελεύθερη αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Το νοµοθετικό 

πλαίσιο είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να προάγει την επιχειρηµατικότητα και τον 

ανταγωνισµό (Accuf, 2008). 

 Ενώ υπάρχουν ποικίλες πολιτισµικές καταβολές, ο Heiba (1984) πιστεύει ότι τα 

αµερικανικά στελέχη των επιχειρήσεων πάσχουν από «πολιτιστική µυωπία». 

Χρειάζεται, δηλαδή, να επενδύσουν στη γνώση της κουλτούρας των λαών µε τους 

οποίους πρόκειται να συνάψουν συνεργασία, προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους 
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τους. Αντίστοιχα, η Ridway (1997) επισηµαίνει, ότι παρ’ όλο που οι Αµερικάνοι 

ερευνητές έχουν ασχοληθεί εκτενώς µε τις πολιτισµικές διαφορές, τα στελέχη των 

επιχειρήσεων δεν κατέχουν ολοκληρωµένη γνώση. Στο σηµείο αυτό φαίνεται να 

συµφωνούν και οι Gulbro & Herbig (1996), οι οποίοι τονίζουν ότι πολλές 

διαπραγµατεύσεις αποτυγχάνουν λόγω έλλειψης προετοιµασίας, γνώση για τους 

παράγοντες επιρροής της άλλης κουλτούρας και διάθεσης χρόνου στη συνολική 

διαδικασία. Ο πίνακας 2.1 είναι µια αναφορά του Accuf (2008) σχετικά µε την 

απόδοση των αµερικάνων διαπραγµατευτών, µε άριστα GRADE: A, που 

επιβεβαιώνει τις  παραπάνω απόψεις. Η θρησκεία στην πλειοψηφία είναι ο 

Χριστιανισµός, και σύµφωνα µε τους Farazmand et al. (2011), επηρεάζει λιγότερο 

τους διαπραγµατευτές, σε σχέση µε άλλες θρησκείες και ιδίως µε τον Ισλαµισµό. 

Πίνακας 2.1 GLOBAL BUSINESS NEGOTIATING PERFORMANCE 

 

Πηγή: Accuf, F. L., (2008), How to Negotiate Anything with Anyone Anywhere Around the World 

 

Εκτός, όµως από τα µειονεκτήµατα, οι Αµερικάνοι πλεονεκτούν στα παρακάτω, όπως 

αναφέρουν οι Lewicki et al. (2004): 

• Είναι αρκετές φορές συνεπείς στην προετοιµασία, οπότε οργανώνονται 

κατάλληλα. 

• Είναι ρεαλιστές και συνήθως έχουν ευθύ και απλό λόγο. 

• Μπορούν να αντιληφθούν την οπτική γωνία της άλλης µεριάς. 
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• Έχουν υψηλή αντίληψη στη διαδικασία των παραχωρήσεων. 

Πρόκειται για σηµαντική οικονοµία, στην οποία δραστηριοποιούνται πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, οργανωµένες σε επίπεδο πολιτείας και όχι οµοσπονδίας. Αυτό βέβαια, 

δεν στέκεται εµπόδιο στο να επεκτείνουν τις εργασίες τους σε άλλες πολιτείες. Το 

νοµοθετικό σύστηµα δεν εξυπηρετεί τόσο τα συµφέροντα των εργαζοµένων όσο των 

εργοδοτών. Το εργατικό δυναµικό αποτελείται από σηµαντικό αριθµό γυναικών, οι 

οποίες απολαµβάνουν ανάλογα δικαιώµατα µε αυτά των ανδρών. 

Οι Wimsatt & Davri (2011) υποστηρίζουν ότι τα στελέχη που προέρχονται από τις 

Η.Π.Α. τείνουν να συµπεριφέρονται πιο ανταγωνιστικά λόγω της ατοµικιστικής 

δοµής της κοινωνίας. Οι Merkin & Ramadan (2010) αναφέρουν ότι η απόσταση της 

εξουσίας είναι µικρή µε αποτέλεσµα να επιταχύνονται οι αποφάσεις που λαµβάνονται 

στις διαπραγµατεύσεις. Επίσης, οι αµερικανοί διαπραγµατευτές τείνουν να 

εξυπηρετούν τα προσωπικά τους συµφέροντα κατά τη διάρκεια µιας 

διαπραγµάτευσης. Ο ατοµικισµός προάγεται και µπορεί να οδηγήσει σε 

επαγγελµατική επιτυχία λόγω του υψηλού ανταγωνισµού. Ο Accuf (2008) πιστεύει 

ότι µια οµάδα αµερικανών στελεχών που εκπροσωπεί έναν οργανισµό σε µια 

διαπραγµάτευση, είναι δύσκολο να αποτελείται από πολλά άτοµα αφού δεν υπάρχει 

οµαδικό πνεύµα. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχουν ένα ή δύο µέλη που 

θα λαµβάνουν τις αποφάσεις ώστε να εξαλείφονται οι εσωτερικές συγκρούσεις. 

Επιπλέον, οι Wimsatt & Davri (2011) καταλήγουν στο ότι στελέχη µε ατοµικιστική 

συµπεριφορά δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη δηµιουργία καλών σχέσεων όπως 

κρίνουν απαραίτητο οι κολεκτιβιστές διαπραγµατευτές, οι οποίοι θεωρούνται και πιο 

αποτελεσµατικοί. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Metcalf et 

al. (2006), σύµφωνα µε τους οποίους οι Αµερικάνοι διαπραγµατευτές ενδιαφέρονται 

περισσότερο για τη σύναψη συµβολαίου παρά για τις σχέσεις. Παρ’ όλα αυτά 

εστιάζουν στις µακροχρόνιες συνεργασίες µε πελάτες και προµηθευτές έτσι ώστε να 

µην υπάρχουν προβλήµατα στη ροή εργασιών. 

Για τους Αµερικάνους ο χρόνος µετριέται σε χρήµα (Metcalf et al., 2006) αν και τα 

τελευταία χρόνια επενδύουν περισσότερο χρόνο για τις κοινωνικές σχέσεις σε 

σύγκριση µε το παρελθόν. Οι ρυθµοί παραµένουν γρήγοροι αλλά πάντοτε οι 

Αµερικάνοι αποβλέπουν σε αποτελεσµατικές διαπραγµατεύσεις. Ενώ αποφεύγουν τις 
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καθυστερήσεις, αφιερώνουν αρκετό χρόνο για στρατηγικό σχεδιασµό, οικονοµικά και 

νοµικά θέµατα. 

Το πρωτόκολλο των Αµερικάνων δεν περιέχει επισηµότητες όπως συµβαίνει στις 

προηγούµενες περιπτώσεις. Ο Accuf (2008) σηµειώνει ότι ο χαιρετισµός είναι 

φιλικός, µε χειραψία, χρήση µικρών ονοµάτων στις περισσότερες περιπτώσεις και 

ανταλλαγή επαγγελµατικών καρτών. Οι Metcalf et al. (2006) αναφέρουν ότι τα 

αµερικάνικα στελέχη ασχολούνται µε άτυπες συζητήσεις πριν το κυρίως στάδιο της 

διαπραγµάτευσης. Θέµατα για άτυπες συζητήσεις είναι η πολιτική, τα ταξίδια, ο 

αθλητισµός κτλ. Είναι πολύ τυπικοί και απαιτητικοί στις παρουσιάσεις των 

προτάσεων, εστιάζουν στη λεπτοµέρεια και το ρεαλισµό και λειτουργούν βάσει 

προθεσµιών. 

Οι Αµερικάνοι διαπραγµατευτές είναι αρκετά ευθείς στην επικοινωνία τους ακόµα κι 

αν πρόκειται για καταστάσεις θυµού (Merkin & Ramadan, 2010).  Βέβαια, 

χρησιµοποιούν αρκετούς ιδιωµατισµούς που ίσως είναι δύσκολο να καταλάβουν οι 

οµόλογοι που µιλούν διαφορετική γλώσσα (Accuf, 2008). ∆ιακόπτουν συχνά το 

συνοµιλητή, αποφεύγουν τα κενά σιωπής και είναι ειλικρινείς όσο κι αν η απάντηση 

δεν ικανοποιεί την άλλη πλευρά. Επιθυµούν, επίσης, άµεσες και ξεκάθαρες 

απαντήσεις γιατί διαφορετικά θεωρούν ότι οι συνοµιλητές δεν αποκαλύπτουν την 

αλήθεια και χάνουν την εµπιστοσύνη τους. 

Αντίστοιχα, στη µη λεκτική επικοινωνία δεν είναι διαχυτικοί και επιθυµούν να 

κρατούν απόσταση από το συνοµιλητή κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης. ∆εν 

υπάρχει σωµατική επαφή εκτός από το ελαφρύ χτύπηµα στην πλάτη που γίνεται για 

ενθάρρυνση κι επειδή δεν είναι ευρέως αποδεκτό, συνήθως αποφεύγεται. Η οπτική 

επαφή είναι ένδειξη ενδιαφέροντος αλλά συµβαίνει για µικρότερο χρονικό διάστηµα 

σε σύγκριση µε τους Άραβες (Wunderle, 2007). 

 

2.4. Σύγκριση περιπτώσεων 

Οι τρεις περιπτώσεις που αναλύθηκαν παρουσιάζουν εξαιρετικές διαφορές µεταξύ 

τους.  Βέβαια, οι λαοί που βρίσκονται πιο κοντά στον τρόπο που επηρεάζονται από 

τους πολιτισµικούς παράγοντες είναι οι Άραβες και οι Κινέζοι. Οι Αµερικάνοι 
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διαπραγµατευτές συµπεριφέρονται πολύ διαφορετικά, εκτιµούν και αναλύουν τις 

πληροφορίες µε άλλο τρόπο σκέψης και δραστηριοποιούνται σε πιο φιλελεύθερες 

κοινωνίες. Στον πίνακα 2.2 ανακεφαλαιώνονται και συγκρίνονται οι αξίες και ο 

τρόπος σκέψης των Αµερικάνων σε σχέση µε τους Κινέζους: 

 

Πίνακας 2.2 ΑΞΙΕΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ - ΚΙΝΕΖΩΝ 

 

Πηγή: Graham, J. L., Lam, N. M., (2003), The Chinese Negotiation 

 

Οι Κινέζοι και οι Άραβες έχουν κουλτούρες που η µη λεκτική επικοινωνία έχει 

µεγάλη αξία και για να κατανοήσει ένα ξένο στέλεχος την πορεία της 

διαπραγµάτευσης θα πρέπει να γνωρίζει αρκετά για τη γλώσσα του σώµατος και να 

αντιλαµβάνεται τις πληροφορίες που προέρχονται από τα συµφραζόµενα (Ma, 2006). 

∆ίνουν µεγάλη βαρύτητα στην εδραίωση µιας φιλικής σχέσης και έπειτα τους 

ενδιαφέρει η επαγγελµατική (Hutchings & Weir, 2006). ∆ραστηριοποιούνται σε 

συντηρητικές κοινωνίες, οι πρώτοι έχουν τα κατάλοιπα του κοµµουνισµού και οι 

δεύτεροι, εκτός από τις περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας έχουν πολλούς 

θρησκευτικούς περιορισµούς. Εποµένως, για διευκολυνθεί η επικοινωνία, χρειάζεται 

κατανόηση για τα εµπόδια που προκύπτουν από τις διαφορές της κουλτούρας αλλά 

και των υπόλοιπων γνωρισµάτων. Μάλιστα, υπάρχουν χαρακτηριστικά εκ διαµέτρου 

αντίθετα, όπως η αντίληψη του χρόνου, για τα οποία πρέπει να βρεθεί η χρυσή τοµή 

ούτως ώστε να προχωρήσουν οι πλευρές στο επόµενο στάδιο. 
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2.5. Συµπεράσµατα 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η θεωρητική προσέγγιση του πρώτου σταδίου των 

διαπραγµατεύσεων που αποτελείται από τις άτυπες συναντήσεις για την γνωριµία των 

στελεχών, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό συµβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Επίσης, 

στο στάδιο πριν τις επίσηµες διαπραγµατεύσεις, η κάθε οµάδα πρέπει να συλλέξει τις 

κατάλληλες πληροφορίες για να προετοιµαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα, να 

καθορίσει τους στόχους, τη στρατηγική και τις τακτικές που θα χρησιµοποιήσει. 

Εφόσον οι πλευρές εντοπίσουν κοινά σηµεία ενδιαφέροντος και συµφερόντων, 

µπορούν να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο. 

Οι µελέτες των περιπτώσεων των Κινέζων, των Αράβων και των Η.Π.Α. από την 

σκοπιά της πολιτισµικής διαφοροποίησης, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι υπάρχει 

χάσµα στις συνήθειες, στη στάση, αντίληψη και συµπεριφορά των στελεχών της κάθε 

µιας. Οι Κινέζοι και οι Άραβες ακολουθούν αυστηρό πρωτόκολλο, ενώ οι Αµερικάνοι 

προτιµούν τις συναντήσεις χωρίς πολλές επισηµότητες. Επίσης, οι Αµερικάνοι, έχουν 

ταχείς ρυθµούς και επικεντρώνονται στην τελική συµφωνία, σε αντίθεση µε τους 

άλλους δύο λαούς που κύριο µέληµά τους είναι η δηµιουργίας σχέσεων 

εµπιστοσύνης. Οι κοινωνικοί κανόνες, οι παραδόσεις, η θρησκεία και οι υπόλοιποι 

παράγοντες του περιβάλλοντος, καθορίζουν σηµαντικά την προσέγγιση όλων των 

κατηγοριών. Αυτές οι µεταβλητές επηρεάζουν και την επιλογή των στρατηγικών και 

τακτικών που θα αναλυθούν στο παρακάτω κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια των 

επίσηµων διαπραγµατεύσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ -  VIS A VIS 

3.1. Εισαγωγικά 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα γίνει ανάλυση του δεύτερου σταδίου των διαπραγµατεύσεων 

όπως φαίνεται στο σχήµα 2.2 του προηγούµενου κεφαλαίου. Εφόσον έχει γίνει η 

συλλογή πληροφοριών, ο καθορισµός των στόχων και της στρατηγικής  µέσω άτυπων 

συναντήσεων ή επικοινωνίας από απόσταση, η διαδικασία προχωράει στην επίσηµη 

επαφή. Είναι η στιγµή κατά την οποία θα αναπτυχθεί περαιτέρω η σχέση και οι 

πλευρές θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη µελλοντική συµφωνία 

εφαρµόζοντας τις τακτικές που έχουν αποφασίσει στο πρώτο στάδιο. 

 

3.2. Συνάντηση πρόσωπο µε πρόσωπο 

Πιο αναλυτικά, στο δεύτερο στάδιο, οι οµάδες που διαπραγµατεύονται έχουν 

καταλήξει στο γεγονός ότι µπορούν να συνεργαστούν και να αναζητήσουν λύση σε 

ένα κοινό πρόβληµα ( Ghauri & Usunier, 2003).  Οι Phatak & Habib (1996) 

αναφέρουν ότι η σχέση που θα δηµιουργηθεί από τις πρώτες συναντήσεις παίζουν 

καταλυτικό ρόλο στη συνέχεια των υπόλοιπων σταδίων της διαπραγµάτευσης. Εάν 

υπάρξει αρµονία ανάµεσα στα µέρη, φιλοδοξούν δηλαδή σε µακροχρόνια σχέση ή σε 

επίτευξη κοινού οφέλους, τότε η στρατηγική που ακολουθείται από τις πλευρές 

µπορεί να είναι συνεργατική. Οι αρχικές επαφές δηµιουργούν προσδοκίες για την 

εξέλιξη των σχέσεων και διαµορφώνουν ανάλογα τη συµπεριφορά των 

διαπραγµατευτών. Η διαπραγµάτευση στο σύνολό της αποτελείται από 

επαναλαµβανόµενες συνεδρίες. Η εξέλιξη της σχέσης εξαρτάται από τη µετάβαση της 

µιας συνεδρίας στην επόµενη, αν δηλαδή σε µια συνεδρία επικρατεί καλό κλίµα τότε 

αυτό επηρεάζει και την επόµενη. 

Η οµάδες διαπραγµατευτών που ανήκουν σε διαφορετική κουλτούρα και προέρχονται 

από άλλο υπόβαθρο εκλαµβάνουν η κάθε µία µε τον τρόπο της τα µηνύµατα που 

µεταδίδονται στις τυπικές και άτυπες συναντήσεις. Το γεγονός αυτό πρέπει να γίνει 

αντιληπτό από όλους τους συµµετέχοντες για να µπορέσουν να δουν µέσα από το 

πρίσµα της οπτικής της άλλης πλευράς. Οι Ghauri & Usunier (2003) αναγνωρίζουν 

ότι οι πλευρές δεν έχουν κοινή αντίληψη για τη διαδικασία και το αποτέλεσµα που θα 
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προκύψει, και οι Lewicki et al. (2004) προτείνουν οι διαπραγµατευτές να ξεκινούν 

αυτό το στάδιο µε ανοιχτό πνεύµα παρά τις οµοιότητες που χαρακτηρίζουν κάθε 

κουλτούρα. 

Καθώς εξελίσσεται η διαδικασία η οµάδα διαπραγµατευτών πρέπει να αξιολογήσει 

τις προτάσεις που παρουσιάζονται και να επιλέξει αυτές που βρίσκονται πιο κοντά 

στους στόχους της. Ο τρόπος που ενδείκνυται  από τους Ghauri & Usunier (2003) 

είναι  να θέσει η οµάδα κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων και στην 

περίπτωση της τυπικής συνάντησης, τα µέρη µπορούν να συζητήσουν και να  κρίνουν 

απευθείας τη διαδικασία. Σηµαντικότερο όλων είναι οι πλευρές να κατανοήσουν όσο 

περισσότερο γίνεται τις διαφορές µεταξύ προτιµήσεων και προσδοκιών , η µία της 

άλλης.  Οι τυπικές συζητήσεις είναι πιθανό να ξεκινήσουν είτε µε συµφωνία στις 

βασικές αρχές που θα επικρατήσουν στη συνεργασία, είτε µε ανάλυση και συµφωνία, 

σταδιακά, στα σηµεία κοινών συµφερόντων αλλά και συγκρούσεων. Καλό είναι τα 

πρώτα θέµατα που προσεγγίζονται να αναφέρονται στα κοινά συµφέροντα ώστε να 

δηµιουργείται θετική ατµόσφαιρα. 

Η ανταλλαγή πληροφοριών συµβαίνει και σε αυτό το στάδιο. Με την παρουσίαση 

των προτάσεων και την προσέγγιση των κοινών σηµείων και διαφορών, ακολουθεί 

σειρά ερωτήσεων από όλες τις πλευρές σχετικά µε εναλλακτικές προτάσεις (Deresky, 

2003). Οι διαπραγµατευτές δεν πρέπει να ενδιαφέρονται µόνο να παρουσιάσουν τους 

δικούς τους στόχους, αλλά πρέπει να δείχνουν ότι κατανοούν τις ανάγκες της άλλης 

πλευράς µε σκοπό να ενθαρρύνουν µια εφικτή λύση που θα µεγιστοποιεί το όφελός 

τους. Από την άλλη µεριά, η οµάδα διαπραγµατευτών είναι φρόνιµο να µην 

συµφωνήσει απευθείας σε µια πρόταση, να επιµηκύνει τη διαδικασία προκειµένου να 

αφήσει περιθώρια περαιτέρω διαπραγµάτευσης σε σηµεία που θεωρεί ότι µπορεί να 

κερδίσει περισσότερα.  

Αφού γίνουν οι αρχικές προτάσεις, είτε από τη µία είτε από την άλλη πλευρά, και οι 

διαπραγµατευτές αρχίζουν να συγκλίνουν στο αποτέλεσµα, τίθενται ζητήµατα τιµών, 

διοίκησης και συµµετοχής της κάθε πλευράς, επίδραση των αποφάσεων στους 

µετόχους, κ.α. (Cellich & Jain, 2004). Τέλος, αν τα µέρη συµφωνήσουν στα βασικά 

σηµεία, η διαδικασία περνάει στο επόµενο στάδιο που είναι το κλείσιµο της 

διαπραγµάτευσης µε τη διαµόρφωση των όρων. 
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3.3. Κατανοµή εξουσίας 

Η εξουσία µεταξύ των διαπραγµαυτευόµενων µερών δεν είναι ποτέ ίση (Alovoine, 

2012) γιατί βασίζεται σε πηγές που επιθυµούν, οι οποίες βρίσκονται υπό τα 

συµφέροντα της άλλης µεριάς. Επίσης όπως αναφέρθηκε, η αντίθετη οµάδα έχει 

πολλές φορές διαφορετικές προσδοκίες. Επειδή οι πόροι είναι άνισα κατανεµηµένοι, 

τα στελέχη αντιµετωπίζουν την ασυµµετρία δύναµης στη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης. Επίσης, µια πλευρά µπορεί να κερδίσει εξουσία αν εντοπίσει 

τρωτά σηµεία της άλλης. Η ισχύς, βέβαια, δεν εξαρτάται µόνο από τους πόρους που 

διαθέτει η µια οµάδα αλλά και από τη σχέση που θα δηµιουργηθεί ανάµεσα στα 

στελέχη.  

Σύµφωνα µε τον Danciu (2010), οι διαπραγµατευτές χρησιµοποιούν στρατηγικές 

πειθούς για να κερδίσουν ισχύ, να πείσουν την άλλη πλευρά να αποδεχτεί τις 

προσφορές τους και να την αναγκάσουν να κάνει παραχωρήσεις. Οι βασικές 

στρατηγικές πειθούς είναι οι representational και instrumental. Στις representational 

χρησιµοποιούνται επικοινωνιακά µέσα για ανταλλαγή πληροφοριών, για εύρεση του 

προβλήµατος και επιλογή της καλύτερης εφικτής λύσης. Στις instrumental, αυτό που 

προσπαθούν οι διαπραγµατευτές είναι να επηρεάσουν τη συµπεριφορά και στάση της 

άλλης οµάδας. Για την επίτευξη αυτής της στρατηγικής µπορεί να χρησιµοποιήσουν 

διάφορους τρόπους όπως υποσχέσεις, δεσµεύσεις, ανταµοιβές ή τιµωρίες. Όµως, 

είναι πιθανό να δηµιουργηθούν εντάσεις γιατί αυτές οι τακτικές είναι πιο επεµβατικές 

σε σχέση µε τις επικοινωνιακές. 

Οι Lewicki et al. (2004) χαρακτηρίζουν την εξουσία ως επιρροή και θεωρούν ότι η 

επιδίωξή της προέρχεται από τις παρακάτω πεποιθήσεις: 

- Η µια οµάδα πιστεύει ότι στην παρούσα χρονική στιγµή µειονεκτεί έναντι της 

άλλης σε θέµατα ισχύος. Πιστεύει επίσης, ότι η άλλη πλευρά υπερτερεί σε 

πλεονεκτήµατα, εποµένως προσπαθεί να ασκήσει επιρροή προκειµένου να τα 

απαλείψει.  

- Η οµάδα θέλει να κερδίσει τον έλεγχο στην διαπραγµάτευση για να 

προωθήσει τα συµφέροντά της και γι αυτό θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερη 

επιρροή. Εφόσον αυξήσει την εξουσία της, µπορεί να αποκτήσει ή να 

διατηρήσει ένα πλεονέκτηµα. 



 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ  ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                                    

49 
 

Οι τακτικές που χρησιµοποιούνται και τα κίνητρα των διαπραγµατευτών εξαρτώνται 

από τις συγκεκριµένες αντιλήψεις.  Πολύ συχνά, οι τακτικές µπορεί να δώσουν 

προβάδισµα στην εξουσία της µιας οµάδας και να δηµιουργηθεί διαφορά ισχύος. 

Στην περίπτωση αυτή, οι διαπραγµατευτές τείνουν στην ανταγωνιστική στρατηγική 

και θέλουν να κυριαρχήσουν στη σχέση τους µε την άλλη πλευρά. Αντίθετα, όταν 

ακολουθούν τακτικές για εξισορρόπηση της εξουσίας, σηµαίνει ότι κίνητρο είναι η 

επιρροή της άλλης πλευράς και η σύναψη µιας συνεργατικής συµφωνίας.  

 

3.4. ∆ιαµόρφωση στρατηγικών 

Στο πρώτο κεφάλαιο, οι στρατηγικές που παρουσιάστηκαν ήταν η συνθετική, η 

ανταγωνιστική, η συµβιβαστική και η στρατηγική της µη ανάµειξης. Οι θεωρίες που 

αναλύουν τις στρατηγικές διαπραγµατεύσεων έχουν σαν βάση τις δύο κύριες 

στρατηγικές, οι οποίες είναι η επιµεριστική και η συνθετική. Γύρω από αυτές 

αναπτύσσονται θεωρίες για περαιτέρω στρατηγικές και τακτικές.  Ο σχεδιασµός τους 

πρέπει να πραγµατοποιείται στο στάδιο της προετοιµασίας, όµως, η εξέλιξη των 

διαπραγµατεύσεων µπορεί να οδηγήσει σε προσαρµογή της στρατηγικής στα 

δεδοµένα. Επίσης, είναι πιθανό, όπως ήδη έχει σηµειωθεί, µια οµάδα να εφαρµόζει 

συνδυαστική στρατηγική, η οποία προσαρµόζεται στη συµπεριφορά των οµολόγων 

(Cellich & Jain, 2004). 

Ο Alavoine (2012) χρησιµοποιεί στο δοκίµιό του το µοντέλο του Cathelineau (1991) 

για να αναλύσει έξι στρατηγικές. Τα κριτήρια για την επιλογή της στρατηγικής, είναι 

το επίπεδο εµπιστοσύνης και εξουσίας. Η εµπιστοσύνη τοποθετείται στον κάθετο 

άξονα του πίνακα 3.1 και διακρίνεται σε υψηλό και χαµηλό επίπεδο. Η εξουσία, 

βρίσκεται στον οριζόντιο άξονα και διαχωρίζεται σε ευνοϊκό (favorable), 

αναποφάσιστο (indecisive) και δυσµενές (unfavorable) επίπεδο. Από το συνδυασµό 

των γραµµών και των στηλών προκύπτουν οι εξής στρατηγικές επιλογές:  
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ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 

1.Πιεστική (coercive) 4.Μακροχρόνια σχέση (relation) 

2.Καιροσκοπική (opportunistic) 5.Συνεργασία (cooperation) 

3.Αµυντική (defensive) 6.Επίλυση προβλήµατος (problem    

   solving) 

 

Πίνακας 3.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ  

                     ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

 

Πηγή: Alavoine (2012),  You can’t always get what you want: Strategic issues in Negotiation 

Για παράδειγµα, αν το επίπεδο εµπιστοσύνης µιας οµάδας προς άλλη είναι υψηλό και 

η  ισορροπία της ισχύος ευνοϊκή, τότε µπορεί να υιοθετηθεί µια συνθετική 

στρατηγική για τη δηµιουργία καλής σχέσης και µακροχρόνιας συνεργασίας. 

Ένας επιπλέον παράγοντας που καθορίζει την αντίληψη των στελεχών για τη 

διαδικασία και την επιλογή των στρατηγικών είναι η οικονοµική κατάσταση που 

επικρατεί στην χώρα προέλευσης του κάθε διαπραγµατευτή (Volkema & Fleury, 

2002). Αν στο οικονοµικό περιβάλλον συντρέχουν καταστάσεις ανεργίας, 

αβεβαιότητας κτλ., είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ενέργειες των ατόµων, τα οποία 

επιθυµούν να προστατέψουν τα προσωπικά τους συµφέροντα. 

3.4.α. ∆ιαπραγµατευτικές τάσεις & στυλ βάσει κουλτούρας 

Οι Lewicki et al. (2004) δανειζόµενοι τη θεωρητική προσέγγιση του Stephen Weiss, 

προτείνουν διαπραγµατευτικές στρατηγικές βάσει κουλτούρας οι οποίες 

διαχωρίζονται σύµφωνα µε την εξοικείωση που έχει ένας διαπραγµατευτής ή µια 
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οµάδα µε την κουλτούρα των οµολόγων. Αυτές οι στρατηγικές µπορεί να 

µεταβληθούν καθώς εξελίσσεται η διαπραγµάτευση και να υιοθετηθούν είτε 

µεµονωµένα  είτε διαδοχικά. Το επίπεδο εξοικείωσης χωρίζεται σε ανεπαρκές, µέτριο 

και υψηλό. Η κάθε κατηγορία περιλαµβάνει στρατηγικές που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει η οµάδα µόνη της ή µε τη συνεργασία της άλλης. Ο ακόλουθος 

πίνακας παρουσιάζει αυτές τις στρατηγικές: 

Πίνακας 3.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

  ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ 

  ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΜΕΤΡΙΟ ΥΨΗΛΟ 

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

1.ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

4.ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 

ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

6.ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΥ 

ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

ΚΟΙΝΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

2.ΧΡΗΣΗ 

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 

5.ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

 

7.ΑΥΤΟΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

  

3.ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ   ΜΑΣ 

ΑΠΌ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣ   

8.ΕΝΤΥΠΩΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
 

Πηγή: Lewicki et al. (2004), Η Φύση των ∆ιαπραγµατεύσεων 

 

Στις µονοµερείς στρατηγικές, όταν το επίπεδο εξοικείωσης είναι ανεπαρκές, η οµάδα 

διαπραγµατευτών µπορεί να προσλάβει ένα σύµβουλο που γνωρίζει καλά την 

κουλτούρα και των δύο πλευρών και είναι αυτός που στην ουσία θα διεκπεραιώσει τη 

διαπραγµάτευση, µε την παρουσία, φυσικά, των διαπραγµατευτών. Σε µέτριο επίπεδο 

εξοικείωσης, η οµάδα διαπραγµατευτών αποφασίζει να προσαρµόσει τον τρόπο που 

προσεγγίζει τη διαδικασία στα δεδοµένα των οµολόγων. Η στρατηγική της 

υιοθέτησης του τρόπου της άλλης µεριάς συµβαίνει όταν οι διαπραγµατευτές είναι 

απόλυτα εξοικειωµένοι µε την ξένη κουλτούρα. 

Οι κοινές στρατηγικές είναι περισσότερες αλλά απαιτούν τη συναίνεση όλων των 

συµµετεχόντων. Στην περίπτωση χαµηλής εξοικείωσης, οι διαπραγµατευόµενες 

πλευρές µπορούν να προσλάβουν ένα διαµεσολαβητή, πχ. διερµηνέα, ο οποίος θα 

είναι παρών σε όλη τη διάρκεια και θα έχει συµπληρωµατικό ρόλο. Επίσης, µια 

οµάδα, µπορεί να καταβάλλει προσπάθεια να πείσει την άλλη να υιοθετήσει τον δικό 

της τρόπο µε διακριτικότητα. Στο επίπεδο µέτριας εξοικείωσης µπορεί να γίνουν από 
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κοινού προσαρµογές στις οµάδες και αυτό αποτελεί ουσιαστικά διαπραγµάτευση της 

διαδικασίας.  Τέλος, στην υψηλή εξοικείωση η στρατηγική της οµάδας µπορεί να 

είναι η πλήρης υιοθέτηση της στάσης της άλλης πλευράς ή δηµιουργία εντύπωσης 

συµφωνίας, όπου οι οµάδες προσεγγίζουν τη διαπραγµάτευση µε µια καινούργια 

κοινή πλατφόρµα. 

Ωστόσο, όλες οι στρατηγικές παρουσιάζουν αρνητικά σηµεία, όπως να βρεθεί η 

οµάδα διαπραγµάτευσης σε µειονεκτική θέση, να ξοδέψει πολύτιµο χρόνο ή να 

υπάρξει σύγχυση στη συνεννόηση και στην αντίληψη των µηνυµάτων. 

Σύµφωνα µε τους Cellich & Jain (2004), το κάθε στέλεχος υιοθετεί ένα συγκεκριµένο 

διαπραγµατευτικό στυλ το οποίο εξαρτάται από την κουλτούρα, την επαγγελµατική 

θέση και εµπειρία και τα κίνητρα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το στυλ έχουν να 

κάνουν µε το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης, δηλαδή αν οι διαπραγµατευτές 

αποσκοπούν στη δηµιουργία σχέσης ή στη σύναψη συµβολαίου. Η κουλτούρα 

καθορίζει πόσο θα επιδράσουν αυτοί οι παράγοντες στην επιλογή του στυλ 

διαπραγµάτευσης. 

Η κατηγοριοποίηση από τους παραπάνω συγγραφείς µε βάση το στυλ, αποτελείται 

από πέντε οµάδες.  Η πρώτη κατηγορία είναι ο αποφεύγων διαπραγµατευτής, που 

προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες και να αναβάλει τη λήψη αποφάσεων και ψάχνει 

τρόπους να µην εµπλακεί στη διαδικασία. Τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι συχνές γιατί 

στις διεθνείς επιχειρηµατικές διαπραγµατεύσεις συµµετέχουν στελέχη µε 

επικοινωνιακές δεξιότητες και εµπειρία.  

Η επόµενη οµάδα είναι ο ονειροπόλος διαπραγµατευτής, ο οποίος πρέπει πάση θυσία 

να διατηρήσει τη σχέση µε την άλλη πλευρά. Ακόµα και αν διαφωνεί, δεν θα το 

φανερώσει και µπορεί να κάνει υποχωρήσεις και συµβιβασµούς χωρίς να υπάρχει 

λόγος. Τέτοιο στυλ είναι διαδεδοµένο σε κουλτούρες, στις οποίες η ανάπτυξη 

σχέσεων είναι πρωταρχικός στόχος, όπως Κίνα και Μέση Ανατολή. Σε 

ανταγωνιστικές κουλτούρες αυτό το στυλ δεν πετυχαίνει θετική έκβαση. 

Ακολουθεί η οµάδα, η οποία αποτελείται από άτοµα που τους αρέσει το παζάρεµα 

και αντιµετωπίζουν τη διαπραγµάτευση ως µια διαδικασία δούνε και λαβείν. Είναι 
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ευέλικτοι  αλλά, λόγω της αναζήτησης γρήγορων λύσεων, δεν αντιλαµβάνονται τις 

ανάγκες των άλλων και δεν επενδύουν σε µακροχρόνιες συνεργασίες.  

Στη συνέχεια, υπάρχει η οµάδα των ανταγωνιστικών διαπραγµατευτών µε επιθετικό 

στυλ και τακτικές. Βασικός στόχος είναι η εκπλήρωση των συµφερόντων τους και 

είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν κάθε εξουσία για να εκµεταλλευτούν τις 

αδυναµίες των άλλων. Οι στρατηγικές που υιοθετούνται είναι µόνο επιµεριστικές και 

οι τακτικές χρησιµοποιούνται για να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό όφελος. 

Η τελευταία οµάδα απαρτίζεται από στελέχη που θέλουν να επιλύουν τα προβλήµατα 

που προκύπτουν, επενδύουν χρόνο για να αντιληφθούν τις ανάγκες της άλλης 

πλευράς και προσβλέπουν σε µια συνεργατική στρατηγική ικανοποίησης κοινών 

συµφερόντων. Ενδιαφέρονται τόσο για τη σχέση, όσο και για το αποτέλεσµα και 

χρειάζονται αρκετές πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις. 

Το κάθε διαπραγµατευτικό στυλ εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό αν και αυτό που 

µπορεί να µεγιστοποιεί το όφελος των διαπραγµατευτών είναι το τελευταίο. Επίσης, 

σε όλα υπάρχουν τρωτά σηµεία που γίνονται ακόµα πιο έντονα όταν επιλέγεται λάθος 

στυλ για µια συγκεκριµένη διαπραγµάτευση. 

3.4.β. Επιλογή τακτικών και ζητήµατα ηθικής 

Ανάλογα µε τη στρατηγική που θα ακολουθήσει µια οµάδα, θα σχεδιάσει τις τακτικές 

οι οποίες είναι πιο λεπτοµερείς και βραχυπρόθεσµες (Sethy, 1982). Οι τακτικές είναι 

πιθανό να µεταβληθούν στην πορεία των συνεδριών ιδίως όταν χρησιµοποιούνται 

συνδυαστικές στρατηγικές.  

Οι Dur & Mateo (2010) έχουν διαµορφώσει ένα τυπολόγιο τακτικών βασισµένο στη 

βιβλιογραφία και κάνουν την ακόλουθη διάκριση: 
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Πίνακας 3.3 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 

 

Πηγή: Dur & Mateo (2010), Bargaining Power and Negotiation Tactics 

∆ιακρίνουν δύο τύπους, τη «σκληρή» διαπραγµάτευση, κατά την οποία εφαρµόζονται 

επιθετικές τακτικές για διαχείριση συγκρούσεων, και την «ήπια», στην οποία 

κυριαρχούν συνεργατικές τακτικές και υπάρχει φιλική ατµόσφαιρα. 

Στη «σκληρή» διαπραγµάτευση, η πρώτη τακτική έχει να κάνει µε την σταθερότητα 

του διαπραγµατευτή στις θέσεις του, ο οποίος συνήθως ξεκινά µε µια ακραία 

προσφορά που ξεπερνά τα ρεαλιστικά δεδοµένα. Είναι αρκετά επιθετική τακτική και 

ο διαπραγµατευτής χαρακτηρίζεται από αδιαλλαξία, έλλειψη προσαρµοστικότητας 

και επιθυµία να αυξήσει το µερίδιό του από το όφελος του αποτελέσµατος. Το ρίσκο 

που πηγάζει από αυτή τη στάση είναι η απώλεια σεβασµού, εάν ο διαπραγµατευτής 

αποφασίσει να κάνει πίσω. Η επόµενη τακτική είναι η έντονη κριτική προς την άλλη 

πλευρά και αποσκοπεί στην υποχώρησή της. Ακολουθεί η δηµιουργία αµυντικής 

συµµαχίας µε σκοπό την αποφυγή συµβιβασµού και τέλος η τακτική των άµεσων ή 

έµµεσων απειλών. 

Στις «ήπιες» διαπραγµατεύσεις, τα στελέχη δείχνουν προσαρµοστικότητα στη 

συµφωνία για χάρη του κοινού οφέλους. Όµοια τακτική  στις κατά πρόσωπο 

διαπραγµατεύσεις είναι οι δηλώσεις του στελέχους που επιβεβαιώνουν τα κοινά 

συµφέροντα και επαινούν την άλλη πλευρά.. Επίσης, στην ίδια κατηγορία ανήκουν 

και οι τακτικές ανεύρεσης συµµάχων από την άλλη πλευρά για υποβολή 

συµβιβαστικών προτάσεων και παρουσίασή τους στα αδιάλλακτα µέλη αυτής της 

οµάδας, ή απλώς  υποβολής συµβιβαστικών προτάσεων. 

Οι τακτικές της «σκληρής» διαπραγµάτευσης εξαρτώνται επίσης από την ηθική 

αντίληψη των διαπραγµατευτών. Για παράδειγµα, η τακτική αρνητικής κριτικής προς 

την άλλη πλευρά και η χρήση κατηγοριών, ηθικά δεν θεωρείται σωστή. Για τους 
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Khahib et al. (2011) οι διαπραγµατευτές που χρησιµοποιούν καιροσκοπικές 

στρατηγικές συχνά είναι ασυνεπείς στις δεσµεύσεις τους και τείνουν στο να δίνουν 

αναληθή στοιχεία για να δηµιουργήσουν την εικόνα που θέλουν. Ανεξάρτητα, όµως, 

από το αν οι διαπραγµατευτές είναι καιροσκόποι, είναι πιθανών να χρησιµοποιήσουν 

µη ηθικές τακτικές. Οι Khahib et al. (2011) συγκεντρώνουν τις ακόλουθες ανήθικες 

τακτικές: 

1. Συλλογή πληροφοριών µε ακατάλληλο τρόπο 

2. Ψευδή παρουσίαση των πληροφοριών 

3. Ανταγωνιστική διαπραγµάτευση παραδοσιακού τύπου (πχ. υποκρισία) 

4. Επίθεση στο δίκτυο της άλλης πλευράς  

5. Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα  

Οι Erkus & Banai (2011) πιστεύουν ότι οι αµφιβόλου ηθικής τακτικές µπορούν να 

αποφέρουν θετικά αποτελέσµατα αλλά στο βραχυπρόθεσµο ορίζοντα. Η εφαρµογή 

τέτοιων τακτικών µπορεί να οδηγήσει σε οικονοµικές απώλειες, αλλοίωση της 

εικόνας της επιχείρησης και των δηµοσίων σχέσεων και γενικότερα σε διάλυση 

επαγγελµατικών σχέσεων. Το κυριότερο πρόβληµα, είναι η απώλεια εµπιστοσύνης. Η 

εµπιστοσύνη εξυπηρετεί στον περιορισµό ανήθικων συµπεριφορών και ενισχύει το 

συνεργατικό πνεύµα στη διαπραγµατευτική διαδικασία. 

 

3.5. Μελέτες περιπτώσεων 

3.5.α. Κίνα: Confucian Gentlemen vs Battle Strategists 

Στην έναρξη των επίσηµων διαβουλεύσεων, οι Κινέζοι ακολουθούν αυστηρό 

πρωτόκολλο. Ο χώρος στον οποίο θα λάβει χώρα η συνάντηση είναι κατάλληλα 

διαµορφωµένος και λιτός. Στις κεφαλές του τραπεζιού κάθονται οι ηγέτες της οµάδας 

και γύρω τους τα υπόλοιπα µέλη µαζί µε τους διερµηνείς, αν παρευρίσκονται και 

αυτοί (Woo & Prud’homme, 1999). Κάποιες φορές, το στέλεχος της κινέζικης οµάδας 

που λαµβάνει τις αποφάσεις δεν συµµετέχει άµεσα στις συνοµιλίες ώστε να µην 

εκτεθεί και να αποφύγει πιθανές αρνητικές καταστάσεις (Faure, 1999). 



 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ  ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                                    

56 
 

Οι  Ghauri & Fang (2001) από την έρευνά τους σχετικά µε µια µεγάλη συµφωνία 

µεταξύ Κινέζων και Σουηδών, παρατηρούν ότι η κινέζικη οµάδα απαρτίζεται από 

πολλά µέλη, στελέχη του τραπεζικού τοµέα και της κυβέρνησης. Τα θέµατα που τους 

απασχόλησαν  στο στάδιο της επίσηµης διαπραγµάτευσης σχετίζονται µε το µετοχικό 

µερίδιο και τη συνεισφορά της κάθε πλευράς, άυλους και υλικούς πόρους. Συνήθως 

οι Κινέζοι προσφέρουν υλικούς πόρους σε αντάλλαγµα άυλων, όπως είναι η 

τεχνολογία. Επίσης, τους ενδιαφέρει η συµµετοχή τους καθενός στη διοίκηση 

ανάλογα µε το µετοχικός του µερίδιο, ανεξάρτητα από την τεχνογνωσία των 

στελεχών. Τέλος, ζητούν πολύ χαµηλές τιµές ακόµα και για προηγµένες τεχνολογίες 

γιατί θεωρούν ότι προσφέρουν τόσο µεγάλη αγορά που αντισταθµίζουν το όφελος. 

Ο Faure (1998) παρατηρεί ότι η κουλτούρα των διαπραγµατευτών επηρεάζει τον 

τρόπο που προσεγγίζουν τη διαπραγµάτευση και επιλέγουν τις στρατηγικές τους. 

Χαρακτηρίζει το διαπραγµατευτικό στυλ των Κινέζων ως ανταγωνιστικό µε 

χαρακτηριστικά συνθετικής διαπραγµάτευσης, που συντίθεται από δύο 

δραστηριότητες: 

- Η πρώτη ονοµάζεται “mobile warfare”, η οποία πρόκειται για µια µάχη µε 

συγκρουόµενα συµφέροντα. Ο διαπραγµατευτής κάνει χρήση των 

στρατηγηµάτων και αντιµετωπίζει τη διαδικασία ως πεδίο µάχης µε σκοπό να 

αποδυναµώσει την άλλη πλευρά. Οι τακτικές που µπορεί να εφαρµόσει για να 

το πετύχει είναι αρκετές και µάλιστα ξεκινώντας από την επιλογή του µέρους. 

Όταν γίνει σε έδαφος που θα επιλέξουν οι Κινέζοι, µπορούν να επωφεληθούν 

του πλεονεκτήµατος αφού βρίσκονται εντός έδρας και µπορούν να 

δηµιουργήσουν συνθήκες οικείες προς αυτούς αλλά όχι προς τους οµολόγους. 

Επίσης, µπορούν να θεωρήσουν ότι η άλλη µεριά έχει απαίτηση και επιδιώκει 

να συνεργαστεί µε τους Κινέζους, οπότε αυτοµάτως την υποχρεώνουν να 

κάνει την πρώτη υποχώρηση.  Υπάρχουν πολλές ακόµα που συνδέονται µε τα 

στρατηγήµατα, εποµένως ένας ξένος διαπραγµατευτής πρέπει να τα γνωρίζει 

πριν αντιµετωπίσει τους κινέζους οµολόγους του. 

- Η δεύτερη είναι “joint quest”, δηλαδή µια αναζήτηση και συνεργασία από 

κοινού για να καθοριστεί το πλαίσιο και οι κανόνες που θα εξελιχθεί η 

διαπραγµάτευση. Σκοπός είναι να επικρατήσει αρµονία σε όλη τη διαδικασία 

και όχι τόσο το αποτέλεσµα. Για να προχωρήσουν, όµως, οι Κινέζοι σε αυτό 
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το στάδιο, πρέπει να καταλάβουν ότι η άλλη οµάδα εκτιµά την Κίνα, δεν 

φέρεται καιροσκοπικά και σέβεται το επιχειρηµατικό περιβάλλον. Για τη 

δραστηριότητα αυτή απαιτείται χρόνος, υψηλή αντίληψη και υποµονή από την 

άλλη πλευρά. 

Αντίθετα ο  Ma (2006) αναφέρει ότι οι Κινέζοι µπορούν να χρησιµοποιούν 

συνεργατικές στρατηγικές γιατί δίνουν µεγάλη προσοχή στη αρµονία όλων παρά στο 

προσωπικό συµφέρον. Επίσης ενδιαφέρονται για τις διαπροσωπικές σχέσεις κατά τη 

διάρκεια και µετά τη διαπραγµάτευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το επίκεντρο των 

διαπραγµατεύσεων είναι ένα αποτέλεσµα κοινών συµφερόντων µε αµοιβαίες 

υποχωρήσεις και ακρίβεια στην ανταλλαγή πληροφοριών. Επιπλέον σηµειώνει, ότι οι 

Κινέζοι γνωρίζουν την επίδραση που έχουν οι ανταγωνιστικές τακτικές και είναι πολύ 

προσεκτικοί στη χρήση τους. 

Ωστόσο, αν οι Κινέζοι έχουν µια ελκυστική εναλλακτική πρόταση, τείνουν να 

συµπεριφέρονται πιο ανταγωνιστικά. Επενδύουν στις σχέσεις αλλά δεν πρόκειται να 

προχωρήσουν σε µια συµφωνία που δεν τους συµφέρει για χάρη της σχέσης ιδιαίτερα 

όταν υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές. Επίσης, είναι πιθανό να εφαρµόσουν 

επιθετικές τακτικές µε σκοπό να συλλέξουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. 

Από την άλλη πλευρά, ο Fang (2006) θεωρεί ότι το κινέζικο στυλ διαπραγµάτευσης 

είναι ένα µείγµα από µαοϊστή γραφειοκράτη, κοµφουκιανιστή ευγενή και στρατηγό 

Sun Tzu. 

Ο µαοϊστής γραφειοκράτης, βάζει πάνω από όλα το συµφέρον της χώρας του και 

ακολουθεί την κυβερνητική πολιτική για τον τρόπο που δραστηριοποιείται στον 

επιχειρηµατικό χώρο, χωρίς να βάζει όρια ανάµεσα στην πολιτική και την 

επιχειρηµατικότητα. Υπάρχει µεγάλη απόσταση εξουσίας και τα µέλη που δεν 

ανήκουν σε αυτούς που λαµβάνουν τις αποφάσεις, δεν παίρνουν πρωτοβουλίες και 

αποφεύγουν τις ευθύνες. Οι στρατηγικές που ακολουθεί απορρέουν από την 

παραδοσιακή κουλτούρα, ένα συνδυασµό συνεργατικού κοµφουκιανιστή και 

ανταγωνιστικού στρατηγού. Αν και γραφειοκρατικά φαινόµενα εξακολουθούν να 

υπάρχουν, όσο παγκοσµιοποιείται η κινέζικη αγορά τόσο αυτά εξαλείφονται. 
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Ο κοµφουκιανιστής ευγενής, αποβλέπει σε αποτέλεσµα ικανοποίησης των κοινών 

στόχων και ενεργεί µε τις αρχές της καλής πίστης και εµπιστοσύνης. Όπως αναφέρει 

και η Rivers (2009), η δηµιουργία καλής σχέσης είναι πολύ πιθανό να αποθαρρύνει 

τους Κινέζους να εφαρµόσουν διφορούµενες τακτικές. Η ειλικρίνεια και η 

δικαιοσύνη είναι τα θεµέλια της σχέσης και το στέλεχος προσπαθεί να αποφύγει 

διαπληκτισµούς σε µια διαπραγµάτευση. Άλλοι παράγοντες που έχουν αξία είναι το 

guanxi, η ιεραρχία, η διατήρηση του «προσώπου» και το κοινό καλό. Επίσης, 

διαπραγµατευτές της άλλης οµάδας που δεν έχουν οικογένεια αντιµετωπίζονται µε 

καχυποψία, και ο ίδιος είναι σε θέση να διαπραγµατευτεί σκληρά για την 

επαγγελµατική του «οικογένεια». 

Ο Sun Tzu στρατηγός, επιδιώκει ένα αποτέλεσµα µηδενικού αθροίσµατος και 

βρίσκεται σε κατάσταση µάχης. Είναι ικανός διαπραγµατευτής, γνωρίζει τα 

στρατηγήµατα και η βασική αρχή των τακτικών του είναι η υποταγή του «εχθρού» 

χωρίς µάχη. Η στρατηγική του είναι επιµεριστική και για να πετύχει τη νίκη 

µηχανεύεται τρόπους ψυχολογικής επιρροής. Αυτός ο χαρακτηρισµός ταιριάζει µε 

του Faure (1998), ο οποίος παραθέτει µια σειρά τακτικών που έχουν σαν βάση τα 

συγκεκριµένα στρατηγήµατα. Για παράδειγµα, µπορεί να δηµιουργήσει σύγχυση µε 

αµφιλεγόµενες δηλώσεις ή υπαινικτικές προτάσεις για να µπερδέψει τον οµόλογο. 

Επιπλέον, είναι πιθανό να κάνει ψευδή παραχώρηση, δηλαδή να παραπλανήσει τον 

αντίπαλο για την αξία της παραχώρησής του, εφόσον ο αντίπαλος έχει άγνοια, µε 

σκοπό να κερδίσει κάτι µεγαλύτερο. 

Χαρακτηριστικό του κινέζικου διαπραγµατευτικού στυλ είναι ότι ένα στέλεχος σε 

κάποια σηµεία µπορεί να φέρεται ως κοµφουκιανιστής ευγενής και σε κάποια άλλα 

να υιοθετεί στρατηγικές πολέµου.  Η στάση του εξαρτάται από την εµπιστοσύνη και 

τη σχέση που θα δηµιουργήσει µε την άλλη πλευρά (Fang, 2006). Όταν πρόκειται, για 

κάποιον που είναι εντελώς ξένος στον Κινέζο διαπραγµατευτή, τότε επικρατεί 

καχυποψία και οι προθέσεις της άλλης µεριάς είναι αυτές που επίσης θα καθορίσουν 

την τακτική του. Η επιδίωξη µακρόχρονης συνεργασίας από την άλλη πλευρά, µπορεί 

να προκαλέσει κινέζικες τακτικές που σχετίζονται µε την συνεργασία και 

ικανοποίηση κοινών συµφερόντων. 
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3.5.β. Μέση Ανατολή: η σηµασία του “wasta” 

Για τους  Άραβες, το πιο σηµαντικό σηµείο της διαπραγµάτευσης είναι οι ανεπίσηµες 

συναντήσεις κατά τις οποίες δηµιουργείται η σχέση (Wunderle, 2007). Προκειµένου 

να περάσουν στο επίσηµο κοµµάτι των διαπραγµατεύσεων, χρειάζεται χρόνος και 

υποµονή από τα στελέχη που ανήκουν σε ξένη κουλτούρα και ιδιαίτερα όταν τους 

ενδιαφέρει το αποτέλεσµα και όχι η σχέση.  

Στη διαθέσιµη βιβλιογραφία δεν βρίσκονται αρκετές πηγές που να σχετίζονται µε τις 

στρατηγικές και τακτικές που επιλέγουν οι Άραβες. Ενδεχοµένως, οι τακτικές τους να 

εξαρτώνται από την εµπιστοσύνη και τη σχέση που αναπτύσσουν µε την άλλη µεριά, 

κάτι αντίστοιχο, δηλαδή µε τη συµπεριφορά των Κινέζων. Ο Wunderle (2007) 

αναφέρει ότι οι επιλογή ανάµεσα σε συνθετική και επιµεριστική στρατηγική, 

εξαρτάται επίσης από τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τη θέση ισχύος. 

Οι Khakhar & Rammal (2012)  αναφέρουν ότι οι Άραβες διαπραγµατευτές 

ασχολούνται περισσότερο µε το πρώτο και ανεπίσηµο στάδιο της διαπραγµάτευσης. 

Επιδιώκουν τη δηµιουργία στενής και φιλικής σχέσης προσκαλώντας την άλλη 

πλευρά ακόµα και στην οικία τους. Πιστεύουν πολύ στην πρώτη εντύπωση εποµένως 

θέλουν να κάνουν ό,τι καλύτερο και ταυτόχρονα να µελετήσουν προσεκτικά και τους 

οµολόγους τους.  

Εφόσον εξοικειωθούν µε την άλλη πλευρά, µπορεί να ξεκινήσει η διαπραγµάτευση 

και να γίνουν οι επίσηµες προσφορές. Συνήθως οι Άραβες στην έναρξη των 

διαπραγµατεύσεων έχουν πολλές απαιτήσεις, δεν υποχωρούν από τις θέσεις τους 

εύκολα και θέλουν να γίνονται οι παρουσιάσεις των θεµάτων µε µια σειρά (Accuf, 

2008). Βέβαια, οι Abbasi & Hollman, (1993) υποστηρίζουν ότι οι Άραβες είναι 

ευέλικτοι και διαθέσιµοι να αλλάξουν τη θέση τους στην περίπτωση που κάνει 

υποχωρήσεις η άλλη πλευρά. 

 Η στρατηγική που είναι ευρέως διαδεδοµένη είναι η αναφορά στις διασυνδέσεις που 

έχει η αραβική οµάδα για να δώσει έµφαση στην αξιοπιστία της, να προστατέψει τη 

θέση της και να πείσει την άλλη πλευρά να υποχωρήσει. Το δίκτυο διασυνδέσεων 

ονοµάζεται “wasta” και περιλαµβάνει κυβερνητικές και άλλες γνωριµίες σε θέσεις 

κλειδιά που µπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των αποτελεσµάτων της 

διαπραγµάτευσης (Khakhar & Rammal, 2012). Επιπλέον, είναι ένα κοινωνικό δίκτυο 
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διαπροσωπικών σχέσεων που βασίζεται στις οικογενειακές σχέσεις. ∆ιέπει όλες τις 

κοινωνικο – πολιτικές δραστηριότητες και µπορεί να προσφέρει ευκαιρίες. Βέβαια, 

υπάρχει και το αρνητικό “wasta” που αναφέρεται στη διαφθορά (Hutchings & Weir, 

2006).  Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται ευνοϊκό να διαθέτει κάποιος τέτοιες γνωριµίες 

καθώς η αστάθεια των πολιτικών συστηµάτων και η γραφειοκρατία προκαλούν 

µεγάλες καθυστερήσεις. 

Οι Graham & Requejo (2009) παρατηρούν ότι λαοί που εστιάζουν στην ανάπτυξη 

σχέσεων δίνουν ενδείξεις µέσω της συµπεριφοράς τους για το πώς εκτιµούν την 

κατάσταση και πως εξελίσσεται η σχέση. Πιο συγκεκριµένα, αυξάνεται η συµµετοχή 

υψηλόβαθµων στελεχών σε αυτό το στάδιο της διαπραγµάτευσης και αρχίζουν τις 

ερωτήσεις για συγκεκριµένα σηµεία των προτάσεων της άλλης πλευράς. Η ανάκτηση 

εµπιστοσύνης κάνει τη συµπεριφορά και στάση τους πιο ήπια απέναντι σε κάποια 

ζητήµατα και συχνά µιλούν µεταξύ τους στη γλώσσα τους προκειµένου να πάρουν 

µια απόφαση. Ζητούν επιπλέον συναντήσεις, διαπραγµατεύονται πιο έντονα, πολλές 

φορές χρησιµοποιούν µεσάζοντα και σκέφτονται πιθανά οφέλη της συµφωνίας ακόµα 

και µια µελλοντική συνεργασία. 

Σύµφωνα µε τις διαστάσεις κουλτούρας του Hofstede (1980), ο Wunderle (2007) 

θεωρεί ότι οι διαπραγµατευτές τις Μέσης Ανατολής δεν έχουν µεγάλη αντοχή στην 

αβεβαιότητα µε αποτέλεσµα να µην αναλαµβάνουν τόσο εύκολα το ρίσκο. 

Προσπαθούν να αποφύγουν καταστάσεις αβεβαιότητας, νέες προσεγγίσεις 

διαπραγµάτευσης και γενικότερα να αποκαλύψουν πληροφορίες.  

Η λήψη αποφάσεων είναι επίσης µια χρονοβόρα διαδικασία και γίνεται από ανώτατα 

στελέχη (Abbasi & Hollman, 1993) µε τη συµφωνίας της οµάδας (Accuf, 2008). Η 

κουλτούρα τους και η κοινωνική δοµή επηρεάζουν αυτό το κοµµάτι και τα στελέχη 

που συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις λειτουργούν παθητικά, αφήνοντας τις 

αποφάσεις στους ανωτέρους. Τα διευθυντικά στελέχη δεν επιθυµούν πιέσεις και 

κινήσεις που θα προκαλέσουν απώλεια του status τους και θέλουν η άλλη πλευρά να 

απαρτίζεται από στελέχη που λαµβάνουν µέρος στην λήψη αποφάσεων γιατί θέλουν 

να αντιµετωπίζουν διαπραγµατευτές του ίδιου επιπέδου.  

Σύµφωνα µε τους Al-Khatib et al. (2008), τα στελέχη που προέρχονται από 

κολεκτιβιστικές κοινωνίες αντιµετωπίζουν διαφορετικά τις αµφιλεγόµενες τακτικές 
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σε σχέση µε ∆υτικές χώρες. Έχουν υψηλότερα δεδοµένα στα θέµατα ηθικής στις 

διαπραγµατεύσεις και κάποιες τακτικές δεν είναι αποδεκτές όσο θα ήταν σε µια 

κουλτούρα που υπερισχύει ο ατοµικισµός. Στη συγκεκριµένη έρευνα αναφέρεται ότι 

οι Άραβες (εδώ Σαουδική Αραβία) µπορεί να χρησιµοποιήσουν µη ηθικές τακτικές αν 

είναι καιροσκόποι ή σχετικιστές (οι σχετικιστές θεωρούν ότι όλες οι απόψεις έχουν 

ίδια ισχύ λόγω έλλειψης κοινού σηµείου αναφοράς). 

3.5.γ. ΗΠΑ: “take it or leave it” 

Οι Αµερικάνοι είναι από τους λαούς που δεν χρειάζεται να διαθέσουν αρκετό χρόνο 

σε ανεπίσηµες συναντήσεις. Για την ακρίβεια συζητούν για λίγα λεπτά γενικά θέµατα 

και µετά ξεκινούν τη διαπραγµάτευση (Graham & Requejo, 2009). Επίσης, έχουν την 

τάση να δείχνουν εµπιστοσύνη στους οµολόγους τους µέχρι να αποδειχθεί το 

αντίθετο. 

Ο Wunderle (2007) θεωρεί ότι ο στόχος των Αµερικάνων διαπραγµατευτών είναι το 

συµβόλαιο, ενώ οι Metcalf et al. (2006) παρατηρούν ότι οι Αµερικάνοι βρίσκονται 

περίπου στη µέση. Ενδιαφέρονται πιο συχνά για ένα αποτέλεσµα που θα αποφέρει 

κοινά οφέλη αλλά µπορεί να χρησιµοποιούν και επιθετικές τακτικές. Σε αυτό το 

στάδιο της κατά πρόσωπο επαφής δεν παρουσιάζουν προτίµηση επίσηµου ή 

ανεπίσηµου προσωπικού στυλ αλλά οι παρουσιάσεις των προτάσεων είναι σε 

αυστηρά επίσηµο πλαίσιο (Accuf, 2008).   

Ξεκινούν τις προσφορές τους µε υψηλές απαιτήσεις και σύµφωνα µε τους Metcalf et 

al. (2006), δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερους συναισθηµατισµούς κατά τη διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων. Η συνηθισµένη αµερικάνικη τακτική “take it or leave it”, στην 

περίπτωση που είναι οι πωλητές της διαπραγµάτευσης, συµβαίνει λόγω έλλειψης 

υποµονής και γρήγορων ρυθµών στη σύναψη συµφωνιών (Accuf, 2008). Όπως έχει 

αναφερθεί, ο χρόνος είναι πολύτιµος, διαδοχικός, απόλυτος και κάθε πράγµα γίνεται 

τη στιγµή που πρέπει (Wunderle, 2007). Επίσης, το επικοινωνιακό τους µοντέλο 

χαρακτηρίζεται από αµεσότητα και ειλικρίνεια γιατί εκτιµούν ότι η αλήθεια, όσο 

δύσκολα αποδεκτή κι αν είναι, πρέπει να ακούγεται. Στις ενδοπολιτισµικές 

διαπραγµατεύσεις αυτή η τακτική µπορεί να έχει αποτέλεσµα αλλά στις 

διαπολιτισµικές, εξαρτάται από την κουλτούρα της άλλης πλευράς. Για παράδειγµα, 
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αν πρόκειται για Κινέζους και Άραβες, το πιθανότερο είναι ότι αυτή η τακτική θα 

αποτύχει. 

Η λήψη αποφάσεων γίνεται από στελέχη που δεν ανήκουν απαραίτητα σε ανώτατη 

βαθµίδα της ιεραρχίας και σύµφωνα µε τον Wunderle (2007), είναι πρόθυµοι να 

αναλάβουν ρίσκο προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους γιατί είναι πιο 

εξοικειωµένοι ως κουλτούρα στην αβεβαιότητα. 

Οι Wimsatt & Davri (2011) ανακεφαλαιώνουν από τη βιβλιογραφία ότι οι 

Αµερικάνοι λόγω της ατοµικιστικής κουλτούρας είναι πιο επιρρεπείς στο να 

χρησιµοποιούν επιµεριστικές στρατηγικές και να υιοθετούν ένα ανταγωνιστικό στυλ. 

Ωστόσο, οι Lempereur et al. (2004) υποστηρίζουν ότι σε κοινωνίες που υπερισχύει η 

ισότητα, οι διαπραγµατευτές δεν θεωρούν τις ανταγωνιστικές τακτικές κατάλληλες 

στη διαπραγµάτευση.  

Οι Αµερικάνοι διαπραγµατευτές χρησιµοποιούν στρατηγικές άµεσης επικοινωνίας 

και ανταλλαγής πληροφοριών, δείγµα της έλλειψης συµφραζοµένων στον τρόπο 

επικοινωνίας, όπως αντίθετα συµβαίνει στην Κίνα και στη Μέση Ανατολή. Επίσης, 

κάνουν συχνά ερωτήσεις προς την άλλη µεριά, ειδικές αλλά και γενικές, που αφορούν 

στο θέµα διαπραγµάτευσης. Ύστερα, βεβαιώνονται ότι έχουν ξεκαθαρίζει πλήρως την 

κατάσταση και έχουν κατανοήσει το ζήτηµα όλες οι πλευρές, προκειµένου να λύσουν 

το πρόβληµα και να καταλήξουν στην συµφωνία. Επιπλέον, οι Lempereur et al. 

(2004) διαπιστώνουν ότι οι Αµερικάνοι αποσκοπούν στην επίτευξη κοινής ωφέλειας 

µε τακτική πολλαπλών ερωτήσεων και συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών. Σύµφωνα 

µε τους Metcalf et al. (2007), οι Αµερικάνοι αποβλέπουν σε αποτέλεσµα κοινής 

ωφέλειας, όπου αυτό είναι εφικτό. Το διαπραγµατευτικό στυλ που επικρατεί τις 

τελευταίες δεκαετίες είναι αυτό που προωθεί την συνθετική διαπραγµάτευση. 

Υπάρχουν, όµως, αρκετά στελέχη που χρησιµοποιούν ανταγωνιστικές τακτικές που 

µπορεί να είναι αποτέλεσµα υψηλής αυτοπεποίθησης ή του αρσενικού χαρακτήρα της 

αµερικάνικης κουλτούρας. 

Οι Graham & Requejo (2009) θεωρούν ότι η πειθώ είναι το βασικό συστατικό της 

διαπραγµάτευσης κατά τα αµερικάνικα πρότυπα. Τα στελέχη των επιχειρήσεων 

χρησιµοποιούν πολλές τακτικές πειθούς για να αναγκάσουν τους οµολόγους τους να 

υποχωρήσουν και να τους πείσουν να ακολουθήσουν τη δική τους προσέγγιση. 
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Τέτοιες τακτικές είναι οι υποσχέσεις, συχνές ερωτήσεις, συστάσεις από τρίτους, 

προσφυγές στα βιοµηχανικά πρότυπα, παροχή περισσότερων πληροφοριών, ακόµα 

και αµφιλεγόµενες τακτικές όπως οι απειλές και προειδοποιήσεις.  

Σύµφωνα µε την έρευνα των Al - Khatib et al. (2008), οι Σαουδάραβες 

διαπραγµατευτές τείνουν να παρουσιάζουν περισσότερα σχετικιστικά και 

οπορτουνιστικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τους Αµερικάνους. Συµπεραίνουν 

µάλιστα, ότι ο σχετικισµός δεν έχει καµία επίδραση στους Αµερικάνους 

διαπραγµατευτές ως προς την αντίληψή τους για τις αµφιλεγόµενες 

διαπραγµατευτικές τακτικές. Η άποψη των Graham & Requejo (2009) είναι ότι 

ακόµα και όταν χρησιµοποιούν τακτικές αµφιλεγόµενης ηθικής το κάνουν µε πιο 

κοµψό τρόπο σε σχέση µε άλλες κουλτούρες. 

Σύµφωνα µε τους Metcalf et al. (2007), για τους αµερικάνους έχει σηµασία το 

περιεχόµενο της διαπραγµάτευσης, στο οποίο αναλύονται οι λεπτοµέρειες της 

συµφωνίας, διευκρινίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα της κάθε µεριάς, 

ορίζονται τα µέλη που θα αναλάβουν τη διοίκηση και άλλα παρόµοια ζητήµατα που 

καθορίζουν το πλαίσιο της συνεργασίας. 

 

3.6. Συµπεράσµατα 

Οι διαπραγµατεύσεις έχουν καταλήξει στο επίσηµο στάδιο, το οποίο πραγµατεύεται 

το τρίτο κεφάλαιο. Παρουσιάζεται η θεωρητική προσέγγιση της διαδικασίας, στην 

οποία οι διαπραγµατευτές υποβάλλουν τις προτάσεις τους κ εφαρµόζουν τις 

στρατηγικές και τακτικές που έχουν αποφασίσει από το πρώτο στάδιο. Οι κινήσεις 

τακτικής είναι πιθανό να µεταβληθούν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων ανάλογα 

µε την εξέλιξη της κατάστασης, τη διαµόρφωση των σχέσεων και την ισχύ που 

µπορεί να έχει η κάθε πλευρά σε σχέση µε την άλλη. Οι στρατηγικές και τακτικές 

εξαρτώνται κατά πολύ από την κουλτούρα και συχνά τίθενται ζητήµατα ηθικής για 

µεθόδους που δεν είναι κοινά αποδεκτές. 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις µελέτες περιπτώσεων είναι ότι όλοι οι 

διαπραγµατευτές, ανεξάρτητα από τάσεις που µπορεί να παρουσιάζουν λόγω 

κουλτούρας, είναι ικανοί να χρησιµοποιήσουν είτε συνεργατικές είτε επιµεριστικές 



 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ  ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                                    

64 
 

στρατηγικές. Οι Κινέζοι χρησιµοποιούν ένα µείγµα στρατηγικών και τακτικών που σε 

κάποια σηµεία µπορεί να συµπεριφέρονται ανταγωνιστικά ενώ σε κάποια άλλα να 

επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση της κοινής ωφέλειας. Οι Άραβες δίνουν µεγάλη 

έµφαση στο δίκτυο γνωριµιών της άλλης µεριάς και από τη βιβλιογραφία µπορεί να 

προκύψει ότι όσο περισσότερη εµπιστοσύνη και καλή σχέση αναπτύξουν µε τους 

οµολόγους, τόσο περισσότερο επιθυµούν συνθετικό αποτέλεσµα. Αντίθετα, οι 

Αµερικάνοι έχουν την τάση να ακολουθούν πιο επιθετικές τακτικές και επιµεριστικές 

στρατηγικές, γεγονός που φαίνεται να µεταβάλλεται τα τελευταία χρόνια. Στη 

συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση του τελευταίου σταδίου, το οποίο αφορά στη 

συµφωνία και στις δεσµεύσεις των διαπραγµατευτών. Παρουσιάζονται οι µελέτες 

περιπτώσεων και ο τρόπος που αντιµετωπίζουν το κλείσιµο µιας συµφωνίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

4.1. Εισαγωγικά 

Έπειτα από το κοµµάτι των άµεσων και επίσηµων διαπραγµατεύσεων ακολουθεί το 

τελικό στάδιο, που είναι η σύναψη της συµφωνίας και η υπογραφή των συµβολαίων. 

Έχουν συζητηθεί όλες οι προσφορές, έχουν γίνει οι παραχωρήσεις και φτάνουν σε 

αυτό το στάδιο, µε το οποίο επικυρώνεται η συµφωνία και µπορεί να ξεκινήσει η 

συνεργασία. Τα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν προέρχονται από τη 

διαφορετική αντίληψη των διαπραγµατευτών λόγω κουλτούρας, συστήµατος αξιών 

κτλ. Επίσης, η γλώσσα του συµβολαίου µπορεί να δηµιουργήσει παρανοήσεις στην 

εφαρµογή των όρων, σε σηµείο που πολλές φορές επιστρέφουν οι διαπραγµατευτές 

στο προηγούµενο στάδιο της κατά πρόσωπο διαπραγµάτευσης για να 

αποσαφηνισθούν οι διαφορές (Ghauri & Usunier, 2003). 

 

4.2. Μετά την επίσηµη διαπραγµάτευση 

Η επίτευξη µιας καλής συνεργασίας εξαρτάται από τη συµφωνία των συµµετεχόντων 

και την συνέπεια τους στην εκτέλεση των όρων. Αν αυτό συµβεί, επωφελούνται όλες 

οι πλευρές και µειώνεται η περίπτωση να θεωρήσει µια οµάδα ότι είναι σε 

δυσχερέστερη θέση από την άλλη (Ghauri & Usunier, 2003). Όταν µένουν σηµεία 

αδιευκρίνιστα τότε υπάρχει το ενδεχόµενο να δηµιουργηθεί σύγκρουση και να 

βρεθούν τα µέρη στο στάδιο της επαναδιαπραγµάτευσης για την εφαρµογή των όρων. 

Μια τέτοια κατάσταση µπορεί να επιµηκύνει το δεύτερο στάδιο των 

διαπραγµατεύσεων ή να εµποδίσει τους διαπραγµατευτές να συνάψουν τη συµφωνία. 

Εποµένως, σκοπός της συµφωνίας είναι να περιοριστούν οι παρανοήσεις, πιθανές 

µελλοντικές συγκρούσεις και να εξελιχθεί η σχέση των διαπραγµατευτών (Salacuse, 

2003). Το αποτέλεσµα της συµφωνίας καθορίζεται από το πρώτο στάδιο της 

διαπραγµάτευσης ανάλογο µε τους στόχους της οµάδας, τη στρατηγική και την 

προσέγγιση ως προς τη συνεργασία ή τον ανταγωνισµό. 

Οι Phatak & Habib (1996) παρατηρούν ότι το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης 

µπορεί να είναι είτε υλικό είτε άυλο. Τα υλικά αποτελέσµατα σχετίζονται µε τη 
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συµφωνία σε θέµατα µεταφοράς τεχνολογίας, πνευµατικά δικαιώµατα, ποσοστά 

δικαιωµάτων και άλλα στοιχεία που µπορεί να εκτιµηθεί το κόστος. Τα άυλα είναι 

αυτά που δεν µπορούν εύκολα να εκτιµηθούν και περιλαµβάνουν ζητήµατα καλής 

θέλησης µεταξύ των διαπραγµατευτών, ροπής σε συνεργατικό αποτέλεσµα κοινού 

οφέλους, υποχωρήσεων, κ.α. Οι στρατηγικές όπως και τα αποτελέσµατα εξαρτώνται 

από την προσέγγιση των διαπραγµατευτών, αν δηλαδή επιθυµούν µια συνεργασία 

µικρής διάρκειας ή µακρόχρονη που θα βασίζεται στη σχέση των πλευρών. Άρα, αν 

οι διαπραγµατευτές προσβλέπουν σε µια σύντοµη συνεργασία, τότε εστιάζουν κυρίως 

στα υλικά αποτελέσµατα. Αντίθετα, αν ο στόχος είναι η µακροχρόνια, τότε οι 

διαπραγµατευτές µπορεί να επιµείνουν στα άυλα, έτσι ώστε να έχουν στο µέλλον 

περισσότερα υλικά. Βέβαια, οι Phatak & Habib (1996) τονίζουν ότι ακόµα κι όταν 

είναι στόχος τα υλικά αποτελέσµατα, είναι επιβεβληµένη η δηµιουργία καλών 

σχέσεων στις διεθνείς επιχειρηµατικές συναλλαγές. 

Οι Weber et al. (2011) βασισµένοι στη θεωρία του Brett (2000), αναφέρουν τρεις 

βασικές καταστάσεις οι οποίες δηµιουργούνται µε την έκβαση των 

διαπραγµατεύσεων: 

• Επιτυχηµένο αποτέλεσµα για όλα τα διαπραγµατευόµενα µέρη, που έχει 

προέλθει από εφαρµογή συνεργατικών στρατηγικών. Σε αυτή την περίπτωση 

επωφελούνται όλες οι πλευρές κι ενώ τα συµφέροντά τους ήταν διαφορετικά, 

βρήκαν σηµεία επαφής και κοινών στόχων. 

• Επιτυχηµένη κατάληξη µόνο για τη µια πλευρά όταν η στρατηγικές είναι 

επιµεριστικές και η διαπραγµάτευση είναι παίγνιο µηδενικού αθροίσµατος. 

• Παύση των διαπραγµατεύσεων χωρίς αποτελέσµατα όταν τα 

διαπραγµατευόµενα µέρη δεν βρίσκουν σηµεία που να τους ικανοποιούν ή 

όταν η κάθε πλευρά αδυνατεί να πείσει την άλλη. Υπάρχει το ενδεχόµενο να 

ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγµατεύσεις εφόσον οι οµάδες κρίνουν ότι είναι 

εφικτό. 

Οι διαφορές στην κουλτούρα και στους υπόλοιπους παράγοντες που επηρεάζουν τις 

διαπραγµατεύσεις µπορεί να δηµιουργήσουν δυσκολία στις πλευρές για να φθάσουν 

στο σηµείο της συµφωνίας. Επίσης, οι διαφορές στην αντίληψη, τη γλώσσα, τη 
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συµπεριφορά, µπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις, ακόµα και σε απώλεια 

εµπιστοσύνης.  

Ανάλογη είναι η εκτίµηση του Ma (2006), ο οποίος θεωρεί ότι το αποτέλεσµα της 

διαπραγµάτευσης εξαρτάται από τη συµπεριφορά των διαπραγµατευτών. Η 

ανταγωνιστική συµπεριφορά, περιλαµβάνει τακτικές µηδενικού αθροίσµατος µε 

χαµηλό βαθµό ευελιξίας, ώστε να αναγκασθεί η άλλη πλευρά να υποχωρήσει και να 

υπάρξει επιτυχηµένη κατάληξη για τη µια οµάδα. Αντίθετα, η συνθετική 

συµπεριφορά, η οποία µπορεί να αποτελείται και από επιµεριστικές τακτικές, 

επιδιώκει την επίλυση προβληµάτων, τη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης και τέλος 

αποτέλεσµα που θα ικανοποιούνται κοινά συµφέροντα. 

Οι Cellich & Jain (2004) συµφωνούν ότι η µέθοδος µε την οποία θα λήξουν οι 

διαπραγµατεύσεις καθορίζεται στο πρώτο στάδιο και πρέπει να ταιριάζει µε το 

περιβάλλον, την κουλτούρα, τη σχέση, τις στρατηγικές αλλά και τους στόχους των 

οµάδων. Οι διαπραγµατευτές µπορούν να συνδυάσουν ή να χρησιµοποιήσουν τις 

µεθόδους, η οποίες αναλύονται παρακάτω: 

1. Εναλλακτική µέθοδος, είναι η τακτική που προσφέρει η οµάδα µια επιλογή 

συνήθως για συµβιβαστική λύση πάνω σε ένα θέµα, όπως για παράδειγµα, 

επιµερισµό του µεταφορικού κόστους. 

2. Υποθετική, σύµφωνα µε την οποία η µια πλευρά υποθέτει ότι η άλλη είναι 

έτοιµη να συµφωνήσει και εισάγει στο θέµα λεπτοµέρειες, όπως ηµεροµηνίες 

παράδοσης και πληρωµών, µε σκοπό να πιέσει για ολοκλήρωση της 

συµφωνίας. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται όταν η άλλη πλευρά έχει 

παραπάνω επιλογές ή προτάσεις για να θέσει υπό συζήτηση. 

3. Η µέθοδος των παραχωρήσεων, µε την οποία η µια πλευρά δεν έχει κάνει 

παραχωρήσεις στη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για να κάνει 

περισσότερες στο τέλος και να οδηγήσει την άλλη πλευρά σε συµφωνία. 

Βέβαια δεν χρειάζονται υπερβολές, όµως είναι ένδειξη καλής θέλησης για να 

οριστικοποιηθούν οι συνοµιλίες. 

4. Η σταδιακή, κατά την οποία η µια οµάδα προτείνει συµφωνία σε κάθε θέµα 

ξεχωριστά. Αυτό συµβαίνει σε κουλτούρες που τα ζητήµατα στις 
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διαπραγµατεύσεις εξελίσσονται σταδιακά και γενικώς υπάρχει επιµερισµός 

στη θεµατολογία. 

5. Η προσέγγιση της διασύνδεσης είναι αποτελεσµατική όταν οι πλευρές έχουν 

συµφωνήσει στα βασικά σηµεία και εκκρεµούν δευτερεύοντα για να 

οριστικοποιηθεί η συνεργασία. Σύµφωνα µε αυτή γίνεται µια παραχώρηση σε 

ένα θέµα από τη µια µεριά ως ανταλλαγή για την παραχώρηση των οµολόγων 

σε ένα άλλο. 

6. Η µέθοδος της προτροπής, µε την οποία η µια οµάδα προτείνει την τελική 

συµφωνία που περιέχει ειδικά προνόµια, στην περίπτωση που γίνει αποδεκτή 

άµεσα. 

7. Η σύνοψη είναι η τεχνική όπου η µια πλευρά ανακεφαλαιώνει τα θέµατα που 

συζητήθηκαν, δίνει έµφαση στις παραχωρήσεις και στα οφέλη που θα 

κερδίσει η άλλη πλευρά στην περίπτωση που συµφωνήσει. 

8. Η τεχνική του διαχωρισµού της διαφοράς, η οποία µπορεί να εφαρµοστεί όταν 

τα µέρη έχουν συµφωνήσει στα περισσότερα σηµεία κ εκκρεµούν µικρές 

διαφορές. Όµως, οι διαπραγµατευτές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι δεν θα 

καταλήξουν σε µια άνιση συµφωνία. 

9. Η δοκιµασία, είναι η µέθοδος που εξετάζει η µια πλευρά πόσο κοντά στη 

συµφωνία βρίσκεται η άλλη µέσω προσφοράς. Γίνεται µε σκοπό να αναπτύξει 

η άλλη πλευρά τις επιφυλάξεις της και να εντοπισθούν τα σηµεία που 

χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση για να συµφωνήσουν στο τελικό πλαίσιο της 

συνεργασίας. 

10. Το τελεσίγραφο, σύµφωνα µε το οποίο η µια πλευρά κάνει την τελική 

προσφορά και αναγκάζει την άλλη να ανταποκριθεί. Αν ο αποδέκτης δεν την 

αντικρούσει ή δεχθεί, τότε η οµάδα που έκανε την πρόταση αποχωρεί από τη 

διαπραγµάτευση. Αυτή η µέθοδος, είναι απόρροια επιµεριστικής στρατηγικής 

και δεν ενδείκνυται στην περίπτωση που στόχος είναι η δηµιουργία σχέσης 

και µακρόχρονης συνεργασίας. 

Οι Li et al. (2007) αναφέρουν ότι η σηµασία του χρόνου στη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης αλλά και στο αποτέλεσµα, έγκειται σε δύο παράγοντες, στις 

καθυστερήσεις που προκύπτουν στην διαµόρφωση της τελικής συµφωνίας και στην 
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επίδραση της χρονικής πίεσης στην αντίληψη των διαπραγµατευτών για την σύναψη 

αποτελεσµατικών συµφωνιών. 

Οι καθυστερήσεις που προκύπτουν στη φάση των αποτελεσµάτων µπορεί να 

σχετίζονται µε την εφαρµογή των συµφωνηθέντων ή µε την επίδραση των 

αποφάσεων στη συνεργασία, η οποία θα γίνει εµφανής σε µεταγενέστερο στάδιο. 

Στην τελευταία περίπτωση, οι οµάδες θα πρέπει να εστιάζουν όχι τόσο στα άµεσα 

αποτελέσµατα όσο στα µελλοντικά. Παρατηρείται ότι αρκετές φορές, αυτές οι 

καθυστερήσεις αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα της συµφωνίας και επηρεάζουν 

την προσέγγιση των διαπραγµατευτών για το περιεχόµενο των συνοµιλιών και την 

εχθρική ή φιλική στάση των οµολόγων. Θεωρείται ότι η καθυστέρηση των τελικών 

συνοµιλιών µειώνει τη σηµαντικότητα των θεµάτων και ενθαρρύνει τους 

διαπραγµατευτές να είναι πιο ανοιχτοί στην έκφραση των προτιµήσεών τους για να 

καταλήξουν σε συµφωνίες από τις οποίες προκύπτουν µεγαλύτερα οφέλη. 

Οι χρονικές πιέσεις που επηρεάζουν τη διαπραγµάτευση στο σύνολο αλλά και στο 

αποτέλεσµα εξαρτώνται από καταστάσεις όπως, κόστος καθυστερήσεων, κόστος 

ευκαιρίας, απώλεια εσόδων, πληρωµή του µεσάζοντα, προθεσµίες κτλ. Οι 

διαπραγµατευτές που δεν αντιµετωπίζουν τέτοια προβλήµατα είναι, συνήθως, πιο 

ευνοηµένοι  όταν η αντίθετη πλευρά πιέζεται γιατί έχει λιγότερες απαιτήσεις, 

χαµηλότερες προσδοκίες και υποχωρεί ευκολότερα. Επίσης, σε περίπτωση που δεν 

υπάρχουν αρκετές παραχωρήσεις από τη µεριά που υπόκειται σε πιέσεις, η άλλη 

µπορεί να χρησιµοποιήσει προειδοποιήσεις που σχετίζονται µε την καθυστέρηση και 

το κόστος. Οι Li et al. (2007) βέβαια, ενστερνίζονται την άποψη του Moore (2004) 

σύµφωνα µε την οποία, όταν η µια πλευρά έχει περιορισµό από προθεσµίες και το 

αναφέρει στην άλλη, τότε την υποβάλλει σε κατάσταση πίεσης. Αυτή η συνθήκη 

αναγκάζει την άλλη πλευρά να έχει επίσης χαµηλότερες προσδοκίες και την τάση για 

παραχωρήσεις σε συντοµότερο χρόνο. 

Ενώ οι Li et al. (2007) πιστεύουν ότι η χρονική πίεση µπορεί να οδηγήσει σε 

επιµεριστικό αποτέλεσµα, δηλαδή η µια πλευρά να εκµεταλλευτεί τους περιορισµούς 

της άλλης, ο De Dreu (2003) αποδεικνύει ότι κάποιες φορές όσο υψηλότερη είναι η 

πίεση, τόσο χαµηλότερες είναι οι απαιτήσεις και επικρατούν πιο ήπιες τακτικές 

πειθούς. ∆εν εκφράζει κάποια επίδραση στην επιλογή επιµεριστικής ή συνεργατικής 
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στρατηγικής από τους διαπραγµατευτές αλλά θεωρεί βέβαιο ότι οι πιέσεις εµποδίζουν 

την συστηµατική ροή πληροφοριών. 

 Ο Salacuse (2003) θεωρεί ότι σηµαντική πρόκληση αποτελεί η διαχείριση των 

σχέσεων µετά την σύναψη της συµφωνίας και ιδιαίτερα όταν οι πλευρές στοχεύουν 

σε µακρόχρονη συνεργασία. Η επιτυχία των διεθνών επιχειρηµατικών συναλλαγών 

σε παρούσα αλλά και µελλοντική περίοδο, έγκειται σε µεγάλο βαθµό στην 

αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ των πλευρών. Κρίνεται απαραίτητη η 

δηµιουργία και διατήρηση καλών επαγγελµατικών σχέσεων ακόµα κι αν η συµφωνία 

έχει προέλθει από επιµεριστικές διαπραγµατεύσεις.  

Επίσης, η υπογραφή των συµβολαίων δεν εγγυάται επιτυχηµένη διεθνή συνεργασία. 

Στις περιπτώσεις που η συµφωνία είναι βραχυχρόνιας διάρκειας, οι διαπραγµατευτές 

δεν χρειάζεται να καταβάλουν µεγάλη προσπάθεια. Στην αντίθετη περίπτωση, πρέπει 

να αντιληφθούν ότι οι σχέσεις δεν είναι στατικές, αλλά συνεχώς µεταβαλλόµενες, 

ανεξάρτητα από το νοµικό πλαίσιο που καθορίζει το συµβόλαιο. Όσο εξελίσσονται οι 

σχέσεις, είναι πιθανό οι πλευρές να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν περαιτέρω κοινά 

σηµεία που µπορεί να αναπτύξουν τη συνεργασία ή σηµεία σύγκρουσης 

συµφερόντων τα οποία είχαν παραβλέψει. 

Προκειµένου να εξελιχθεί η υπογραφή συµβολαίων σε µια υγιή επαγγελµατική 

σχέση, ο Salacuse (2003) αναλύει έξι σηµεία στα οποία πρέπει να εστιάσουν οι 

διαπραγµατευτές: 

1. Τα στελέχη που εµπλέκονται στη διαπραγµάτευση θα πρέπει να συµµετέχουν 

στην εφαρµογή των όρων της συµφωνίας, τουλάχιστον για ένα σεβαστό 

χρονικό διάστηµα. Αυτό γιατί έχουν λάβει  πολλές πληροφορίες κατά τη 

διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και έχουν χτίσει µια καλή σχέση, στοιχεία 

που βοηθούν στην οµαλή προσαρµογή των επιχειρήσεων στην συµφωνία. 

2. Είναι σηµαντικό να εµπλέκεται η ηγεσία σε τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε 

να ελέγχει την εξέλιξη της συνεργασίας και να κάνει εµφανή τα συµφέροντά 

της διαρκώς στην άλλη πλευρά. 

3. Οργάνωση πλάνου δράσης από τα στελέχη που έχουν λάβει µέρος στις 

διαπραγµατεύσεις και την ηγεσία, µε το οποίο θα ενηµερώνουν τα υπόλοιπα 

στελέχη του οργανισµού για τη φύση της συνεργασίας και τα οφέλη που θα 
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αποφέρει. Στην περίπτωση που το προσωπικό των εµπλεκόµενων 

επιχειρήσεων θα συνεργάζεται, τότε θα πρέπει να δηµιουργηθούν σχέσεις 

µεταξύ των ατόµων, καθώς τα αποτελέσµατα της συνεργασίας εξαρτώνται 

σηµαντικά από τις υγιείς σχέσεις. 

4. Προσεκτική οργάνωση των αρχικών δραστηριοτήτων που θα 

συµπεριλαµβάνονται στις ενέργειες που προβλέπει η συµφωνία προκειµένου 

να διευκολυνθεί η µετάβαση και να εξελιχθεί οµαλά η συνεργασία. 

5. Προγραµµατισµός τακτικών συναντήσεων µεταξύ των πλευρών µε σκοπό την 

ενηµέρωση για διάφορα ζητήµατα και τη διατήρηση της σχέσης, και όχι 

συναντήσεις όταν προκύψει µια ανάγκη. 

6. Επιλογή των στελεχών που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των σχέσεων µε 

την άλλη πλευρά µε βάση τις τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες, εµπειρία, 

επίγνωση των χαρακτηριστικών της άλλης κουλτούρας, γλώσσα και 

διπλωµατική επικοινωνία. 

Η καλή επικοινωνία, όπως έχει παρατηρηθεί στα προηγούµενα κεφάλαια, είναι 

βασικό συστατικό για τη διαµόρφωση των σχέσεων και την τήρηση της συµφωνίας 

και πρέπει να είναι αµφίδροµη. Όταν υπάρχουν µεγάλες διαφορές στην επικοινωνία 

λόγω κουλτούρας, τότε είναι καλό να περιλαµβάνεται στη συµφωνία ο τρόπος 

επικοινωνίας που θα χρησιµοποιούν οι πλευρές προκειµένου να µη δηµιουργηθούν 

κωλύµατα. 

 

4.3. Μελέτες περιπτώσεων 

4.3.α. Η περίπτωση της Κίνας 

Σύµφωνα µε την ανάλυση των προηγούµενων κεφαλαίων, απορρέει το συµπέρασµα 

ότι  οι Κινέζοι εστιάζουν  στη σχέση εµπιστοσύνης και τη φιλία που θα αναπτυχθεί µε 

την άλλη πλευρά κι εφόσον εξασφαλίσουν αυτά τα ζητούµενα, ενδιαφέρονται για το 

αποτέλεσµα και το κλείσιµο της συµφωνίας. Το συµβόλαιο για τους Κινέζους δεν 

σηµαίνει απαραίτητα την επισφράγιση της συµφωνίας αλλά τη δηµιουργία καλής 

σχέσης. Βέβαια, η υπογραφή συµβολαίων µπορεί να είναι µια ένδειξη έλλειψης 
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εµπιστοσύνης για τους Κινέζους αν θεωρούν ότι δεν έχουν διαµορφωθεί οι 

κατάλληλες συνθήκες για την συµφωνία (Faure, 1999). 

Ο Schuster (2005) επισηµαίνει ότι η υπογραφή συµβολαίου, σηµατοδοτεί την έναρξη 

των διαπραγµατεύσεων στο οποίο τα µέρη συµφωνούν ότι, επιθυµούν να 

συνεργαστούν, οι στόχοι του συµβολαίου είναι επιθυµητοί και οι όροι είναι λογικοί. 

Θεωρούν όµως, ότι µπορεί να συµβούν απρόβλεπτες καταστάσεις και συνθήκες 

αβεβαιότητας που να µην επιτρέπουν στις ενέργειες να πραγµατοποιηθούν έτσι όπως 

έχουν σχεδιαστεί.  Αυτό συµβαίνει γιατί το νοµικό σύστηµα είναι ασταθές και όχι 

οµοιόµορφο σε όλες τις περιοχές της χώρας. Είναι ευµετάβλητο και καθίσταται 

δύσκολο να προστατεύσει κάποιος τα συµφέροντά του. Ο Faure (1999) αναφέρει ότι 

το συµβόλαιο για την Κίνα, είναι ένα χαρτί που πολλές φορές έχει ισχύ µόνο τη µέρα 

που υπογράφεται. Είναι πιθανό το συµβόλαιο να τροποποιηθεί λόγω µεταβολής 

εξωτερικών παραγόντων. Ο Scuster (2005) προτείνει τους ακόλουθους τρόπους για 

να είναι επιτυχηµένα τα αποτελέσµατα µιας συµφωνίας µε Κινέζους οι οποίοι 

συµφωνούν σε κάποια σηµεία µε την άποψη του Salacuse (2003), που αναλύθηκε 

προηγουµένως: 

• ∆ιατήρηση συχνής και συστηµατικής επικοινωνίας µε τους Κινέζους και όχι 

αναµονή µέχρι τη στιγµή λήξης κάποιας προθεσµίας. 

• Η επικοινωνία θα πρέπει να είναι αµφίδροµη και είναι καλό να τίθενται 

ερωτήσεις στους Κινέζους οµολόγους που δεν θα έχουν ως απάντηση απλώς 

ναι/όχι, αλλά απαντήσεις που θα προσφέρουν πληροφορίες ώστε να 

ξεκαθαρίσει µια κατάσταση ή να λυθεί ένα πρόβληµα. 

• Προγραµµατισµό συναντήσεων µε σκοπό να εξελίσσεται θετικά η σχέση 

αφού πρόκειται για κουλτούρα που τα συµφραζόµενα είναι αρκετά και δεν 

είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτά από απόσταση. Η επικοινωνία από 

απόσταση µπορεί να γίνεται συµπληρωµατικά στις κατά πρόσωπο 

συναντήσεις. 

• Εφόσον θα υπάρξει συνεργασία µεταξύ του προσωπικού των επιχειρήσεων, 

είναι καλό να γνωριστούν τα στελέχη που ανήκουν στην ίδια βαθµίδα 

ιεραρχίας, τόσο για την δηµιουργία σχέσης όσο και για τον εντοπισµό 

προβληµάτων. Η Κίνα είναι µια χώρα που τηρείται αυστηρά η ιεραρχία, 

εποµένως η επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται µε ανάλογο τρόπο. 
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Ο Faure (1999) συµφωνεί ότι τα συµβόλαια των Κινέζων έχουν λιγότερο αυστηρό 

περιεχόµενο στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι βασικές αρχές της συνεργασίας. Το 

αποτέλεσµα της συνεργασίας κρίνεται από την ποιότητα της σχέσης και την 

εµπιστοσύνη που θα δηµιουργηθεί. Ο Ma (2006) παρατηρεί από την έρευνά του ότι η 

ικανοποίηση των Κινέζων για το αποτέλεσµα εξαρτάται κατά πολύ από την 

ικανοποίησή τους για τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. ∆ηλαδή, η συµφωνία 

καθεαυτή δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία για το αποτέλεσµα κάτι που χαρακτηρίζει τις 

κουλτούρες που εστιάζουν στις σχέσεις. Για τους Κινέζους το αποτέλεσµα της 

διαπραγµάτευσης σηµαίνει όχι µόνο οικονοµικά οφέλη αλλά και την εδραίωση µιας 

φιλίας. Εποµένως, όταν η διαδικασία της διαπραγµάτευσης είναι οµαλή µε 

στρατηγικές συνθετικού χαρακτήρα, τότε είναι ικανοποιηµένοι µε το αποτέλεσµα.  

Επιπλέον, αρκετές φορές οι Κινέζοι λαµβάνουν υπόψη τις συνέπειες από τη µη 

συµµόρφωση και την έλλειψη σεβασµού σε αυτά που τελικά έχουν αποφασισθεί. 

∆ίνουν µεγάλη έµφαση στη διατήρηση του «προσώπου», εποµένως δεν επιθυµούν να 

έρθουν αντιµέτωποι µε µια κατάσταση σύγκρουσης που θα τους µειώσει το 

«πρόσωπο». 

4.3.β. Η περίπτωση της Μέσης Ανατολής 

Οι χώρες της Μέσης Ανατολής παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µε τους Κινέζους 

ως προς τον τρόπο που αντιµετωπίζουν την επικύρωση της συµφωνίας. Όπως 

αναφέρθηκε νωρίτερα, οι Άραβες είναι από τους λαούς που επικεντρώνονται στη 

σχέση που θα αναπτυχθεί, χωρίς να ενδιαφέρονται για χρονικούς περιορισµούς και 

γενικότερα για χρονοδιαγράµµατα. Αν δεν ικανοποιηθούν από τη σχέση που έχει 

δηµιουργηθεί µε την άλλη µεριά, πραγµατοποιούν περισσότερες συναντήσεις ή 

αποχωρούν από τις διαπραγµατεύσεις.  

Η έκβαση των διαπραγµατεύσεων εξαρτάται σηµαντικά από την εµπιστοσύνη που θα 

αναπτυχθεί ανάµεσα στους άραβες διαπραγµατευτές και την άλλη πλευρά. Ενώ, οι 

χώρες της ∆ύσης διασφαλίζουν τα συµφωνηθέντα µέσω συµβολαίων και νοµικής 

κατοχύρωσης, οι Άραβες βασίζονται στην τιµή και τον λόγο της άλλης πλευράς για 

να θεωρήσουν ότι µια συµφωνία είναι σε ισχύ (Hutchings & Weir, 2006). Η 

εµπιστοσύνη στο λόγο ενός ατόµου είναι χαρακτηριστικό τόσο των κοινωνικών όσο 
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και των επαγγελµατικών σχέσεων και πηγάζει από τα θρησκευτικά τους πιστεύω και 

την πίστη τους στον Αλλάχ.  

Αντίστοιχα µε τους Κινέζους, οι Άραβες υποστηρίζουν την καλή πίστη, επειδή όµως 

όλα γίνονται σύµφωνα µε τη θέληση του Αλλάχ, υπάρχει περίπτωση αρνητικής 

έκβασης µιας διαπραγµάτευσης ή διαφορετικής εξέλιξης σε αυτά που έχουν 

αποφασίσει να εφαρµόσουν µε την άλλη πλευρά. Θεωρούν ότι οι καταστάσεις µπορεί 

να διαµορφωθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην επιτρέπουν την πραγµατοποίηση των 

στόχων και όλα εξαρτώνται πάντα από τη θεϊκή παρέµβαση. 

Ο Wunderle (2007) αναφέρει ότι οι χώρες της Μέσης Ανατολής προτιµούν στα 

συµβόλαια που συνάπτουν να περιλαµβάνονται οι γενικές αρχές και αξίες που 

διέπουν τη συνεργασία, παρά τεχνικές λεπτοµέρειες και κανόνες. Αντιµετωπίζουν το 

συµβόλαιο ως ένα µέσο που επισηµοποιεί τη σχέση τους µε την άλλη πλευρά, αρκετά 

ευέλικτο και χωρίς νοµικές διαστάσεις. Γενικότερα, ακολουθούν επαγωγική µέθοδο 

για τον τρόπο που διαπραγµατεύονται µε την οποία δηµιουργούν το πλαίσιο της 

σχέσης και της συνεργασίας και σύµφωνα µε αυτό καταλήγουν στους όρους. 

Επιπλέον, η ιεραρχία στον επαγγελµατικό χώρο είναι δεδοµένη και αποδεκτή λόγω 

της υψηλής απόστασης της εξουσίας που επικρατεί στην κουλτούρα. Με βάση τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, είναι πιθανό να ισχύει η θεωρία του Schuster (2005) για 

την επίτευξη αποτελεσµατικών συµφωνιών και µε τους Άραβες διαπραγµατευτές 

σχετικά µε τον τρόπο επικοινωνίας και τη διατήρηση των σχέσεων. 

4.3.γ. Η περίπτωση των Η.Π.Α. 

Οι Η.Π.Α.  παρουσιάζουν έντονες διαφορές στην κουλτούρα µε τα άλλα δύο 

παραδείγµατα, των Κινέζων και Αράβων. Οι γρήγοροι ρυθµοί στις επιχειρηµατικές 

τους δραστηριότητες και η επιδίωξη οικονοµικής ωφέλειας µέσω σύναψης 

συµβολαίου, χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά των αµερικάνων διαπραγµατευτών.  

Ο Schuster (2005) αναφέρει ότι τα συµβόλαια των αµερικάνων εµπεριέχουν όλες τις 

λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ευθύνες και τα καθήκοντα της κάθε πλευράς, ο καθένας 

γνωρίζει τι πρέπει να κάνει µέσα σε συγκεκριµένο πλαίσιο προδιαγραφών και µε 

συγκεκριµένες προθεσµίες. Οι ίδιοι συµφωνούν να ακολουθήσουν µε ακρίβεια ό,τι 

προβλέπει ένα συµβόλαιο και πολλές φορές στους όρους συµπεριλαµβάνονται 
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συνέπειες µη συµµόρφωσης. Τη στιγµή που υπογράφουν σηµαίνει ότι έχουν 

επικυρώσει τη συνεργασία και σκοπός τους είναι η έναρξη των εργασιών ώστε να 

εκπληρώσουν αυτά που έχουν συµφωνήσει, θεωρώντας το ίδιο και για την άλλη 

πλευρά. Επίσης, ο τρόπος που διαπραγµατεύονται παρουσιάζει µια αναστροφή στη 

διαδικασία, ξεκινούν δηλαδή τη διαδικασία µε ένα προ- συµφωνητικό που αναφέρει 

κάθε λεπτοµέρεια και στη συνέχεια µεταβάλλεται σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα 

προκύψουν και το αποτέλεσµα (Wunderle, 2007). 

Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι ο στόχος των Αµερικάνων είναι το συµβόλαιο και όλη 

η διαδικασία της διαπραγµάτευσης διαµορφώνεται αναλόγως, χωρίς να δίδεται 

ιδιαίτερη προσοχή στη δηµιουργία σχέσεων. Είναι σηµαντικό να υπάρχει 

εµπιστοσύνη αλλά όπως σχολιάστηκε νωρίτερα, οι Αµερικάνοι δεν χρειάζεται να 

χτίσουν µια σχέση γιατί εµπιστεύονται την άλλη πλευρά µέχρι να αποδειχθεί το 

αντίθετο. Σκοπός τους είναι η µεγιστοποίηση των κερδών, του µεριδίου αγοράς, 

επίτευξη στρατηγικών στόχων, κ.α., κατοχυρώνοντας τα συµφέροντά τους µε πολύ 

συγκεκριµένα και λεπτοµερή συµφωνητικά. Επίσης, διαθέτουν ισχυρό νοµικό 

σύστηµα και δεν υπογράφουν τίποτα αν δεν ελεγχθεί πρώτα από τους νοµικούς 

συµβούλους τους. Η νοµική προστασία αποτελεί πολλές φορές αναπόσπαστο κοµµάτι 

των αµερικάνικων επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, οι Metcalf et al. (2007) συµπεραίνουν από την έρευνά τους ότι οι 

Αµερικάνοι δεν ενδιαφέρονται αυστηρά µόνο για την ολοκλήρωση της συµφωνίας 

µέσω συµβολαίου στο βαθµό που θεωρείται µέχρι τώρα ως επικρατέστερη άποψη. 

Στην έρευνα των Metcalf et al. (2006) αποδεικνύεται ότι οι Αµερικάνοι 

διαπραγµατευτές ενδιαφέρονται για τη δηµιουργία µακροχρόνιας σχέσης, ιδίως όταν 

πρόκειται για συνεργασίες που αφορούν στη διοίκηση λειτουργιών. 

Οι Metcalf et al. (2007) αιτιολογούν αυτή την αλλαγή στη συµπεριφορά των 

αµερικανών ως απόρροια της εξέλιξής τους και της εµπειρίας που έχουν αποκοµίσει 

από το παγκόσµιο επιχειρείν. Επιπλέον, έχουν δεχθεί έντονη κριτική για την 

επιθετική τους προσέγγιση κατά το διάστηµα του 1980 – 1990, καθώς έβλαπταν την 

σχέση που θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µέσα από µια συνεργασία για χάρη του 

κλεισίµατος της συµφωνίας. Η παγκοσµιοποίηση των αγορών και η επαφή των 

αµερικάνικων στελεχών µε άλλους πολιτισµούς, ενδεχοµένως να έχει βοηθήσει τους 
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διαπραγµατευτές να κατανοήσουν τις διαφορές και να υιοθετήσουν πιο ευέλικτους 

τρόπους διαπραγµάτευσης. 

 

4.4. Ανακεφαλαίωση 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύχθηκε το τελευταίο στάδιο της διαπραγµατευτικής 

διαδικασίας και η πιθανή κατάληξη των διαβουλεύσεων των συµµετεχόντων. 

Αναλύονται µέθοδοι µε τις οποίες µπορεί να κλείσει η διαδικασία, που στην 

πραγµατικότητα επηρεάζουν το αποτέλεσµα γιατί µπορεί να θεωρηθούν ως τακτικές 

για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων. Το αποτέλεσµα µπορεί να είναι είτε 

συνθετικό είτε επιµεριστικό, ανάλογα µε τα συµφέροντα και τον τρόπο 

διαπραγµάτευσης της κάθε πλευράς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι περιπτώσεις 

των Κινέζων, Αράβων και Αµερικάνων. Σύµφωνα µε τη θεωρία, κουλτούρες όπως η 

Κινέζικη και αυτή της Μέσης Ανατολής, ενδιαφέρονται για τη δηµιουργία σχέσεων 

και έπειτα για τη σύναψη συµβολαίου, συνεπώς επιδιώκουν ένα συνεργατικό 

αποτέλεσµα. Αντίθετα οι Αµερικάνοι εστιάζουν στο συµβόλαιο χωρίς να 

ασχολούνται ιδιαίτερα µε τις σχέσεις ανάµεσα στους διαπραγµατευτές, γεγονός που 

τείνει να περιοριστεί τα τελευταία χρόνια. 

Στο επόµενο κεφάλαιο θα συζητηθούν κάποιοι κανόνες και πράγµατα που πρέπει να 

εφαρµόσει ή να αποφύγει ο διαπραγµατευτής που ασχολείται µε διεθνείς 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5.1. Εισαγωγικά 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, είναι αντιληπτό ότι η διαπραγµάτευση δεν είναι µια 

στατική διαδικασία, εξελίσσεται διαρκώς και τα δεδοµένα µπορεί να 

διαφοροποιούνται από τη µία συνεδρία στην επόµενη. Ιδιαίτερα στις διεθνείς 

διαπραγµατεύσεις τα πράγµατα είναι ακόµα πιο περίπλοκα αφού εµπλέκονται 

διαπραγµατευτές µε διαφορετικά προσωπικά χαρακτηριστικά, κουλτούρα, αντιλήψεις 

και προέρχονται από διαφορετικό περιβάλλον και υπόβαθρο. Για το λόγο αυτό, οι 

διαπραγµατευτές που ασχολούνται µε διεθνείς δραστηριότητες πρέπει να είναι πολύ 

προσεκτικοί και να προετοιµάζονται κατάλληλα όταν πρόκειται να αντιµετωπίσουν 

την άλλη πλευρά. 

 

5.2. Γενικοί κανόνες διαπραγµατεύσεων 

Οι Abbasi & Hollman (1993) υποστηρίζουν ότι τα στελέχη που συµµετέχουν στις 

διεθνείς διαπραγµατεύσεις πρέπει να είναι εξοικειωµένα µε την κουλτούρα της άλλης 

µεριάς, γιατί έτσι µπορούν να κατανοήσουν τη στάση και ηθική, τις παραδόσεις, 

αξίες και συνήθειες που επικρατούν στον άλλο επιχειρηµατικό και κοινωνικό κόσµο. 

Πιο συγκεκριµένα θεωρούν, ότι τα στελέχη που εµπλέκονται σε συναλλαγές µε άλλες 

κουλτούρες όπως της Μέσης Ανατολής, είναι απαραίτητο να κρίνουν χωρίς 

προκαταλήψεις, να είναι θετικά και ευέλικτα απέναντι στα χαρακτηριστικά των 

οµολόγων, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασµό για το σύστηµα αξιών τους. Επίσης, 

θα πρέπει να θεωρούν ότι τα στελέχη άλλης κουλτούρας είναι απλώς διαφορετικά και 

όχι κατώτερα. Η άνιση συµπεριφορά και η υποτίµηση της κουλτούρας και των αξιών 

της αντίθετης µεριάς, συνήθως οδηγούν σε µη επιθυµητά αποτελέσµατα. 

Με αυτή την προσέγγιση φαίνεται να συµφωνούν και οι Herbig & Kramer (1993), οι 

οποίοι συνοψίζουν τρεις βασικούς κανόνες για την επιτυχηµένη έκβαση των 

διαπολιτισµικών διαπραγµατεύσεων: 
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1. Τα στελέχη θα πρέπει να είναι προετοιµασµένα να επικοινωνήσουν και να 

λειτουργήσουν σε περιβάλλον όπου επικρατούν δύο ή και περισσότερες 

πολιτισµικές διαστάσεις. Θα πρέπει να αναγνωρίζουν την διαφορετικότητα 

των οµολόγων στην αντίληψη, στις απόψεις και προσεγγίσεις και στα 

κίνητρα. 

2. Θα πρέπει να κρατούν ουδέτερη στάση στα θέµατα κουλτούρας. Όπως 

αναφέρουν οι Abbasi & Hollman (1993), στελέχη που ανήκουν σε άλλη 

κουλτούρα είναι ίσα και όχι κατώτερα. Ακόµα και αν τα στελέχη δεν 

ενστερνίζονται χαρακτηριστικά µιας κουλτούρας, είναι καλό να σκέφτονται 

ότι δεν χρειάζεται να αντιπαραθέτουν τις προσωπικές τους απόψεις και να 

τους ενδιαφέρει µόνο το επαγγελµατικό κοµµάτι. 

3. Είναι απαραίτητη η ευαισθησία για τους κανόνες ή τα ταµπού µιας 

κουλτούρας γιατί τα στελέχη πρέπει να προσαρµόσουν τη συµπεριφορά τους 

στις επικρατούσες συνθήκες έτσι ώστε να µη προκαλέσουν δυσάρεστα 

συναισθήµατα ή άγχος στην αντίθετη πλευρά. 

Το κλειδί για να φτάσει µια διαπραγµάτευση πιο κοντά στην επιτυχία, είναι να 

κατανοήσουν πλήρως τα στελέχη την άλλη πλευρά. Έτσι, µπορούν να ωφεληθούν και 

να καταλήξουν σε αποτέλεσµα νίκης για όλους τους συµβαλλοµένους, γιατί 

αντιλαµβάνονται τις ανάγκες και απαιτήσεις των οµολόγων. ∆ιαφορετικά, 

προκύπτουν προβλήµατα συνεννόησης και επικοινωνίας µε συνέπεια να µη γίνονται 

αντιληπτές οι προθέσεις του καθενός και συχνά να µην ολοκληρώνεται η συµφωνία. 

Η αποτυχία των διαπραγµατεύσεων είναι πιθανό να προκαλέσει µεγάλο κόστος σε 

απώλεια χρήµατος και χρόνου. 

Ο Hum (2007) προτείνει την κατάλληλη προετοιµασία και εκπαίδευση των στελεχών 

για την ανταπόκρισή τους στις διαπολιτισµικές διαπραγµατεύσεις. Η εκπαίδευση θα 

πρέπει να περιλαµβάνει role- plays και προσοµοίωση σε σενάρια και περιστατικά 

κριτικής σηµασίας. Επίσης, στις κουλτούρες που θα αντιµετωπίσουν τα στελέχη, 

πρέπει να δοθεί έµφαση στη διαφορετική τους στάση ώστε να κατανοήσουν τις 

καταστάσεις υπό το πρίσµα της άλλης κουλτούρας. 

Η προετοιµασία των στελεχών πριν το στάδιο της κατά πρόσωπο διαπραγµάτευσης 

για την κατανόηση των κανόνων άλλης κουλτούρας, θα πρέπει να περιλαµβάνει την 
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ανασκόπηση της αντίθετης κουλτούρας και θέµατα που πρέπει να ξεκαθαριστούν από 

νωρίς. Τα θέµατα αυτά είναι το µοντέλο επικοινωνίας λεκτικής και µη λεκτικής, το 

σύστηµα λήψης αποφάσεων, η επιλογή γλώσσας στην οποία θα πραγµατοποιηθούν οι 

διαβουλεύσεις, η αντίληψη του χρόνου και η στάση απέναντι στην ιεραρχία και το 

«πρόσωπο». 

Επίσης, δίνει και ο Hum (2007) κατευθύνσεις για επιτυχηµένες διεθνείς 

διαπραγµατεύσεις. Τα στελέχη της µιας πλευράς θα πρέπει να διαβεβαιωθούν ότι 

έχουν µελετήσει προσεκτικά το υπόβαθρο της άλλης και έχουν κάνει σωστή 

ανασκόπηση. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσουν το διαπραγµατευτικό στυλ και 

το βήµα που θα ακολουθήσουν στη διάρκεια όλης της διαδικασίας. Θα πρέπει να 

επενδύσουν χρόνο για τη δηµιουργία σχέσεων µε την άλλη πλευρά από τα αρχικά 

στάδια των διαπραγµατεύσεων και να δείξουν υποµονή. Αρκετές φορές χρειάζεται η 

συµµετοχή µεταφραστών και διερµηνέων, οι οποίοι διαθέτουν ικανότητες και 

εµπειρία στις διεθνείς συναλλαγές. Τέλος, τα στελέχη είναι καλό να λαµβάνουν 

υπόψη το γεγονός ότι οι διαπραγµατεύσεις µπορεί να συνεχισθούν ακόµα και µετά 

την έγγραφη συµφωνία των πλευρών. 

Ένας παράγοντας εξίσου σηµαντικός, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κουλτούρες που 

τα δικαιώµατα της γυναίκας είναι περιορισµένα όπως στη Μέση Ανατολή, είναι οι 

διαφορές στο φύλλο. Ανάλογα µε το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις πρέπει να επιλέξουν 

τα στελέχη που θα συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις. Σε φιλελεύθερες κοινωνίες οι 

γυναίκες έχουν ίδια αντιµετώπιση µε τους άνδρες στον επαγγελµατικό χώρο. Όταν 

όµως πρόκειται για τη Μέση Ανατολή, καλό είναι η οµάδα να απαρτίζεται από 

άνδρες, ιδίως στις θέσεις που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων. 

Ανεξάρτητα όµως µε τους περιορισµούς στο θέµα του φύλλου που µπορεί να έχει µια 

κουλτούρα, τα φύλλα αντιλαµβάνονται διαφορετικά την διαπραγµάτευση ως προς την 

επιλογή διαπραγµατευτικού στυλ, την επίδοση, την αυτό – αξιολόγηση και την τάση 

για υποβολή εναρκτήριας προσφοράς (Li et al., 2007). Οι γυναίκες εστιάζουν στη 

διατήρηση καλής σχέσης, επιδεικνύοντας τα κοινά σηµεία και προσεγγίσεις, ενώ οι 

άνδρες ενδιαφέρονται για τη νίκη και εφαρµόζουν ένα πιο ανταγωνιστικό στυλ. Οι Li 

et al. (2007) θεωρούν επίσης ότι οι άντρες πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσµατα σε 

επιµεριστικές διαπραγµατεύσεις, σε αντίθεση µε τις γυναίκες οι οποίες µεγιστοποιούν 
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τα οφέλη της επιχείρησης σε συνθετικές. Αναφορικά µε την έναρξη 

διαπραγµατεύσεων µε προσφορά, παρατηρείται ότι οι άνδρες το υλοποιούν πρόωρα 

σε σχέση µε τις γυναίκες. Εποµένως, εκτός από τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας 

και τα προσωπικά χαρακτηριστικά, οι ιδιαιτερότητες του κάθε φύλλου επηρεάζουν 

εξίσου τη συµπεριφορά των στελεχών στις διαπραγµατεύσεις. 

 

5.3. Dos/ Don’ts 

Οι ερευνητές Herbig & Kramer (1991) και Cellich & Jain (2004) έχουν διαµορφώσει 

κάποιους κανόνες που είτε πρέπει να ακολουθήσουν είτε να αποφύγουν οι διεθνείς 

διαπραγµατευτές. Αυτοί οι κανόνες αφορούν στην προετοιµασία πριν τις επίσηµες 

διαπραγµατεύσεις, στις κατά πρόσωπο διαπραγµατεύσεις αλλά και στο κλείσιµο της 

συµφωνίας. Επίσης, έχουν πολλά κοινά σηµεία µε τους παράγοντες που αναφέρθηκαν 

στην προηγούµενη παράγραφο. Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά παρακάτω: 

Πίνακας 5.1 DOs & DON’Ts 

Dos 

1 Καλή γνώση του περιεχοµένου της διαπραγµάτευσης και προετοιµασία 

2 Καθορισµός ξεκάθαρων στόχων και επιθυµητού αποτελέσµατος 

3 Συµφωνία σε ατζέντα που συµβαδίζει µε τους στόχους και θέτει ρεαλιστικές προθεσµίες 

4 Ανάπτυξη σχέσεων µε την άλλη πλευρά χωρίς υπερβολές 

5 Επιδίωξη άτυπων συναντήσεων πριν την κατά πρόσωπο διαπραγµάτευση 

6 Προσήλωση στο πρωτόκολλο 

7 Κατανόηση θεµάτων εθνικής ευαισθησίας 

8 Εκτίµηση της ευελιξίας αλλά και των εµποδίων που αντιµετωπίζει η άλλη πλευρά 

9 

Κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και διαµόρφωση κατάλληλης 

προσέγγισης 

10 

Κατά το σχεδιασµό στρατηγικής και τακτικών πρέπει να συνυπολογίζεται η ύπαρξη 

απαιτήσεων τελευταίας στιγµής από την άλλη πλευρά 

11 

Συχνές αλλά εύστοχες ερωτήσεις και σωστή ακρόαση για λήψη πληροφοριών και 

κατανόηση των οµολόγων 

12 

Έµφαση στα οφέλη που θα αποκοµίσει η µια πλευρά αν αποδεχθεί την πρόταση της 

άλλης 

13 

Σηµειώσεις σε όλη τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και ιδιαίτερα για τις 

παραχωρήσεις του καθενός 

14 

Εξέταση του προσχεδίου και των όρων της συµφωνίας και αίτηση για επεξηγήσεις πριν 

υπογραφεί το τελικό συµβόλαιο 

Don'ts 

1 Αντιµετώπιση της κατάστασης σύµφωνα µε προσωπικές αντιλήψεις και λογική 
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2 Πίεση σε ένα θέµα ή για µια απόφαση, ενώ η άλλη πλευρά δεν είναι έτοιµη να αποδεχθεί 

3 Προσέγγιση των διαπραγµατεύσεων µε σκοπό το προσωπικό όφελος 

4 Απαίτηση για παραχωρήσεις σε θέµατα πολιτικής ή πολιτισµικής ευαισθησίας 

5 

Εµµονή στην ατζέντα ακόµα κι αν η άλλη πλευρά έχει θέσει διαφορετικές 

προτεραιότητες 

6 Χρήση ορολογίας που γίνεται δύσκολα κατανοητή από τους οµολόγους 

7 Παράβλεψη της ιεραρχίας 

8 

Έλλειψη συνεργασίας εντός της οµάδας και φανέρωση του προβλήµατος στα στελέχη 

της αντίθετης µεριάς 

9 Σταθερότητα σε ακραίες απόψεις 

10 

Βιασύνη για κλείσιµο της συµφωνίας ή παραχώρηση σε ζηµιογόνες προτάσεις από πίεση 

λόγω προθεσµιών 

11 Πραγµατοποίηση µεγάλων παραχωρήσεων την τελευταία στιγµή 

12 

Παράβλεψη του στόχου µακροπρόθεσµης συνεργασίας εξαιτίας διαφωνιών 

δευτερεύουσας σηµασίας 

13 Υπερβολές στους συναισθηµατισµούς κατά τη λήξη της συµφωνίας 

14 

Συζήτηση της συµφωνίας εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλα τα θέµατα. Υπάρχει κίνδυνος 

να αρχίσουν εκ νέου οι διαπραγµατεύσεις 

 

Όσον αφορά περιοχές µε ιδιαιτερότητες, όπως η εµπλοκή της θρησκείας στον 

κοινωνικό και επιχειρηµατικό χώρο, υπάρχουν κάποια σηµεία επίσης αξιοπρόσεκτα 

για τα στελέχη που συµµετέχουν σε διαπολιτισµικές διαπραγµατεύσεις. Οι Abbasi & 

Hollman (1993) παρατηρούν ότι διαπραγµατευτές που πρόκειται να εµπλακούν σε 

διαβουλεύσεις µε Ισλαµικές κουλτούρες πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές αρχές που 

επιτρέπεται να ενστερνίζονται ή επιβάλλεται να αποφεύγουν. Ακολουθούν παρακάτω 

οι υποδείξεις που σχετίζονται µε την κουλτούρα και τη θρησκεία των Αράβων: 

• Σεβασµό στη θρησκεία και στην ύπαρξη Θεού, του Αλλάχ. 

• Τιµή στους γονείς αλλά και στους ηλικιακά µεγαλύτερους. 

• Εκτίµηση της γενναιοδωρίας αλλά όχι της σπατάλης. 

• ∆ιαπραγµάτευση µε δικαιοσύνη, ισότητα και ειλικρίνεια. 

• Η Θεϊκή θέληση µπορεί να επηρεάζει το αποτέλεσµα των 

διαπραγµατεύσεων. 

 

5.5. Συµπεράσµατα 

Στη σηµερινή εποχή η παγκοσµιοποίηση των αγορών είναι γεγονός και µια 

κατάσταση µη αναστρέψιµη (Χατζηδηµητρίου, 2003). Οι επιχειρήσεις 
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δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο στη διεθνή αγορά για να µπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισµό, να αυξήσουν κέρδη και µερίδιο αγοράς. Τα 

στελέχη αποκτούν µεγαλύτερη εµπειρία από τις διαπολιτισµικές δραστηριότητες, 

όµως, χρειάζεται να επενδύσουν στην εκπαίδευση και στη γνώση των παραγόντων 

που επηρεάζουν τις συναλλαγές τους. 

Αρχικά, γίνεται αντιληπτό πόσο σηµαντική είναι η διερεύνηση των µεταβλητών που 

διαµορφώνουν τις διαπραγµατεύσεις στις διεθνείς επιχειρηµατικές συναλλαγές και η 

κατανόηση των διαφορών που εντοπίζονται στα στελέχη, στις προσωπικές απόψεις 

και στην επαγγελµατική συµπεριφορά. Οι διαπραγµατεύσεις γίνονται µεταξύ 

στελεχών που προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον µε αποτέλεσµα να είναι ακόµα πιο δύσκολη η επιτυχηµένη 

έκβασή τους. Για το λόγο αυτό πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες και 

ιδιαίτερα αυτοί που έχουν να κάνουν µε την κουλτούρα. 

Η κουλτούρα επηρεάζει τον τρόπο συµπεριφοράς και προσέγγισης των 

διαπραγµατεύσεων όπως επίσης και την αντίληψη των µηνυµάτων. Είναι πιθανό 

άτοµα διαφορετικής κουλτούρας να λάβουν τα ίδια µηνύµατα αλλά να τα 

κατανοήσουν µε άλλο τρόπο. Τα στελέχη πρέπει να αποκτήσουν γνώση και 

εξοικείωση µε την άλλη κουλτούρα που πρόκειται να συνεργαστούν ώστε να 

επικοινωνήσουν πιο αποτελεσµατικά και να αποκωδικοποιήσουν τα µη λεκτικά 

µηνύµατα. Η επικοινωνία είναι βασικό συστατικό µιας επιτυχηµένης 

διαπραγµάτευσης  γιατί αν προκύψουν προβλήµατα, θα δηµιουργηθεί αρνητικό κλίµα 

και ίσως να µην καταλήξουν οι πλευρές σε συµφωνία. Εκτός από τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που διαθέτουν τα στελέχη, είναι απαραίτητο να µην τοποθετούν ετικέτες 

λόγω κουλτούρας, να διατηρούν ανοιχτό πνεύµα και να διαθέτουν χρόνο για να 

καταλάβουν τις αξίες, παραδόσεις και ιδανικά που χαρακτηρίζουν τους οµολόγους 

τους. 

Επιπλέον, αποτέλεσµα της καλής επικοινωνίας είναι η ανταλλαγή κατάλληλων 

πληροφοριών που οδηγεί σε αντίληψη των αναγκών και των στόχων της άλλης 

πλευράς, στη δηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης και στην οργάνωση και προετοιµασία 

των στελεχών. Εφόσον λάβουν επαρκή πληροφόρηση, µπορούν να σχεδιάσουν τη 
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στρατηγική και τακτικές και να προετοιµάσουν την ατζέντα και τις προτάσεις που θα 

διαπραγµατευτούν στις συναντήσεις. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία των Gauri & Usunier (2003), η διαδικασία των 

διαπραγµατεύσεων χωρίζεται σε τρία στάδια, των άτυπων διαπραγµατεύσεων, των 

τυπικών και την τελική συµφωνία. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι όλα τα στάδια 

είναι εξίσου σηµαντικά, οι µεταβλητές επηρεάζουν όλη τη διαδικασία και η µετάβαση 

από ένα στάδιο στο επόµενο µεταφέρει την ατµόσφαιρα που έχει δηµιουργηθεί σε 

αυτό. Όσον αφορά στη στρατηγική, η επιλογή της εξαρτάται από διάφορες 

παραµέτρους, όπως είναι οι αρχικοί στόχοι της οµάδας, αν δηλαδή επιδιώκουν 

επιµεριστικό ή συνεργατικό αποτέλεσµα, από τις σχέσεις που έχουν δηµιουργηθεί, το 

επίπεδο εµπιστοσύνης και τη θέση ισχύος που κατέχει η κάθε πλευρά. Οι τακτικές 

προσαρµόζονται στην στρατηγική και αντίστροφα, οι οποίες µπορεί να 

χρησιµοποιούνται εναλλακτικά, ανάλογα µε τα θέµατα διαπραγµάτευσης. 

Οι µελέτες περιπτώσεων βεβαιώνουν ότι το διαπραγµατευτικό στυλ και ο τρόπος 

προσέγγισης της διαπραγµάτευσης, διαφοροποιούνται, επίσης, ανάλογα µε την 

κουλτούρα. Οι περιοχές που µελετήθηκαν, Κίνα, Μέση Ανατολή και Η.Π.Α. 

παρουσιάζουν οµοιότητες και διαφορές στους τοµείς του περιβάλλοντος, της 

κουλτούρας και των στρατηγικών επιλογών. 

Πρώτα απ’ όλα, διαφέρουν οι οικονοµικές συνθήκες, ο τρόπος του επιχειρείν, το 

πολιτικό περιβάλλον και η κοινωνική δοµή. Η Κίνα είναι µια αναδυόµενη οικονοµία, 

µε κοµµουνιστικά κατάλοιπα και ασταθές νοµικό πλαίσιο. Αντίστοιχα, στη Μέση 

Ανατολή η κυβέρνηση εµπλέκεται σηµαντικά στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

και είναι έντονα τα γραφειοκρατικά φαινόµενα. Η Μέση Ανατολή, έχει 

εκδηµοκρατιστεί σε ορισµένες περιοχές αλλά υπάρχουν ακόµα απολυταρχικά 

καθεστώτα µε θρησκευτικές επιρροές ακόµα και στη νοµοθεσία. Το Ισλάµ καθορίζει 

τον τρόπο της κοινωνικής ζωής αλλά και της επαγγελµατικής, όπως ο 

κοµφουκιανισµός στην Κίνα. Πρόκειται για κολεκτιβιστικές κοινωνίες που προάγεται 

το κοινωνικό καλό έναντι του προσωπικού. 

Στις Η.Π.Α., αντίθετα, δεν υπάρχουν πνευµατικές ή θρησκευτικές επιρροές και 

υπερισχύει ο ατοµικισµός. Η αγορά είναι από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως και 

χαρακτηρίζεται ως ελεύθερη, που σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν εµπόδια στις 
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επαγγελµατικές δραστηριότητες. Ο καθένας έχει δικαίωµα στο επιχειρείν και στην 

επαγγελµατική εξέλιξη. Υπάρχει ισότητα και το εργατικό δυναµικό αποτελείται από 

άλλες εθνικότητες σε µεγάλο βαθµό, όπως και η συµµετοχή γυναικών καλύπτει 

σχεδόν το 50% (Accuf, 2008). Τηρείται η ιεραρχία αλλά όχι µε την αυστηρή µορφή 

όπως στη Μέση Ανατολή. Στις αραβικές χώρες, η γυναίκα δεν έχει θέση στον 

επαγγελµατικό χώρο και τα δικαιώµατά της είναι πολύ περιορισµένα. 

Σε θέµατα πρωτοκόλλου οι Κινέζοι και οι Άραβες είναι αρκετά τυπικοί, κάτι που 

εκφράζει το σεβασµό στην διαδικασία και στους συµµετέχοντες. Ο λόγος που είναι 

αυστηρά προσκολληµένοι στους τύπους µπορεί να έγκειται στο γεγονός ότι είναι 

κουλτούρες µε υψηλά επίπεδα µη λεκτικής επικοινωνίας. Τα συµφραζόµενα παίζουν 

σηµαντικό ρόλο, γιατί αν δεν µεταφρασθούν σωστά, µπορεί να καταλήξει η 

επικοινωνία σε απώλεια του status ή του «προσώπου» για κάποιους από τους 

διαπραγµατευτές και θεωρείται µεγάλο πλήγµα για τις συγκεκριµένες κουλτούρες. 

Στη λεκτική επικοινωνία Άραβες και Κινέζοι, δεν είναι ευθείς και οι εκφράσεις τους 

συχνά αφήνουν διφορούµενο νόηµα. Στο σηµείο αυτό είναι πιθανή µια σύγκρουση 

όταν διαπραγµατεύονται µε κουλτούρες όπως η αµερικάνικη.  Οι Αµερικάνοι είναι 

λαός µε ελάχιστα συµφραζόµενα στην επικοινωνία και η ευθύτητα και ειλικρίνεια 

είναι χαρακτηριστικά όλων των στελεχών. Για το λόγο αυτό ζητούν το ίδιο και από 

την άλλη πλευρά γιατί έτσι θεωρούν ότι είναι πιο ξεκάθαρες οι σχέσεις και πιο 

εύκολο να αντιµετωπισθούν εµπόδια. Οι Άραβες και οι Κινέζοι όµως, έρχονται σε 

δύσκολη θέση και µπορεί να νιώσουν άβολα ή ακόµα και να θεωρήσουν ότι υπάρχει 

περίπτωση να προσβάλλουν τους οµολόγους. Εποµένως, για να είναι επιτυχηµένη η 

διαπολιτισµική επικοινωνία, όλες οι πλευρές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες και προτιµήσεις της άλλης. 

Ακόµα µια σηµαντική διάκριση µεταξύ αυτών των λαών είναι η αντίληψη του 

χρόνου. Οι Κινέζοι και Άραβες, θεωρούν ότι ο χρόνος δεν έχει σηµασία ιδίως στη 

σύναψη σχέσεων και εµπιστοσύνης. Αποφεύγουν τις βιασύνες και διαθέτουν όσο 

χρόνο χρειαστεί για να γνωρίσουν την άλλη πλευρά και να κρίνουν αν µπορούν να 

συνεργαστούν περαιτέρω και να προχωρήσουν σε επόµενο στάδιο διαπραγµάτευσης. 

Είναι ζήτηµα κουλτούρας και στην περίπτωση των Αράβων θρησκευτικό πιστεύω, 

καθώς ο Αλλάχ αποφασίζει και ο χρόνος είναι µια ασήµαντη έννοια. Επίσης, οι 

συγκεκριµένες κουλτούρες θεωρούν ότι ο χρόνος έχει πολυδιάστατη µορφή, δηλαδή 
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µπορούν να κάνουν διαφορετικά πράγµατα ταυτόχρονα αλλά προσεγγίζουν τα θέµατα 

µε µια σειρά. Οι Αµερικάνοι επίσης λειτουργούν προσεγγίζοντας κάθε θέµα 

ξεχωριστά και τη στιγµή που πρέπει. Όµως, ο χρόνος έχει αξία και η σπατάλη του 

µπορεί να οδηγήσει σε οικονοµικές απώλειες. Έτσι, δηµιουργούνται προβλήµατα 

γιατί οι Αµερικάνοι µπορεί να φτάσουν στο σηµείο της βιασύνης ενώ οι Κινέζοι και 

Άραβες αφήνουν το χρόνο να κυλά χωρίς να προκύπτουν απτά αποτελέσµατα ώστε 

να ικανοποιούν τους οµολόγους διαφορετικής κουλτούρας. 

Όπως βεβαιώθηκε από τη βιβλιογραφία,  κολεκτιβιστικές κουλτούρες µε µεγάλη 

απόσταση εξουσίας τείνουν να αποφεύγουν το ρίσκο και να αφήνουν τη λήψη 

αποφάσεων στην ηγεσία του οργανισµού. Άραβες και Κινέζοι παρουσιάζουν άλλο 

ένα κοινό χαρακτηριστικό και αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρά την ιεραρχία. Μπορεί να 

συζητούν ως οµάδα και να επιδιώκουν οµοφωνία για µια απόφαση, όµως λαµβάνεται 

αποκλειστικά από την ανώτατη βαθµίδα. Από την άλλη µεριά οι Αµερικάνοι έχουν 

µεγαλύτερη ευκολία κινήσεων και ευελιξία σε καταστάσεις ρίσκου και οι αποφάσεις 

λαµβάνονται ακόµη και από στελέχη που δεν βρίσκονται σε διευθυντικές θέσεις. Έτσι 

µειώνουν τις χρονικές καθυστερήσεις και τα φαινόµενα γραφειοκρατίας που είναι 

έντονα στις άλλες  περιπτώσεις. 

Όσον αφορά στη διαµόρφωση των στρατηγικών και τακτικών η κάθε κουλτούρα 

παρουσίασε διαφορετική συµπεριφορά. Οι Κινέζοι συµπεριφέρονται ανταγωνιστικά 

και συνεργατικά στην ίδια διαπραγµάτευση, ανάλογα µε το θέµα που τίθεται υπό 

συζήτηση. Οι Άραβες επιδιώκουν τη συνθετική προσέγγιση, εξαρτάται όµως από τη 

εµπιστοσύνη που δείχνουν για την άλλη µεριά. Αν καταλάβουν ότι δεν µπορούν να 

εµπιστευθούν εύκολα τους συνοµιλητές, διαθέτουν περισσότερο χρόνο στους 

«αντιπάλους», ή συµπεριφέρονται πιο ανταγωνιστικά. ∆ίνουν βαρύτητα στις 

διασυνδέσεις και χρησιµοποιούν τις δικές τους ως σηµείο επιρροής. Οι Αµερικάνοι, 

ενώ έχουν την ταυτότητα των επιθετικών, στην πραγµατικότητα έχουν εξελιχθεί λόγω 

της εµπειρίας και ενασχόλησης µε τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις. Ακολουθούν πλέον 

πιο συνθετικές τακτικές και επιδιώκουν αποτέλεσµα νίκης για όλους τους 

συµµετέχοντες. 

Τελικά, ενώ η βιβλιογραφία έως τώρα συµπεραίνει ότι οι Άραβες και Κινέζοι 

επιδιώκουν πρώτα καλές σχέσεις και µετά το συµβόλαιο, πρόσφατες έρευνες 
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δείχνουν ότι και οι Αµερικάνοι επιθυµούν το ίδιο. Βέβαια, η διάκριση έγκειται στο 

ότι οι Άραβες ενδιαφέρονται πάνω από όλα για τη σχέση ακόµα και αν δεν 

µεγιστοποιούν το όφελός τους. Οι Κινέζοι, επενδύουν στη σχέση αλλά αν έχουν µια 

καλύτερη εναλλακτική πρόταση συµπεριφέρονται ανταγωνιστικά και οι Αµερικάνοι, 

στοχεύουν εξαρχής στο κλείσιµο της συµφωνίας ακόµα κι αν δεν έχουν γνωρίσει 

τόσο καλά την άλλη πλευρά. Η έννοια του συµβολαίου για τους Άραβες και Κινέζους 

έχει πιο χαλαρή σηµασία αφού το περιεχόµενό του µπορεί να µεταβληθεί ανάλογα µε 

τις συνθήκες. Οι Αµερικάνοι τηρούν ό,τι υπογράφουν και η προσήλωση τους στο 

συµβόλαιο είναι ένδειξη αξιοπιστίας και συνέπειας. 

Καταλήγοντας, είναι εµφανές ότι οι Άραβες µε τους Κινέζους έχουν αρκετά σηµεία 

επαφής εν αντιθέσει µε τους Αµερικάνους. Οι κουλτούρες που αναλύθηκαν είναι 

αντιπροσωπευτικές καθώς επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη συµπεριφορά των 

διαπραγµατευτών. Ωστόσο, δεν µπορεί να γίνει γενίκευση γιατί το κάθε στέλεχος 

επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως τα προσωπικά κίνητρα και η 

ψυχολογική κατάσταση, η εµπειρία, οι γνώσεις κ.α. Επιπρόσθετα, αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η κινητικότητα των στελεχών και οι δραστηριοποίησή τους σε 

διάφορες χώρες βοηθάει στην εξοικείωση αλλά και στην προσαρµογή της στάσης 

τους ανάλογα µε τις περιστάσεις. Εποµένως, τα εµπόδια παύουν να υπάρχουν ή 

αντιµετωπίζονται µε µεγαλύτερη άνεση και επαγγελµατισµό. Οι µελέτες που έχουν 

γίνει τα τελευταία χρόνια έχουν συνεισφέρει σηµαντικά στη βελτίωση και 

εκπαίδευση των στελεχών και καλύπτουν µεγάλο φάσµα των αναγκών που 

προκύπτουν από τις διεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες.  
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