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Περίληψη 

 

Οι διαπραγματεύσεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον ή διεθνείς επιχειρηματικές 

διαπραγματεύσεις είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιέφερε ανέκαθεν και με το οποίο 

ασχολήθηκα τόσο ως υπάλληλος όσο και ως επιχειρηματίας. Αυτός είναι και ο κύριος 

λόγος που το επέλεξα για το θέμα της παρούσας εργασίας στην οποία περιγράφω και 

αναλύω τη διαδικασία των διεθνών επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων καθώς και των 

παραγόντων που τις επηρεάζουν.  

 Ο βασικός στόχος μου είναι να μπορέσω να αναδείξω όλα εκείνα τα στοιχεία που 

κάνουν αυτού του είδους τις διαπραγματεύσεις, πιο περίπλοκες, ιδιαίτερες, 

δυσκολότερες και πιο εύθραυστες σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε 

επιχειρηματίες ή επιχειρήσεις που προέρχονται από την ίδια χώρα.  

 Το σύνολο των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία 

προέρχεται από τη μελέτη και ανάλυση της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας πάνω στο 

θέμα, αλλά και από δικές μου εμπειρίες από συμμετοχή μου σε διαπραγματεύσεις 

τέτοιου είδους, άλλες φορές ως μέλος ομάδας και άλλες ως μεμονωμένος 

επιχειρηματίας.  

 Μετά την παράθεση όλων των πληροφοριών και στοιχείων γίνεται ξεκάθαρη η 

ιδιαιτερότητα και περιπλοκότητα των διεθνών επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων 

καθώς και οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν κύρια σε αυτήν την ιδιαιτερότητα. 

Οι διαφορές κουλτούρας μεταξύ των λαών προβάλλουν ως ο βασικότερος παράγοντας 

που επηρεάζει τις διαπραγματεύσεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και οδηγεί 

κατά κύριο λόγο τις στρατηγικές επιλογές των εκάστοτε διαπραγματευομένων μερών. 
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Abstract 

 

Negotiations in the international economic environment or international business 

negotiations are a subject that I was always interested in and one that I dealt with both 

as an employee and as a businessman. This was the main reason behind my decision to 

choose them as a topic for this paper in which I describe and analyze the process of 

international business negotiations as well as the factors that affect them. 

 My main target is to pinpoint all those elements that make this kind of negotiations 

special, more complex, more difficult and more fragile than negotiations that take part 

between businesspeople or companies that originate from the same country. 

 All the information that is included in this paper comes from studying and 

analyzing the existing literature on the topic but also from my own personal experiences 

as I have participated in this kind of negotiations sometimes as a member of a team and 

other times as a standalone businessman. 

 After all information and facts are presented the special nature and complexity of 

international business negotiations is evident and the main factors that contribute to that 

fact become quite clear. Cultural differences among people from different countries 

seem to be the main factor that affects negotiations in the international economic 

environment and mainly leads the strategic choices of each of the negotiating parties.  
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Μεθοδολογία 

 

Έχοντας ο ίδιος λάβει μέρος σε αρκετές περιπτώσεις διεθνών επιχειρηματικών 

διαπραγματεύσεων το ενδιαφέρον μου για το συγκεκριμένο θέμα είναι ιδιαίτερα 

αυξημένο. Ως μέλος ομάδας διαπραγμάτευσης εταιρίας που κατασκεύαζε σκάφη 

αναψυχής και άλλες θαλάσσιες κατασκευές πήρα μέρος σε διαπραγματεύσεις για τη 

σχεδίαση, τον εξοπλισμό και τη διαχείριση εργοστασίου παραγωγής πολυεστερικών 

σκαφών αναψυχής στο Ιράν (Μπαντάρ Αμπάς) και για την κατασκευή και τοποθέτηση 

πλωτών εξέδρων ελλιμενισμού και πρόσδεσης σκαφών στην Αίγυπτο (Μαρίνα Ελ 

Αλαμέιν).   

 Αργότερα, ως ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας, διαπραγματεύτηκα 

προσωπικά και πραγματοποίησα κατασκευαστικές εργασίες στην Ιταλία (Μιλάνο, 

Κρεμόνα και Πιατσέντζα), την Αγγλία (Λονδίνο), τη Σερβία (Βελιγράδι και Νις) και τη 

Λιβύη (Βεγγάζη και Μάρσα Ελ Μπρέγκα), ενώ διαπραγματεύτηκα και κάποια 

κατασκευαστικά έργα που τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν σε Νιγηρία (Λάγος), Ιράκ 

(Βαγδάτη και Καρμπάλα) και Ιορδανία (Κοιλάδα του Ιορδάνη).  

 Η συγγραφή της παρούσας εργασίας βασίστηκε στις εμπειρίες που αποκόμισα από 

τη συμμετοχή μου στις παραπάνω διαπραγματεύσεις καθώς και στη μελέτη και 

ανάλυση της γενικότερης βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα των διαπραγματεύσεων στο 

διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Μελετώντας, συνοψίζοντας και συγκρίνοντας υλικό 

που έχει ήδη δημοσιευτεί και στηριζόμενος και στην προσωπική μου εμπειρία, 

προσπαθώ να αναλύσω το θέμα των διεθνών επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων 

τονίζοντας τα σημεία εκείνα τα οποία ευθύνονται για την ιδιαιτερότητα αλλά και 

αυξημένη δυσκολία των διαπραγματεύσεων αυτών. 
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ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Εισαγωγή 

 

Η διαπραγμάτευση είναι μια δραστηριότητα στην οποία κάθε άνθρωπος επιδίδεται σε 

καθημερινή βάση, έστω και αν πολλές φορές δεν το συνειδητοποιεί. Στο μυαλό των 

περισσοτέρων, όταν ακούν τον όρο διαπραγμάτευση, έρχεται η εικόνα κυβερνητικών 

στελεχών, διοικητικών συμβουλίων, δικηγόρων και γενικά χρονοβόρων και 

πολύπλοκων διαδικασιών. Είναι αλήθεια ότι οι εικόνες αυτές αφορούν κάποιες 

περιπτώσεις, το συνολικό φάσμα όμως που καλύπτουν οι διαπραγματεύσεις είναι πολύ 

ευρύτερο. Διαπραγματεύσεις δεν πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς διπλωμάτες και 

στελέχη επιχειρήσεων, αλλά από όλους τους ανθρώπους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. 

Φυσικά ως επί το πλείστον οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν αφορούν ζητήματα όπως πχ. 

τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων, την απελευθέρωση ομήρων ή τη συγχώνευση 

πολυεθνικών επιχειρήσεων, παρόλα αυτά πάντως η δομή και η διαδικασία όλων των 

διαπραγματεύσεων είναι παρόμοια σε όλα τα επίπεδα, μια και σε τελική ανάλυση όλες 

οι διαπραγματεύσεις ότι και αν αφορούν πραγματοποιούνται μεταξύ ανθρώπων. 

Έτσι λοιπόν σε μια διαπραγμάτευση υπάρχουν δυο ή περισσότερα μέρη, τα οποία 

εισέρχονται σε αυτή τη διαδικασία εθελοντικά (σπάνια κάποιος υποχρεώνεται να 

διαπραγματευτεί) επειδή πιστεύουν ότι μπορούν να ασκήσουν επιρροή πάνω στους 

άλλους και να επιτύχουν καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών τους, λαμβάνοντας την 

ίδια στιγμή υπόψη τους και τις ανάγκες των άλλων. 

 Η εποχή μας όπως αναφέρει και ο Zartman (1976) είναι εποχή των 

διαπραγματεύσεων. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν έρθει πολύ πιο κοντά μεταξύ τους. Οι 

νέες τεχνολογίες έχουν εκμηδενίσει τις αποστάσεις, έχουν μικρύνει τους χρόνους των 

μεταφορών και η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων όπου και αν αυτοί βρίσκονται 

είναι πλέον πολύ εύκολη. Επίσης είχαμε την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, ο 

τρίτος κόσμος βρίσκεται σε σχετικά αναπτυσσόμενη πορεία, οι ξένες επενδύσεις 

διαρκώς αυξάνονται και ο όγκος των διεθνών συναλλαγών ολοένα και μεγαλώνει. Όλα 

τα παραπάνω έχουν φέρει πλέον τον κόσμο πολύ πιο κοντά. Ακόμα και χώρες οι οποίες 

πριν μερικά χρόνια ήταν εκτός του παγκόσμιου οικονομικού παιχνιδιού έχουν πλέον 

εισέλθει και έχουν ανοίξει τις οικονομίες τους (Reardon & Spekman 1994).  
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Σαν συνέπεια όλων αυτών είχαμε τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των 

διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται καθημερινά σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί με 

αυτήν την αύξηση η μελέτη, η διδασκαλία και γενικότερα η ενασχόληση με τον κλάδο 

των διαπραγματεύσεων έχουν επίσης αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο αριθμός των 

πανεπιστημίων που προσφέρουν πτυχία πάνω στις διαπραγματεύσεις και τη διαχείριση 

κρίσεων αυξάνει συνεχώς, η βιβλιογραφία πάνω στα θέματα αυτά συμπληρώνεται 

καθημερινά και οι μελέτες που γίνονται εστιάζονται σε ολοένα και ειδικότερα θέματα. 

Επίσης όσον αφορά εκείνους που ασκούν διαπραγματεύσεις ως μέρος της δουλειάς 

τους, υπάρχει πλέον πληθώρα σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

καλύτερη κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωσή τους. Παρόλη πάντως την ομοιότητα που 

υπάρχει μεταξύ των διαπραγματεύσεων, κάθε τύπος και κάθε περίπτωση 

διαπραγμάτευσης έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και σημεία στα οποία πρέπει να 

δοθεί ειδική βαρύτητα. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο να αναλύεται ο κάθε τύπος 

διαπραγμάτευσης ξεχωριστά και να δίνεται έμφαση στις ιδιαιτερότητες αυτές καθώς η 

κατανόηση και η σωστή αντιμετώπιση αυτών είναι πιθανό να κρίνει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Στην παρούσα εργασία θα 

αναλυθούν οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται στο διεθνές επιχειρηματικό 

περιβάλλον και θα γίνει μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα σημεία εκείνα, τα οποία 

ευθύνονται για την ιδιαιτερότητα αλλά και αυξημένη δυσκολία των διαπραγματεύσεων 

αυτών. 
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Κεφάλαιο 1 

 

Οι Επιχειρηματικές Διαπραγματεύσεις 

 

1.1 Εισαγωγή 

Οι επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις μπορούν να εκληφθούν σαν συζητήσεις μεταξύ 

επιχειρήσεων ή οικονομικών οργανισμών με στόχο την υπογραφή συμφωνιών που θα 

οδηγήσουν σε οικονομικά οφέλη. Τα παραδείγματα τέτοιων διαπραγματεύσεων αν και 

είναι πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους, για παράδειγμα αγορά και πώληση 

προϊόντων ή υπηρεσιών, μεταφορά τεχνολογίας, συγχωνεύσεις και εξαγορές, 

συμβόλαια franchising, δημιουργία κοινοπραξίας και πολλά άλλα, έχουν σαν κοινό 

παρονομαστή το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ενδιαφέρονται (κυρίως) για την επίτευξη 

κέρδους είτε στο βραχυπρόθεσμο, είτε στο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στον 

επιχειρηματικό τομέα οι ενδιαφερόμενες πλευρές διαπραγματεύονται μεταξύ τους 

επειδή πιστεύουν ότι μπορούν μέσω της διαδικασίας αυτής να κλείσουν μια καλύτερη 

συμφωνία, από ότι αν απλά δέχονταν αυτό που η άλλη πλευρά τους προσέφερε. Είναι 

δηλαδή μια εθελοντική διαδικασία πάρε – δώσε όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη 

τροποποιούν με τέτοιο τρόπο τις προσφορές τους και τις προσδοκίες τους ώστε να 

έρχονται ολοένα και πιο κοντά σε μια αμοιβαία συμφωνία. (Ghauri 1996). 

 Μια διαπραγμάτευση μπορεί να είναι της μορφής win – lose, δηλαδή το κάθε 

ενδιαφερόμενο μέρος προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το δικό του όφελος, συνήθως σε 

βάρος της άλλης πλευράς. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να διαμορφωθεί όταν το 

αντικείμενο υπό διαπραγμάτευση βρίσκεται σε περιορισμένη ποσότητα και κάθε 

πλευρά προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το μερίδιο της, πχ. το μοίρασμα του 

προϋπολογισμού στα διάφορα τμήματα μιας επιχείρησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα 

ενδιαφερόμενα μέρη γίνονται πολύ ανταγωνιστικά και προσπαθούν να αποκαλύπτουν 

όσο το δυνατόν λιγότερες πληροφορίες, ενώ επιθυμούν την ίδια στιγμή να αντλήσουν 

όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από τα άλλα μέρη (Walton & McKersie 

1965). Γενικά πάντως οι επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις σπάνια έχουν αυτή τη 

μορφή.   

 Η άλλη μορφή την οποία μπορεί να πάρει μια διαπραγμάτευση είναι η μορφή win – 

win και αφορά τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες όλα τα εμπλεκόμενα στη 

διαπραγμάτευση μέρη μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους και να καταλήξουν με 

μια εξίσου επικερδή συμφωνία. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία της 
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διαπραγμάτευσης έχει παρόμοια μορφή με μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης σε ένα 

κοινό πρόβλημα. Μέσω της διαπραγμάτευσης είναι πιθανό όλες οι πλευρές να 

επιτύχουν τους στόχους τους και το κέρδος της μια πλευράς δεν σημαίνει ζημιά για τις 

άλλες. Οι επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις θεωρούνται από τους περισσότερους 

συγγραφείς ότι είναι αυτής της μορφής (Fisher & Uri 1991, Pruitt 1983, Ghauri 1983, 

Ghauri 1986, Lewicki et al. 1994).  

Κάποια χαρακτηριστικά αυτού του τύπου διαπραγματεύσεων είναι: 

 Ελεύθερη ροή πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή κάθε πλευρά παραθέτει ανοιχτά 

τους στόχους της και ακούει προσεκτικά τους στόχους των άλλων πλευρών έτσι 

ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή. 

 Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. 

 Τα εμπλεκόμενα μέρη καταλαβαίνουν ότι έχουν τόσο κοινούς όσο και 

αντικρουόμενους στόχους και ότι πρέπει να βρουν έναν τρόπο, αποδεκτό από όλα 

τα μέρη, με τον οποίο θα πετύχουν όσο το δυνατόν περισσότερους από τους 

στόχους  αυτούς. 

 Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει κάθε ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη να 

καταλαβαίνει ειλικρινά τη θέση των άλλων. 

Σημαντικό ρόλο πάντως στη μορφή που θα πάρει τελικά μια διαπραγμάτευση παίζει και 

το πώς αντιλαμβάνονται την κατάσταση τα άτομα που θα αναλάβουν τη 

διαπραγμάτευση. Δεν είναι σπάνιο μια κατάσταση win – win να αντιμετωπίζεται 

πολλές φορές από κάποιον διαπραγματευτή ως win – lose με τα ανάλογα επακόλουθα 

όσον αφορά το κλίμα που διαμορφώνεται και τις στρατηγικές που ακολουθούνται. Τα 

θέματα αυτά θα αναλυθούν εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο. 

  

1.2 Τα Στάδια μιας Επιχειρηματικής Διαπραγμάτευσης 

Σε μια διαδικασία επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τρία 

επιμέρους στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό στο οποίο τα εμπλεκόμενα μέρη 

προετοιμάζονται και μαζεύουν πληροφορίες για την άλλη πλευρά έτσι ώστε να 

κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες της. Το ρητό «η γνώση είναι 

δύναμη» περιγράφει ακριβώς την κατάσταση στο στάδιο αυτό. Το στάδιο αυτό ξεκινάει 

πριν ακόμα γίνει η πρώτη επαφή μεταξύ των δυο πλευρών πρόσωπο με πρόσωπο. 

Συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό που εκπροσωπεί η άλλη πλευρά, 

τη φήμη της στον επιχειρηματικό κόσμο, το ποιος θα διαπραγματευτεί και πόση δύναμη 

έχει μέσα στον οργανισμό και άλλες παρόμοιες. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει επίσης 
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και κάποιες ανεπίσημες και επίσημες πρώτες συναντήσεις στις οποίες γίνονται και 

κάποιες αρχικές προσφορές πάνω στις οποίες θα βασιστούν οι κυρίως 

διαπραγματεύσεις. Γενικά πάντως στο στάδιο αυτό οι δύο πλευρές συλλέγουν 

πληροφορίες και προσπαθούν να σκιαγραφήσουν την κατάσταση. Πιο είναι δηλαδή το 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ποιες είναι οι προσδοκίες της άλλης πλευράς, ποιο είναι 

το ευρύτερο περιβάλλον (κοινωνικό, πολιτικό) μέσα στο οποίο θα γίνουν οι 

διαπραγματεύσεις και ποιοι επιμέρους παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν τις 

διαπραγματεύσεις (ανταγωνιστές, κρατικές υπηρεσίες, δικαστήρια, διεθνείς οργανισμοί 

κλπ). Στο στάδιο αυτό επίσης αρχίζουν να διαμορφώνονται και οι στρατηγικές που θα 

ακολουθήσει η κάθε πλευρά στο επόμενο στάδιο των κυρίως διαπραγματεύσεων. Οι 

στρατηγικές αυτές βέβαια έχουν δυναμικό χαρακτήρα και υπόκεινται σε ανασχεδιασμό 

και τροποποιήσεις καθώς εισρέουν ολοένα και περισσότερες πληροφορίες (Mitrovica 

2001). Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την μετέπειτα πορεία της όλης 

διαδικασίας. Αν μάλιστα είναι η πρώτη φορά που οι δύο πλευρές συναντούνται είναι 

πολύ πιθανό ότι το στάδιο αυτό θα παίξει σημαντικότερο ρόλο ακόμα και από το στάδιο 

των κυρίως διαπραγματεύσεων πρόσωπο με πρόσωπο. 

 Το δεύτερο στάδιο στη διαδικασία των επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων είναι 

αυτό των διαπραγματεύσεων πρόσωπο με πρόσωπο. Το στάδιο δηλαδή όπου 

λαμβάνουν χώρα οι κύριες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο πλευρών. Ξεκινώντας 

αυτή τη φάση οι δυο πλευρές έχουν δημιουργήσει μια εικόνα ο ένας για τον άλλο και 

έχουν κάποια στοιχεία σχετικά με τις προσδοκίες της άλλης πλευράς. Στο στάδιο αυτό 

είναι που γίνεται το απαραίτητο σε μια διαπραγμάτευση πάρε – δώσε έτσι ώστε οι δυο 

πλευρές να πλησιάζουν ολοένα η μια την άλλη και να καταλήξουν κάποια στιγμή σε 

συμφωνία. Το ιδανικό στο στάδιο αυτό είναι να υπάρχει ευελιξία και πληθώρα 

εναλλακτικών λύσεων μια που κάτι τέτοιο θα απομακρύνει το ενδεχόμενο να βρεθούν 

οι δυο πλευρές σε αδιέξοδο και να υπάρξει «πάγωμα» ή ακόμα και τερματισμός των 

διαπραγματεύσεων. Η κάθε πλευρά πρέπει να ακούει με προσοχή και να καταλαβαίνει 

τις αντιρρήσεις της άλλης, είναι σημαντικό να μπορεί ένας διαπραγματευτής να δει την 

κατάσταση και από την πλευρά των άλλων, καθώς θα είναι ευκολότερο να παρουσιάσει 

εναλλακτικές προτάσεις που θα ξεπερνούν τα προβλήματα που ανακύπτουν, έτσι ώστε 

να οδηγηθούν τελικά οι διαπραγματεύσεις σε ένα win – win αποτέλεσμα. 

 

 Το τρίτο στάδιο ακολουθεί τις διαπραγματεύσεις. Στο στάδιο αυτό οι δυο πλευρές 

έχουν συμφωνήσει πάνω στα περισσότερα θέματα και μένει πλέον να υπογραφεί το 
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συμβόλαιο που θα επικυρώσει τη συμφωνία και θα καθορίζει όλους τους όρους και τον 

τρόπο εφαρμογής της. Στο στάδιο αυτό αποφασίζεται η μορφή και η δομή του 

συμβολαίου, καθώς και η γλώσσα στην οποία θα γραφτεί (αν πρόκειται για διεθνή 

διαπραγμάτευση). Επίσης είναι καλό στο στάδιο αυτό να γίνεται μια περιληπτική 

αναδρομή στις διαπραγματεύσεις και στα συμφωνηθέντα, έτσι ώστε να είναι βέβαιο ότι 

και οι δυο πλευρές έχουν κατανοήσει πλήρως τη συμφωνία και τους όρους της και να 

αποφευχθούν με τον τρόπο αυτό τυχόν παρανοήσεις που θα καθυστερήσουν ή θα 

εμποδίσουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Πολλοί διαπραγματευτές πάντως δεν δίνουν 

την απαραίτητη σημασία στο στάδιο αυτό, κάτι το οποίο αποτελεί σοβαρό λάθος μια 

και το τελευταίο αυτό στάδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για περαιτέρω 

σύσφιξη των σχέσεων των δυο πλευρών που μπορεί να οδηγήσει και σε επόμενη 

συνεργασία τους με αμοιβαία οφέλη. 

 

1.3 Ανακεφαλαίωση 

Αυτή είναι μια γενική περιγραφή των επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων. Ο κύριος 

λόγος που πραγματοποιούνται είναι η επίτευξη κέρδους είτε και για τις δυο πλευρές 

(win – win) είτε για τη μια πλευρά εις βάρος της άλλης (win – lose) και όλες περνούν 

από τα τρία στάδια που αναφέρονται παραπάνω. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση κάθε 

στάδιο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και το δικό του ειδικό βάρος πάνω στο τελικό 

αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Αυτά θα αναλυθούν εκτενέστερα στη συνέχεια της 

παρούσας εργασίας που επικεντρώνεται στις διαπραγματεύσεις στο διεθνές οικονομικό 

περιβάλλον ή διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις και τους λόγους για τους 

οποίους αυτές αποτελούν μια ιδιαίτερη περίπτωση διαπραγματεύσεων και χρήζουν 

ξεχωριστής μελέτης και ανάλυσης.     
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Κεφάλαιο 2 

 

Εισαγωγή στις Διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον 

 

2.1 Εισαγωγή 

Όλα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις 

διαπραγματεύσεων, διεθνείς ή όχι. Για να χαρακτηριστεί μια διαπραγμάτευση διεθνής 

πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δυο πλευρές οι οποίες να προέρχονται από 

διαφορετικές χώρες. Σχεδόν πριν από οποιαδήποτε διεθνή συναλλαγή υπάρχει κάποιας 

μορφής διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με τους περισσότερους ακαδημαϊκούς μελετητές 

και επαγγελματίες διαπραγματευτές, οι διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις είναι 

κατά κανόνα δυσκολότερες και πιο περίπλοκες από τις εγχώριες (Kremenyuk 2002). 

Ποιές είναι λοιπόν οι ιδιαιτερότητες εκείνες που συμβάλλουν σε αυτό; Η διαδικασία 

κάθε διαπραγμάτευσης επηρεάζεται από κάποιους παράγοντες. Στη βιβλιογραφία οι 

παράγοντες αυτοί χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: τους άμεσους και τους 

έμμεσους. Οι άμεσοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν μια διαπραγμάτευση 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, το συσχετισμό δυνάμεως μεταξύ των δυο πλευρών, το 

πώς αλληλεξαρτώνται και το επιθυμητό αποτέλεσμα της κάθε πλευράς. Γενικά, άμεσοι 

είναι οι παράγοντες εκείνοι τους οποίους τα δυο μέρη μπορούν ως ένα σημείο να 

ελέγξουν και να ασκήσουν πάνω τους κάποια επιρροή. Οι έμμεσοι παράγοντες από την 

άλλη, είναι εκείνοι που αναφέρονται σε δυνάμεις του περιβάλλοντος που είναι έξω από 

τη σφαίρα επιρροής και τον έλεγχο οποιασδήποτε εκ των δυο πλευρών. Τέτοιοι 

παράγοντες είναι οι κυβερνητικοί έλεγχοι, η αστάθεια του διεθνούς οικονομικού 

περιβάλλοντος, οι διαφορές κουλτούρας κλπ (Phatak and Habib, 1996). 
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Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Πηγή: Phatak and Habib,  Business Horizons, May – June 1996, pp. 31. 

 

 

 

 

Σχήμα 1.  A.V. Phatak και M.H. Habib, “The dynamics of international Business 

Negotiations” , Business Horizons 39 (1996), σσ 30-38 & J.W. Salacuse, “Making 

Deals in Strange Places: A Beginners Guide to International Business Negotiations”, 

Negotiation Journal 4 (1998), σσ 5-13 

 

2.2.  Οι Άμεσοι Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις 

Στο κέντρο του Σχήματος 1 παρουσιάζεται το άμεσο περιβάλλον των διεθνών 

επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων. Οι παράγοντες που περιέχονται στο πλαίσιο αυτό 

επηρεάζουν άμεσα τη διαδικασία, την επιλογή στρατηγικών και το αποτέλεσμα, 

παράλληλα όμως βρίσκονται και κάτω από την επιρροή και τον έλεγχο των 

Διαδικασία 

Διαπραγμάτευσης 

και Αποτελέσματα 

Νομικός & 

Πολιτικός 

Πλουραλισμός 

Διεθνείς 

Οικονομικοί 

Παράγοντες 

Κυβερνητικοί   

Έλεγχοι & 

Γραφειοκρατία 

Αστάθεια & 

Αλλαγή 

Ιδεολογικές 

Διαφορές 

Διαφορές 

Κουλτούρας 

Επιθυμητό 

Αποτέλεσμα 

Σχέση ανάμεσα στους 

διαπραγματευτές πριν & 

κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων 

Άμεσα 

Ενδιαφερόμενοι 

Συσχετισμός 

Δυνάμεων και 

Αλληλεξάρτηση 

Σημεία 

Σύγκρουσης 

 

Έμμεσοι Παράγοντες 

Άμεσοι Παράγοντες 
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διαπραγματευόμενων. Αυτό δε σημαίνει ότι οι διαπραγματευόμενοι έχουν τον απόλυτο 

έλεγχο πάνω σε αυτούς τους παράγοντες, αλλά μπορούν ως ένα βαθμό να τους 

επηρεάζουν και να μεταβάλουν έτσι την επίδρασή τους. Πρέπει να αναφερθεί στο 

σημείο αυτό ότι οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα του 

περιβάλλοντος των διεθνών επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων αλλά επηρεάζουν 

κάθε επιχειρηματική διαπραγμάτευση. Είναι ο συνδυασμός της επίδρασης των άμεσων 

και έμμεσων παραγόντων που ευθύνεται για τις ιδιαιτερότητες των διεθνών 

επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1, οι παράγοντες 

που επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις είναι οι 

ακόλουθοι: 

 

2.2.1 Ο Συσχετισμός Δυνάμεων και η Αλληλεξάρτηση των Διαπραγματευόμενων 

Από τη στιγμή που οι δυο πλευρές αποφασίζουν να συνεργαστούν προκειμένου να 

πετύχουν η κάθε μια τους στόχους της, δημιουργείται μια αλληλεξάρτηση ανάμεσα 

τους. Οι στόχοι της κάθε πλευράς φυσικά δεν είναι απαραίτητο ότι ταυτίζονται με τους 

στόχους της άλλης. Κάποιες φορές συμβαίνει οι στόχοι των δυο πλευρών να είναι 

κοινοί, άλλες φορές τελείως διαφορετικοί και άλλες φορές ακόμα και αντικρουόμενοι. 

Το κοινό χαρακτηριστικό σε κάθε διαπραγμάτευση είναι ότι ανεξάρτητα με τους 

στόχους της η κάθε πλευρά πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει σε καλύτερο αποτέλεσμα 

μέσω της συνεργασίας με την άλλη και για το λόγο αυτό άλλωστε βρίσκεται στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η φύση της αλληλεξάρτησης ανάμεσα στις δυο 

πλευρές, αλλά και το πώς την αντιλαμβάνεται η κάθε μια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και στις στρατηγικές που θα επιλέξουν οι δυο 

πλευρές προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Η φύση της αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο πλευρών, το πόσο σημαντική θεωρεί 

η κάθε πλευρά τη διατήρηση (καλών) σχέσεων με την άλλη και ο αριθμός των 

εναλλακτικών επιλογών που έχει η κάθε πλευρά, καθορίζουν και το συσχετισμό 

δυνάμεων μεταξύ των δύο πλευρών, ο οποίος επίσης επηρεάζει άμεσα και σε μεγάλο 

βαθμό την όλη διαδικασία και τις επιλεγόμενες στρατηγικές. Αν ο συσχετισμός 

δυνάμεων ευνοεί μια από τις δυο πλευρές, αυτή είναι πολύ πιθανό να προσπαθήσει να 

πάρει υπό τον έλεγχό της τις διαπραγματεύσεις και να υιοθετήσει μια ποιο επιθετική 

στάση, ενώ η άλλη πλευρά θα είναι υποχρεωμένη να κάνει μεγαλύτερες παραχωρήσεις 

και να υποχωρεί πιο συχνά προκειμένου να διατηρήσει τη σχέση και να πετύχει 

κάποιους ή όλους από τους στόχους της.   
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2.2.2  Σημεία Σύγκρουσης  

Σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε δυο πλευρές υπάρχει τόσο το στοιχείο 

της συνεργασίας όσο και εκείνο της σύγκρουσης. Από τη μια και οι δυο πλευρές έχουν 

κάποια κοινά σημεία και επιθυμούν μέσω των διαπραγματεύσεων να φτάσουν σε ένα 

αποτέλεσμα που θα ικανοποιεί ως ένα βαθμό όλους. Από την άλλη όμως είναι πιθανό 

σε ορισμένα θέματα να υπάρχει σύγκρουση απόψεων ή συμφερόντων. Για παράδειγμα, 

όταν το επιπλέον κόστος για τη μια πλευρά σημαίνει επιπλέον κέρδος για την άλλη, 

είναι πιθανό να έχουμε σύγκρουση επειδή καμία από τις δυο πλευρές δεν θα είναι 

διατεθειμένη να κάνει εύκολα υποχωρήσεις. Όσο οι δυο πλευρές συμφωνούν στα 

περισσότερα από τα κύρια θέματα σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, τόσο 

απομακρύνεται το ενδεχόμενο να έρθουν οι δυο πλευρές σε σύγκρουση. Όταν όμως 

υπάρχουν διαφωνίες σε βασικά σημεία τόσο πιθανότερο είναι να υπάρξει σύγκρουση 

και γενικότερα «εχθρικό» κλίμα.  

 Οι πιθανότητες να υπάρχει κλίμα συνεργασίας ενισχύονται σημαντικά στις 

περιπτώσεις εκείνες που η διαπραγμάτευση είναι  μορφής win – win, όταν δηλαδή και 

οι δύο πλευρές μπορούν να φύγουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχοντας 

πετύχει τους στόχους τους και έχοντας εξασφαλίσει μια «καλή» συμφωνία. Όταν όμως 

οι διαπραγματεύσεις είναι μορφής win – lose, δηλαδή όταν μια πλευρά ωφελείται και 

άλλη χάνει, η σύγκρουση μεταξύ των δυο είναι μάλλον αναπόφευκτη. Υπάρχουν 

πάντως και περιπτώσεις όπου χωρίς να υπάρχει πραγματική σύγκρουση οι 

διαπραγματευτές νιώθουν ότι υπάρχει και φυσικά υιοθετούν και την ανάλογη 

συμπεριφορά απέναντι στην άλλη πλευρά. Αυτό είναι πιθανότερο να συμβεί όταν οι 

δυο πλευρές δεν γνωρίζονται καλά μεταξύ τους, για παράδειγμα αν είναι η πρώτη φορά 

που συνεργάζονται, οπότε είναι ευκολότερο να γίνουν παρανοήσεις. Ακόμα 

μεγαλύτερες πιθανότητες τέτοιων παρανοήσεων υπάρχουν στην περίπτωση που η 

διαπραγμάτευση είναι διεθνής και υπάρχουν διαφορές κουλτούρας και γλώσσας. 

Εύκολα καταλαβαίνει λοιπόν κανείς το πόσο επηρεάζουν τα πιθανά σημεία σύγκρουσης 

τη διαδικασία μιας διαπραγμάτευσης και την επιλογή στρατηγικής από τις δυο πλευρές. 

 

2.2.3  Η Σχέση των Διαπραγματευτών Πριν και Κατά τη Διάρκεια των  

Διαπραγματεύσεων 

Οι διαπραγματευτές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία με την εμπειρία και τις 

ικανότητές τους. Η προσωπικότητα του κάθε διαπραγματευτή παίζει επίσης σημαντικό 
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ρόλο. Συνεπώς, μια και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης πραγματοποιείται ανάμεσα 

σε άτομα, οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι διαπραγματευτές μεταξύ τους  τόσο πριν όσο 

και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων είναι σημαντικές. Στην περίπτωση που 

δεν είναι η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στις δυο πλευρές, οι προηγούμενες συναντήσεις 

και η γνώμη που σχημάτισε η κάθε πλευρά για την άλλη θα έχουν επίδραση στη 

συμπεριφορά τους στην παρούσα διαπραγμάτευση. Αν για παράδειγμα οι δυο πλευρές 

έχουν παρελθόν ομαλής και αμοιβαία κερδοφόρας συνεργασίας, είναι πολύ πιθανό ότι 

και στην παρούσα διαπραγμάτευση θα υπάρχει θετική προδιάθεση και κλίμα 

συνεργασίας. Αν πάλι είναι η πρώτη φορά που οι δυο πλευρές συναντιούνται είναι πολύ 

σημαντική η πρώτη εντύπωση που θα κάνει η μια στην άλλη. Ειδικά σε μια διεθνή 

διαπραγμάτευση, όπου πολλές φορές οι δυο πλευρές είναι άγνωστες μεταξύ τους και 

υπάρχει έλλειψη πληροφοριών όσο αφορά την άλλη πλευρά, η πρώτη εντύπωση παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο (σε κάποιες χώρες μάλιστα παίζει ρόλο αποφασιστικό). Οι 

σχέσεις που αναπτύσσονται στις πρώτες ανεπίσημες συναντήσεις πριν την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων πρόσωπο με πρόσωπο είναι μεγάλης σημασίας και μπορούν να 

καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το κλίμα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι 

διαπραγματεύσεις. Στην ουσία πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία όπου η κάθε 

συνάντηση αποτελεί σημείο αναφοράς για την επόμενη και επηρεάζει το κλίμα 

ανάλογα πριν ακόμα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. 

 

2.2.4  Επιθυμητό Αποτέλεσμα 

Συνήθως καλό αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης θεωρείται εκείνο που εξασφαλίζει 

οικονομικά οφέλη. Αυτό που πρέπει να αναρωτηθεί κανείς όμως προτού κρίνει το 

αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης είναι το ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν εξ αρχής 

την κάθε πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ήταν η επίτευξη κέρδους από 

την παρούσα συμφωνία ή η εξασφάλιση μελλοντικής συνεργασίας; Αν για παράδειγμα 

το βασικό ήταν να εξασφαλισθεί ότι οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να συνεργάζονται 

και στο μέλλον και η προοπτική αυτή καταστράφηκε λόγω πιεστικών τακτικών ή 

παράλογων απαιτήσεων στην παρούσα διαπραγμάτευση, ακόμα και αν η παρούσα 

συμφωνία είναι κερδοφόρα το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί αποτυχία. 

Φαίνεται λοιπόν ότι η συμπεριφορά και η στρατηγική που θα επιλέξει η κάθε πλευρά σε 

μια διαπραγμάτευση σχετίζεται άμεσα με το επιθυμητό για αυτήν αποτέλεσμα. Αν το 

σημαντικό είναι να διατηρηθούν ευνοϊκές μακροχρόνιες προοπτικές συνεργασίας με 

την άλλη πλευρά, τότε είναι λογικό ότι θα υπάρχει κλίμα συνεργασίας και 
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συμβιβασμού. Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχουν μακροχρόνιες βλέψεις όσον 

αφορά τη συνεργασία με την άλλη πλευρά, αλλά το σημαντικό είναι η επίτευξη του 

μέγιστου δυνατού οφέλους από την παρούσα συμφωνία, τότε είναι λογικό ότι θα 

έχουμε περισσότερες συγκρούσεις και υιοθέτηση πιεστικότερων στρατηγικών. 

 

2.2.5 Οι Επιδράσεις από τους Άμεσα Ενδιαφερόμενους 

Σε μια διαπραγμάτευση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι α) οι διαπραγματευτές και β) οι 

επιχειρήσεις, τα στελέχη τους, οι υπάλληλοι και τα διοικητικά τους συμβούλια. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, οι διαπραγματευτές με την εμπειρία τους, τις ικανότητές 

τους και φυσικά την κουλτούρα τους επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό όλη τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ειδικά στην περίπτωση των διεθνών 

διαπραγματεύσεων, η κουλτούρα των διαπραγματευτών και η συσσωρευμένη εμπειρία 

τους σε διεθνείς διαπραγματεύσεις παίζουν καταλυτικό ρόλο. Οι επιδιώξεις των 

διοικητικών συμβουλίων, των ανώτερων στελεχών και των υπαλλήλων, τόσο σε 

προσωπικό επίπεδο όσο και συνολικά για όλη την επιχείρηση, επίσης θα επηρεάσουν 

σημαντικά τις διαπραγματεύσεις. Οι στρατηγικές που θα επιλεγούν, οι προσφορές που 

θα γίνουν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και η λήψη των τελικών αποφάσεων θα 

φέρουν τη σφραγίδα όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω (Phatak and Habib, 1996). 

 

 

2.3.  Οι Έμμεσοι Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις 

Οι έμμεσοι παράγοντες που αναφέρονται στο Σχήμα 1 έχουν προταθεί από τον Salacuse 

(1988) και θεωρούνται ως οι κύριοι υπαίτιοι για την αυξημένη δυσκολία και 

πολυπλοκότητα των διεθνών διαπραγματεύσεων. Οι παράγοντες αυτοί διαμορφώνουν 

το πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί στη διεθνή σκηνή και 

κάθε διαπραγματευτής που ασχολείται με διεθνείς διαπραγματεύσεις θα πρέπει να τους 

καταλαβαίνει και να τους υπολογίζει. 

 

 

2.3.1  Πολιτικός και Νομικός Πλουραλισμός    

Όταν οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται εκτός των εθνικών τους συνόρων έρχονται σε 

επαφή με το πολιτικό και νομικό σύστημα άλλων χωρών, τα οποία είναι πιθανό να 

διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό από τα αντίστοιχα εγχώρια. Κάθε διεθνής 

επιχειρηματική συναλλαγή που πραγματοποιείται πρέπει να είναι σύμφωνη με το 

νομικό σύστημα των χωρών που αφορά. Από χώρα σε χώρα διάφοροι νόμοι 
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απαγορεύουν ορισμένους τύπους συναλλαγών. Για παράδειγμα οι ΗΠΑ απαγορεύουν 

την εξαγωγή τεχνολογίας που έχει πιθανές στρατιωτικές εφαρμογές. Σε άλλες χώρες, 

πχ.  στην Ινδία και την Κίνα, κάποιοι τομείς της οικονομίας είναι κλειστοί για αμιγώς 

ξένες επιχειρήσεις. Συνεπώς μια ξένη επιχείρηση που θέλει να εισέλθει στις εν λόγω 

αγορές θα πρέπει να προσανατολιστεί προς τη δημιουργία κοινοπραξίας με μια εγχώρια 

επιχείρηση. Το πολιτικό σκηνικό και η εξωτερική πολιτική κάθε χώρας, επίσης 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις διεθνείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Πολλές 

φορές επιχειρηματίες έρχονται σε αδιέξοδα που οφείλονται στις αντικρουόμενες  

εξωτερικές πολιτικές μεταξύ των χωρών από τις οποίες προέρχονται. Είναι σημαντικό 

λοιπόν για κάθε διαπραγματευτή που πραγματοποιεί μια διεθνή διαπραγμάτευση να 

γνωρίζει και να καταλαβαίνει όλους τους περιορισμούς που επιβάλλονται στη 

διαδικασία από τις πολιτικές και τα νομικά συστήματα των χωρών που επηρεάζονται, 

άμεσα ή έμμεσα, από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. 

 

2.3.2. Διεθνείς Οικονομικοί Παράγοντες 

Οι διεθνείς οικονομικές συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον όπου 

συνυπάρχουν πολλά διαφορετικά νομίσματα οι αξίες των οποίων μεταβάλλονται 

καθημερινά. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας (κινδύνου) 

και είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπ’ όψη κατά τη 

διαπραγμάτευση μιας διεθνούς συμφωνίας. Η επιλογή του νομίσματος στο οποίο θα 

εφαρμοστεί η συμφωνία, αν δεν έχουν περιληφθεί οι κατάλληλες ρήτρες προστασίας, 

μπορεί να μετατρέψει μια αμοιβαία επικερδή συμφωνία σε πολύ κερδοφόρα για την μια 

πλευρά και καταστροφική για την άλλη. Το ρίσκο αυτό μεγαλώνει όσο πιο ασταθές 

είναι το νόμισμα που επιλέγεται. Οι συναλλαγματικοί περιορισμοί που υπάρχουν σε 

κάποιες χώρες επίσης επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις με μια ξένη επιχείρηση. Για 

παράδειγμα η δυνατότητα μιας επιχείρησης, που λειτουργεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 

να πληρώσει τις εισαγωγές της σε συνάλλαγμα ή να στείλει κέρδη για επαναπατρισμό 

στη μητέρα επιχείρηση στο εξωτερικό, εξαρτάται από τους εκάστοτε περιορισμούς της 

κυβέρνησης. Είναι σημαντικό λοιπόν κατά τη διαπραγμάτευση μιας διεθνούς 

συμφωνίας να προστίθενται ρήτρες οι οποίες θα προστατεύουν από απότομες αλλαγές 

στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και να προβλέπονται τρόποι με τους οποίους οι 

συναλλαγματικοί περιορισμοί δε θα εμποδίσουν την εφαρμογή της συμφωνίας.   
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2.3.3  Κυβερνητικοί Έλεγχοι και Γραφειοκρατία 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά την έκταση στην οποία 

η κυβέρνηση ελέγχει και ρυθμίζει κλάδους της οικονομίας αλλά και οργανισμούς. Ιδίως 

στις αναπτυσσόμενες χώρες και τα πρώην κομμουνιστικά κράτη οι εισαγωγές και οι 

εξαγωγές παρακολουθούνται στενά από την κυβέρνηση, η οποία είναι επίσης παρούσα 

σε κάθε διαπραγμάτευση εγχώριας επιχείρησης με ξένη. Πολλές φορές ολόκληροι 

κλάδοι μιας οικονομίας είναι αποκλειστικά κρατικοί και απαγορεύεται η 

δραστηριοποίηση σε αυτούς οποιασδήποτε ιδιωτικής επιχείρησης εγχώριας ή ξένης, 

Τέτοιοι κλάδοι συνήθως είναι οι αερομεταφορές, η παραγωγή ενέργειας και οι 

τηλεπικοινωνίες. Διαφορές επίσης παρατηρούνται από χώρα σε χώρα όσον αφορά το 

μέγεθος του δημόσιου τομέα και την ταχύτητα των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Σε 

μερικές χώρες ο δημόσιος τομέας είναι τόσο μεγάλος και δυσκίνητος και οι διαδικασίες 

τόσο χρονοβόρες, ώστε η εφαρμογή κάποιας συμφωνίας η οποία απαιτεί τη συμμετοχή 

του να καθυστερεί υπερβολικά ακόμα και να μην πραγματοποιείται ποτέ. Οι 

διαπραγματεύσεις σε τέτοιου είδους περιβάλλον απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και γνώση 

των κυβερνητικών περιορισμών και ελέγχων, καθώς και γνώση των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών προκειμένου η συμφωνία η οποία ενδεχομένως να επιτευχθεί να μπορέσει 

να εφαρμοστεί χωρίς κρατικές αντιρρήσεις ή γραφειοκρατικά εμπόδια. 

 

2.3.4 Αστάθεια και Αλλαγή 

Μπορεί οι ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες να βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε μια 

κατάσταση γενικής πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Ακόμα και οι όποιες 

αλλαγές συμβαίνουν είναι ως ένα βαθμό προβλέψιμες και αναμενόμενες. Δεν συμβαίνει 

πάντως το ίδιο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σε πολλές χώρες κυριαρχεί αστάθεια και 

αβεβαιότητα, τόσο πολιτική όσο και οικονομική. Πραξικοπήματα, συγκρούσεις, 

μεγάλες απεργίες, αλλαγές κυβερνητικών πολιτικών και άλλες παρόμοιες καταστάσεις 

δεν είναι ασυνήθιστες σε κάποιες χώρες. Έχοντας αυτό υπ’ όψη θα πρέπει ο καθένας 

που σκοπεύει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σε μια ξένη χώρα, ιδιαίτερα αν αυτή δεν 

φημίζεται για το σταθερό οικονομικό και πολιτικό της περιβάλλον, να είναι εξαιρετικά 

προετοιμασμένος. Ο διεθνής διαπραγματευτής θα πρέπει να είναι άριστα 

πληροφορημένος όσον αφορά την εθνικότητα με την οποία θα διαπραγματευτεί. Σε 

συνεργασία με ειδικούς αναλυτές θα πρέπει να έχει εκτιμήσει την κατάσταση στην εν 

λόγω χώρα και το πιθανό ρίσκο που θα αναλάβει εξαιτίας της αστάθειας στην περιοχή. 

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αυτές και έχοντας πλέον υπ’ όψη του τα πιθανότερα 
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οικονομικά και πολιτικά σενάρια θα μπορέσει να διαπραγματευτεί την καλύτερη 

δυνατή συμφωνία. Είναι επίσης σημαντικό όταν οι διαπραγματεύσεις 

πραγματοποιούνται σε ασταθές περιβάλλον να συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία 

ρήτρες προστασίας ή ρήτρες για την εύκολη ακύρωση της συμφωνίας. 

   

2.3.5 Ιδεολογικές Διαφορές 

Συνήθως ανάμεσα στα άτομα που κατοικούν σε ένα κράτος υπάρχει κοινή ιδεολογία. 

Ακόμα και αν δεν υπάρχει μια ιδεολογία που να τους εκφράζει όλους, υπάρχει σίγουρα 

μια κυρίαρχη ιδεολογία την οποία ασπάζονται οι περισσότεροι και τη γνωρίζουν όλοι. 

Έτσι σε μια εγχώρια διαπραγμάτευση κάποια πράγματα θεωρούνται αυτονόητα 

ανάμεσα στους διαπραγματευόμενους. Για παράδειγμα στην Ελλάδα η ισότητα ανδρών 

και γυναικών, η πολιτική ελευθερία και το δικαίωμα να κατέχει κάποιος περιουσιακά 

στοιχεία, θεωρούνται δεδομένα. Αυτό δε συμβαίνει παντού. Το στέλεχος που θα 

ασχοληθεί με διεθνείς διαπραγματεύσεις θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι ιδεολογικές 

διαφορές ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικών χωρών είναι μερικές φορές πολύ 

μεγάλες. Έτσι μπορεί να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε αμερικανούς, 

άγγλους και γάλλους αλλά δε συμβαίνει το ίδιο για παράδειγμα, με τους νιγηριανούς, 

τους κινέζους και τους κουβανούς, ανάμεσα στους τρείς τελευταίους λαούς οι 

ιδεολογικές διαφορές είναι τεράστιες. Πολλές φορές μάλιστα δυο ιδεολογίες δεν είναι 

απλά διαφορετικές, αλλά μπορεί και να συγκρούονται. Αυτή η διαφορετικότητα μεταξύ 

των ιδεολογικών πεποιθήσεων σε διάφορα κράτη αυξάνει τις επικοινωνιακές δυσκολίες 

στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και θα πρέπει ο διεθνής διαπραγματευτής να βρει μια 

μέση οδό προκειμένου να φέρει εις πέρας τις διαπραγματεύσεις και να πετύχει μια 

συμφωνία αποδεκτή και από τις δυο πλευρές. 

 

2.3.6 Κουλτούρα  

Οι διαφορές κουλτούρας ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε μια διαπραγμάτευση 

παίζουν βασικό ρόλο στο πως θα συμπεριφερθούν αυτοί καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας. Δηλαδή άνθρωποι με διαφορετική κουλτούρα, φαίνεται ότι 

διαπραγματεύονται διαφορετικά. Σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές, από 

όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, 

οι διαφορές κουλτούρας φαίνεται ότι παίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο (Maude 2014). 

Για το λόγο αυτό θα αναλύσουμε τον παράγοντα αυτόν εκτενέστερα στην παρούσα 

εργασία.  
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2.4 Ανακεφαλαίωση 

Αυτοί είναι λοιπόν οι παράγοντες που επηρεάζουν κάθε διαδικασία διαπραγμάτευσης, 

άμεσα όταν είναι κάτω από την επιρροή κάποιου ή όλων των πλευρών και έμμεσα όταν 

βρίσκονται έξω από τη σφαίρα επιρροής όλων των πλευρών. Οι άμεσοι και έμμεσοι 

παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω αναλυτικότερα δεν είναι οι μοναδικοί που 

μπορεί να επηρεάσουν μια διαπραγμάτευση καθώς ανάλογα με την περίπτωση και το 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που θα επηρεάσουν τη 

διαδικασία άμεσα ή έμμεσα. Επίσης το πόσο πολύ ή λίγο κάποιος από τους παράγοντες 

αυτούς θα επηρεάσει μια διαπραγμάτευση διαφέρει κάθε φορά ανάλογα με την 

περίπτωση. Στην περίπτωση πάντως μιας διεθνούς διαπραγμάτευσης, όταν δηλαδή 

τουλάχιστον δυο από τις διαπραγματευόμενες πλευρές προέρχονται από διαφορετικές 

χώρες, οι επιδράσεις των έμμεσων παραγόντων και ιδιαίτερα της κουλτούρας φαίνεται 

να μεγεθύνονται σημαντικά.     
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Κεφάλαιο 3 

 

Οι Διαφορές Κουλτούρας στις Διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Οικονομικό 

Περιβάλλον 

 

3.1 Εισαγωγή  

Με τον όρο κουλτούρα εννοούμε το σύνολο των πεποιθήσεων, κανόνων, τεχνικών, 

θεσμών και αντικειμένων που χαρακτηρίζουν έναν ανθρώπινο πληθυσμό (Brandy & 

Isaac, 1975). Αυτός είναι ένας από τους πάρα πολλούς ορισμούς που υπάρχουν για την 

κουλτούρα στη διεθνή βιβλιογραφία. Η έννοια  πάντως συνεχίζει να θεωρείται από τους 

περισσότερους ως αρκετά ασαφής. Η κουλτούρα οδηγεί σε συγκεκριμένες 

συμπεριφορές και κυρίως και πιο σημαντικά σε διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Ο 

Geert Hofstede (1980) χρησιμοποιεί την κουλτούρα ως « το συλλογικό 

προγραμματισμό του μυαλού που ξεχωρίζει τα μέλη μιας κατηγορίας ανθρώπων από 

εκείνους μιας άλλης». Η εθνική κουλτούρα λοιπόν είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά του 

νοητικού μας προγραμματισμού που μοιραζόμαστε με τους περισσότερους από τους 

συμπατριώτες μας και όχι με τους πολίτες άλλων χωρών. Αν και οι απόψεις ανάμεσα 

στους ανθρωπολόγους, όσον αφορά τα συστατικά της κουλτούρας, διίστανται, 

παρακάτω περιγράφονται κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά, τα οποία επηρεάζουν 

βεβαίως και τις διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις. 

 

3.2  Συστατικά Στοιχεία της Κουλτούρας 

 

3.2.1  Γλώσσα και Επικοινωνία 

Η γλώσσα και η επικοινωνία είναι ίσως η πιο προφανής διαφορά που θα παρατηρήσει 

εκείνος που θα πάει για πρώτη φορά να διαπραγματευτεί σε μια ξένη χώρα. Κανένα 

άλλο συστατικό της κουλτούρας δεν την προσδιορίζει και δεν τη διαχωρίζει από τις 

υπόλοιπες σε μεγαλύτερο βαθμό. Ακόμα και μέσα στα σύνορα της ίδιας χώρας, όταν 

ομιλούνται  πάνω από μια γλώσσες θα υπάρχουν και πάνω από μια διαφορετικές 

κουλτούρες (Βέλγιο, Καναδάς, Ελβετία, Ισπανία κλπ.). Γενικά η διαδικασία της 

επικοινωνίας είναι απλή. Η μία πλευρά πρέπει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και η 

άλλη να το ακούσει. Όταν όμως υπάρχουν διαφορές στη γλώσσα και τον τρόπο 

επικοινωνίας η διαδικασία αυτή περιπλέκεται. Οι διαφορές στον τρόπο επικοινωνίας 

σαφώς και επηρεάζουν τις διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις καθώς αυτές 
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απαιτούν διάλογο, επιχειρηματολογία, γραπτά συμβόλαια και όλα αυτά θα πρέπει να 

είναι απολύτως κατανοητά και από τις δυο πλευρές. Για παράδειγμα όταν ένας 

Αμερικάνος διαπραγματευτής λέει σε έναν άλλο « αυτό είναι δύσκολο» αυτό 

μεταφράζεται ότι «η πόρτα είναι ακόμα ανοιχτή» και ότι αν πιθανόν ο άλλος βελτιώσει 

την πρότασή του αυτή ίσως γίνει αποδεκτή. Όταν όμως σε μια κουλτούρα όπου η λέξη 

«όχι» δεν λέγεται εύκολα (όπως στην Ιαπωνία) ένας διαπραγματευτής απαντήσει «αυτό 

είναι δύσκολο» σημαίνει ότι η πρόταση απορρίπτεται εντελώς. Το «αυτό είναι 

δύσκολο» για τον Γιαπωνέζο σημαίνει «όχι» (Alston 1990).   

Εκτός από το γραπτό και προφορικό λόγο, διαφορές υπάρχουν από χώρα σε χώρα και 

στη λεγόμενη «γλώσσα του σώματος» η οποία είναι πολύ σημαντική τόσο για να 

καταλάβει κάποιος το ακριβές νόημα των λεγόμενων της άλλης πλευράς, όσο και για να 

περάσει και τα δικά του μηνύματα σε εκείνους. Οι διάφορες χειρονομίες, η οπτική 

επαφή, κάποιες γκριμάτσες, δεν έχουν παντού την ίδια σημασία και θα πρέπει κανείς να 

είναι πολύ προσεκτικός έτσι ώστε να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Αυτό είναι ένα 

σημείο που δημιουργεί συνήθως πολλά προβλήματα σε διαπραγματευτές χωρίς μεγάλη 

εμπειρία σε διεθνείς διαπραγματεύσεις. Μη διαθέτοντας το κατάλληλο πρίσμα μέσω 

του οποίου να αναλύσουν αυτά που τους επικοινωνεί ο ξένος ομόλογός τους, συχνά δε 

"διαβάζουν" σωστά μια κατάσταση, καταλήγουν σε λανθασμένα συμπεράσματα και 

πράττουν με τρόπο που τελικά υποθάλπει τους στόχους τους (Meyer 2015). Ένα καλό 

παράδειγμα του πώς συμπεριφορές και χειρονομίες αποκτούν διαφορετικό νόημα μέσα 

σε διαφορετικές κουλτούρες, παρουσιάζεται σε ένα γράμμα που έστειλε περίπου έναν 

αιώνα πριν ένας Κινέζος που ταξίδευε στη δύση σε έναν φίλο του. «Είδα δυο λευκούς 

άντρες να συναντιούνται στο κατάστρωμα του πλοίου και ο καθένας πρότεινε το δεξί 

του χέρι και κρατούσε το χέρι του άλλου. Νόμιζα ότι θα προσπαθούσε ο ένας να 

πετάξει τον άλλον στη θάλασσα γιατί φαντάστηκα ότι μαλώνουν. Τελικά απλά 

χαιρετιόντουσαν, ήταν φίλοι!» (Chih, 1962, p. 203). Ήταν αδιανόητο για τον Κινέζο 

τότε να εκλάβει τη χειραψία ως σημάδι ευγένειας ή φιλίας. Το πραγματικό νόημα της 

κάθε χειρονομίας δίνεται μόνο αν τη δει κάποιος μέσα από το κατάλληλο πρίσμα 

κουλτούρας. 

 

3.2.2  Χρήση του Χρόνου 

Η συμπεριφορά απέναντι στο χρόνο διαφέρει από κουλτούρα σε κουλτούρα. Για 

κάποιες κουλτούρες «ο χρόνος είναι χρήμα», ενώ σε άλλες δεν έχει καμία τέτοια 

σημασία. Οι διαφορές αυτές στη σημασία που έχει ο χρόνος επηρεάζουν σε πολλά 
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επίπεδα μια διεθνή διαπραγμάτευση. Σε πρώτη φάση επηρεάζουν θέματα όπως, το αν 

θα αρχίζουν οι συναντήσεις στην ώρα τους, το ρυθμό με τον οποίο θα προχωράνε οι 

διαπραγματεύσεις και την πίεση που θα υπάρχει προκειμένου να βρεθεί λύση γρήγορα, 

ενώ σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα μπορεί να επηρεάσουν ακόμα και το στρατηγικό 

πλαίσιο των αποφάσεων που παίρνονται. Λέγεται ότι οι Γερμανοί είναι πάντα στην ώρα 

τους, οι Λατίνοι είναι συνήθως αργοπορημένοι, οι Γιαπωνέζοι διαπραγματεύονται σε 

αργούς ρυθμούς ενώ οι Αμερικάνοι βιάζονται να κλείσουν μια συμφωνία.  Όλα τα 

παραπάνω είναι παραδείγματα διαφορετικών στάσεων απέναντι στο χρόνο. Για 

παράδειγμα ένας Αμερικανός διαπραγματευτής για τον οποίο η συμφωνία δεν είναι 

τίποτα περισσότερο από ένα γραπτό συμβόλαιο θα ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο να 

κλείσει τη συμφωνία γρήγορα καθώς και για τα βραχυχρόνια αποτελέσματα που θα έχει 

μια συνεργασία. Ο Ασιάτης ομόλογός του από την άλλη, για τον οποίο η συμφωνία 

είναι αρχή της δημιουργίας μιας πιο μακρόχρονης συνεργασίας, είναι πιθανότερο να 

ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια σχέση και να μάθει η κάθε πλευρά περισσότερα 

πράγματα για την άλλη. Έτσι οι Αμερικανοί βιάζονται να τελειώνουν με τα 

προκαταρκτικά και να περάσουν στο «ψητό», ενώ οι Ιάπωνες και γενικότερα οι 

Ασιάτες θα επενδύσουν χρόνο στην προκαταρκτική φάση των διαπραγματεύσεων 

προκειμένου να γνωρίσουν καλά την άλλη πλευρά και να αποφασίσουν εάν θέλουν να 

προχωρήσουν στη σύναψη μιας πιο μακροχρόνιας σχέσης. 

 

3.2.3  Κοινωνική Οργάνωση και Αποδεκτή Συμπεριφορά 

Κάθε κοινωνία έχει τη δική της δομή και οργάνωση και μέσα σε αυτή καθορίζεται και ο 

τρόπος με τον οποίο τα μέλη της κοινωνίας συναναστρέφονται μεταξύ τους. Ο τρόπος 

αυτός δεν είναι ίδιος παντού, οι διαφορές είναι μεγάλες και μάλιστα από κουλτούρα σε 

κουλτούρα ενδέχεται να υπάρχουν και συγκρούσεις. Δηλαδή μια συμπεριφορά που 

είναι κοινωνικά αποδεκτή (ακόμα και ενδεδειγμένη) από μιά κουλτούρα μπορεί να είναι 

εντελώς ανάρμοστη στα πλαίσια μιας άλλης κουλτούρας. Τέτοια παραδείγματα είναι το 

φιλί στα δυο μάγουλα ως χαιρετισμός, το να τρώει κάποιος με τα χέρια ή το να 

αποκαλείς τον άλλο με το μικρό του όνομα. Το να περπατάς χέρι χέρι με τον συνέταιρο 

σου στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να είναι τουλάχιστον περίεργο, αν αρνηθείς όμως 

να το κάνεις με τον τοπικό εταίρο σου στο Ντουμπάι ή σε κάποια άλλη Αραβική χώρα 

υπάρχει πιθανότητα να τον προσβάλεις (Kulchawick 2015). Το πώς γίνονται κάποια 

πράγματα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία για αυτόν που ετοιμάζεται να ταξιδέψει σε 
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μια ξένη χώρα ή που ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια ξένη αντιπροσωπεία, προκειμένου 

να διαπραγματευτεί μια συμφωνία.   

 

3.2.4  Θρησκεία και Σύστημα Αξιών 

Η θρησκεία είναι ένα από τα πολύ βασικά συστατικά της κουλτούρας και ευθύνεται για 

πάρα πολλές από τις συμπεριφορές και τα πιστεύω που υιοθετούν οι διάφορες 

κοινωνίες. Η γνώση και κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της θρησκείας που 

ασπάζεται η άλλη πλευρά είναι επιτακτική για τον διεθνή διαπραγματευτή μια και θα 

συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς τους και θα τον αποτρέψει 

από λάθη που ενδεχομένως να τερματίσουν ακόμη και τη συνεργασία τους. Το 

παραπάνω ίσως να ακούγεται υπερβολικό αλλά υπάρχουν κουλτούρες στις οποίες η 

θρησκεία παίζει κεντρικό ρόλο και η παράβαση των θρησκευτικών κανόνων επιβάλλει 

σοβαρότατες ποινές. Για παράδειγμα υπάρχουν ισλαμικά καθεστώτα στα οποία ο 

ισλαμικός νόμος είναι ο ανώτατος νόμος του κράτους και η παραβίαση κάποιων από τις 

επιταγές του επιφέρει ακόμα και θανατική ποινή. Ένα πιο πρακτικό παράδειγμα 

αποτελεί και η απαγόρευση σε κάποια μέρη του Ισλαμικού κόσμου για την λήψη τόκου 

σε δάνεια. Για να γίνει λοιπόν μια πρόταση αποδεκτή στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων θα πρέπει κάποιος να μετονομάσει ή να αναδιαμορφώσει τέτοιες 

χρηματικές επιβαρύνσεις ως πχ «διαχειριστικά έξοδα». Η γνώση και συμμόρφωση με 

τις βασικές γραμμές της θρησκείας θα δείξει σεβασμό και θα εκτιμηθεί από την άλλη 

πλευρά. Εκτός από τη θρησκεία, σημαντική είναι η γνώση του γενικότερου συστήματος 

αξιών της ξένης κουλτούρας καθώς αυτό επηρεάζει την καθημερινή συμπεριφορά των 

ανθρώπων και τις μεταξύ τους σχέσεις. Θέματα ηγεσίας, η θέση της γυναίκας, οι 

σχέσεις προϊστάμενου – υφιστάμενου, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το σύστημα 

αξιών. Όπως τονίζει και ο Salacuse (1993), «τα δυσκολότερα προβλήματα που 

δημιουργούνται λόγω κουλτούρας είναι εκείνα που περιστρέφονται γύρω από τις 

διαφορές στις αξίες». 

 

3.2.5  Διαπροσωπικές Σχέσεις και Οικογένεια 

Αυτό το συστατικό της κουλτούρας αναφέρεται στο πως το άτομο σχετίζεται με 

διάφορες ομάδες. Για παράδειγμα οι δεσμοί του ατόμου με τα διάφορα μέλη της 

οικογένειάς του δεν είναι το ίδιο ισχυροί σε όλες τις χώρες. Στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, 

τον Καναδά, το άτομο διατηρεί συνήθως στενούς δεσμούς με τους άμεσους συγγενείς 

του (πατέρα, μητέρα, αδέλφια) και όχι τόσο με την υπόλοιπη οικογένεια. Στην Ελλάδα, 
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την Ιταλία ή σε κάποιες Ασιατικές κουλτούρες το άτομο είναι στενά δεμένο με το 

σύνολο της οικογένειάς του ή των συγγενών του, το σόι όπως λέγεται στην Ελλάδα. 

Ακόμα είναι σημαντικές οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες κουλτούρες 

όσον αφορά το πόσο εκτιμούνται οι διαπροσωπικές σχέσεις. Για παράδειγμα για έναν 

αμερικανό δεν έχει μεγάλη σημασία με ποιόν διαπραγματεύεται κάθε φορά από μια 

συγκεκριμένη εταιρία, αλλά τα χαρτιά που έχει στα χέρια του. Σε χώρες όπως πχ. στην 

Ελλάδα η διαπροσωπική σχέση που έχει αναπτυχθεί με κάποιον είναι πολύ πιο 

σημαντική και είναι προτιμότερο να διαπραγματεύεται κανείς με κάποιον γνωστό του. 

Οι διαφορές αυτές σχετίζονται με τις διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις μια 

και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας κοινωνίας σχετίζονται μεταξύ 

τους, το πόσο σημαντικές είναι οι  κατάλληλες γνωριμίες και πως πρέπει να κινηθεί 

κάποιος για να τις αποκτήσει καθώς και το βαθμό στον οποίο αυτές επηρεάζουν τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Συνήθως οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις είναι 

απαραίτητες για την επιτυχή έκβαση μιας διεθνούς διαπραγμάτευσης. Οι Fayerweather 

και Kapoor (1976) αναφέρουν, «οι καλές προσωπικές σχέσεις με τους κατάλληλους 

αξιωματούχους της κυβέρνησης στη χώρα υποδοχής είναι τουλάχιστον το ίδιο 

σημαντικές με μια εξαιρετική μελέτη σκοπιμότητας ή ανάλυση κόστους – οφέλους». 

 Τα συστατικά της κουλτούρας που αναφέρονται παραπάνω δεν είναι φυσικά τα 

μοναδικά, είναι όμως αυτά που συχνότερα επηρεάζουν μια διεθνή επιχειρηματική 

διαπραγμάτευση. Παρακάτω παρουσιάζεται ίσως η πιο περιεκτική και εκτεταμένη 

έρευνα με στόχο τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των διαφορετικών διαστάσεων της 

κουλτούρα στις διεθνείς επιχειρήσεις που έχει γίνει. Η έρευνα αυτή έχει 

πραγματοποιηθεί από τον Geert Hofstede (1980).  

 

3.3  Η Μελέτη του Hofstede πάνω στις Διάφορες Διαστάσεις της Κουλτούρας  

Ο Geert Hofstede ξεκινώντας το 1967 εξέτασε ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε 

περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους της εταιρείας IBM σε όλο τον κόσμο (53 

χώρες ως σήμερα). Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων οι σημαντικές 

διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες κουλτούρες εμφανίζονται μέσα σε 

τέσσερις διαστάσεις: 

 

3.3.1  Εύρος Ισχύος (Power Distance):  

Αναφέρεται στο κατά πόσο τα λιγότερο ισχυρά μέλη μιας κοινωνίας ή ενός οργανισμού 

αποδέχονται και περιμένουν ότι η κατανομή της ισχύος είναι άνιση. Σύμφωνα με τον 
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Hofstede στις κουλτούρες που εμφανίζουν μεγάλο εύρος ισχύος  η λήψη των 

αποφάσεων γίνεται κυρίως στα υψηλότερα ιεραρχικά κλιμάκια και όλες οι σημαντικές 

αποφάσεις θα πρέπει να εγκρίνονται από τον  επικεφαλή. Οι συνέπειες σε μια διεθνή 

επιχειρηματική διαπραγμάτευση είναι ότι οι διαπραγματευτές που προέρχονται από 

κουλτούρες με μεγάλο εύρος ισχύος είναι πιθανό να μην παίρνουν πρωτοβουλίες και να 

ζητούν την έγκριση των ανωτέρων τους πολύ συχνά καθυστερώντας έτσι τη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης. 

 

3.3.2 Ατομικισμός έναντι Συλλογικότητας (Individualism vs Collectivism):  

Αυτή η διάσταση αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο μια κοινωνία είναι οργανωμένη 

γύρω από άτομα ή ομάδες. Στις κοινωνίες με υψηλό βαθμό ατομικισμού οι δεσμοί 

μεταξύ των ατόμων είναι χαλαροί και είναι αναμενόμενο ότι ο καθένας θα κοιτάει το 

συμφέρον του και την οικογένειά του. Στις κολεκτιβιστικές κοινωνίες τα άτομα είναι 

μέλη ομάδων με πολύ ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των  μελών και οι ομάδες αυτές 

φροντίζουν για τα συμφέροντα του κάθε μέλους τους. Η έννοια του κολεκτιβισμού 

όσον αφορά την παρούσα μελέτη δεν έχει πολιτική χροιά, αναφέρεται στη δημιουργία 

ομάδων και όχι στο πολιτικό σύστημα. Ο Hofstede παρατηρεί ότι στις κολεκτιβιστικές 

κουλτούρες οι διαπροσωπικές σχέσεις παίζουν βασικό ρόλο, ενώ σε κουλτούρες που 

κυριαρχεί το στοιχείο του ατομικισμού οι ικανότητες και όχι οι γνωριμίες είναι που 

παίζουν τον κύριο ρόλο. Έτσι ως συνέπεια των παραπάνω είναι λογικό ότι οι 

διαπραγματευτές που προέρχονται από κολεκτιβιστικές κουλτούρες θα προσπαθήσουν 

να καλλιεργήσουν και να διατηρήσουν μια μακροχρόνια σχέση με την άλλη πλευρά, 

ενώ η πλευρά που προέρχεται από μια ατομιστική κουλτούρα είναι πιθανό να αλλάζει 

συχνά διαπραγματευτές βασιζόμενη σε πιο βραχυχρόνια κριτήρια. 

 

3.3.3 Ανδρισμός έναντι. Θηλυκότητας (Masculinity vs Feminity):  

Η κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα δυο φύλα είναι ένα ακόμα βασικό στοιχείο της 

κουλτούρας. Σύμφωνα με τον Hofstede οι κουλτούρες διαφέρουν στο βαθμό στον οποίο 

θεωρούν ότι υπάρχουν αξίες οι οποίες είναι παραδοσιακά ανδρικές, αξίες όπως, 

διεκδικητικότητα, συσσώρευση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και το 

να μη νοιάζεσαι για τους άλλους, την ποιότητα ζωής ή τους ανθρώπους. Σύμφωνα με 

τον Hofstede όταν συναντιούνται διαπραγματευτές από ανδρικές κουλτούρες υπάρχει 

μεγάλος ανταγωνισμός, ενώ διαπραγματευτές από θηλυκές κουλτούρες είναι πιο πιθανό 
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να ενδιαφέρονται και για την άλλη πλευρά και να ψάξουν για πιο συμβιβαστικές 

λύσεις. 

 

3.3.4 Αποφυγή Αβεβαιότητας (Uncertainty Avoidance):  

Αυτή η τέταρτη διάσταση της μελέτης του Hofstede αναφέρεται στο κατά πόσο τα μέλη 

μιας συγκεκριμένης κουλτούρας νιώθουν άνετα ή άβολα σε αβέβαιες καταστάσεις. Ως 

«αβέβαιες καταστάσεις» εννοούνται εδώ εκείνες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες, 

άγνωστες, κρύβουν εκπλήξεις ή διαφέρουν από τις συνηθισμένες. Οι κουλτούρες με 

υψηλό βαθμό αποφυγής αβεβαιότητας, τείνουν να εμποδίζουν τη δημιουργία τέτοιων 

καταστάσεων με τη δημιουργία αυστηρών νόμων και πληθώρας κανονισμών. Οι 

διαπραγματευτές που προέρχονται από τέτοιες κουλτούρες νιώθουν άβολα σε 

διφορούμενες καταστάσεις και συνήθως επιθυμούν ξεκάθαρους κανόνες και 

διαδικασίες όταν διαπραγματεύονται. Αντίθετα οι διαπραγματευτές από κουλτούρες 

που αποδέχονται την αβεβαιότητα προσαρμόζονται πιο εύκολα σε εναλλασσόμενες 

καταστάσεις και δεν νιώθουν τόσο άβολα όταν οι κανόνες της διαπραγμάτευσης δεν 

είναι σαφείς ή αλλάζουν διαρκώς. 

Η μελέτη αυτή του Geert Hofstede, έχει τύχει μεγάλης προσοχής από τους 

ερευνητές που ασχολούνται με τις διαφορές κουλτούρας και τις διεθνείς επιχειρήσεις. 

Παρόλο που έχει υποστεί και αρκετή κριτική το μοντέλο του Hofstede έχει εδραιωθεί 

ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην έρευνα πάνω στις διαφορές κουλτούρας. 

 

3.4 Ανακεφαλαίωση 

Φαίνεται λοιπόν ότι αν και η έννοια της κουλτούρας είναι σχετικά ασαφής και δύσκολο 

να οριστεί, υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία που την προσδιορίζουν. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία αναφέρονται παραπάνω όπως η γλώσσα, η θρησκεία, οι 

απόψεις για το χρόνο και τα υπόλοιπα είναι που προσδιορίζουν την ιδιαιτερότητα κάθε 

κουλτούρας. Σε μια διεθνή διαπραγμάτευση οι διαφορές σε κάποια από αυτά είναι που 

ευθύνονται για τη δυσκολία και την πολυπλοκότητά της. Κάποιες από τις διαφορές 

αυτές γίνονται άμεσα αντιληπτές, όπως πχ οι διαφορές στη γλώσσα, ενώ κάποιες άλλες 

είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν και συνεπώς ευκολότερο να οδηγήσουν σε 

παρανοήσεις και παρεξηγήσεις, πχ διαφορές στην κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά ή 

στη χρήση του χρόνου. Στο τελευταίο μέρος αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζεται ένα 

από τα πολύ σημαντικά εργαλεία στον εντοπισμό και τη μελέτη των διαφορών 

κουλτούρας, το μοντέλο του Geert Hofstede.  
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Κεφάλαιο 4 

 

Πως οι Διαφορές Κουλτούρας Επηρεάζουν τις Διαπραγματεύσεις στο 

Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον 

4.1 Εισαγωγή 

«Τι είναι αυτό που σχεδόν δε φαίνεται αλλά μας ακολουθεί παντού; Η απάντηση είναι, 

η κουλτούρα μας» (Faure and Rubin, 1993). Η κουλτούρα επηρεάζει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται, επικοινωνούν και συμπεριφέρονται. Επίσης 

επηρεάζει το είδος των συμφωνιών που κάνουν και τον τρόπο με τον οποίο τις κάνουν. 

Οι διαφορές κουλτούρας ανάμεσα σε επιχειρηματικά στελέχη, για παράδειγμα ανάμεσα 

σε έναν Κινέζο διευθυντή ενός κρατικού εργοστασίου στη Σαγκάη και ενός 

Αμερικανού στελέχους μιας οικογενειακής επιχείρησης στο Τέξας, μπορεί να 

δημιουργήσουν φραγμούς οι οποίοι θα δυσκολέψουν ή θα αναστείλουν εντελώς τις 

διαπραγματεύσεις (Salacuse 1999).  Είναι γεγονός ότι η επίδραση της κουλτούρας στις 

διεθνείς διαπραγματεύσεις είναι, τις περισσότερες φορές, πολύ διακριτική και 

περίπλοκη. Αυτό βεβαίως σε καμία περίπτωση δε μειώνει τη σημασία αυτής της 

επίδρασης, απλά είναι δυσκολότερο για κάποιον να τη διακρίνει (Faure and Rubin, 

1993).  

Η επίδραση της κουλτούρας παρομοιάζεται συχνά με παγόβουνο. Αυτό που 

φαίνεται εύκολα με την πρώτη ματιά είναι οι διαφορές στη συμπεριφορά, τη γλώσσα 

και γενικά ότι μπορεί να παρατηρήσει κάποιος από τις πρώτες στιγμές που θα έρθει σε 

επαφή με μια ξένη κουλτούρα. Οι διαφορές αυτές είναι όμως μόνο η κορυφή και 

μένοντας σε αυτές ο διαπραγματευτής θα οδηγηθεί μόνο σε επιφανειακή κατανόηση 

της κουλτούρας της άλλης πλευράς η οποία μπορεί να τον οδηγήσει σε λανθασμένες 

υποθέσεις. Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο κομμάτι της κουλτούρας είναι αυτό που 

βρίσκεται κρυμμένο και αποτελείται από τις κοινές αξίες και τα κοινά πιστεύω και είναι 

αυτό το οποίο καθορίζει σε μεγαλύτερο βαθμό και τη συμπεριφορά. Η κατανόηση 

αυτού του κομματιού είναι που θα βοηθήσει το διαπραγματευτή να καταλάβει την 

ουσία της κουλτούρας της άλλης πλευράς και να μπορέσει έτσι να τη συγκρίνει με τη 

δικιά του προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του ανάλογα ώστε να δημιουργηθεί ένα 

κλίμα κατάλληλο για τη διενέργεια αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων. Επειδή 

λοιπόν η επίδραση της κουλτούρας σε μια διεθνή διαπραγμάτευση είναι δυσδιάκριτη 
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είναι δύσκολο να περιγραφεί και γίνεται καλύτερα κατανοητή μέσω παραδειγμάτων 

στα οποία εμφανίζεται.  

 Η κουλτούρα εισέρχεται σε μια διαπραγμάτευση μέσω των ατόμων που λαμβάνουν 

μέρος σε αυτή. Ο κάθε διαπραγματευτής κουβαλάει μαζί του και τη δική του 

κουλτούρα και όσο μεγαλύτερες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις διάφορες κουλτούρες 

που υπάρχουν σε μια διεθνή επιχειρηματική διαπραγμάτευση, τόσο μεγαλύτερες και πιο 

εμφανείς είναι οι επιδράσεις. Ο Drnevich (2004) στο άρθρο του υποστηρίζει ότι όσο πιο 

κοντά βρίσκονται δυο κουλτούρες στις τέσσερεις διαστάσεις του Hofstede τόσο 

πιθανότερο είναι να φτάσουν σε συμφωνία σε μικρότερο χρονικό διάστημα καθώς οι 

ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ τους θα δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα άνετη και 

οικεία η οποία θα βοηθήσει σημαντικά την όλη διαδικασία. Ακόμα ο ίδιος συγγραφέας 

υποστηρίζει ότι διαπραγματευτές προερχόμενοι από κουλτούρες που βρίσκονται ψηλά 

στις διαστάσεις εύρους ισχύος, ατομικισμού, ανδρισμού και αποφυγής αβεβαιότητας, 

θα έχουν μεγάλες δυσκολίες να πραγματοποιήσουν συνεργικές διαπραγματεύσεις και 

να επιτύχουν αποτελέσματα τα οποία θα φέρουν τις διαπραγματευόμενες πλευρές πιο 

κοντά τη μια στην άλλη, σε αντίθεση με διαπραγματευτές από κουλτούρες θηλυκές, 

συλλογικές με χαμηλό βαθμό εύρους ισχύος και αποφυγής αβεβαιότητας. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται παραδείγματα επιδράσεων των διαφορών κουλτούρας στις διεθνείς 

επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις. 

 

4.2  Παραδείγματα Επίδρασης των Διαφορών Κουλτούρας στις ΔΔΟΠ 

 

4.2.1  Επικοινωνία 

Πιθανώς η πιο εύκολα αντιληπτή επίδραση των διαφορών κουλτούρας σε μια διεθνή 

επιχειρηματική διαπραγμάτευση είναι οι δυσκολίες και οι παρανοήσεις στην 

επικοινωνία των δυο πλευρών. Η ικανότητα που έχουν οι δυο πλευρές να 

επικοινωνήσουν με επιτυχία, αντιλαμβανόμενη η κάθε πλευρά πλήρως τις θέσεις και 

προτάσεις της άλλης, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Κάθε 

διαπραγματευτής χρησιμοποιεί λέξεις, νοήματα και πράξεις προκειμένου να στείλει 

κάποιο μήνυμα στην άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά με τη σειρά της πρέπει να 

αποκωδικοποιήσει αυτές τις λέξεις και τα νοήματα προκειμένου να λάβει το μήνυμα. Η 

επίδραση της διαφορετικής κουλτούρας στην περίπτωση αυτή έγκειται στο γεγονός ότι 

τα λεκτικά και μη λεκτικά σύμβολα που διάλεξε ο ένας διαπραγματευτής για να 

εκφραστεί μπορεί να μη μεταδίδουν τις πληροφορίες σωστά επειδή για την άλλη 
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πλευρά οι λέξεις ή τα νοήματα που χρησιμοποιήθηκαν μπορεί να σημαίνουν κάτι 

διαφορετικό (Schuster & Copeland 1996). Έτσι λοιπόν καθώς η κουλτούρα είναι ένα 

από τα κύρια στοιχεία που συντελούν στη δημιουργία των φίλτρων που 

χρησιμοποιούνται για την αποκωδικοποίηση που αναφέρθηκε παραπάνω, οι διαφορές 

κουλτούρας επηρεάζουν σημαντικά την προσπάθεια για επιτυχή επικοινωνία. Όσο 

περισσότερο δε οι δυο κουλτούρες παρουσιάζουν κοινά σημεία και επικαλύπτονται σε 

διάφορα θέματα τόσο ευκολότερη θα είναι και οι επικοινωνία μεταξύ των δυο πλευρών 

(Schramm 1980). Είναι ενδιαφέρον ότι ο Van Zandt (1970) υποστηρίζει ότι οι 

διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Γιαπωνέζους και Αμερικάνους είναι έξι φορές πιο 

χρονοβόρες και τρεις φορές πιο δύσκολες από ότι αυτές που πραγματοποιούνται από 

Αμερικάνους και μόνο. Το παραπάνω πρόβλημα αποδίδεται κυρίως στη δυσκολία 

επικοινωνίας και αυξάνει σημαντικά το κόστος των συναλλαγών αμερικανικών 

επιχειρήσεων στην Ιαπωνία.  Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2) απεικονίζεται το μοντέλο 

επικοινωνίας που αναλύθηκε παραπάνω.  

 

Σχήμα 2. Μοντέλο Επικοινωνίας. Πηγή : Schramm, W. (1980) 

 

Οι διαφορές στον τρόπο επικοινωνίας σε μια διαπραγμάτευση μπορεί συχνά να 

οδηγήσουν σε παρανοήσεις και τριβές. Στο κεφάλαιο 3 όπου αναλύεται η γλώσσα ως 

συστατικό της κουλτούρας αναφέρθηκαν οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους 

αντιλαμβάνονται Αμερικανοί και Γιαπωνέζοι την έκφραση «αυτό είναι δύσκολο». 

Πράγματι αυτή η τάση των Γιαπωνέζων να μην εκφράζουν την άρνησή τους με άμεσο 

τρόπο έχει σε πολλές περιπτώσεις οδηγήσει ξένα επιχειρηματικά στελέχη να πιστεύουν 

ότι οι προτάσεις τους βρίσκονταν ακόμα υπό εξέταση, ενώ στην ουσία είχαν 

απορριφθεί από τη Γιαπωνέζικη πλευρά (Salacuse 1999).  

Επίσης όχι μόνο συγκεκριμένες λέξεις αλλά οι τρόποι ή η στάση κάποιου μπορεί να 

δημιουργήσουν δυσκολίες. Για παράδειγμα οι περισσότεροι διαπραγματευτές που 

προέρχονται από χώρες του λεγόμενου «Δυτικού Κόσμου» περιμένουν μια άμεση 
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απάντηση όταν κάνουν ένα σχόλιο ή μια ερώτηση. Οι Γιαπωνέζοι από την άλλη πλευρά 

έχουν την τάση να αργούν να απαντήσουν. Σαν αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις με 

Γιαπωνέζους πολλές φορές περιλαμβάνουν περιόδους σιωπής οι οποίες είναι 

ανυπόφορες για έναν Άγγλο ή Αμερικάνο. Για τους Γιαπωνέζους όμως η περίοδος αυτή 

είναι φυσιολογική και αναγκαία προκειμένου να αναλογιστούν τι έχει ειπωθεί, αν δε η 

διαπραγμάτευση δεν γίνεται στη μητρική τους γλώσσα ο απαραίτητος χρόνος 

προκειμένου να απαντήσουν γίνεται ακόμη μεγαλύτερος. Οι Αμερικάνοι μέσα από τη 

δική τους κουλτούρα μπορεί να εκλάβουν τη σιωπή αυτή ως αγένεια, έλλειψη 

κατανόησης ή ως μια πονηρή τακτική προκειμένου να αποκαλύψουν τα σχέδιά τους. 

Έτσι, αντί να περιμένουν για μια απάντηση, οι Αμερικανοί  έχουν την  τάση να 

γεμίζουν τη σιωπή με ερωτήσεις, επεξηγήσεις ή απλά επαναλαμβάνοντας αυτά που 

έχουν ειπωθεί. Αυτή η τακτική μπορεί να μπερδέψει τους Γιαπωνέζους που νιώθουν να 

βομβαρδίζονται από προτάσεις και ερωτήσεις χωρίς να τους δίνεται αρκετός χρόνος να 

ανταποκριθούν. Από την άλλη πλευρά οι λαοί της Λατινική Αμερικής έχουν την τάση 

να απαντάνε πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα μπορεί να απαντήσουν για κάποιο θέμα 

από τη στιγμή που θα το καταλάβουν ακόμα και αν η άλλη πλευρά δε έχει 

ολοκληρώσει, προκαλώντας φυσικά εκνευρισμό στην άλλη πλευρά εάν αυτή 

προέρχεται από διαφορετική κουλτούρα, καθώς θεωρούν ότι τους διακόπτουν συνεχώς 

(Salacuse 1999).  

 

4.2.2  Στυλ Διαπραγμάτευσης και Επιλογή Στρατηγικής 

Ένα άλλο σημείο στο οποίο εμφανίζεται επίδραση των διαφορών κουλτούρας είναι το 

στυλ και οι τακτικές που χρησιμοποιούνται σε μια διεθνή επιχειρηματική 

διαπραγμάτευση. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο οι επιχειρηματικές 

διαπραγματεύσεις θεωρούνται γενικά ότι είναι του τύπου win – win. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, όμως, φαίνεται ότι είναι δυσκολότερο να εφαρμοστούν στρατηγικές 

συνεργασίας σε μια διεθνή διαπραγμάτευση από ότι σε μια εγχώρια. Στη βιβλιογραφία 

υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις καλύτερο όταν μια διαπραγμάτευση είναι εγχώρια και όχι 

διεθνής, με όλους τους άλλους παράγοντες ίδιους (Sawyer and Guetzkow, 1965). Η 

πραγματοποίηση διαπραγματεύσεων του τύπου win – win βασίζεται στην ύπαρξη 

διάθεσης και από τις δυο πλευρές για συνεργασία και μεγιστοποίηση του συνολικού 

οφέλους και όχι του ατομικού. Αυτή η ατμόσφαιρα είναι  πιθανότερο να δημιουργηθεί 

ανάμεσα σε εταίρους της ίδιας κουλτούρας. Η ομοιότητα, σύμφωνα με τους Rubin και 
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Brown (1975), οδηγεί σε περισσότερη εμπιστοσύνη και σε υψηλότερο επίπεδο 

διαπροσωπικής επαφής και κάθε πλευρά πιστεύει ότι επικοινωνία με την άλλη είναι πιο 

αντιπροσωπευτική, έντιμη και αληθινή.  

Πολλές φορές το άν θα εφαρμοστούν τακτικές συνεργασίας και η υιοθέτηση ενός 

επιθετικού ή αμυντικού στυλ διαπραγμάτευσης εξαρτάται και από την κουλτούρα από 

την οποία προέρχεται η κάθε πλευρά. Δηλαδή κάποιες κουλτούρες έχουν μεγαλύτερη 

προδιάθεση για συνεργικές διαπραγματεύσεις από ότι άλλες. Οι Αμερικάνοι για 

παράδειγμα σύμφωνα με μελέτες δείχνουν πρόθυμα εμπιστοσύνη και έχουν την τάση 

να χρησιμοποιούν στρατηγικές για την αμοιβαία μεγιστοποίηση του οφέλους από την 

διαπραγμάτευση (Druckman 1977; Harnett and Cummings, 1980). Γενικά οι 

στρατηγικές επιλογές επηρεάζονται από τα συμφέροντα και τις αξίες οι οποίες με τη 

σειρά τους επηρεάζονται από την κουλτούρα. Σε κάποιες κουλτούρες οι πράξεις είναι 

άμεσες, η σύγκρουση είναι αποδεκτή και τα προβλήματα αντιμετωπίζονται μετωπικά 

ενώ σε άλλες το αντίθετο. Για παράδειγμα οι Ρώσοι έχουν την τάση να 

διαπραγματεύονται από θέση ισχύος και καταφεύγουν εύκολα σε επιθετικές τακτικές, 

όπως πχ. απειλές και τελεσίγραφα, ενώ οι Γιαπωνέζοι είναι εξαιρετικά διστακτικοί στο 

να αντιμετωπίσουν την άλλη πλευρά άμεσα (Kimura 1980).  

Οι Graham και Meissner (1986) έχουν δείξει, σε μια μελέτη τους στην οποία 

συγκρίνουν πέντε χώρες, ότι οι Βραζιλιάνοι και οι Γιαπωνέζοι είναι εκείνοι που 

συχνότερα χρησιμοποιούν στρατηγικές συνεργασίας. Από την άλλη πλευρά οι 

Κορεάτες και οι Γερμανοί χρησιμοποιούν ενδιάμεσες στρατηγικές οι οποίες είναι πιο 

ανταγωνιστικές. Ο Salacuse (1991) προκειμένου να ερευνήσει τις διαφορές στο στυλ 

διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες χρησιμοποίησε τη μέθοδο του 

ερωτηματολογίου σε 310 στελέχη επιχειρήσεων, δικηγόρους και απόφοιτους 

οικονομικών σχολών (πολλοί από τους οποίους είχαν ήδη σημαντική προϋπηρεσία). Οι 

συμμετέχοντες προέρχονταν από δώδεκα χώρες από όλες τις ηπείρους: ΗΠΑ, Μεγάλη 

Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Μεξικό, Αργεντινή, Βραζιλία, Νιγηρία, Ινδία, 

Κίνα και Ιαπωνία.  

Όσον αφορά την άποψη των συμμετεχόντων κατά πόσον η επιχειρηματική 

διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία win – win ή win – lose, η έρευνα αποκάλυψε 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις κουλτούρες που έλαβαν μέρος. Για παράδειγμα ενώ 

το 100% των Γιαπωνέζων συμμετεχόντων έβλεπε τις επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις 

σαν μια διαδικασία win – win, μόνο το 36,8% των Ισπανών είχε την ίδια γνώμη. Οι 

Κινέζοι και οι Ινδοί, οι άλλες δυο ασιατικές κουλτούρες στην έρευνα είχαν επίσης την 
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ίδια τάση με τους Ιάπωνες, ενώ από τους Ευρωπαίους της έρευνας μόνο οι Γάλλοι 

βλέπουν τις επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις σαν μια διαδικασία win – win. Στον 

πίνακα 1 παρουσιάζονται συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας 

όσον αφορά τη στάση των συμμετεχόντων απέναντι στις επιχειρηματικές 

διαπραγματεύσεις. 

 

Πίνακας 1. Στάση Διαπραγμάτευσης: Win – win ή win – lose ? 

Win / win JPN CHINA ARG FR IND USA UK GER MEX NIG BRA ESP 

( % ) 100 81.8 80.8 80 77.8 70.7 58.8 54.5 50 46.7 44.4 36.8 

Πηγή: Salacuse (1999), pp. 226. 

 

Σε μια διαφορετική μελέτη πάντως ο Graham (1993) μελέτησε τις τακτικές 

διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε οκτώ κουλτούρες με τη χρήση βιντεοσκοπημένων 

διαπραγματεύσεων. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν αρκετές ομοιότητες 

στις τακτικές που χρησιμοποίησαν οι περισσότερες κουλτούρες, οι οποίες βασίζονταν 

στην ανταλλαγή πληροφοριών είτε μέσω ερωτήσεων, είτε με το να παρέχουν 

πληροφορίες για τους ίδιους. Οι Κινέζοι είχαν το ψηλότερο ποσοστό ερωτήσεων, ενώ 

οι Ισπανοί ήταν αυτοί που έδιναν τις περισσότερες υποσχέσεις. Η χρήση «εχθρικών» 

τακτικών όπως απειλές, τελεσίγραφα και προειδοποιήσεις ήταν χαμηλή σε όλες τις 

περιπτώσεις. Τέλος σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη οι διαφορές κουλτούρας δεν 

επηρεάζουν τόσο τις στρατηγικές που επιλέγονται αλλά επηρεάζουν πολύ περισσότερο 

τον τρόπο με τον οποίο αυτές εφαρμόζονται. Γενικά πάντως οι διαφορές κουλτούρας 

επηρεάζουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τόσο την επιλογή στρατηγικής 

διαπραγμάτευσης όσο και την αντίληψη της κάθε πλευράς για τη μορφή της 

διαπραγμάτευσης, αν είναι δηλαδή win – win ή win – lose. 

 

4.2.3 Δομή και Διαδικασία 

Εκτός από την επικοινωνία και το στυλ διαπραγμάτευσης οι διαφορές κουλτούρας 

επηρεάζουν επίσης τόσο τη δομή όσο και τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Θέματα 

όπως το νομικό και οργανωτικό πλαίσιο, ο αριθμός των θεμάτων προς συζήτηση ή η 

διαφάνεια της διαδικασίας προς εξωτερικούς παρατηρητές όπως τα ΜΜΕ, 

επηρεάζονται σαφώς από τις διάφορες εμπλεκόμενες κουλτούρες.  

Για παράδειγμα στην Κίνα σε μια επιχειρηματική διαπραγμάτευση, η ξένη 

αντιπροσωπεία συνήθως θα αποτελείται από τρία έως πέντε άτομα, τη στιγμή που οι 
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Κινέζοι μπορεί να φέρουν δεκαπέντε με τριάντα άτομα μέσα στην αίθουσα των 

διαπραγματεύσεων. Μάλιστα η ξένη αντιπροσωπεία δεν διαπραγματεύεται μόνο με 

τους Κινέζους εταίρους της αλλά έμμεσα ή άμεσα και με τρίτους όπως οι τοπικές αρχές 

και η κυβέρνηση. Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει πως η κινεζική κουλτούρα και 

κοινωνία μπορούν να επηρεάζουν τη δομή μιας διαπραγμάτευσης. Άλλα παραδείγματα 

παρόμοιας επίδρασης της κουλτούρας είναι η πεποίθηση που υπήρχε στην πρώην 

Σοβιετική Ένωση ότι το Κόμμα δεν κάνει πότε λάθη ή η παράδοση που υπάρχει σε 

παραδοσιακές αφρικανικές κοινωνίες όπου σε μια συζήτηση ο γηραιότερος έχει πάντα 

τον τελευταίο λόγο (Faure 1999;Yovel 2008). Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι 

πεποιθήσεις και παραδόσεις όπως οι παραπάνω μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο 

βαθμό τη δομή μιας επιχειρηματικής διαπραγμάτευσης.  

 Όσον αφορά τη διαδικασία, δηλαδή την κυρίως συνδιαλλαγή ανάμεσα στους 

διαπραγματευτές, επηρεάζεται και αυτή σαφώς από τις διαφορές κουλτούρας και αυτό 

το οποίο είναι θεμιτό και αποδεκτό από μια κουλτούρα μπορεί να είναι εντελώς 

απορριπτέο από μια άλλη. Για παράδειγμα η αθέτηση του λόγου ή η παραβίαση μιας 

προθεσμίας είναι θέματα που μπορούν να έχουν πολύ διαφορετικό ειδικό βάρος 

ανάλογα με την κουλτούρα από την οποία προέρχεται ο κάθε διαπραγματευτής. Σε 

κάποιες κουλτούρες είναι πιο σημαντικό το να είναι κάποιος ευγενικός από το να λέει 

την αλήθεια. Οι μπλόφες και οι απειλές σε κάποιες κουλτούρες αποτελούν θεμιτά μέσα 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν διαπραγματευτή, ενώ σε άλλες μπορεί να 

αποτελέσουν λόγο διακοπής των διαπραγματεύσεων.  

Σε κάθε διαδικασία επιχειρηματικής διαπραγμάτευσης υπάρχουν ορισμένες 

«τελετουργίες» που γίνονται και μπορεί να είναι από μια απλή και καθιερωμένη 

ανταλλαγή καρτών μέχρι επίσημα δείπνα που ακολουθούν αυστηρό πρωτόκολλο και 

περιλαμβάνουν ομιλίες, προπόσεις και ανταλλαγή δώρων. Η σημασία αυτών των 

τελετουργιών διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από κουλτούρα σε κουλτούρα. Συνήθως στις 

δυτικές κοινωνίες, όπου η βασική προτεραιότητα μιας διαπραγμάτευσης είναι η 

επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους, τέτοιου είδους τελετουργίες θεωρούνται 

άσκοπες και χάσιμο χρόνου. Σε άλλες κουλτούρες όμως, ιδιαίτερα σε εκείνες για τις 

οποίες η διαπραγμάτευση είναι η ευκαιρία για τη δημιουργία μιας μακρόχρονης 

αμοιβαία αποδοτικής σχέσης, οι τελετουργίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές και 

πολύ συχνά αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί αργότερα στα πλαίσια της 

διαπραγμάτευσης η επιχειρηματική σχέση.  
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Τέλος σημαντικό ρόλο στη διαδικασία μιας διεθνούς επιχειρηματικής 

διαπραγμάτευσης παίζουν, όπως είναι λογικό άλλωστε, οι διαφορετικές απόψεις που 

έχει κάθε κουλτούρα σχετικά με την έννοια και τη χρήση του χρόνου. Οι απόψεις 

αυτές, που έχουν αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό 

και το ρυθμό με τον οποίο θα προχωρήσει η διαπραγμάτευση, την ακρίβεια με την 

οποία θα ξεκινάνε οι συναντήσεις, την αυστηρότητα στην τήρηση προθεσμιών και 

τελικά το συνολικό χρόνο που θα μεσολαβήσει προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία και να επιτευχθεί κάποιο τελικό αποτέλεσμα. 

 

4.2.4  Αποτέλεσμα 

Το τελικό προϊόν μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας διαπραγμάτευσης είναι αυτό που 

αποκαλείται αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης και είναι συνήθως μια συμφωνία 

κάποιας μορφής που καλύπτει όλα εκείνα τα θέματα που συζητήθηκαν και στα οποία οι 

δυο πλευρές βρήκαν κοινό έδαφος. Το αποτέλεσμα μιας διεθνούς επιχειρηματικής 

διαπραγμάτευσης, όπως είναι λογικό να υποθέσει κανείς, δεν μένει ανεπηρέαστο από 

τις διαφορές κουλτούρας μεταξύ των διαπραγματευομένων. Οι διαφορές κουλτούρας 

επηρεάζουν τη μορφή της συμφωνίας, το πώς την αντιλαμβάνονται τα εμπλεκόμενα 

μέρη, το πόσο δεσμευτική είναι και τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί. 

 Οι διαφορές κουλτούρας δημιουργούν μια πληθώρα επιλογών για τη μορφή που 

μπορεί να πάρει μια συμφωνία. Για παράδειγμα κάποιες κουλτούρες προτιμούν μια 

γραπτή συμφωνία στην οποία κάθε λέξη έχει αναλυθεί και έχει επιλεγεί προσεκτικά. 

Επίσης θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί όλα τα πιθανά ενδεχόμενα έτσι ώστε σε 

περίπτωση διαφοράς να μπορεί να δοθεί λύση μέσα από το ίδιο κείμενο της συμφωνίας. 

Άλλες κουλτούρες όμως προτιμούν μια πιο χαλαρή μορφή συμφωνίας, όπως για 

παράδειγμα ένα κείμενο το οποίο αναφέρεται στις γενικές αρχές πάνω στις οποίες 

συμφώνησαν οι διαπραγματευτές και προσφέρει απλά κατευθύνσεις παρά 

συγκεκριμένους και λεπτομερείς κανόνες. Η πρώτη περίπτωση είναι τυπική των 

δυτικών χωρών, ενώ η δεύτερη συναντάται  κυρίως σε χώρες της μέσης και της άπω 

ανατολής. Έτσι το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης για μια κοινοπραξία ανάμεσα σε 

μια αμερικανική και μια κινεζική εταιρεία μπορεί από την πλευρά των Αμερικανών να 

αποτελούνταν από ένα κείμενο εκατοντάδων σελίδων, ενώ από την πλευρά των 

Κινέζων να συνοψίζονταν σε μερικές δεκάδες σελίδες. Εκτός από τους όρους και τους 

αριθμούς που συμφωνήθηκαν και αναφέρονται σε ένα γραπτό συμβόλαιο, οι δυτικές 

κουλτούρες θεωρούν συνήθως και το χρόνο ο οποίος αναλώθηκε (ή εξοικονομήθηκε) 
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στην παρούσα διαπραγμάτευση ως μέρος του αποτελέσματος. Οι Γιαπωνέζοι για 

παράδειγμα από την άλλη πλευρά θεωρούν ως μέρος του αποτελέσματος το καλό 

κλίμα, την εμπιστοσύνη και την καλή σχέση που πιθανόν να δημιουργήθηκε. Φαίνεται 

λοιπόν ότι αυτό που περιλαμβάνεται στο αποτέλεσμα μιας διεθνούς επιχειρηματικής 

διαπραγμάτευσης, πολλές φορές απέχει αρκετά από όσα διατυπώθηκαν γραπτώς και 

ποικίλει από κουλτούρα σε κουλτούρα (Faure, 1999). 

 Εκτός από τη μορφή που θα πάρει η τελική συμφωνία και το πώς τα εμπλεκόμενα 

μέρη την αντιλαμβάνονται, διαφορές λόγω κουλτούρας υπάρχουν και στον τρόπο με 

τον οποίο η συμφωνία αυτή θα εφαρμοστεί και το κατά πόσον τα όσα αναφέρονται στο 

κείμενο είναι δεσμευτικά. Για παράδειγμα δεν είναι ασυνήθιστο για τους Κινέζους να 

ανοίγουν σε ανύποπτο χρόνο θέματα τα οποία θεωρούνται ότι έχουν κλείσει οριστικά 

και να ζητούν επαναδιαπραγμάτευση. Η επαναφορά προηγούμενων απαιτήσεων είναι 

κάτι σύνηθες στην Κίνα και δεν σημαίνει ότι ο Κινέζος διαπραγματευτής παίζει κάποιο 

βρώμικο παιχνίδι ή αθετεί τη συμφωνία. Σημαίνει απλά ότι βλέπει από διαφορετική 

οπτική γωνία το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης και ότι το θέμα το οποίο επαναφέρει 

είναι μείζονος σημασίας για αυτόν. Οι Κινέζοι έχουν την τάση να βλέπουν ένα γραπτό 

συμβόλαιο σαν ένα απλό γεγονός μέσα σε μια μακρά επαναλαμβανόμενη διαδικασία.    

Γενικά μετά το κλείσιμο και την υπογραφή μιας συμφωνίας το επόμενο βήμα είναι 

να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία και η κάθε πλευρά να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

της που απορρέουν από αυτήν. Στο δυτικό κόσμο αυτό γίνεται μέσω θεσμικών οργάνων 

όπως δικαστήρια, διεθνείς οργανισμοί και διαιτησία. Σε κάποιες άλλες κουλτούρες 

όμως τέτοιες πρακτικές θεωρούνται ως σημάδι καχυποψίας και έλλειψης εμπιστοσύνης. 

Στον αραβικό κόσμο για παράδειγμα όταν κάποιος δώσει το λόγο του με κάποιο 

συγκεκριμένο τρόπο τότε αυτός θεωρείται το ίδιο δεσμευτικός, αν όχι περισσότερο, από 

οποιοδήποτε συμβόλαιο στις δυτικές κουλτούρες. Όταν ένας Αμερικανός 

διαπραγματευτής χρησιμοποιεί τη φράση «θα κάνω ότι μπορώ προκειμένου να πετύχει 

η συνεργασία μας», αυτό που εννοεί είναι ότι μέσω της εταιρείας του και στα πλαίσια 

της πολιτικής της, θα κάνει όσα παραπάνω μπορεί προκειμένου η εν λόγω συνεργασία 

να κυλήσει χωρίς προβλήματα. Η παραπάνω φράση όμως στον Αραβικό κόσμο αλλά 

και στη Λατινική Αμερική (σε μικρότερο βαθμό) έχει πολύ βαρύτερη σημασία, καθώς 

σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση ο διαπραγματευτής έχει πλέον εγγυηθεί προσωπικά την 

επιτυχία της συνεργασίας αυτής και θα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν ακόμα και σε 

προσωπικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία της. Αυτού του τύπου οι 
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ανεπίσημες και μη γραπτές συμφωνίες προξενούν πολλές φορές προβλήματα σε μια 

διεθνή οικονομική συνεργασία (Heiba ,1984). 

 

4.3. Ανακεφαλαίωση 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι βασικότερες επιδράσεις των διαφορών 

κουλτούρας στις διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω το στοιχείο της κουλτούρας εισέρχεται στη διαπραγμάτευση μέσω των 

διαπραγματευτών και επηρεάζει τη διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια της. 

Σημαντικότερες επιδράσεις παρατηρούνται στην επικοινωνία ανάμεσα στα 

εμπλεκόμενα μέρη, στο πως αυτά αντιλαμβάνονται την όλη διαδικασία, στο στυλ 

διαπραγμάτευσης και την επιλογή και εφαρμογή στρατηγικής. Επίσης σημαντικές 

επιδράσεις παρατηρούνται στη δομή και τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης καθώς και 

στον τρόπο με τον οποίο τα εμπλεκόμενα μέρη αντιλαμβάνονται το τελικό αποτέλεσμα 

και προωθούν τη γραπτή αποτύπωση αλλά και την εφαρμογή του. Οι επιδράσεις αυτές 

άλλες φορές είναι πολύ έντονες και άλλες φορές όχι τόσο ευδιάκριτες. Κατά κανόνα 

πάντως όσο περισσότερο διαφέρουν οι κουλτούρες των διαπραγματευτών τόσο 

εντονότερες θα είναι και οι επιδράσεις των διαφορών κουλτούρας στη διαπραγμάτευση.  
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Κεφάλαιο  5 
 

Η Στρατηγική στις Διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Οικονομικό 

Περιβάλλον 

 

5.1 Εισαγωγή 

Με τον όρο «στρατηγική» εννοούμε το λεπτομερή σχεδιασμό που θα πρέπει να κάνει ο 

διαπραγματευτής βάσει των γενικών αρχών στις οποίες - αφού προηγουμένως έχει 

θέσει τους επιθυμητούς στόχους – σκοπεύει να βασιστεί καθ’ όλη την πορεία των 

διαπραγματεύσεων προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο σχεδιασμός 

αυτός και η επιλογή των αρχών πάνω στις οποίες θα βασιστεί ο διαπραγματευτής 

γίνεται κατόπιν έρευνας και μελέτης η οποία στόχο έχει να μάθει όσο το δυνατόν 

περισσότερα για την άλλη πλευρά και το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα 

πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις και έτσι να μπορέσει ο διαπραγματευτής να 

κάνει κάποιες αρχικές προβλέψεις όσον αφορά τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις της 

άλλης πλευράς. Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι η στρατηγική στις 

διαπραγματεύσεις είναι μια μορφή σχεδιασμού και ένας οδηγός συμπεριφοράς προς 

εφαρμογή (Dupond 1995). Εδώ όμως έρχονται και οι πρώτες σοβαρές αντιρρήσεις όσον 

αφορά τον παραπάνω ορισμό της στρατηγικής.  

 Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια, οι διαπραγματεύσεις, και 

ιδιαίτερα οι διεθνείς διαπραγματεύσεις, θεωρούνται τόσο από τους θεωρητικούς όσο 

και από τους επαγγελματίες διαπραγματευτές ως μια διαδικασία γεμάτη δυσκολίες. Ο 

βασικός λόγος για το παραπάνω είναι ότι πολύ σπάνια μια διαπραγμάτευση είναι 

αντιγραφή μιας άλλης. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου τα πράγματα μοιάζουν ίδια, 

στην πραγματικότητα δεν είναι. Το περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς, οι 

διαπραγματευτές είναι άνθρωποι ο καθένας με δική του προσωπικότητα και ιδιοτροπίες 

και η κουλτούρα από λαό σε λαό διαφέρει. Έτσι λοιπόν εύκολα αντιλαμβάνεται 

κάποιος ότι στην ουσία κάθε διαπραγμάτευση είναι μοναδική και είναι πολύ δύσκολο 

να μιλάμε για γενικούς κανόνες και πλάνα προς εφαρμογή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει 

ότι ο διαπραγματευτής θα πρέπει να πάει σε μια διαπραγμάτευση απροετοίμαστος. Η 

επιλογή και ο σχεδιασμός μια στρατηγικής βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της 

κατάστασης και στο ξεκαθάρισμα των στόχων, δίνει το ερέθισμα για έρευνα, επιτρέπει 

τη δημιουργία πολλαπλών επιλογών και συμβάλλει στην καλύτερη επιλογή των ατόμων 

της αποστολής (Dupond 1995). Στην ουσία η χρυσή τομή βρίσκεται κάπου στη μέση. 



35 

Σε κάθε περίπτωση διαπραγμάτευσης λοιπόν απαιτείται προετοιμασία και στρατηγικός 

σχεδιασμός (φυσικά ο χρόνος και οι πόροι που θα διατεθούν σε κάθε περίπτωση είναι 

ανάλογοι της σπουδαιότητας της κάθε διαπραγμάτευσης) αλλά θα πρέπει να δοθεί 

έμφαση και στην ελαστικότητα. Αντί δηλαδή να σχεδιαστεί ένας οδηγός συμπεριφοράς 

που θα πρέπει ο διαπραγματευτής να εφαρμόσει βήμα – βήμα, είναι προτιμότερο να 

καταρτιστεί ένα γενικότερο πλάνο δράσης το οποίο από τη μια πλευρά θα είναι σαφές 

και αμετάκλητο όσον αφορά τους κύριους στόχους και τις βασικές προτεραιότητες, 

αλλά θα παρέχει στον διαπραγματευτή αρκετή ελαστικότητα προκειμένου να κάνει τις 

απαραίτητες αλλαγές και «ελιγμούς» έτσι ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί απόλυτα 

στην κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά (Weiss 1994).      

 

5.2  Στρατηγικές Επιλογές 

Οι διαπραγματευτές στην ουσία έχουν πάντα τρεις στρατηγικές επιλογές προκειμένου 

να πετύχουν τους στόχους τους (Pruitt & Rubin, 1986; Rubin, Pruitt & Kim, 1994): 

αντιμαχία, συνεργασία και υποχώρηση. Παρακάτω θα αναλύσουμε κάθε μια από τις 

επιλογές αυτές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιλέγεται η κάθε μια. 

 

5.2.1  Αντιμαχία  

Πίσω από την επιλογή μιας στρατηγικής αντιμαχίας κρύβεται κατά κύριο λόγο η 

πεποίθηση ότι υπάρχει μια «πίτα» συγκεκριμένου μεγέθους η οποία θα μοιραστεί 

ανάμεσα στους διαπραγματευτές και κάθε κομμάτι που θα πάρει ο ένας θα το αφαιρέσει 

από τον άλλο. Όταν η διαπραγμάτευση λοιπόν διαδραματίζεται μέσα σε τέτοια 

ατμόσφαιρα έχουμε αυτό που ονομάζεται «σκληρό παζάρι» και η κάθε πλευρά 

ενδιαφέρεται να πάρει όσα παραπάνω γίνεται δίνοντας παράλληλα στην άλλη πλευρά 

όσο λιγότερα γίνεται (Anderson, 1992).  Οι τακτικές που χρησιμοποιούνται στην 

περίπτωση που έχει επιλεγεί στρατηγική αντιμαχίας μπορεί να είναι από πολύ σκληρές 

έως μετριοπαθείς (Pruitt & Rubin, 1986). Σκληρές τακτικές θεωρούνται εκείνες στις 

οποίες ο διαπραγματευτής είναι αμετακίνητος όσον αφορά την αρχική του θέση (η 

οποία τις περισσότερες φορές είναι υπεραισιόδοξη) και χρησιμοποιεί μέσα όπως 

σκόπιμες καθυστερήσεις, τελεσίγραφα, ακόμα και απειλές ή εκφοβισμό προκειμένου να 

πείσει την άλλη πλευρά να συμφωνήσει. Όταν χρησιμοποιούνται πιο μετριοπαθείς 

τακτικές ο διαπραγματευτής εμμένει σταθερά στις θέσεις του αλλά δεν είναι απόλυτος 

και αποφεύγει τα τελεσίγραφα. 
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5.2.2  Συνεργασία 

Στην περίπτωση των στρατηγικών συνεργασίας κυριαρχεί η πεποίθηση ανάμεσα στους 

διαπραγματευτές ότι μπορούν να φτάσουν σε μια αμοιβαία επικερδή συμφωνία με το να 

συνεργαστούν προκειμένου να βρουν λύσεις οι οποίες θα ικανοποιούν τις επιδιώξεις 

όλων των πλευρών. Η εύρεση τέτοιων λύσεων απαιτεί φαντασία και δημιουργικότητα 

από την πλευρά των διαπραγματευτών μια και θα πρέπει είτε να βρουν τρόπους να 

μεγαλώσουν την «πίτα» είτε να βρουν συγκεκριμένα κομμάτια από την «πίτα» για να 

ικανοποιήσουν όλες τις πλευρές.  Στις περισσότερες περιπτώσεις συνεργασίας η 

διαπραγμάτευση κυλάει σε ήπιο κλίμα και υπάρχει συνεχής ροή πληροφοριών από και 

προς όλες τις πλευρές. Αποτέλεσμα τέτοιων διαπραγματεύσεων είναι, εκτός από το 

αμοιβαίο όφελος (όταν υπάρχει τελική συμφωνία), και η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ 

των δύο πλευρών. 

 

5.2.3  Υποχώρηση 

Ένας καλός διαπραγματευτής πρέπει να χρησιμοποιεί τις στρατηγικές οπισθοχώρησης 

μόνο σαν μια τελευταία λύση απελπισίας (Dupond 1996). Όπως εύκολα καταλαβαίνει 

κανείς στην περίπτωση αυτή ο διαπραγματευτής προκειμένου να επιτύχει τελικά κάποια 

συμφωνία κάνει υποχωρήσεις σε κάποια θέματα. Συνήθως υποχωρήσεις γίνονται σε 

δευτερεύοντα ζητήματα προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία στα ζητήματα πρώτης 

προτεραιότητας, αν και σε κάποιες περιπτώσεις  ο διαπραγματευτής προκειμένου να 

επιστρέψει με κάποια συμφωνία στα χέρια του, μπορεί να κάνει υποχωρήσεις και σε 

πρωτεύοντες στόχους του.  

 

5.3  Λόγοι Επιλογής της Εκάστοτε Στρατηγικής 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι στρατηγικές υποχώρησης αποτελούν ή θα έπρεπε 

να αποτελούν μόνο λύσεις απελπισίας. Συνεπώς η καταρχήν επιλογή στρατηγικής 

γίνεται μεταξύ συνεργασίας και αντιμαχίας.  

Λόγοι για να ακολουθήσει μια πλευρά στρατηγική αντιμαχίας μπορεί να είναι ότι 

το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό (Ben-Yoav & Pruitt, 1984b) ή ότι οι επιθυμίες της 

μιας πλευράς είναι πολύ μακριά από αυτές της άλλης. Συνεπώς η διαπραγμάτευση 

παίρνει τη μορφή win – lose όπου μια από τις δυο πλευρές πρέπει να θριαμβεύσει 

(Thompson & Hastie, 1998). Οι στρατηγικές αντιμαχίας ενθαρρύνονται επίσης ως 

άμυνα όταν φανεί ότι η άλλη πλευρά τις χρησιμοποιεί. Σε γενική βάση, εκτός από την 

περίπτωση όπου οι στρατηγικές αντιμαχίας χρησιμοποιούνται ως άμυνα, οι στρατηγικές 
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αυτές χρησιμοποιούνται από την πλευρά εκείνη που είναι ισχυρότερη και συνεπώς 

μπορεί να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση. Προκειμένου ο διαπραγματευτής να αποφασίσει 

το κατά πόσον η εφαρμογή μιας στρατηγικής αντιμαχίας θα του αποφέρει 

αποτελέσματα θα πρέπει να απαντήσει ερωτήματα όπως: «έχω ισχυρά επιχειρήματα;», 

«υπάρχουν καλά αντεπιχειρήματα για αυτά;», «πόσο ισχύ έχω σε σχέση με τους άλλους 

προκειμένου να τους πιέσω;» (Pruitt, 1991). Αν μετά από μια παρόμοια ανάλυση φανεί 

ότι μια στρατηγική αντιμαχίας δεν είναι τελικά εφικτή τότε είναι πολύ πιθανό να 

απορριφθεί εντελώς σαν ιδέα ή τουλάχιστον να χρησιμοποιηθούν πολύ μετριοπαθείς 

τακτικές. 

 Σε περιπτώσεις όπου οι στρατηγικές αντιμαχίας δεν φαίνονται ικανές να φέρουν 

αποτέλεσμα ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν, τότε η επόμενη λογική επιλογή είναι οι 

στρατηγικές συνεργασίας. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις που ενθαρρύνουν τη 

χρησιμοποίηση στρατηγικών συνεργασίας. Η θετική προδιάθεση προς την άλλη 

πλευρά, η καλή ατμόσφαιρα και η επιθυμία δημιουργίας μιας μακρόχρονης σχέσης 

συνεργασίας, με την άλλη πλευρά ωθούν το διαπραγματευτή στη χρήση στρατηγικών 

συνεργασίας. Επίσης όταν οι επιθυμίες των διαπραγματευομένων πλευρών δεν είναι 

πολύ υψηλές και βρίσκονται μέσα σε λογικά πλαίσια τότε είναι πολύ πιθανό να βρεθεί 

τρόπος να μοιραστεί η «πίτα» έτσι ώστε όλα τα μέρη να είναι ευχαριστημένα. Τέλος, σε 

περιπτώσεις όπου δεν είναι η πρώτη φορά που τα εμπλεκόμενα μέρη 

διαπραγματεύονται και υπάρχει ένα αμοιβαίο αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ τους, το 

πιθανότερο είναι ότι θα ακολουθηθεί στρατηγική συνεργασίας (Kimmel et al., 1980). 

Όταν υπάρχει απουσία εμπιστοσύνης οι διαπραγματευτές φοβούνται ότι η άλλη πλευρά 

θα εκλάβει την επιθυμία τους να συνεργαστούν ως σημάδι αδυναμίας. 

 Σε μερικές περιπτώσεις διαπραγματεύσεων συμβαίνει τουλάχιστον μια από τις 

διαπραγματευόμενες πλευρές να μην έχει στη διάθεσή της πολύ χρόνο προκειμένου να 

καταλήξει σε κάποια συμφωνία ή  απλά να είναι απαραίτητο για αυτή να φύγει από το 

τραπέζι με κάποια συμφωνία – έστω και αν δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Η επιλογή 

στρατηγικών υποχώρησης είναι η πιο συνήθης πρακτική όταν υπάρχει πίεση χρόνου  

(Hammer, 1974; Pruitt & Drews, 1969; Smith, Pruitt & Carnevale, 1982). Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι στρατηγικές αυτές είναι που κινούν τη διαδικασία πιο γρήγορα από 

κάθε άλλη. Επίσης στρατηγικές υποχώρησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν όταν η 

προοπτική δημιουργίας μιας μακροχρόνιας σχέσης συνεργασίας με την άλλη πλευρά 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική (Fry, Firestone & Williams, 1983), τότε η μια πλευρά 
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κερδίζει από την παρούσα διαπραγμάτευση ενώ η άλλη πετυχαίνει να ενδυναμώσει μια 

σχέση από την οποία είναι πιθανόν ότι θα αποκομίσει οφέλη στο μέλλον. 

 

5.4  Το Δίλλημα του Διαπραγματευτή 

Παραπάνω αναφέρονται οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ένας διαπραγματευτής θα 

επιλέξει μια στρατηγική και όχι κάποια άλλη. Στην πραγματικότητα εκτός από τα 

παραπάνω σημαντικό ρόλο θα παίξει και τι στρατηγική θα ακολουθήσει και η άλλη 

πλευρά και είναι πολύ πιθανό, ειδικά σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, μια πλευρά 

να χρησιμοποιήσει περισσότερες από μια στρατηγικές. Οι στρατηγικές συνεργασίας 

που δημιουργούν αξία μέσω προσπάθειας για εξεύρεση μιας αμοιβαία ικανοποιητικής 

λύσης συγκρούονται κατά μέτωπο με τις στρατηγικές αντιμαχίας. Οι στρατηγικές 

αντιμαχίας οι οποίες ως στόχο έχουν να μεγιστοποιήσουν το όφελος της μιας πλευράς 

εις βάρος της άλλης αντιτίθενται στις προσπάθειες ικανοποίησης των συμφερόντων και 

των δυο πλευρών. Οι απειλές, οι υπερβολικές απαιτήσεις και τα τελεσίγραφα δεν 

συμβαδίζουν με το δημιουργικό διάλογο και την προσπάθεια να καταλάβει η κάθε 

πλευρά τις επιθυμίες της άλλης. Η απόκρυψη πληροφοριών που συνήθως γίνεται όταν 

χρησιμοποιούνται στρατηγικές αντιμαχίας θα έχει ως αποτέλεσμα κοινά συμφέροντα να 

μείνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ανεκμετάλλευτα. Πολλές φορές η 

υπερβολική χρήση σκληρών τακτικών αντιμαχίας μπορεί να υπονομεύσει τόσο τη 

σχέση μεταξύ των δυο πλευρών ώστε να προκληθεί σύγκρουση η οποία θα κάνει 

αδύνατη την υπογραφή κάποιας συμφωνίας. Άλλες φορές πάλι η ανοικτή και ειλικρινής 

ροή πληροφοριών, που  απαιτείται προκειμένου να βρεθούν κοινά σημεία και τρόποι να 

ικανοποιηθούν τα συμφέροντα όλων, αφήνει τους συνεργαζόμενους διαπραγματευτές 

εκτεθειμένους απέναντι σε στρατηγικές αντιμαχίας. Η αποκάλυψη των διαθέσεων και 

των επιθυμιών είναι ρίσκο και η διάθεση να κάνει κάποιος νέες προτάσεις και 

συμβιβασμούς μπορεί να εκληφθεί από κάποιον άλλο σαν σημάδι ότι υπάρχει χώρος 

για ακόμα μεγαλύτερες υποχωρήσεις. Έτσι πολλές φορές προτάσεις οι οποίες θα 

μπορούσαν να αποφέρουν αμοιβαία οφέλη δεν γίνονται ποτέ.  

 Ο κάθε διαπραγματευτής θα πρέπει να καταλαβαίνει ότι είναι σημαντικό να 

δημιουργεί αξία σε μια διαπραγμάτευση μέσω συνεργασίας, αλλά θα πρέπει επίσης να 

έχει στο μυαλό του ότι σε κάποιο στάδιο της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να 

διεκδικήσει ένα μέρος της αξίας αυτής. Το δίλλημα λοιπόν του διαπραγματευτή 

έγκειται στο γεγονός ότι οι τακτικές που χρησιμοποιούνται προκειμένου να διεκδικηθεί 

ένα μέρος της αξίας που διαπραγματεύεται, εμποδίζουν τη χρήση των τακτικών εκείνων 
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που βοηθούν να δημιουργηθεί η αξία αυτή. Ενώ δηλαδή η άριστη λύση θα προέρχονταν 

από την ανοικτή συνεργασία και την προσπάθεια να ικανοποιηθούν κατά το μέγιστο 

δυνατό οι ανάγκες και των δυο πλευρών, στην πραγματικότητα μια τέτοια συμπεριφορά 

είναι πιθανό να μη συμβεί (Kreenyuk & Sjostedt (2000); Anderson 1992). Η περίπτωση 

είναι παρόμοια με το γνωστό δίλλημα του φυλακισμένου (βλέπε Σχήμα 3) 

 

Σχήμα 3 Μήτρα πιθανών αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης      

                  Πηγή:Anderson (1992), pp. 71 – 76 

 

5.5  Ιδιαιτερότητες Στρατηγικού Σχεδιασμού στις ΔΔΟΠ 

Οι τρεις βασικές κατευθύνσεις στρατηγικού σχεδιασμού που αναφέρονται παραπάνω  

καθώς και οι τεχνικές εφαρμογής τους χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση 

διαπραγμάτευσης εγχώριας και διεθνούς. Όταν όμως πρόκειται για σχεδιασμό πλάνου 

στρατηγικής μιας διεθνούς επιχειρηματικής διαπραγμάτευσης τότε υπάρχουν πολλά 

επιπλέον σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να μη 

βρεθεί ο διαπραγματευτής προ εκπλήξεως, καθώς μια στρατηγική που είναι αποδεκτή 

και δούλεψε καλά σε ανθρώπους μιας συγκεκριμένης κουλτούρας δε σημαίνει ότι θα 

είναι αποτελεσματική παντού.  

Ο Frank Acuff στο βιβλίο του “How To Negotiate Anything With Anyone 

Anywhere Around the World”, περιγράφει την περίπτωση ενός project manager από το 

Μαϊάμι ο οποίος είχε ετοιμάσει μια πολύ λεπτομερή πρόταση και παρουσίαση 

βασισμένη σε εκτεταμένη έρευνα για τον Βραζιλιάνο πελάτη του και ήταν πολύ 
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σίγουρος ότι είχε κάνει καλά τη δουλειά του. Τελικά όταν παρουσίασε την πρόταση του 

στον πελάτη του έπεσε από τα σύννεφα όταν ανακάλυψε ότι οι Βραζιλιάνοι 

αντιπρόσωποι δεν ενδιαφέρονταν καθόλου για όλες εκείνες τις λεπτομέρειες τις οποίες 

ήταν έτοιμος να επεξηγήσει. Μια παρόμοια προσέγγιση, όπως αναφέρει όμως ο ίδιος 

project manager, είχε πολύ καλά αποτελέσματα στη Γερμανία μόνο τέσσερεις μήνες 

αργότερα. Όπως φαίνεται λοιπόν δε μπορεί ένας διαπραγματευτής να ετοιμάσει ένα 

πολύ καλό πλάνο στρατηγικής και να το εφαρμόσει σε κάθε χώρα που θα εργαστεί. 

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα σημεία που, σύμφωνα με τον Frank Acuff,  είναι 

απαραίτητο να προσέχει ο διεθνής διαπραγματευτής τόσο κατά το σχεδιασμό του 

στρατηγικού του πλάνου όσο και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σε 

διαφορετικές χώρες με διαφορετική κουλτούρα. 

 Κατά το σχεδιασμό της διαπραγμάτευσης εκτός από τη συνήθη έρευνα για την 

άλλη πλευρά η οποία πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να 

δοθεί στις διαφορές κουλτούρας οι οποίες μπορεί να προσδώσουν στη διαπραγμάτευση 

αρκετές ιδιαιτερότητες. Μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι: 

* Θα ξεκινάνε οι συναντήσεις στην ώρα τους; 

* Με τι ρυθμό είναι πιθανότερο ότι θα προχωράνε οι διαπραγματεύσεις; 

* Πόσο σημαντική είναι η διατήρηση καλής φήμης; 

* Οι διαφορές απόψεων είναι πιθανό να οδηγήσουν σε συγκρούσεις;  

* Η άλλη πλευρά θα έχει πολυπληθή ομάδα; 

* Θα χρειαστεί μεσάζοντας ή μεταφραστής; 

* Χρειάζεται να υπάρχει επίσημη ατζέντα; 

Τα ερωτήματα αυτά είναι μερικά από εκείνα που θα πρέπει να απαντηθούν σε κάθε 

περίπτωση διεθνούς επιχειρηματικής διαπραγμάτευσης. Η γλώσσα που θα 

χρησιμοποιηθεί, είναι επίσης ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να προσεχθεί. Θα 

πρέπει να είναι απλή και κατανοητή χωρίς επιτηδευμένες λέξεις και ιδιωματικές 

εκφράσεις οι οποίες μπορεί να δυσκολέψουν την άλλη πλευρά.  Οι τυχόν ερωτήσεις που 

θα γίνουν πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μη φέρουν την άλλη πλευρά σε δύσκολη θέση. Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι 

περισσότερο ευθείς και ανοικτές σε κουλτούρες όπως των Ηνωμένων Πολιτειών, της 

Αυστραλίας, της Σουηδίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας, παρά σε εκείνες όπως της 

Ιαπωνίας, της Ταϊβάν, της Βραζιλίας ή της Κολομβίας στις οποίες η ευθύτητα δεν 

επιβραβεύεται. Ιδιαιτερότητες στην έκφραση (απαγορευμένες φράσεις, χειρονομίες ή 

γκριμάτσες), στα έθιμα, στο savoir vive και γενικά στον καθημερινό τρόπο ζωής πρέπει 
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επίσης να σημειωθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη προκείμενου να μην προσβληθεί 

κατά λάθος η άλλη πλευρά.  

Για παράδειγμα μια αντιπροσωπεία από την Ινδία μπορεί να μη βρει ένα ανέκδοτο 

με αγελάδες ιδιαίτερα διασκεδαστικό (στην Ινδία οι αγελάδες θεωρούνται ιερά ζώα). 

Γενικά θέματα αξιών, θρησκείας και πολιτικής είναι καλό να αποφεύγονται γιατί είναι 

γεμάτα παγίδες οι οποίες μπορεί να υπονομεύσουν τη σχέση με την άλλη πλευρά. Τα 

καλύτερα θέματα προς συζήτηση είναι εκείνα που ενισχύουν τη δημιουργία 

προσωπικών σχέσεων οι οποίες μάλιστα σε ορισμένες χώρες όπως η Βραζιλία, η 

Ιαπωνία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Τσεχία, είναι σημαντικότερες και από την ίδια τη 

συμφωνία (Acuff, 1993). Τέλος επειδή κατά κανόνα οι διεθνείς διαπραγματεύσεις 

κρατούν περισσότερο από τις εγχώριες είναι σημαντικό ο διαπραγματευτής να έχει στη 

διάθεσή του άνεση χρόνου και πολύ υπομονή – ο απαραίτητος χρόνος και η υπομονή 

ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα υποδοχής – προκειμένου να διαπραγματευτεί χωρίς να 

χρειαστεί να κάνει τυχόν υποχωρήσεις βρισκόμενος υπό χρονική πίεση, όπως είδαμε 

και παραπάνω. Μια τέτοια τακτική χρησιμοποιούσαν οι Ιάπωνες όταν 

διαπραγματεύονταν με Αμερικάνους. Οι Ιάπωνες καθυστερούσαν την πρόοδο των 

διαπραγματεύσεων αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη όταν οι Αμερικανοί υπό την πίεση 

των στενών χρονικών περιθωρίων τα οποία είχαν έκαναν μεγάλες υποχωρήσεις 

προκειμένου να επιταχύνουν τη διαδικασία και να επιστρέψουν στη χώρα τους έχοντας 

στις βαλίτσες τους μια συμφωνία έστω και αν αυτή δεν ήταν η καλύτερη δυνατή.  

Γενικά, ανάλογα και με τη σημαντικότητα της διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να γίνει 

έρευνα για τη χώρα και την κουλτούρα της άλλης πλευράς. Κάθε βήμα σε μια διεθνή 

επιχειρηματική διαπραγμάτευση θα πρέπει να αναλύεται μέσα από το πρίσμα της 

κουλτούρας της χώρας υποδοχής. Όσο καλύτερη γνώση της κουλτούρας αυτής έχει 

ένας οργανισμός ή μια αντιπροσωπεία τόσο πιθανότερο είναι ότι θα αποφύγει λάθη και 

παρεξηγήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμα και διακοπή της 

διαπραγμάτευσης. Έτσι στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας, και γενικότερα στις 

Αραβικές χώρες, αν θέλει ένας διαπραγματευτής να δείξει ότι ενδιαφέρεται στα αλήθεια 

να κάνει δουλειές με τους Άραβες συνεργάτες του θα πρέπει να κάνει αρκετά παζάρια, 

αλλιώς κινδυνεύει να μην τον πάρουν στα σοβαρά. 

Άλλα παραδείγματα της μορφής που μπορούν να πάρουν τα προβλήματα από την 

άγνοια της κουλτούρας της χώρας υποδοχής παραθέτονται από τον Acuff (1993): Μια 

εταιρεία που προμηθεύει τεχνολογία και τεχνογνωσία στον τομέα πετρελαϊκών 

εξορύξεων  έστειλε έναν Υπεύθυνο Προγράμματος να επιλύσει τις δυσκολίες που είχαν 
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ανακύψει κατά τη διαπραγμάτευση μιας κοινοπραξίας στη Ρωσία. Παρά την πρόοδο 

στις τεχνικές λεπτομέρειες οι Ρώσοι παρέμεναν πολύ διστακτικοί. Αργότερα η εταιρεία 

έμαθε ότι στέλνοντας ένα στέλεχος μεσαίου επιπέδου είχε προσβάλει τους Ρώσους οι 

οποίοι δεν πίστευαν ότι ένα τόσο χαμηλόβαθμο στέλεχος είχε την αρμοδιότητα να 

διαπραγματευτεί μια τόσο σημαντική συμφωνία. Οι Ρώσοι είναι πολύ ευαίσθητοι σε 

θέματα ιεραρχίας και τίτλων. Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στέλεχος τον τίτλο 

«Διευθύνων Σύμβουλος Ειδικών Σχεδίων» όταν ταξίδευε στη Ρωσία, οι Ρώσοι ένιωθαν 

πλέον ότι συνεργάζονται με άτομο κατάλληλου επιπέδου και η λύση αυτή κόστισε στη 

εταιρεία μόνο την έκδοση καινούργιων επαγγελματικών καρτών. 

Η Moira Crean, Manager of Contracts Administration στην MasterCard 

International αναφέρεται στην ευαισθησία που έχουν οι Κινέζοι σε θέματα ηλικίας. 

Στην Κίνα ο σεβασμός προς τους ηλικιωμένους και την εμπειρία που θεωρείται ότι 

αυτοί κουβαλάνε είναι μεγάλος, ως εκ τούτου η ηλικία μπορεί να παίξει σημαντικό 

ρόλο σε μια διαπραγμάτευση στην Κίνα. Όπως αναφέρει η Moira Crean, oι Κινέζοι 

συνέταιροι της εταιρείας πολλές φορές έχουν απορρίψει ένα νέο άτομο – πχ. έναν 

τριανταπεντάρη αντιπρόεδρο – λέγοντας «στείλτε μας τον γέρο»! (Acuff 1993). 

 

5.6 Ανακεφαλαίωση  

Παρουσιάστηκε λοιπόν στο παρόν κεφάλαιο η μορφή που μπορεί να πάρει ο 

στρατηγικός σχεδιασμός σε μια διαπραγμάτευση καθώς και οι διαθέσιμες επιλογές 

στρατηγικών. Επίσης αναφέρθηκαν κάποιοι από τους λόγους οι οποίοι είναι ικανοί να 

ωθήσουν έναν διαπραγματευτή προς μια στρατηγική αντί μιας άλλης και αναλύθηκε το 

δίλλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι κατά την επιλογή τους αυτή. Η όλη 

διαδικασία επιλογής και σχεδιασμού στρατηγικής δεν είναι απλή υπόθεση και όπως 

φάνηκε επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες αλλά και από την προσωπικότητα 

του κάθε διαπραγματευτή. Όταν γίνει η επιλογή στρατηγικής δεν είναι απόλυτη αλλά 

μπορεί να διαφοροποιηθεί ή και να αλλάξει εντελώς αν οι περιστάσεις ή/και η στάση 

της άλλης πλευράς το απαιτούν. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο σε κάθε 

στρατηγική διαπραγμάτευσης να υπάρχει η ανάλογη δόση ελαστικότητας που θα 

επιτρέψει τέτοιες μετατροπές. Τέλος παρουσιάστηκαν οι σημαντικές ιδιαιτερότητες και 

παγίδες που κρύβουν οι διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση προκειμένου να μπορεί ο εκάστοτε 

διαπραγματευτής να φέρνει θετικά αποτελέσματα κάθε φορά ανεξάρτητα της χώρας 

στην οποία θα διαπραγματευτεί. Οι ιδιαιτερότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω κάνουν 
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την όλη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού ακόμα πιο πολύπλοκη, με αποτέλεσμα 

να απαιτείται άριστη προετοιμασία, υψηλή επιμόρφωση πάνω στην κουλτούρα της 

άλλης πλευράς και φυσικά άνεση χρόνου και υπομονή. 
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Κεφάλαιο 6 

 

Τα Πιθανότερα Προβλήματα που Ενδέχεται να Προκύψουν σε μια 

ΔΔΟΠ και οι Τρόποι Αντιμετώπισής τους 

 

6.1 Εισαγωγή 

Σε κάθε περίπτωση διαπραγμάτευσης ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα. Οι 

ιδιαιτερότητες όμως που παρουσιάζουν οι Διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Οικονομικό 

Περιβάλλον, και που περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, είναι ο λόγος που ο 

διεθνής διαπραγματευτής έρχεται συχνά αντιμέτωπος και με αρκετές ακόμα επιπλέον 

προκλήσεις και προβλήματα. Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα 

σημαντικότερα από αυτά τα «ιδιαίτερα» προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε μια 

ΔΕΔ καθώς και κάποιοι προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισής τους. Όπως είναι λογικό 

να υποθέσει κάποιος, τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν σε μια ΔΔΟΠ έχουν 

κυρίως αίτια τις διαφορές κουλτούρας, τις νομικές και πολιτικές διαφορές και την 

απόσταση που χωρίζει την ομάδα που διαπραγματεύεται από την βάση της. Κάποια από 

τα προβλήματα που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να τα συναντήσει κάποιος και σε 

μια εγχώρια διαπραγμάτευση, αλλά γενικά μεγεθύνονται σημαντικά στο διεθνές 

περιβάλλον. 

 

6.2 Πολιτισμικό Σοκ 

Το πρώτο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί σε μια διεθνή επιχειρηματική 

διαπραγμάτευση αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία με τον όρο «Πολιτισμικό Σοκ» 

(Dupond 1995; Acuff 1993). Το Πολιτισμικό Σοκ μπορεί να καταλάβει ένα 

διαπραγματευτή – ή μια ολόκληρη ομάδα – όταν βρεθούν σε μια ξένη χώρα και 

κληθούν να διαπραγματευτούν με ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλη γλώσσα, άλλα 

έθιμα, άλλες συνήθειες και γενικά άλλο τρόπο ζωής και δεν ξέρουν ξαφνικά πώς να 

συμπεριφερθούν. Για παράδειγμα, ένας Γερμανός διαπραγματευτής επισκέπτεται το 

Μεξικό προκειμένου να συναντηθεί με τους εκπροσώπους μιας μεξικάνικης 

επιχείρησης για να κλείσει μια συμφωνία. Όταν όμως φτάνει στο Μεξικό ανακαλύπτει 

ότι οι συναντήσεις δεν ξεκινάνε ποτέ στην ώρα τους, οι Μεξικάνοι είναι μόνιμα 

αργοπορημένοι, είναι υπερβολικά φιλικοί και συνεχώς τον αγκαλιάζουν λες και είναι 

φίλοι, μιλάνε όλοι μαζί, κάνουν συνεχώς ερωτήσεις, δεν δίνουν ακριβείς απαντήσεις 
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και δείχνουν να ενδιαφέρονται για όλα τα άλλα θέματα εκτός από τη συμφωνία. Όλα 

αυτά είναι πολύ πιθανό να πανικοβάλλουν τον Γερμανό διαπραγματευτή και να τον 

κάνουν να νιώσει ότι δεν μπορεί να δουλέψει υπό τέτοιες συνθήκες.  

Το πολιτισμικό σοκ έχει συνήθως ως αίτια την φτωχή προετοιμασία, την άγνοια ή 

ακόμα και την αδιαφορία για την κουλτούρα, τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες τις 

άλλης πλευράς . Ο Sebenius στο άρθρο του “The Hidden Challenge of Cross – Border 

Negotiations” αναφέρει την περίπτωση ενός Αμερικανού πωλητή ο οποίος έδωσε στο 

Σαουδάραβα πελάτη του την πρόταση για μια συμφωνία πολλών εκατομμυρίων 

δολαρίων μέσα σε ένα ντοσιέ από χοιρόδερμα το οποίο θεωρείται πολύ βρώμικο σε 

πολλά μουσουλμανικά κράτη. Φυσικά ο πωλητής εκδιώχθηκε και η εταιρεία του μπήκε 

στη μαύρη λίστα όσον αφορά την αγορά της Σαουδικής Αραβίας. Τέτοιες περιπτώσεις 

ξεπερνούν τα όρια της ελλιπούς προετοιμασίας και φτάνουν σε σημεία αδιαφορίας ή 

ακόμα και ασέβειας. Πολλές φορές όμως οι διαφορές είναι πολύ πιο δυσδιάκριτες και 

είναι πολύ εύκολο ο διεθνής διαπραγματευτής να βρεθεί προ εκπλήξεων. Όταν 

συμβαίνει αυτό ο διαπραγματευτής που βρίσκεται «εκτός έδρας» είναι πιθανό να γίνει 

πιο εθνοκεντρικός και να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο να επιβάλει τη δική του 

κουλτούρα και το δικό του μοντέλο διαπραγμάτευσης, κάτι που συνήθως έχει ως 

συνέπεια το πάγωμα ή και το τέλος των διαπραγματεύσεων. Πολλές διεθνείς 

επιχειρηματικές προσπάθειες τελειώνουν άδοξα, κυρίως λόγω της αδυναμίας του 

διαπραγματευτή να αποδεχτεί και να προσαρμοστεί με την κουλτούρα της άλλης 

πλευράς (Currie 1991). 

Οι Fayerweather και Kapoor (1976) έχουν προτείνει μια λίστα με δεκαεννέα βασικά 

λάθη στα οποία είναι πιθανό να υποπέσει ένας διαπραγματευτής όταν βρίσκεται σε ξένη 

χώρα. Τα λάθη αυτά σχετίζονται άμεσα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διεθνών 

επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων και κυρίως με το πρόβλημα της προσαρμογής στην 

ξένη κουλτούρα που αναφέρθηκε παραπάνω. Τα δεκαεννέα αυτά λάθη μπορούν να 

συνοψιστούν σε τέσσερεις κατηγορίες:  

1) Έλλειψη κατανόησης, συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας να καταλάβει τους 

λόγους για τη στάση και τον τρόπο σκέψης της άλλης πλευράς καθώς ανεπαρκή 

εξοικείωση με τη χώρας υποδοχής. 

2) Ανεπαρκή κατανόηση του ρόλου της κυβέρνησης και παρανοήσεις όσον αφορά την 

επιχειρηματική δραστηριοποίηση στην τοπική κοινωνία. 
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3) Ανεπαρκή επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην 

ξένη χώρα, συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου που παίζουν ο χρόνος και οι 

προσωπικές επαφές καθώς και  οι διαφορές ανάμεσα στην έγκριση και την 

εφαρμογή. 

4) Αποτυχία προσαρμογής της διαδικασίας στο τοπικό περιβάλλον: ανεπαρκής 

σχεδιασμός, ανάμιξη από τα κεντρικά, έλλειψη επικοινωνίας και ελλιπής κατανόηση 

του παράγοντα του ανταγωνισμού. 

Η αντιμετώπιση του πολιτισμικού σοκ έγκειται κυρίως στη σωστή προετοιμασία πριν 

την αναχώρηση για την ξένη χώρα καθώς και στον αυτοέλεγχο αλλά και τη διατήρηση 

ανοιχτού μυαλού από την πλευρά του διαπραγματευτή. Κατά την προετοιμασία για 

διεθνείς διαπραγματεύσεις, ο διαπραγματευτής ή η ομάδα θα πρέπει να συλλέξει όσο το 

δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την ξένη κουλτούρα, τον τρόπο και το στυλ 

διαπραγμάτευσης καθώς και τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς προκειμένου να μην 

δημιουργηθούν παρεξηγήσεις και προσβολές. Η βιβλιογραφία που υπάρχει πάνω στις 

διεθνείς διαπραγματεύσεις μπορεί να βοηθήσει, όμως θα ήταν πολύ χρήσιμη και η 

συνεισφορά κάποιου που έχει προηγούμενη εμπειρία διαπραγμάτευσης στην εν λόγω 

χώρα. Οι συζητήσεις με ανθρώπους που είχαν τόσο πετυχημένες όσο και αποτυχημένες 

εμπειρίες διαπραγμάτευσης στην ίδια χώρα μπορεί να αποτελέσουν πηγές ανεκτίμητων 

πληροφοριών και να βοηθήσουν το διαπραγματευτή να σχηματίσει μια πρώτη γνώμη 

για την κουλτούρα της χώρας που πρόκειται να ταξιδέψει προτού καν φτάσει εκεί.  

Έχοντας κάνει ο διαπραγματευτής μια σωστή προετοιμασία απομακρύνεται η 

περίπτωση δημιουργίας πανικού. Όπως όμως έχει αναφερθεί προηγουμένως, επειδή  

κάθε περίπτωση διαπραγμάτευσης είναι διαφορετική, η προετοιμασία δεν εξαλείφει 

εντελώς τις πιθανές «εκπλήξεις». Όταν ένας διαπραγματευτής επισκέπτεται μια χώρα 

για πρώτη φορά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτος γίνεται τόσο από 

άποψη εναλλακτικών όσον αφορά στρατηγικές, προτάσεις και τακτικές, όσο και από 

άποψης διαθέσιμου χρόνου και πόρων. Σε μια σχετικά άγνωστη κουλτούρα ο 

διαπραγματευτής δεν μπορεί να είναι βέβαιος για την πορεία και το ρυθμό των 

διαπραγματεύσεων και συνεπώς δεν μπορεί να ξέρει εκ των προτέρων πόσο χρόνο θα 

χρειαστεί ή τι τακτική θα χρησιμοποιήσει. Αν τυχόν βρεθεί σε μια κατάσταση όπου η 

διαδικασία οδηγείται σε πάγωμα και δεν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές ή 

χρόνος για περαιτέρω συζήτηση, είναι πολύ πιθανό να πανικοβληθεί και είτε να κάνει 

μεγάλες υπαναχωρήσεις προκειμένου να πετύχει μια κάποια συμφωνία, είτε να 
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εγκαταλείψει τη χώρα και φυσικά το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η επάρκεια 

χρόνου και εναλλακτικών επιλογών σε συνδυασμό με την σωστή προετοιμασία θα 

βοηθήσει το διαπραγματευτή έτσι ώστε να παραμείνει ήρεμος και ψύχραιμος καθ’ όλη 

τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

 

6.3 Απόσταση από τη Βάση 

Δεν είναι όμως μόνο οι διαφορές κουλτούρας, και γενικά του τρόπου με τον οποίο 

γίνονται οι δουλειές στην ξένη χώρα, που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε 

μια διεθνή επιχειρηματική διαπραγμάτευση. Συχνά η ίδια η απόσταση και το γεγονός 

ότι ο διαπραγματευτής βρίσκεται μακριά από τη βάση του προκαλεί προβλήματα. Το 

ποιο προφανές πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί είναι η περίπτωση όπου τα 

κεντρικά γραφεία της εταιρείας απαιτούν συνεχή ενημέρωση για την πορεία των 

διαπραγματεύσεων, οι οποίες όμως πραγματοποιούνται σε μια τριτοκοσμική χώρα στην 

οποία ακόμα και η υπεραστική κλήση είναι αγαθό πολυτελείας. Στην περίπτωση αυτή η 

μεταφορά δεδομένων από και προς τα κεντρικά γραφεία μπορεί να είναι αργή, μη 

ασφαλής (στην περίπτωση που κάποια δεδομένα είναι εμπιστευτικά) η ακόμα και μη 

εφικτή. Κάτι τέτοιο μπορεί το λιγότερο να επιμηκύνει τις διαπραγματεύσεις.  

Η απόσταση δημιουργεί επίσης προβλήματα όταν χρειάζεται ο διαπραγματευτής να 

ενημερώνει ή να συμβουλεύεται το νομικό τμήμα της εταιρείας του για διάφορα 

θέματα. Το νομικό τμήμα μπορεί να ζητάει πληροφορίες και λεπτομέρειες τις οποίες η 

άλλη πλευρά δεν είναι διαθέσιμη να δώσει. Επίσης, το νομικό τμήμα μπορεί να 

επιθυμεί να τροποποιήσει ή και να ακυρώσει μέρος ή και ολόκληρη τη συμφωνία την 

οποία ο διαπραγματευτής προσπαθεί να κλείσει. Η απόσταση και στην παραπάνω 

περίπτωση θα κάνει τη συνεννόηση πιο δύσκολη και κατά συνέπεια τις 

διαπραγματεύσεις πιο χρονοβόρες. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαπραγματεύσεις 

σε μια ξένη χώρα κοστίζουν πολύ παραπάνω για μια εταιρεία από ότι οι εγχώριες λόγω 

πχ. αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, γευμάτων κλπ. οπότε είναι λογικό ότι τα 

κεντρικά επιθυμούν μια διεθνή διαπραγμάτευση να τελειώνει το συντομότερο δυνατόν. 

Συνεπώς πολλές φορές ο διεθνής διαπραγματευτής θα συναντήσει πιέσεις από τα 

κεντρικά γραφεία της εταιρείας του σχετικά με το χρόνο τον οποίο του παίρνει να 

ολοκληρώσει μια συμφωνία. Πολλές φορές μάλιστα μπορεί να του έχει επιβληθεί και 

κάποια προθεσμία. Κάτι τέτοιο όμως όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο 

δε βοηθάει καθόλου το έργο του διαπραγματευτή, καθώς αυτός θα πρέπει να έχει όλο 

το χρόνο στη διάθεσή του προκειμένου να φτάσει στην καλύτερη δυνατή συμφωνία. Σε 
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αντίθετη περίπτωση είναι πιθανό, υπό την πίεση των χρονικών περιθωρίων, να 

αναγκαστεί να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις προκειμένου να επιτύχει μια συμφωνία 

σύντομα και να μη γυρίσει πίσω με άδεια χέρια. Η ελευθερία στα χρονικά περιθώρια 

είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό, ιδίως όταν η διαπραγμάτευση πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί σε μια χώρα στην οποία ο χρόνος δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά 

εκείνο που είναι σημαντικό είναι η ανάπτυξη μιας καλής σχέσης (πχ. Ιαπωνία). 

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της απόστασης και του χρόνου διάρκειας των 

διαπραγματεύσεων είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει προβλεφθεί πριν από την 

αναχώρηση της διαπραγματευτικής ομάδας. Καταρχήν είναι σημαντικό για το διεθνή 

διαπραγματευτή να τονίσει στα κεντρικά της εταιρείας του την ιδιαίτερη φύση των 

διεθνών επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων και το γεγονός ότι αυτές κατά κανόνα 

διαρκούν περισσότερο από τις εγχώριες. Έτσι θα μετριάσει τις όποιες προσδοκίες 

υπάρχουν για την επίτευξη γρήγορης συμφωνίας και θα αυξήσει τα χρονικά περιθώρια 

τα οποία έχει στη διάθεση του. Όσον αφορά το πρόβλημα της επικοινωνίας, θα πρέπει ο 

διαπραγματευτής που πρόκειται να ταξιδέψει σε μια χώρα η οποία είναι γνωστό ότι έχει 

ελλιπείς υποδομές, να πάρει από τα κεντρικά όσο το δυνατόν περισσότερες 

αρμοδιότητες και δυνατότητες λήψης αποφάσεων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η 

απαραίτητη επικοινωνία με την έδρα της εταιρείας. Επίσης καλό θα είναι να έχει στην 

ομάδα που θα ταξιδέψει κάποια μέλη από το νομικό προσωπικό της εταιρείας του 

προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα όποια νομικά θέματα προκύπτουν χωρίς να 

απαιτείται επικοινωνία με τα κεντρικά της εταιρείας. Τα μέλη του νομικού προσωπικού 

θα πρέπει παρόλα αυτά να απουσιάζουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή 

τουλάχιστον να μην κάνουν γνωστή την ιδιότητά τους, γιατί στις περισσότερες χώρες η 

παρουσία δικηγόρων και νομικών αποτελεί δείγμα δυσπιστίας. 

 

6.4 Δώρο ή Δωροδοκία; 

Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό θέμα που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε μια 

διεθνή επιχειρηματική διαπραγμάτευση είναι το θέμα της δωροδοκίας. Το πρόβλημα 

δημιουργείται από τη στιγμή που η πρακτική δεν είναι κοινή σε όλες τις χώρες. Σε 

κάποιες κουλτούρες (πχ, Ιαπωνία) η ανταλλαγή δώρων έχει μεγάλη σημασία. Είναι 

σημαντικό όχι μόνο να θυμηθείς να φέρεις δώρο, αλλά να βεβαιωθείς ότι το δώρο που 

έφερες είναι το κατάλληλο για την περίσταση. Σε άλλες κουλτούρες πάλι η πρακτική 

αυτή δεν συνηθίζεται και σε άλλες τιμωρείται κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για 

τον διεθνή διαπραγματευτή να γνωρίζει τι ισχύει σε κάθε περίσταση καθώς αυτό που σε 
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μια χώρα θεωρείται δωροδοκία ή εξαγορά μπορεί σε κάποια άλλη χώρα να είναι 

καθημερινή επιχειρηματική πρακτική (Ajami & Goddard 2014). Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η ελληνική πρακτική του «γρηγορόσημου» που χρησιμοποιείται κατά 

κόρον στις δοσοληψίες με πολλές δημόσιες υπηρεσίες. Στην Ελλάδα προκειμένου να 

επιταχύνει κάποιος μια διαδικασία που τον αφορά σε έναν δημόσιο οργανισμό δεν έχει 

παρά να δώσει στον αρμόδιο υπάλληλο με τρόπο ένα μικρό ποσό. Η πρακτική αυτή 

στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα θεωρείται δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου 

και τιμωρείται αυστηρά. Από την άλλη πλευρά όμως αν ένας Αμερικανός 

επιχειρηματίας έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να κάνει κάποια δουλειά και δεν 

γνωρίζει ή δεν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την πρακτική βασιζόμενος στην 

αμερικανική κουλτούρα και νομοθεσία, θα παραμείνουν όλες οι υποθέσεις του 

κολλημένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα (μπορεί 

και για πάντα). Είναι σημαντικό λοιπόν για το διεθνή διαπραγματευτή να γνωρίζει καλά 

τι συμβαίνει στη χώρα υποδοχής με τέτοια θέματα και να έχει συμβουλευτεί το νομικό 

προσωπικό της εταιρείας του προτού πραγματοποιήσει ή δεχτεί οποιαδήποτε πληρωμή 

ή δώρο από και προς την άλλη πλευρά.  

Γενικά σε χώρες στις οποίες οι προσωπικές σχέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο 

(Ασία, Λατινική Αμερική, Ελλάδα κλπ.), κάποια δώρα ή πληρωμές είναι απαραίτητα 

προκειμένου να αποκτήσει κάποιος ευνοϊκή μεταχείριση και να ενισχύσει τους 

κοινωνικούς του δεσμούς με συγκεκριμένα άτομα που τον ενδιαφέρουν. Πάντως η 

γραμμή μεταξύ δώρου και δωροδοκίας υπάρχει σχεδόν πάντα, αλλού πιο λεπτή και 

αλλού πολύ πλατιά, για το λόγο αυτό ο διεθνής διαπραγματευτής πρέπει πάντα να είναι 

προσεκτικός. Όπως ανέφερα και παραπάνω, είναι σημαντικό να συμβουλεύεται το 

νομικό προσωπικό της εταιρείας του ανά πάσα στιγμή. Επίσης καλό θα είναι να 

ενημερώνει τους ανωτέρους του στα κεντρικά της εταιρείας του κάθε φορά που έχει 

αμφιβολίες πάνω σε ένα τέτοιο ζήτημα. Τέλος αν είναι απαραίτητο να κάνει κάποια 

πληρωμή θα πρέπει να μάθει πώς να την κάνει έτσι ώστε να γίνει σύμφωνα με τη 

νομοθεσία και την κουλτούρα της χώρας. Θα ήταν δε ακόμα καλύτερα να μην την κάνει 

ο ίδιος αλλά να χρησιμοποιήσει κάποιον μεσάζοντα (Acuff 1993; Åkerström 2014). 

 

6.5  Ανακεφαλαίωση 

Αυτά είναι κάποια από τα σημαντικότερα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε 

μια διεθνή επιχειρηματική διαπραγμάτευση. Η αναφορά που γίνεται σε αυτά στην 

παρούσα εργασία είναι πολύ γενική λόγω του ότι είναι πολύ δύσκολο να εξαντληθεί το 

θέμα αυτό μια που κάθε διαπραγμάτευση είναι ξεχωριστή και το ίδιο είναι και τα 
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προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν. Σε γενικές γραμμές πάντως αυτές είναι οι 

κατηγορίες στις οποίες θα εμπίπτουν. Τα πιο συνήθη και σημαντικά προβλήματα όπως 

αναφέρθηκε και στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου είναι τα προβλήματα εκείνα που 

σχετίζονται με τις διαφορές κουλτούρας και την έννοια του «πολιτισμικού σοκ». Τόσο 

όμως αυτά όσο και τα προβλήματα που σχετίζονται με την απόσταση, το χρόνο και με 

τα νομικά θέματα και ειδικότερα τα θέματα δωροδοκίας, μπορούν να ξεπεραστούν και 

έτσι να αποτραπούν καταστάσεις παγώματος ή και τερματισμού των 

διαπραγματεύσεων. Στο παρόν κεφάλαιο προτείνονται κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης 

και όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς το κλειδί για την αντιμετώπιση όλων των 

προβλημάτων είναι η σωστή και πλήρης προετοιμασία του διαπραγματευτή και της 

ομάδας του προτού αυτή αναχωρήσει από τη χώρα της. Όσο καλύτερα 

προετοιμασμένος είναι κάποιος ο οποίος πρόκειται να αναλάβει μια διεθνή 

επιχειρηματική διαπραγμάτευση πάνω στα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα 

εργασία, τόσο λιγότερα προβλήματα αναμένεται να συναντήσει στην πορεία των 

διαπραγματεύσεων.  
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Κεφάλαιο 7 

 

Παραδείγματα Διαφορών από Χώρα σε Χώρα 

 

7.1 Εισαγωγή 

Υπάρχουν παρά πολλά βιβλία και άρθρα τα οποία αναφέρονται στις διαφορές 

κουλτούρας από χώρα σε χώρα και το καθένα προσφέρει συνήθως κάποιες λίστες με 

όλα εκείνα τα οποία κάποιος πρέπει να κάνει ή να μην κάνει προκειμένου να 

προσαρμόσει τη συμπεριφορά του με τα τοπικά στερεότυπα. Αυτές οι λίστες αν και 

ασχολούνται μόνο με τα επιφανειακά θέματα της συμπεριφοράς και του πρωτοκόλλου 

και δεν αποτελούν εργαλεία που θα επιτρέψουν σε κάποιον να εισχωρήσει βαθύτερα σε 

μια κουλτούρα και να την κατανοήσει πλήρως, είναι αρκετά χρήσιμες για το διεθνή 

διαπραγματευτή. Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτών βοηθούν το διεθνή 

διαπραγματευτή να αποφύγει κάποια λάθη τα οποία θα μπορούσαν να υπονομεύσουν 

την όλη διαδικασία προτού ακόμα ξεκινήσει με τη δημιουργία αρνητικού κλίματος. 

Κανόνες όπως, μη δείχνεις τη σόλα του παπουτσιού σου σε έναν Άραβα, μην 

αγκαλιάσεις τον Ιάπωνα εταίρο σου ή φίλα στο μάγουλο τον Ρώσο συνεργάτη σου, 

είναι χρήσιμο να υπάρχουν σε μορφή λίστας και να μπορεί κάποιος ο οποίος 

προετοιμάζεται να ταξιδέψει σε μια ξένη χώρα να ανατρέξει σε αυτούς. Οι λίστες αυτές 

βέβαια είναι πάρα πολλές και οι κανόνες που αναφέρονται σε αυτές είναι πολλές φορές 

περίπλοκοι και δύσκολο να τους θυμάται κάποιος. Ο James Sebenius στο άρθρο του 

“The Hidden Challenge of Cross-Border Negotiations” παραθέτει την παρακάτω λίστα 

με τις επιμέρους κατηγορίες συμπεριφοράς που είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν σε 

γενικές γραμμές μια διεθνή επιχειρηματική διαπραγμάτευση. 

Πίνακας 2. Κατηγορίες συμπεριφοράς που επηρεάζουν τις ΔΔΟΠ 

Dos and Don’ts 

Χαιρετισμοί 
Πώς οι άνθρωποι χαιρετάνε και προσφωνούν ο ένας τον άλλο; Τι 

ρόλο παίζουν οι επαγγελματικές κάρτες; 

Βαθμός 

Επισημότητας 

Οι συνομιλητές μου  θα περιμένουν από μένα να ντύνομαι και να 

συμπεριφέρομαι επίσημα ή ανεπίσημα; 

Ανταλλαγή Δώρων 

Οι επιχειρηματίες ανταλλάσουν δώρα; Τι είδους δώρα είναι 

κατάλληλα; Υπάρχουν ταμπού που σχετίζονται με την 

ανταλλαγή δώρων; 
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Φυσική Επαφή 
Ποιά είναι η ενδεδειγμένη συμπεριφορά όσον αφορά τη 

σωματική επαφή; 

Οπτική Επαφή Είναι η άμεση οπτική επαφή αγένεια; Μήπως απαιτείται;   

Συμπεριφορά Πως πρέπει να συμπεριφέρομαι; Τυπικά ή χαλαρά; 

Συναισθήματα 
Η επίδειξη συναισθημάτων είναι συνηθισμένη, αγενής ή 

ενοχλητική; 

Σιωπή 
Η σιωπή είναι άβολη; Αναμενόμενη; Προσβλητική; Δείγμα 

σεβασμού; 

Γεύματα 
Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος συμπεριφοράς στο τραπέζι; 

Υπάρχουν απαγορευμένα φαγητά; 

Γλώσσα του Σώματος Υπάρχουν χειρονομίες ή άλλες στάσεις που θεωρούνται αγενείς; 

Ακρίβεια 

Πρέπει να είμαι στη ώρα μου και να περιμένω το ίδιο και από 

την άλλη πλευρά; Ή τα προγράμματα και τα ραντεβού είναι 

χαλαρά καθορισμένα; 

Πηγή: Sebenius (2002). 

Αν και η λίστα αυτή  δεν είναι εξαντλητική, η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα θα 

προσφέρει στο διαπραγματευτή μια κάποια εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά 

του πρωτοκόλλου και της συμπεριφοράς της τοπικής κουλτούρας. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα παρουσιαστούν παραδείγματα συμπεριφοράς από 

διάφορες χώρες από όλες τις ηπείρους με σκοπό να φανεί και πρακτικά η 

διαφορετικότητα στην κουλτούρα, στην οποία δίνεται και η μεγαλύτερη έμφαση στην 

παρούσα εργασία, και η οποία επηρεάζει την ενδεδειγμένη σε κάθε περίπτωση 

συμπεριφορά.  

 

7.2  Παραδείγματα ανά Χώρα 

 

7.2.1  Γαλλία 

Οι Γάλλοι είναι πολύ εθνοκεντρικοί και περήφανοι για την κουλτούρα και την ιστορία 

τους. Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας είναι ένα πολύ θετικό προσόν για τον 

διαπραγματευτή μια που οι διαπραγματεύσεις στη Γαλλία γίνονται συνήθως στα 

Γαλλικά. Όσον αφορά τις συστάσεις και τους χαιρετισμούς υπάρχει αρκετή τυπικότητα. 

Ενδείκνυται η χειραψία και η χρήση της προσφώνησης Κύριος (Monsieur), Κυρία 

(Madame) ή Δεσποινίς (Mademoiselle). Η χρήση του μικρού ονόματος απαγορεύεται 

εκτός εάν αυτός που είναι μεγαλύτερος σε ηλικία ή βαθμό το ζητήσει. 
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Τα επαγγελματικά γεύματα στη Γαλλία είναι πολύ σημαντικά, συνήθως διαρκούν 

πάνω από δυο ώρες και λαμβάνουν χώρα σε εστιατόρια. Σπάνια θα καλέσει ένας 

Γάλλος τον ξένο στο σπίτι του, εκτός αν έχουν γίνει πολύ καλοί φίλοι ή είναι χρόνια 

συνεργάτες. Οι τρόποι στο τραπέζι είναι πολύ σημαντικοί. Τα θέματα συζήτησης που 

πρέπει να προτιμηθούν είναι τέχνη, αρχιτεκτονική, φαγητό, ιστορία και αθλητισμός. 

Θέματα που αφορούν χρήματα, πολιτική και προσωπικά ζητήματα είναι καλό να 

αποφεύγονται. Επίσης στο τραπέζι είναι καλό να μη μιλήσει ο ξένος για δουλειές εκτός 

αν ξεκινήσει τη συζήτηση ο οικοδεσπότης. Τέλος είναι σημαντικό ο ξένος μετά το 

πέρας του γεύματος να επαινέσει τη γαλλική κουζίνα. 

Όσον αφορά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι Γάλλοι είναι πολύ τυπικοί και 

συντηρητικοί. Το κλείσιμο ραντεβού και η ακρίβεια απαιτούνται. Οι όποιες 

παρουσιάσεις θα πρέπει να είναι αναλυτικές, με ισχυρά επιχειρήματα και θα πρέπει 

αυτός που κάνει την παρουσίαση να είναι έτοιμος να απαντήσει σε αρκετές λεπτομερείς 

ερωτήσεις, μια και οι Γάλλοι αποφασίζουν με βάση την ανάλυση και τη λογική. Οι 

αποφάσεις συνήθως λαμβάνονται μετά από έντονες και χρονοβόρες διαβουλεύσεις 

καθώς η διαδικασία είναι έντονα γραφειοκρατική και συγκεντρωτική. Σε πολλές 

περιπτώσεις μπορεί μια προφορική συμφωνία να προηγηθεί των γραπτών συμβολαίων.  

Πηγές: Silkenat, Aresty & Klosek (2009), Ghauri & Usunier (1996), Business Culture: 

Business Meeting Etiquette in France. 

 

7.2.2  Ιταλία 

Οι Ιταλία είναι μια χώρα με δυο πρόσωπα. Υπάρχουν έντονες διαφορές ανάμεσα σε 

βορά και νότο. Η βόρεια Ιταλία έχει πλούσια βιομηχανική παραγωγή και είναι ο πιο 

συνηθισμένος προορισμός των ξένων επιχειρηματιών, ενώ η νότια Ιταλία στηρίζεται 

ακόμα σε μεγάλο βαθμό στη γεωργία και υπολείπεται πολύ σε βιοτικό επίπεδο.  

 Οι Ιταλοί δίνουν μεγάλη βάση στον τίτλο κάποιου, οπότε κατά την προσφώνηση 

καλό είναι να χρησιμοποιείται ο τίτλος αντί του ονόματος. Τα μικρά ονόματα 

χρησιμοποιούνται μόνο ανάμεσα σε φίλους. Η χειραψία ενδείκνυται τόσο κατά την 

άφιξη όσο και κατά την αναχώρηση κάποιου. Επίσης είναι διαδεδομένη η χρήση 

επαγγελματικών καρτών.  

 Στους Ιταλούς αρέσει να συζητάνε για αθλητισμό και πολιτική. Είναι επίσης 

περήφανοι για τα μουσεία τους και τους αρχαιολογικούς τους χώρους. Επειδή η 

οικογένεια είναι πολύ ισχυρός θεσμός στην Ιταλία (στην νότια Ιταλία πολύ 

περισσότερο), γενικές συζητήσεις για την οικογένεια κάποιου είναι συνηθισμένο 

http://businessculture.org/western-europe/business-culture-in-france/meeting-etiquette-in-france/
http://businessculture.org/western-europe/business-culture-in-france/meeting-etiquette-in-france/
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φαινόμενο. Στα εστιατόρια και σε κοινωνικές εκδηλώσεις δεν είναι σωστό να ξεκινάει 

κάποιος συζήτηση για δουλειά. Επίσης σε ένα εστιατόριο είναι σημαντικό για τον 

οικοδεσπότη να επαινέσει ο καλεσμένος την κουζίνα και το κρασί. Δεν είναι 

ασυνήθιστο για τους Ιταλούς να προσκαλέσουν τον ξένο διαπραγματευτή σε δείπνο στο 

σπίτι τους. Στην περίπτωση αυτή είναι αγένεια να αρνηθεί και καλό θα ήταν να φέρει 

μαζί του κάποιο καλό κρασί ή λουλούδια (εκτός από χρυσάνθεμα τα οποία 

χρησιμοποιούνται στις κηδείες). Γενικά η ανταλλαγή δώρων μεταξύ συνεργατών είναι 

συνηθισμένο φαινόμενο στην Ιταλία. 

 Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τα ραντεβού πρέπει να κλείνονται από 

πολύ πριν. Οι Ιταλοί δεν δίνουν μεγάλη έμφαση στην ακρίβεια, οπότε πολλές φορές 

μπορεί να καθυστερήσει μια συνάντηση. Η δημιουργία μιας σχέσης είναι σημαντική 

στην Ιταλία (όπως και σε όλες τις μεσογειακές χώρες). Για το λόγο αυτό ο ξένος 

διαπραγματευτής πρέπει να εκμεταλλεύεται όλες τις ευκαιρίες που του δίνονται να την 

αναπτύξει. Στους Ιταλούς αρέσει να συνεργάζονται με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά 

και δίνουν μεγάλη έμφαση στις προφορικές συμφωνίες. Τα τελικά γραπτά συμβόλαια 

συνήθως βασίζονται πάνω σε αυτές τις ανεπίσημες συμφωνίες. Κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων ο ξένος διαπραγματευτής πρέπει να μη φανεί πιεστικός. Οι Ιταλοί το 

εκλαμβάνουν αυτό ως σημάδι ότι ο ξένος διαπραγματευτής θέλει απεγνωσμένα να 

κλείσει αυτή τη συμφωνία. Τέλος, το άγγιγμα των πλευρών της μύτης θεωρείται στην 

Ιταλία σημάδι δυσπιστίας.  

Πηγές: Silkenat, Aresty & Klosek (2009), Ghauri & Usunier (1996), Business Culture: 

Business Meeting Etiquette in Italy 

 

7.2.3  Ρωσία 

Η απελευθέρωση των οικονομιών του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ ήταν μια από τις 

σημαντικότερες εξελίξεις του προηγούμενου αιώνα και δημιούργησε τεράστιες 

ευκαιρίες στις χώρες της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης. Όπως είναι λογικό όμως ο 

περισσότερος από μισός αιώνα κομμουνιστικών καθεστώτων έχει αφήσει τα σημάδια 

του στις χώρες αυτές με αποτέλεσμα οι δυτικοευρωπαϊκές επιχειρηματικές πρακτικές 

να εφαρμόζονται δύσκολα. Η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα με πάνω από 200 

εκατομμύρια κατοίκους η οποία παρά την αρχική αστάθεια στην οποία βρίσκονταν 

μετά την πτώση του κομμουνισμού είναι πλέον μια χώρα όπου διεθνείς επιχειρηματικές 

συμφωνίες και επενδύσεις διαπραγματεύονται καθημερινά.  

http://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-italy/meeting-etiquette-in-italy/
http://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-italy/meeting-etiquette-in-italy/
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 Στη Ρωσία οι συστάσεις είναι άμεσες και ανεπίσημες. Στην πρώτη συνάντηση 

αρκεί μια δυνατή χειραψία. Στο τέλος των διαπραγματεύσεων εφόσον έχει αναπτυχθεί 

κάποια σχέση οι Ρώσοι φιλάνε τρεις φορές εναλλάξ στο μάγουλο. Γενικά σε σχέση με 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει πολύ φυσική επαφή μεταξύ των ανθρώπων.  Οι θέσεις 

και οι τίτλοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη Ρωσία, για το ρόλο αυτό ο καθένας 

πρέπει να προσφωνείτε με τον τίτλο του και η χρήση των επαγγελματικών καρτών είναι 

επιβεβλημένη. Καλό είναι οι επαγγελματικές κάρτες να είναι τυπωμένες και στην 

κυριλλική γραφή.   

 Η ψυχαγωγία στη Ρωσία γίνεται κυρίως σε εστιατόρια αλλά είναι συνηθισμένο 

μετά να ακολουθεί πρόσκληση σε κάποιο μπαρ ή κλαμπ, θέατρο ή και μπαλέτο. Οι 

Ρώσοι γενικά πίνουν πάρα πολύ και όταν κάνουν μια πρόποση περιμένουν από τον ξένο 

να την ανταποδώσει. Συνεπώς ο διαπραγματευτής που δεν έχει καλή σχέση με το ποτό 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Προτεινόμενα θέματα συζητήσεων είναι ο 

αθλητισμός, ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, το μπαλέτο, η αρχιτεκτονική, τα 

μουσεία και η λογοτεχνία. Συζητήσεις για πολιτικές συνθήκες, κοινωνικά προβλήματα 

και τις μαύρες στιγμές της ρωσικής ιστορίας (πχ. Σταλινισμός) καλό είναι να 

αποφεύγονται. 

 Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις οι Ρώσοι είναι σκληροί διαπραγματευτές. 

Επιθετικές τακτικές όπως τελεσίγραφα, απειλές, αποχώρηση από το τραπέζι είναι 

συνηθισμένες για τους Ρώσους και χρησιμοποιούνται χωρίς να κατακρίνονται. Οι 

Ρώσοι θεωρούν τις προσπάθειες συμβιβασμού ως σημάδι αδυναμίας. Όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω οι Ρώσοι δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη θέση του συνομιλητή τους και 

επιθυμούν να διαπραγματεύονται στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Για το λόγο αυτό ο 

ξένος διαπραγματευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν εντυπωσιακότερο 

τίτλο του επιτρέπει η επιχείρηση την οποία αντιπροσωπεύει. Οι διαπραγματεύσεις 

γενικά προχωράνε αργά. Οι στρατηγικές που επιλέγονται για διαπραγματεύσεις στη 

Ρωσία πρέπει να αφήνουν χώρο για ελιγμούς γιατί οι Ρώσοι ξεκινάνε συνήθως με 

υπερβολικές πρώτες απαιτήσεις και πολλές φορές λίγο πριν την ολοκλήρωση της 

συμφωνίας εκφράζουν απαιτήσεις της τελευταίας στιγμής.  

 Επίσης φαίνεται ότι τα γραπτά συμβόλαια στην Ρωσία αντιμετωπίζονται 

διαφορετικά από ότι σε άλλες χώρες, όπως οι  ΗΠΑ και οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης. 

Στη Ρωσία το γραπτό συμβόλαιο έχει περισσότερο την έννοια μιας «δήλωσης κοινών 

προθέσεων» οι οποίες δεν είναι απαραίτητο ότι θα εφαρμοστούν εάν η κατάσταση 

αλλάξει. Επιπρόσθετα το γραπτό συμβόλαιο είναι λιγότερο σημαντικό από την ίδια τη 
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σχέση που θα αναπτυχθεί με τον ξένο εταίρο. Με δεδομένο βέβαια ότι το ρωσικό 

νομικό σύστημα έχει πολύ λίγη εμπειρία ως μηχανισμός επιβολής για την εφαρμογή 

επιχειρηματικών συμφωνιών, οι παραπάνω αντιλήψεις των Ρώσων δεν είναι παράλογες. 

  Τέλος ο διεθνής διαπραγματευτής όταν πρόκειται να συναντηθεί με κάποιον που 

προέρχεται από τη Ρωσία ή και από άλλες χώρες του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ δεν θα 

πρέπει να ξεχνάει ότι ακόμα και ο πιο έμπειρος Ρώσος επιχειρηματίας δεν έχει 

παραπάνω από δέκα με δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας σε σύστημα ελεύθερης αγοράς και 

ακόμα λιγότερα όσον αφορά το διεθνή επιχειρηματικό στίβο. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να μη μπορεί σε πολλές περιπτώσεις ο Ρώσος να αντιληφθεί όλα εκείνα 

που μπορεί να πάνε στραβά σε μια συμφωνία και να δυσκολεύεται να κατανοήσει τη 

στάση της άλλης πλευράς.  

Πηγές: Foster (1992), Ghauri & Usunier (1996), Global Negotiator Blog: Keys To 

Negotiate In Russia, Professor Moty Cristal: Why culture matters when negotiating with 

Russians 

 

7.2.4  Βραζιλία 

Η Βραζιλία είναι με διαφορά η μεγαλύτερη και ποιο πολυπληθής χώρα της Λατινικής 

Αμερικής. Εκμεταλλευόμενη τα τεράστια αποθέματα φυσικών πόρων και εργατικού 

δυναμικού είναι η ηγέτιδα οικονομική δύναμη της περιοχής. Παρόλα αυτά η τεράστια 

ανισοκατανομή του εισοδήματος αποτελεί μεγάλο πρόβλημα και τον κύριο λόγο για τον 

οποίο ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της ζει κάτω από τα όρια της φτώχιας.  

 Κατά την πρώτη συνάντηση στη Βραζιλία η χειραψία ενδείκνυται ως τρόπος 

χαιρετισμού. Αφού έχει αναπτυχθεί κάποια σχέση, πολλές ο φορές ο Βραζιλιάνος 

μπορεί να αγκαλιάσει τον ξένο συνεργάτη του. Οι γυναίκες συνήθως φιλάνε η μια την 

άλλη σε κάθε μάγουλο. Η χρήση του μικρού ονόματος είναι συνηθισμένη στην 

Βραζιλία αλλά καλό είναι να το αποφύγει ο ξένος προτού του ζητηθεί. Η χρήση 

επαγγελματικών καρτών είναι επιβεβλημένη. 

 Όσον αφορά την επαγγελματική ψυχαγωγία στη Βραζιλία, αυτή λαμβάνει χώρα σε 

εστιατόρια αλλά συχνά ο Βραζιλιάνος θα προσκαλέσει την ξένη αποστολή και στο 

σπίτι του. Στην περίπτωση αυτή ένα μικρό δώρο είναι απαραίτητο. Κατά τη διάρκεια 

του γεύματος μπορεί να συζητηθεί και η δουλειά, ιδιαίτερα στο Ρίο και το Σάο Πάολο. 

Αλλά θέματα συζήτησης ιδιαίτερα δημοφιλή στη Βραζιλία είναι ο αθλητισμός και 

ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, η βιομηχανική πρόοδος της χώρας και οι ωραίες παραλίες. Η 

γνώση κάποιων φράσεων έστω στα πορτογαλικά (εθνική γλώσσα της Βραζιλίας) θα 

http://www.globalnegotiator.com/blog_en/keys-to-negotiate-in-russia/
http://www.globalnegotiator.com/blog_en/keys-to-negotiate-in-russia/
http://rbth.com/science_and_tech/2015/03/10/professor_moty_cristal_why_culture_matters_when_negotiating__44349.html
http://rbth.com/science_and_tech/2015/03/10/professor_moty_cristal_why_culture_matters_when_negotiating__44349.html
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εκτιμηθεί πολύ. Θέματα που σχετίζονται με την πολιτική και τη θρησκεία καλό είναι να 

αποφεύγονται. Επίσης στους Βραζιλιάνους δεν αρέσει να τους αποκαλούν 

Λατινοαμερικάνους ή Νοτιαμερικανούς, καθώς θεωρούν τους εαυτούς τους 

ανεξάρτητους από την υπόλοιπη Νότιο Αμερική. Τέλος πρέπει να αποφεύγονται τα 

εθνικιστικά ανέκδοτα καθώς και η χειρονομία που γίνεται με ένωμα του αντιχείρα και 

του δείκτη έτσι ώστε να σχηματίζουν κύκλο, η οποία σε πολλές δυτικές χώρες σημαίνει 

«ΟΚ», ενώ στη Βραζιλία θεωρείται χυδαία.   

 Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, οι Βραζιλιάνοι κάνουν σκληρά παζάρια και 

δύσκολα θα εξασφαλίσει ο ξένος διαπραγματευτής κάποιες υποχωρήσεις. Οι 

συναντήσεις ξεκινάνε λίγο αργότερα από την καθορισμένη ώρα αλλά καλό είναι ο 

ξένος διαπραγματευτής να είναι εκεί στην ώρα του. Προτού ξεκινήσουν οι συζητήσεις 

για τη δουλειά, είναι συνηθισμένη κάποια συζήτηση γενικού περιεχομένου. Καλό είναι 

όσοι κάνουν δουλειές στη Βραζιλία να έχουν αναπτύξει στενή σχέση με τους 

συνεργάτες τους, μια και όταν οι διαπραγματευτές είναι ξένοι μεταξύ τους δεν 

αποκλείεται και η χρήση παραπλανητικών ή ψευδών στοιχείων. Επίσης καλό είναι να 

υπάρχει ένας γνωστός ντόπιος ο οποίος θα βοηθήσει τον ξένο επιχειρηματία 

προκειμένου να μην μπλέξει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Τέλος είναι σημαντικό 

η συμφωνία να γίνεται πάντα γραπτή με ξεκάθαρους όρους όσον αφορά χρόνους 

παράδοσης και λεπτομέρειες που αφορούν την πληρωμή.  

Πηγές: Ghauri & Usunier (1996), Katz (2006), Chang (2009), Global Negotiator Blog: 

Keys to Negotiate in Brazil, CIA - The World Factbook: Brazil  

 

7.2.5  Σαουδική Αραβία 

Η Σαουδική Αραβία είναι μια οικονομία που στηρίζεται στο πετρέλαιο, όπως άλλωστε 

και οι περισσότερες χώρες στην περιοχή. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και 

εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, έχοντας στην κατοχή του το 25% των 

εξακριβωμένων παγκοσμίων αποθεμάτων. Από το πετρέλαιο προέρχεται το 45% του 

ΑΕΠ της χώρας και αυτό αποτελεί και το 90% των εξαγωγών. 

Ο χαιρετισμός ανάμεσα στον ξένο και το Σαουδάραβα εταίρο του γίνεται με 

σύντομη χειραψία. Αν υπάρχουν και άλλοι παρόντες ο ξένος πρέπει να ανταλλάξει 

χειραψία με όλους. Οι Άραβες μεταξύ τους συχνά αγκαλιάζονται και φιλιούνται στο 

κάθε μάγουλο εναλλάξ αλλά αυτό δεν απαιτείται από τους ξένους. Γυναίκες δεν 

παραβρίσκονται σχεδόν ποτέ σε επιχειρηματικές συναντήσεις και όταν υπάρχουν οι 

άντρες δεν χρειάζεται να ανταλλάξουν χειραψία μαζί τους, ούτε καν να συστηθούν. Η 

http://www.globalnegotiator.com/files/Keys-to-Negotiate-in-Brazil.pdf
http://www.globalnegotiator.com/files/Keys-to-Negotiate-in-Brazil.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html
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προσφώνηση κάποιου γίνεται με τον τίτλο του και το μικρό του όνομα. Γενικά υπάρχει 

πολύ περισσότερη φυσική επαφή μεταξύ ανδρών στη Μέση Ανατολή και καλό είναι ο 

ξένος διαπραγματευτής να το συνηθίσει αυτό από την πρώτη στιγμή. Ο Σαουδάραβας 

συχνά θα στέκεται πολύ κοντά όταν συνομιλεί με κάποιον και μάλιστα πολλές φορές θα 

ακουμπάει και το χέρι του στον ώμο του συνομιλητή του. Ωστόσο το χτύπημα στην 

πλάτη δεν εκτιμάται ιδιαίτερα. Στην περίπτωση που έχει αναπτυχθεί κάποια σχέση 

ανάμεσα στον ξένο και το Σαουδάραβα εταίρο του μπορεί αυτός να θέλει να κρατάνε 

χέρια όταν περπατάνε. Αυτό είναι σημάδι φιλίας και ο ξένος θα πρέπει να μην αρνηθεί. 

Στους Σαουδάραβες αρέσει να συζητάνε για την ιστορία της χώρας τους, την πόλη 

τους και το γούστο τους στην τέχνη. Θέματα που αφορούν θρησκεία, το μεσανατολικό 

και το ρόλο τον γυναικών πρέπει να αποφεύγονται. Καλό είναι ο ξένος να θυμάται ότι 

στη Μέση Ανατολή θρησκεία και πολιτική είναι αλληλένδετα. Κατά τη διάρκεια των 

γευμάτων ο οικοδεσπότης θα νιώσει μεγάλη ικανοποίηση εάν ο ξένος καλεσμένος του 

δοκιμάσει και επαινέσει την τοπική κουζίνα. Στη Σαουδική Αραβία όπως και σε όλες 

τις Μουσουλμανικές χώρες θα πρέπει ο επισκέπτης να θυμάται να μην χρησιμοποιήσει 

το αριστερό του χέρι για να φάει, να δείξει κάποιον ή να δεχτεί κάποιο αντικείμενο. 

Επίσης επειδή η πατούσα θεωρείται το ποιο βρώμικο σημείο του ανθρώπινου σώματος 

είναι ασέβεια να βλέπει κάποιος τη σόλα του παπουτσιού. 

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, αυτές αποτελούν μέρος της καθημερινότητας 

στη Μέση Ανατολή ειδικά για τους Αραβικούς πληθυσμούς. Οι Σαουδάραβες 

περιμένουν σκληρά παζάρια κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Σε αντίθετη 

περίπτωση μπορεί να αρχίσουν να αμφιβάλουν για την ειλικρίνεια του ξένου 

διαπραγματευτή να κάνει δουλειές μαζί τους. Καλό είναι να κλείνει ο ξένος ραντεβού 

και να είναι ακριβής, αν και ο Σαουδάραβας εταίρος του μάλλον δεν θα είναι στην ώρα 

του. Είναι συνηθισμένο τα ραντεβού να καθυστερούν, να ανακαθορίζονται ή να 

αγνοούνται εντελώς. Το παραπάνω έχει να κάνει με τις απόψεις που έχουν στη Μέση 

Ανατολή για τη χρήση του χρόνου. Εκεί πιστεύουν ότι ο χρόνος και τα σχέδια δεν 

ελέγχουν τις ζωές τους. Το να προσπαθείς να κάνεις ένα Σαουδάραβα να βιαστεί κατά 

τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης θεωρείται προσβολή. Επίσης το να καταστρώνει 

κάποιος λεπτομερή σχέδια για το μέλλον θεωρείται κακοτυχία. Υπάρχει ένα διάχυτο 

αίσθημα δέους για το μέλλον σε αυτούς τους λαούς και έτσι όταν κάποιος σχεδιάζει το 

μέλλον λεπτομερώς προκαλεί από μόνος του την καταστροφή.  

Ο ξένος διαπραγματευτής θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για αρκετές ώρες ή 

και συναντήσεις συζητήσεων κοινωνικού χαρακτήρα προτού ξεκινήσουν οι 



59 

επιχειρηματικές συνομιλίες. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα αίσθημα 

αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης. Ο αμοιβαίος σεβασμός είναι επίσης σημαντικός. Οι 

Σαουδάραβες διαπραγματευτές θεωρούν ότι συζητάνε με το άτομο και όχι με μια 

εταιρεία. 

Τέλος, οι Σαουδάραβες και γενικά οι λαοί της Μέσης Ανατολής δεν συνηθίζουν να 

δίνουν ευθείες απαντήσεις. Σπάνια ο Άραβας θα απαντήσει στον εταίρο του με ένα 

«όχι» ακόμα και αν διαφωνεί με την ιδέα ή την πρότασή του. Καλό είναι η συμφωνία 

να κλείνει πάντα με ένα γραπτό συμβόλαιο, το οποίο όμως είναι πολύ πιθανό στο 

μέλλον να επαναδιαπραγματευτεί. Γενικά ο ξένος διαπραγματευτής θα συναντήσει 

αρκετή αντίσταση στην προσπάθειά του να πάρει με το κλείσιμο της συμφωνίας ένα 

λεπτομερές συμβόλαιο.       

Πηγές: Silkenat, Aresty & Klosek (2009), Acuff (1993), Katz (2006), World Business 

Culture: Saudi Arabian Business Negotiation, Saudi Arabia Blog: Business 

Negotiations, CIA - The World Factbook: Saudi Arabia  

 

7.2.6  Ιαπωνία 

Η Ιαπωνία αποτελεί έναν από τους βασικότερους «παίκτες» στο παγκόσμιο 

επιχειρηματικό στίβο. Είναι μια τεράστια αγορά, μεγαλύτερη από ότι οι αγορές της 

Γερμανίας και της Γαλλίας μαζί, όμως θεωρείται ένα από τα δυσκολότερα μέρη για 

δουλειές ανάμεσα στις ανεπτυγμένες οικονομίες. 

Οι Ιάπωνες αισθάνονται άβολα με οποιουδήποτε είδους φυσική επαφή. Αντί για 

χειραψία στην Ιαπωνία χρησιμοποιείται η υπόκλιση. Αν και οι Ιάπωνες έχουν συνηθίσει 

τη χειραψία με τους δυτικούς, καλό θα ήταν ο ξένος διαπραγματευτής να υποκλιθεί 

όταν συστηθεί με τον Ιάπωνα εταίρο του, θα θεωρηθεί εξαιρετικά ευγενής. Γενικά  

θεωρείται μεγάλη αγένεια στην Ιαπωνία να μην ανταποδώσεις μια υπόκλιση. Σε 

αντίθεση με την Κίνα όπου η υπόκλιση γίνεται από τους ώμους, στην Ιαπωνία γίνεται 

από τη μέση και το βάθος της υπόκλισης αντικατοπτρίζει το μέγεθος του σεβασμού που 

δείχνει κάποιος. Όσον αφορά την προσφώνηση κάποιου, πρέπει πάντα να 

χρησιμοποιείται το Κύριος/Κυρία (san ή το πιο επίσημο sama) σε συνδυασμό με το 

επίθετο και ποτέ χρήση του μικρού ονόματος. 

 Οι αρχικές συστάσεις και το κλείσιμο του πρώτου ραντεβού στην Ιαπωνία καλό θα 

είναι να γίνει μέσω ενός τρίτου κοινού γνωστού (shokai-sa). Οι Ιάπωνες δίνουν πολύ 

μεγάλο βάρος στη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης με τους συνεργάτες τους και 

για το λόγο αυτό οι πρώτες συναντήσεις είναι κριτικής σημασίας. Συνήθως οι πρώτες 

http://www.worldbusinessculture.com/Saudi-Arabian-Business-Negotiation.html
http://www.worldbusinessculture.com/Saudi-Arabian-Business-Negotiation.html
https://saudiarabiablog.wordpress.com/business-negotiations/
https://saudiarabiablog.wordpress.com/business-negotiations/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
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συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε εστιατόρια και μπαρ και στις συναντήσεις αυτές 

δεν θα συζητηθούν καθόλου θέματα δουλειάς. Οι Ιάπωνες θέλουν να γνωρίσουν καλά 

τους συνεργάτες τους και θα ψάχνουν για ειλικρίνεια, ακεραιότητα και πνεύμα 

συνεργασίας. Μόλις αυτά έχουν εδραιωθεί θα ξεκινήσουν οι επιχειρηματικές 

συνομιλίες. Καλό είναι ο ξένος διαπραγματευτής να αφήσει τον Ιάπωνα να δώσει το 

έναυσμα.  

 Στους Ιάπωνες αρέσει να συζητάνε για τα χόμπι τους, τον αθλητισμό, το φαγητό 

και την Ιαπωνική αρχιτεκτονική. Επίσης θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν ο ξένος δείξει 

ειλικρινές ενδιαφέρον για την Ιαπωνική κουλτούρα και κάνει ερωτήσεις πάνω σε 

αυτήν. Θέματα πολιτικής, εμπορίου και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος καλό είναι να 

αποφεύγονται. Στην αρχή μιας επιχειρηματικής σχέσης στην Ιαπωνία συνήθως υπάρχει 

ένα συγκεκριμένο τελετουργικό ανταλλαγής δώρων. Αφού ο ξένος δεχτεί το δώρο από 

τον Ιάπωνα συνεργάτη του, το οποίο δεν πρέπει να ανοίξει σε κοινή θέα, θα πρέπει να 

ευχαριστήσει (σε υπερβολικό βαθμό μάλιστα) τον οικοδεσπότη του και ανταποδώσει 

την χειρονομία δίνοντας του και εκείνος ένα δώρο κατάλληλο για την περίσταση.   

 Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις το βασικότερο είναι να υπάρχει άνεση χρόνου. 

Οι διαπραγματεύσεις στην Ιαπωνία έχουν την τάση να κρατούν περισσότερο από ότι σε 

άλλες χώρες. Πρώτον για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω, ότι δηλαδή πρέπει 

πρώτα να περάσουν κάποιες συναντήσεις γνωριμίας προτού αρχίσουν οι 

επιχειρηματικές συνομιλίες και δεύτερον γιατί το σύστημα λήψης αποφάσεων στην 

Ιαπωνία είναι συλλογικό και εμπλέκει όλα τα διοικητικά επίπεδα ενός οργανισμού. Οι 

παρουσιάσεις που τυχόν θα γίνουν θα πρέπει να είναι λεπτομερείς και με πολλές 

επεξηγήσεις. Καλό θα είναι να υπάρχει γραπτό υλικό μεταφρασμένο και στα Ιαπωνικά. 

Αυτό θα προλάβει κάποιες από τις πολλές ερωτήσεις τις οποίες κατά κανόνα κάνουν οι 

Ιάπωνες και θα επιταχύνει τη διαδικασία. Γενικά θα υπάρχουν μεγάλες περίοδοι σιωπής 

και λίγη επαφή με τα μάτια και ο ξένος διαπραγματευτής θα πρέπει να είναι 

προετοιμασμένος για αυτό για να μη νιώσει άβολα. Τέλος θα πρέπει να έχει ο ξένος στο 

μυαλό του ότι ο Ιάπωνας σπάνια δίνει ευθείες απαντήσεις. Ένα ξερό «όχι» σε μια 

πρόταση θεωρείται αγένεια και κατά συνέπεια ο ξένος διαπραγματευτής  θα πρέπει να 

είναι πολύ προσεκτικός προκειμένου να μην μπερδευτεί.   

Πηγές: Acuff (1993), Ghauri & Usunier (1996), Hodgson, Sano & Graham (2008), 

Business Insider: Negotiating with Japanese 

 

 

http://www.businessinsider.com/negotiating-with-japanese-2014-5
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7.2.7  Νιγηρία 

Η Νιγηρία είναι μια αφρικανική χώρα, η οποία μετά από 16 χρόνια στρατιωτικής 

δικτατορίας, μόλις το 1999 απέκτησε κυβέρνηση και Σύνταγμα. Η οικονομία της χώρας 

στηρίζεται στο πετρέλαιο και βρίσκεται σε φάση ανοικοδόμησης. Η διαφθορά και η 

κακοδιαχείριση των εσόδων της χώρας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας γονάτισαν την 

οικονομία της Νιγηρίας. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η Νιγηρία είναι η 

πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής με περίπου 130 εκατομμύρια κατοίκους και ο 

πληθυσμός αυτός είναι διαιρεμένος σε περίπου 250 διαφορετικά εθνικές ομάδες. Η 

θρησκευτική κατανομή είναι 50% μουσουλμάνοι, 40% χριστιανοί και 10% πιστοί 

άλλων τοπικών θρησκειών. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς η Νιγηρία είναι μια ιδιαίτερα 

δύσκολη περίπτωση χώρας για την πραγματοποίηση διεθνών διαπραγματεύσεων και το 

κλείσιμο οικονομικών συμφωνιών, κυρίως λόγω της διαφορετικότητας των ανθρώπων 

που την κατοικούν.   

 Ξεκινώντας με τις συστάσεις, στην Νιγηρία ενδείκνυται μια χαλαρή χειραψία κατά 

την άφιξη και την αποχώρηση. Η προσφώνηση γίνεται με τη χρήση του τίτλου ή του 

επιθέτου κάποιου. Γενικά υπάρχει μικρότερη φυσική απόσταση ανάμεσα στα άτομα 

από ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δυτική Ευρώπη και ο διαπραγματευτής που 

προέρχεται από τις χώρες αυτές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος.  

 Παρόλο που τις περισσότερες φορές τα γεύματα πραγματοποιούνται σε εστιατόρια, 

είναι πιθανό ο Νιγηριανός οικοδεσπότης να καλέσει τον ξένο στο σπίτι του. Στην 

περίπτωση αυτή ο ξένος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αρνηθεί. Στους 

Νιγηριανούς αρέσει να συζητάνε για την κουλτούρα της φυλής τους και την οικονομική 

πρόοδο της χώρας τους. Ο αθλητισμός και ειδικά το ποδόσφαιρο και το κρίκετ είναι 

πολύ δημοφιλή. Θέματα πολιτικών και θρησκευτικών διαφορών καλό είναι να 

αποφεύγονται. Γενικά σε όλη τη χώρα υπάρχει έντονη μουσουλμανική επιρροή, 

ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Για το λόγο αυτό καλό είναι να μη χρησιμοποιεί 

ο ξένος το αριστερό του χέρι. Στο νότιο τμήμα της χώρας που κυριαρχούν οι 

χριστιανικοί πληθυσμοί η ατμόσφαιρα είναι πιο κοντά στα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. 

 Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, το κλείσιμο ραντεβού είναι υποχρεωτικό ειδικά 

εάν πρόκειται για ραντεβού με κυβερνητικά στελέχη. Ο ξένος οφείλει να είναι ακριβής 

και πολλές φορές είναι πιθανό να χρειαστεί να περιμένει. Οι συζητήσεις πρέπει να 

γίνονται αυτοπροσώπως. Η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου χαρακτηρίζει 

το θέμα ως ελάσσονος  σημασίας. Οι διαπραγματεύσεις στη Νιγηρία μπορεί να είναι 

χρονοβόρες, καθώς οι Νιγηριανοί δεν δίνουν μεγάλη έμφαση στο χρόνο, αλλά δίνουν 
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μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη μιας καλής σχέσης προκειμένου να κλείσει μια 

δουλειά. Επίσης προβλήματα χρόνου μπορεί να δημιουργήσει και η γραφειοκρατία η 

οποία είναι από τις πιο περίπλοκες στον κόσμο. Υπάρχουν όμως τρόποι, μέσω 

«δωρεών» και άλλου είδους πληρωμών (αν και αποθαρρύνονται από την κυβέρνηση),  

με τους οποίους μπορεί κανείς να παρακάμψει το σύστημα και να συντομεύσει πολλές 

από τις διαδικασίες.  

 Επίσης καλό είναι ο διαπραγματευτής ή τουλάχιστον ο αρχηγός της αποστολής να 

είναι μεγάλης ηλικίας, καθώς οι Νιγηριανοί σέβονται πολύ τους ηλικιωμένους και 

συνδέουν άρρηκτα τη σοφία με την ηλικία. Γενικά οι Νιγηριανοί είναι σκληροί 

διαπραγματευτές. Παρόλα αυτά επειδή είναι μια χώρα με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά 

τις κουλτούρες των ομάδων που ζουν σε αυτή, είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς 

γενικεύσεις όσον αφορά πρότυπους τρόπους συμπεριφοράς και δράσης. Σε παρόμοιες 

περιπτώσεις χωρών πρέπει να γίνεται εκτεταμένη έρευνα για την περιοχή στην οποία θα 

πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις και τη συγκεκριμένη ταυτότητα των ανθρώπων 

που ζουν σε αυτή. Το γενικό πλάνο το οποίο θα καταστρώνεται θα πρέπει να είναι 

ευέλικτο τόσο όσον αφορά το διαθέσιμο χρόνο όσο και την επιλογή στρατηγικών.  

Πηγές: Silkenat, Aresty & Klosek (2009), Ghauri & Usunier (1996), Katz (2006), 

World Business Culture: Nigerian Business Negotiation, Inter-nations: Business 

Etiquette in Nigeria, CIA - The World Factbook: Nigeria 

 

7.3 Ανακεφαλαίωση 

Τα παραδείγματα των χωρών που παρουσιάσθηκαν παραπάνω δεν είναι φυσικά 

εξαντλητικά και χρησιμεύουν απλά σαν παραδείγματα διαφορετικότητας ανάμεσα σε 

περιοχές του κόσμου στις οποίες μπορεί να δραστηριοποιηθεί κάποια στιγμή ένας 

διεθνής διαπραγματευτής. Φυσικά αυτά τα παραδείγματα περιγράφουν τη συνήθη 

κατάσταση αλλά δε σημαίνει ότι αποτελούν λίστες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε κάθε περίπτωση. Είναι στην κρίση του καθενός πως θα χρησιμοποιήσει τις 

πληροφορίες αυτές. Για παράδειγμα, παρόλο που στη Βραζιλία το ποδόσφαιρο είναι το 

δημοφιλέστερο άθλημα και ένα πολύ καλό θέμα συζήτησης, δε σημαίνει ότι  το 100% 

των Βραζιλιάνων ενδιαφέρονται να μιλήσουν για αυτό. Πάντως μέσα από την 

ανάγνωση των παραπάνω παραδειγμάτων αντιλαμβάνεται κανείς τις διαφορές που 

υπάρχουν από χώρα σε χώρα. Η γνώση και η εφαρμογή αυτών των κανόνων 

συμπεριφοράς μπορεί να κάνει τη διαφορά ιδιαίτερα κατά την πρώτη επαφή των δυο 

πλευρών. Επιπλέον ένας ακόμα λόγος για τον οποίο παραθέτονται εδώ, είναι για να 

http://www.worldbusinessculture.com/Nigerian-Business-Negotiation.html
https://www.internations.org/nigeria-expats/guide/working-in-nigeria-15535/business-etiquette-in-nigeria-3
https://www.internations.org/nigeria-expats/guide/working-in-nigeria-15535/business-etiquette-in-nigeria-3
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
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φανεί και πρακτικά το στοιχείο εκείνο το οποίο κάνει τη διεθνή επιχειρηματική 

διαπραγμάτευση μια ιδιαίτερη και δύσκολη περίπτωση διαπραγμάτευσης και με το 

οποίο ασχολείται το μεγαλύτερο μέρος της παρούσας εργασίας και δεν είναι άλλο από 

τη διαφορετικότητα της κουλτούρας ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς.   
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Επίλογος - Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία έγινε μια περιγραφή και ανάλυση των διαπραγματεύσεων στο 

διεθνές οικονομικό περιβάλλον, δηλαδή διαπραγματεύσεων οι οποίες 

πραγματοποιούνται ανάμεσα σε επιχειρηματίες, επιχειρήσεις ή άλλους οικονομικούς 

οργανισμούς από διαφορετικές χώρες και έχουν στόχο την υπογραφή συμφωνιών που 

θα οδηγήσουν σε οικονομικά οφέλη. Οι διαπραγματεύσεις αυτού του τύπου 

θεωρούνται, σύμφωνα με τους περισσότερους ακαδημαϊκούς μελετητές και 

επαγγελματίες διαπραγματευτές, από τις δυσκολότερες και πιο περίπλοκες. Οι 

παράγοντες και οι ιδιαιτερότητες που ευθύνονται για αυτό είναι το ζητούμενο της 

παρούσας εργασίας. 

 Υπάρχουν πολλοί παράγοντες άμεσοι και έμμεσοι που επηρεάζουν τις 

διαπραγματεύσεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον ο καθένας με τον τρόπο του και 

σε διαφορετικό βαθμό κάθε φορά ανάλογα με την περίπτωση και το αντικείμενο της 

διαπραγμάτευσης. Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα πάντως από την ανάλυση που γίνεται 

στην παρούσα εργασία, είναι ότι οι διαφορές κουλτούρας είναι ο παράγοντας που 

επηρεάζει όσο κανένας άλλος. Τόσο επειδή οι διαφορές κουλτούρας από χώρα σε χώρα 

μπορεί από μόνες τους να δημιουργήσουν φραγμούς οι οποίοι θα δυσκολέψουν ή θα 

αναστείλουν εντελώς τις διαπραγματεύσεις, όσο και επειδή οι διαφορές αυτές, οι οποίες 

δεν υφίστανται σε μια εγχώρια διαπραγμάτευση, μπορεί να λειτουργήσουν ως 

καταλύτης που θα ενισχύσει την επίδραση και άλλων παραγόντων.  

 Πάνω στο θέμα της επίδρασης της κουλτούρας στις διαπραγματεύσεις στο διεθνές 

οικονομικό περιβάλλον έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες και όπως αναφέρεται 

και στην παρούσα εργασία, η επιρροή της γίνεται αισθητή σε διάφορα σημεία μιας 

διαπραγμάτευσης, όπως π.χ. στην επικοινωνία μεταξύ των μερών, στο στυλ 

διαπραγμάτευσης και την επιλογή στρατηγικής, στη δομή και διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης καθώς και στο τελικό αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που 

συνήθως είναι μια γραπτή συμφωνία. Μάλιστα όσο μεγαλύτερες είναι οι διαφορές 

κουλτούρας ανάμεσα στους διαπραγματευτές, τόσο εντονότερες θα είναι και οι 

επιδράσεις τους στη διαπραγμάτευση. 

 Επειδή, λοιπόν, το περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιούνται οι διεθνείς 

επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις είναι τόσο ευμετάβλητο και κάθε περίπτωση μοιάζει 

να είναι μοναδική, είναι πολύ σημαντική η προετοιμασία των διαπραγματευτών πριν 

από κάθε ξεχωριστή διαπραγμάτευση. Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής όταν μια 

διαπραγμάτευση είναι διεθνής εξαρτάται, όπως αναφέρετε σε πολλά σημεία της 
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παρούσας εργασίας, από πληθώρα παραγόντων οι οποίοι δε υφίστανται σε 

διαπραγματεύσεις όπου τα μέρη προέρχονται από την ίδια χώρα. Έτσι λοιπόν η ομάδα 

διαπραγμάτευσης πρέπει από πριν να έχει μελετήσει καλά όλα τα στοιχεία που αφορούν 

την άλλη πλευρά και να γίνεται ένας σχεδιασμός κατά περίπτωση και όχι να βασίζει τη 

στρατηγική της σε γενικούς κανόνες και προκατασκευασμένα πλάνα προς εφαρμογή. Η 

πολυπλοκότητα των διεθνών επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων επιβάλλει το 

σχεδιασμό ενός πλάνου δράσης αποκλειστικά για κάθε ξεχωριστή περίπτωση 

διαπραγμάτευσης. Το πλάνο αυτό θα πρέπει να είναι από τη μια σαφές και αμετάκλητο 

όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της άλλης πλευράς και τις βασικές 

προτεραιότητες και στόχους της δικιάς μας, αλλά από την άλλη θα πρέπει να παρέχει 

στον διαπραγματευτή και επαρκή χώρο για "ελιγμούς" έτσι ώστε να μπορεί να 

προσαρμόζεται κάθε φορά που το ρευστό κλίμα μιας διεθνούς επιχειρηματικής 

διαπραγμάτευσης το επιβάλλει. 

 Η σωστή προετοιμασία προτού καν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις είναι επίσης 

και το κλειδί για την πρόληψη και αντιμετώπιση των βασικότερων προβλημάτων που 

μπορεί να προκύψουν σε μια διεθνή επιχειρηματική διαπραγμάτευση. Τα πιο συνήθη 

και σημαντικά προβλήματα σχετίζονται με τις διαφορές κουλτούρας και την έννοια του 

"πολιτισμικού σοκ" και η αντιμετώπιση τους έγκειται στην συλλογή όσο το δυνατόν 

περισσότερων πληροφοριών για την ξένη κουλτούρα, αλλά και στην ψυχολογική 

προετοιμασία του διαπραγματευτή προτού ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. 

Προβλήματα επίσης μπορεί να προκύψουν λόγω της απόστασης που βρίσκεται η ομάδα 

διαπραγμάτευσης από τη βάση της ή λόγω νομικών διαφορών. Ακόμα και προβλήματα 

που δεν είναι αποκλειστικά στις διεθνείς αλλά μπορεί να συναντήσει κάποιος και σε 

εγχώριες επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, μπορεί να διογκωθούν σημαντικά λόγω 

των διαφορών κουλτούρας και του διεθνούς περιβάλλοντος.  

 Η περιπλοκότητα και ιδιαιτερότητα των διαπραγματεύσεων στο διεθνές οικονομικό 

περιβάλλον φαίνεται ξεκάθαρα στην παρούσα εργασία. Ο διεθνής διαπραγματευτής 

προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην αυξημένη αυτή δυσκολία θα πρέπει να 

μελετάει διαρκώς το διεθνές περιβάλλον το οποίο είναι ρευστό και ευμετάβλητο, να 

έχει πλήρη συνειδητοποίηση των διαφορών ανάμεσα στους διαφορετικούς λαούς, να 

έχει ανοιχτό μυαλό και να προετοιμάζεται πριν από κάθε διαπραγμάτευση, μελετώντας 

πλήρως την κουλτούρα της άλλης πλευράς, συλλέγοντας όσο το δυνατό περισσότερες 

πληροφορίες και ετοιμάζοντας ένα πλάνο δράσης κομμένο και ραμμένο στην 

ξεχωριστή, κάθε φορά, περίπτωση.  
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