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“Negotiations is a bit like breathing. You don’t have to do it, but the alternatives
aren’t very attractive” (Lewicki & Hiam, 2006)

ii

Περίληψη
Η διαπραγμάτευση δεν αποτελεί τίποτε περισσότερο από την επικοινωνία μεταξύ δύο
πλευρών, στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα ή να επιλύσουν
μια σύγκρουση. Ο προσεκτικός παρατηρητής θα εντοπίσει τη διαπραγμάτευση σε όλο
το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και θα αντιληφθεί γρήγορα ότι όλες οι
καταστάσεις διαπραγμάτευσης έχουν κοινά χαρακτηριστικά, ακολουθούν τις ίδιες
στρατηγικές και τακτικές και έχουν πάντα τον ίδιο στόχο, την επίτευξη συμφωνίας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί το πολύπλοκο θέμα της επίδρασης
των πολιτισμικών διαφορών στη διαδικασία των επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων
και να παρατεθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά Ιρανών, Ινδών
και Κινέζων διαπραγματευτών. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος
(κεφάλαια 1-3) αποτυπώνονται βασικά χαρακτηριστικά της διαπραγμάτευσης (είδη,
χρησιμοποιούμενοι όροι, στάδια, σχέσεις διαπραγματευομένων) και εξετάζεται η
δυναμική της διαδικασίας όταν εφαρμόζεται σε διεθνές περιβάλλον (επίδραση
περιβάλλοντος, επιρροή κουλτούρας). Το δεύτερο μέρος (κεφάλαια 4-5) εστιάζει
στην μελέτη των χωρών του Ιράν, της Ινδίας και της Κίνας. Στο 4ο κεφάλαιο
περιγράφεται το πλαίσιο εντός του οποίου ωριμάζουν και λειτουργούν οι
συγκεκριμένοι διαπραγματευτές με αναφορές στην ιστορία, την θρησκεία, την
γλώσσα και την κοινωνική δομή των τριών χωρών και αναλύεται η επίδραση της
κουλτούρας στη διαμόρφωση τους, ενώ στο 5ο κεφάλαιο καταγράφονται στάσεις,
συμπεριφορές, συνήθειες και χαρακτηριστικά των Ιρανών, Ινδών και Κινέζων
διαπραγματευτών.
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Μέρος Πρώτο
Κεφάλαιο 1. Περί Διαπραγμάτευσης
1.1. Εισαγωγή
Η διαπραγμάτευση (Acuff, 2008), είναι μια διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ δύο μερών
που έχουν ως σκοπό την επίτευξη μιας συμφωνίας.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ξεκινά, όταν διαπιστώνεται ότι δεν είναι εφικτό ή
επιθυμητό να επιβληθούν οι θέσεις του ενός εκ των συνδιαλεγόμενων. Ο αντικειμενικός
της στόχος είναι, να πεισθεί ή να εξαναγκασθεί η άλλη πλευρά, είτε να υποχωρήσει σε
κάποιο βαθμό στις αξιώσεις, είτε να προχωρήσει σε κάποιου είδους συναίνεση ή
συμβιβασμό. Είναι μία σκόπιμη διαδικασία στην οποία οι εμπλεκόμενοι υπεισέρχονται
με σκοπό να κερδίσουν κάτι περισσότερο από αυτό που η άλλη πλευρά ήταν
διατεθειμένη αρχικά να δώσει.
Η διαπραγμάτευση εφαρμόζεται καθημερινά και αγγίζει όλες τις εκφάνσεις του
ανθρώπινου βίου. Ασκείται εντός μικρών κοινωνικών ομάδων (ανάμεσα σε συζύγους,
γονείς και τέκνα, φίλους) ή σε ευρύτερο πλαίσιο (πολιτική, επιχειρηματικότητα,
διεθνείς σχέσεις). Ο βαθμός συνειδητοποίησης της διαδικασίας, η δυναμική των
εμπλεκόμενων μερών και οι επιδιωκόμενοι ή οι αντιλαμβανόμενοι στόχοι, καθορίζουν
εν πολλοίς το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η διαδικασία, καθώς και την στρατηγική
και τις τακτικές που θα ακολουθηθούν.
Γίνεται αντιληπτό ότι η περιπλοκότητα της διαπραγμάτευσης είναι ανάλογη αυτής των
ανθρωπίνων σχέσεων. Καθίσταται δε ακόμη συνθετότερη εάν αναλογιστούμε πως
επιδρά σε όλα τα ανωτέρω η διενέργεια της διαδικασίας επί επιχειρήσεων. Στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την ιδιοσυγκρασία και τις επιδιώξεις των διαπραγματευτών
φυσικών προσώπων, έρχονται να προστεθούν τα αντίστοιχα των νομικών προσώπων –
επιχειρήσεων, επιδρώντας καταλυτικά στις αναλογίες και τη δυναμική της διαδικασίας.
Εάν δε, τοποθετήσουμε το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης σε ένα διεθνές
παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον προσθέτουμε παραμέτρους που
καθιστούν

την εξίσωση δυσεπίλυτη. Όταν

προσέρχονται

στο

τραπέζι

των

διαπραγματεύσεων επιχειρήσεις με διαφορετική εθνική προέλευση οφείλουμε να
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λάβουμε υπόψη πολλούς επιπλέον παράγοντες, όπως ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις
δημιουργήθηκαν και λειτουργούν σε διαφορετικό νομικό ,οικονομικό και πολιτικό
σύστημα, αντιμετωπίζουν άλλες προκλήσεις και βιώνουν άλλους κινδύνους και απειλές.
Σε όλα τα ανωτέρω έρχεται να προστεθεί η κουλτούρα της χώρας προέλευσης που
επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συναλλάσσονται και λειτουργούν οι άνθρωποιδιαπραγματευτές.
Στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί η συμπεριφορά των διαπραγματευτών που
προέρχονται από το Ιράν, την Ινδία και την Κίνα. Θα γίνει σύντομη αναφορά στην
ιστορία και τις δομές των τριών χωρών, θα εκτεθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
κουλτούρας υπό το πρίσμα των διαστάσεων κατά τον Hofstede και θα αναλυθεί η
συμπεριφορά των Ιρανών, Ινδών και Κινέζων επί οκτώ επί μέρους παραμέτρων της
διαπραγμάτευσης που επηρεάζονται από την κουλτούρα.
1.2. Γενικά χαρακτηριστικά διαπραγματεύσεων
Ανεξαρτήτως εάν οι διαπραγματεύσεις διενεργούνται μεταξύ φίλων, οικογένειας,
επιχειρήσεων ή κρατών, υπάρχουν χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλες τις
καταστάσεις διαπραγμάτευσης (Lewicki, et al., 2004):


Συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μέρη.



Υφίσταται κάποιου είδους σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ τουλάχιστον δύο εκ
των συμμετεχόντων.



Τα εμπλεκόμενα μέρη συμμετέχουν σκόπιμα στην διαδικασία καθώς επιθυμούν
να εξασφαλίσουν επίλυση της σύγκρουσης προς όφελός τους.



Τα εμπλεκόμενα μέρη συμμετέχουν επιδιώκοντας, αρχικά τουλάχιστον,
συμφωνία. Οι λόγοι που τους οδηγούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
μπορεί να είναι είτε η αδυναμία επιβολής της θέσης τους είτε επειδή η βίαιη
διευθέτηση δεν είναι, στην παρούσα στιγμή, η επιθυμητή κατάληξη της
διένεξης.



Είναι αναμενόμενο ότι οι θέσεις και οι απαιτήσεις των εμπλεκόμενων μερών θα
διαφοροποιηθούν κατά τη διαπραγμάτευση. Οι δύο πλευρές θα μετριάσουν και
θα επαναπροσδιορίσουν τις αξιώσεις τους καθώς επιθυμούν τη μεταξύ τους
προσέγγιση και την επίλυση της σύγκρουσης. Ωστόσο, μια πραγματικά
δημιουργική διαπραγμάτευση δεν συνίσταται στην υποχώρηση και προσαρμογή
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αλλά στην εύρεση λύσεων που να ικανοποιούν τους στόχους όλων των
συμμετεχόντων.


Η διαπραγμάτευση περιλαμβάνει τη διαχείριση άυλων όσο και υλικών
παραγόντων. Υλικός παράγων θα μπορούσε να είναι η τιμή ενός αγαθού, ο
μισθός ενός υπαλλήλου ή ο όρος μιας συμφωνίας. Η έννοια των άυλων
παραγόντων περιγράφει τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των
διαπραγματευτών (ψυχολογία, στάσεις και πεποιθήσεις, κουλτούρα) και
απαιτείται προσεκτικός χειρισμός λόγω της σημαντικής επίδρασης στη
διαδικασία και στα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης.

1.3. Είδη διαπραγμάτευσης
Η διεθνής βιβλιογραφία διακρίνει δύο κύρια είδη διαπραγμάτευσης την επιμεριστική
(distributive) και την ενοποιητική ή συνθετική (Integrative). Σύμφωνα με τον Heiba
(1984) η διαδικασία της διαπραγμάτευσης απαιτεί την παρουσία δύο παραγόντων: α)
την ύπαρξη κοινών στόχων ή ενδιαφερόντων και β) θέματα σύγκρουσης οπότε
καθίσταται σαφές ότι ελάχιστες των διαπραγματεύσεων μπορούν να χαρακτηριστούν
ως καθαρά επιμεριστικές. Παρά το γεγονός ότι οι συνδιαλεγόμενες πλευρές
αποσκοπούν στο να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό όφελος από την διαδικασία, η
σχέση τους, που χαρακτηρίζεται από την δυναμική της αλληλεξάρτησης, υπαγορεύει την
προσαρμογή και την ικανοποίηση, σε κάποιο βαθμό, των συμφερόντων και επιδιώξεων
της κάθε πλευράς.
1.3.1. Επιμεριστική διαπραγμάτευση
Η επιμεριστική διαπραγμάτευση, γνωστή επίσης ως «ανταγωνιστική» ή «win – lose»,
προϋποθέτει ότι οι επιδιώξεις των αντιμαχομένων βρίσκονται σε σύγκρουση, οι πόροι
είναι σταθεροί και περιορισμένοι και οι δύο πλευρές επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν το
μερίδιο τους σε αυτούς (Lewicki, et al., 2004).
Είναι κοινός τόπος η οπτικοποίηση της επιμεριστικής διαπραγμάτευσης ως σφοδρής
διαφωνίας και σύγκρουσης των συμμετεχόντων με χρήση δόλιων τακτικών και
ελαστικότητα στην ηθική, με αποκλειστικό στόχο την επικράτηση έναντι του ετέρου
μέρους. Είναι επίσης αλήθεια ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δημιουργεί ποικίλα
συναισθήματα στους ανθρώπους. Άλλοι ελκύονται σφόδρα από την υψηλή αδρεναλίνη
του έντονου ανταγωνισμού και επείγονται να εμβαθύνουν σε στρατηγικές και τακτικές
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που αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας και άλλοι απωθούνται και αρνούνται να
συμμετέχουν σε ανάλογες διαδικασίες προβάλλοντας την πεποίθηση ότι η επιμεριστική
προσέγγιση είναι παρωχημένη, «πρωτόγονη» και ευθύνεται για την τελική πρόκληση
ζημίας και στα δύο μέρη.
Οφείλουμε

να

επανεξετάσουμε

την

αντίληψη

ότι

το

συγκεκριμένο

είδος

διαπραγμάτευσης δεν προάγει τα συμφέροντα των διαπραγματευτών υπό το πρίσμα της
πολυπλοκότητας και της σύνθετης φύσης της διαπραγμάτευσης.
Οι

ικανοί

διαπραγματευτές

οφείλουν

να

εντρυφήσουν

στην

επιμεριστική

διαπραγμάτευση επειδή η χρήση επιμεριστικών στρατηγικών είναι εξαιρετικά συχνή
και θα πρέπει να κατανοήσουν τις αρχές και την λειτουργία τους, για να τις
αντικρούσουν. Παράλληλα, το συγκεκριμένο μοντέλο διαπραγμάτευσης υποβόσκει σε
ορισμένες αλληλεξαρτώμενες καταστάσεις και η άσκησή του ενδείκνυται για την
μεγιστοποίηση του οφέλους, ενώ είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε συνθήκες μονοσήμαντες
όπου η δημιουργία και διατήρηση της σχέσης με το αντίπαλο μέρος δεν έχει σημασία
(Lewicki, et al., 2004). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι περιπτώσεις
αγοραπωλησίας ενός αγαθού μεταξύ ιδιωτών. Σε τέτοιου είδους μεμονωμένες
συναλλαγές, αγοραστής και πωλητής είναι σχεδόν απίθανο να επιθυμούν να
αναπτύξουν σχέση συνεργασίας μεταξύ τους, με αποτέλεσμα, να αποσκοπούν
αποκλειστικά στο να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή τιμή. Έτσι το κέρδος του ενός
είναι αναπόφευκτα ζημία για τον άλλο ( win – lose ) (Harvard Business School, 2008).
1.3.2. Συνθετική διαπραγμάτευση
Σε αντίθεση με την επιμεριστική διαπραγμάτευση, η συνθετική, γνωστή επίσης και ως
συνεργατική ή «win – win», εστιάζει στην αναζήτηση αμοιβαία επωφελών λύσεων. Το
γεγονός ότι με την έναρξη κάθε διαπραγματευτικής διαδικασίας τα συμφέροντα των
εμπλεκομένων μερών εμφανίζονται συγκρουόμενα και οι διαπραγματευόμενοι
επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους, δεν συνεπάγεται ότι οι τελικοί τους
στόχοι αλληλοαποκλείονται. Στην συνθετική διαπραγμάτευση, η επιτυχία των στόχων
της μιας πλευράς δεν ισούται με ανάλογη απώλεια της άλλης. Η αναγνώριση της
αλληλεξάρτησης των εμπλεκομένων και η κατανόηση των αναγκών και επιθυμιών της
άλλης πλευράς, δύναται να προκαλέσει προσαρμογή και να οδηγήσει σε εναλλακτικές
λύσεις της σύγκρουσης που αποφέρουν όφελος και στους δύο συνδιαλεγόμενους.
Ενδεχόμενη ανάλυση της καθημερινότητας είτε αναφέρεται στην κοινωνική ζωή είτε
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στον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, πιθανότατα θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι
η συντριπτική πλειοψηφία των διαπραγματεύσεων είναι συνθετικού τύπου. Η
πολύπλοκη διάρθρωση της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, με τις έντονα
αλληλεξαρτώμενες σχέσεις και δεσμούς, δεν προσφέρεται για πρακτικές που εξωθούν
τα αντίπαλα μέρη σε εξοντωτικό αγώνα, αλλά προκρίνει συνεργατικές προσεγγίσεις με
αποτελέσματα αμοιβαία επωφελή. Εντός καταστάσεων συνθετικής διαπραγμάτευσης
ενδέχεται να ακολουθούνται και επιμεριστικές στρατηγικές οι οποίες ωστόσο δεν
αλλοιώνουν το βασικό χαρακτήρα του μοντέλου αντιμετώπισης της σύγκρουσης.
Χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τύπου διαπραγματεύσεων είναι τα κάτωθι:


Πληροφορίες. Η ύπαρξη σχέσης δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για ειλικρινή και
ανοιχτή συζήτηση όπου θα εκτεθούν οι στόχοι και οι επιδιώξεις της κάθε
πλευράς. Η ροή της πληροφόρησης πρέπει να είναι ελεύθερη και οι δύο πλευρές
να διακρίνονται για τις ικανότητες τους στην συναισθηματική νοημοσύνη,
προκειμένου να γίνουν αντιληπτές και εν τέλει κατανοητές οι πραγματικές
ανάγκες του συνδιαλεγόμενου.



Στόχοι. Η προσέγγιση της διαδικασίας πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα
εμπλεκόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι έχουν τόσο κοινούς όσο και, πιθανώς,
αντικρουόμενους στόχους. Θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από γνήσια διάθεση
να τονίσουν όσα ενώνουν τους διαπραγματευόμενους ελαχιστοποιώντας τις
διαφορές.



Αποτέλεσμα.

Θα

πρέπει

να

εξασφαλιστεί

ότι

το

αποτέλεσμα

των

διαπραγματεύσεων ικανοποιεί, σε κάποιο βαθμό, τις επιδιώξεις όλων των
συμμετεχόντων.

1.4. Βασικοί όροι διαπραγματεύσεων
1.4.1. Καλύτερη εναλλακτική σε μια συμφωνία διαπραγμάτευσης ( Best Alternative
To A Negotiation Agreement )
Ορίζεται ως η πορεία που θα ακολουθηθεί εφόσον οι διαπραγματεύσεις δεν
καταλήξουν σε συμφωνία. Η διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων, προτού ακόμη
ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, αποτελεί παράγοντα βαρύνουσας σημασίας καθώς
ορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης, ενώ
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παράλληλα οριοθετεί το σημείο αποχώρησης από την διαδικασία. Η άγνοια της
ΒΑΤΝΑ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «βαριά αμέλεια» για ένα διαπραγματευτή
καθώς θα μπορούσε να τον οδηγήσει είτε στην απόρριψη μιας προσφοράς που είναι
όμως καλύτερη της εναλλακτικής λύσης είτε στην αποδοχή μίας πρότασης ενώ υπάρχει
δυνατότητα ελιγμών που θα κατέληγαν σε ευνοϊκότερη για τον ίδιο έκβαση. Εξίσου
σημαντική είναι η γνώση της BATNA της αντίπαλης πλευράς καθώς καθορίζει την
διαπραγματευτική ισχύ της. Λόγω του νευραλγικού ρόλου που διαδραματίζει στην
διαδικασία, η απευθείας δήλωσή της από τον αντίπαλο σχεδόν αποκλείεται. Ωστόσο,
ενδελεχής εξέταση μπορεί να εκμαιεύσει την πληροφορία (έλεγχος λογιστικών
καταστάσεων, έρευνα του τομέα δραστηριοποίησης, έρευνα συνεργατών, άμεσες
ερωτήσεις στον ίδιο τον διαπραγματευτή).
1.4.2. Τιμή επιφύλαξης
Αποτελεί το κατώτατο όριο αποδοχής μιας συμφωνίας. Σχετίζεται με την καλύτερη
εναλλακτική, ωστόσο δεν ταυτίζεται απαραίτητα με αυτήν, ειδικά όταν τα αντικείμενα
υπό διαπραγμάτευση δεν ορίζονται μόνο με χρηματικό αντίτιμο. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η περίπτωση μίσθωσης ακινήτου. Το επίπεδο του ενοικίου αποτελεί
έναν μόνο από τους παράγοντες της διαπραγμάτευσης καθώς εξετάζονται και οι
παράμετροι που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της κατοικίας.
1.4.3. Ζώνη πιθανής συμφωνίας (Zone Of Possible Aggreement )
Είναι η περιοχή όπου μπορεί να υπάρξει συμφωνία που να ικανοποιεί και τις δύο
πλευρές. Το κατώτερο σημείο της ορίζεται από την τιμή επιφύλαξης του πωλητή και το
ανώτερο από την ανάλογη του αγοραστή.
1.4.4. Δημιουργία αξίας μέσα από ανταλλάγματα
Η έννοια απαντάται στα μοντέλα συνθετικών διαπραγματεύσεων και συνίσταται στην
εκχώρηση εκ μέρους κάθε πλευράς ανταλλάγματος ήσσονος για την ίδια αξίας
προκειμένου να αποκτήσει αυτό που εκτιμά ως σημαντικό. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η πώληση τεχνολογικού εξοπλισμού με παράλληλη
χορήγηση υπηρεσιών υποστήριξης (service) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Εφόσον ο εξοπλισμός είναι αξιόπιστος και ο πωλητής γνωρίζει ότι δεν θα παρουσιάσει
βλάβες το κόστος της παροχής εκμηδενίζεται. Ο αγοραστής από την πλευρά του δεν
μπορεί να εκτιμήσει επακριβώς την πιθανότητα βλάβης. Η σύναψη ενός μεμονωμένου
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συμβολαίου συντήρησης κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να προστατευτεί από
ενδεχόμενες αστοχίες, θα σήμαινε ωστόσο επιπλέον κόστος, κάτι που πλέον
εξασφάλισε ατελώς με την ανταλλαγή αξίας.
1.5. Βασικές σχέσεις που αναπτύσσονται κατά τις διαπραγματεύσεις
1.5.1. Αλληλεξάρτηση
Η διαπραγμάτευση θα μπορούσε να οριστεί ως η συζήτηση μεταξύ αλληλεξαρτώμενων
μερών που έχουν αποκλίνοντες στόχους με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας (Pruitt,
1981), ενώ ο βαθμός της αλληλεξάρτησης μεταξύ των διαπραγματευόμενων μερών
εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη ικανοποιητικότερων εναλλακτικών λύσεων ή εταίρων
(Giebels, et al., 2000).
Οι σχέσεις εξάρτησης δύο μερών θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως:
Ανεξάρτητες. Οι εμπλεκόμενοι διατηρούν την πολυτέλεια της τήρησης μιας στάσης
αδράνειας ή αδιαφορίας μεταξύ τους, καθώς η επίτευξη των στόχων τους δεν
καθορίζεται από την επίτευξη συμφωνίας με την άλλη πλευρά.
Εξαρτημένες. Σε αυτή την περίπτωση το εξαρτώμενο μέλος είναι υποχρεωμένο να
«υπακούσει» στα κελεύσματα του ισχυρού ακόμα και αν αυτά αντίκεινται στους δικούς
του στόχους.
Αλληλεξαρτώμενες. Η κατάσταση της αλληλεξάρτησης, που διέπει τη σχέση των
συνδιαλεγόμενων μερών, είναι ο θεμέλιος λίθος της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης
και παράλληλα ο παράγοντας που την καθιστά σύνθετη και πολύπλοκη. Οι στόχοι των
αλληλεξαρτώμενων μερών είναι αλληλοσυνδεόμενοι και τα μέρη χρειάζονται το ένα το
άλλο, για να τους επιτύχουν. Παράλληλα, οι δύο πλευρές μπορεί να έχουν τόσο
συγκλίνοντες, όσο και συγκρουόμενους στόχους γεγονός που περιπλέκει την
διαδικασία. Εάν λάβουμε ως παράδειγμα δύο ποδοσφαιρικές ομάδες, θα θεωρούσαμε
την επιθυμία τους να αγωνιστούν ως έναν συγκλίνοντα στόχο, ενώ από την άλλη και οι
δυο επιθυμούν να κερδίσουν τον αντίπαλο, άρα, οι στόχοι τους συγκρούονται. Η
κατανόηση της φύσης της αλληλεξάρτησης κρίνεται απολύτως απαραίτητη καθώς
επηρεάζει τη δομή των διαπραγματεύσεων και καθορίζει το είδος των στρατηγικών που
θα ακολουθηθούν (Lewicki, et al., 1997).
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1.5.2. Προσαρμογή
Η έναρξη της διαπραγμάτευσης αποδεικνύει ότι οι ενεχόμενοι αναγνωρίζουν την
κατάστασή τους ως αλληλεξαρτώμενη και αντιλαμβάνονται ότι η επίτευξη των στόχων
τους εξαρτάται από την στάση της άλλης πλευράς. Η συνειδητοποίηση των ανωτέρω
και η αναγνώριση της επίδρασης που ασκεί ο κάθε ένας στα αποτελέσματα του άλλου,
υποχρεώνει τα δύο μέρη να ελίσσονται και να διαφοροποιούνται συνεχώς, σε σχέση με
την αρχική τους στάση ή εν ολίγοις, να προσαρμόζονται στη δυναμική της διαδικασίας.
Η προσαρμογή άρα καθίσταται η γενεσιουργός αιτία των αλλαγών που προκύπτουν
κατά τη διαπραγμάτευση (Lewicki, et al., 2004) συμβάλλοντας στη δημιουργία καινού
αποτελέσματος.
1.5.3. Σύγκρουση
Σύμφωνα με το λεξικό της νεοελληνικής του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ως
σύγκρουση ορίζεται και « η κατάσταση που δημιουργείται από την ύπαρξη αντίθετων και
ασυμβίβαστων επιθυμιών, στόχων κτλ. ».
Σύγκρουση μπορεί να ανακύψει ανά πάσα στιγμή στον προσωπικό ή επαγγελματικό
βίο. Οι αιτίες της μπορεί να οφείλονται είτε στην ύπαρξη αντικρουόμενων στόχων, είτε
σε παρανόηση λόγω της κακής ποιότητας επικοινωνίας.
Οι συγκρούσεις δύναται να ταξινομηθούν σε τέσσερα επίπεδα:
Ενδοπροσωπικές. Η σύγκρουση συντελείται εντός του ατόμου και οι αφορμές της
μπορεί να είναι ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα.
Διαπροσωπικές. Αφορά τις συγκρούσεις που ανακύπτουν μεταξύ ατόμων.
Ενδοομαδικές. Οι συγκρούσεις που εμφανίζονται μεταξύ μελών μιας ομάδας.
Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα
μέλη της ομάδας αλληλεπιδρούν και λαμβάνουν αποφάσεις κατά τη διαπραγμάτευση.
Σύγκρουση ομάδων. Ιδιαίτερα περίπλοκη σύγκρουση καθώς εμπλέκεται μεγάλος
αριθμός ανθρώπων. Η κατάσταση μπορεί να καταστεί πολυπλοκότερη εάν συνυπάρχει
με ενδοομαδική σύγκρουση.
Οι περισσότεροι άνθρωποι στιγματίζουν τη σύγκρουση ως αντιπαραγωγική και τα
εμπλεκόμενα μέρη αποπειρώνται να την αποκρύψουν ή να την αναχαιτίσουν. Είναι
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συχνό οι εργαζόμενοι να αποφεύγουν τη διαφωνία με τους προϊσταμένους και οι
managers να προσπαθούν να συγκαλύψουν ανάλογες συνθήκες με τους ομοβάθμιους
τους. Είθισται οι άνθρωποι να αντιμετωπίζουν πιο θετικά μια κατάσταση σύγκρουσης
όταν αντιλαμβάνονται ότι αυτή αφορά την επίτευξη ενός συγκεκριμένου έργου και όχι
την ουσία μιας σχέσης (Tjosvold, 2006). Πιθανώς η αποστροφή για τις καταστάσεις
σύγκρουσης να συνδέεται με τα έντονα συναισθήματα που προκύπτουν, ωστόσο είναι
σκόπιμο να εξεταστεί η σύγκρουση από την οπτική του κατά πόσο συμβάλλει η
διαδικασία διευθέτησης των συγκρούσεων στην εξέλιξη της διαπραγμάτευσης (Putnam,
1994).
1.6. Στάδια της διαπραγμάτευσης
Η διαπραγμάτευση δεν είναι μια τυχαία ακολουθία ενεργειών αλλά υπακούει σε μια
συγκεκριμένη αλληλουχία φάσεων. Η όλη διαδικασία θα μπορούσε να διαιρεθεί σε μια
σειρά πέντε σταδίων: α)προετοιμασίας, β)έναρξης, γ)κυρίως διαπραγμάτευσης–
παζαρέματος, δ)ολοκλήρωσης και ε)εφαρμογής (Lewicki & Hiam, 2006). Τα εν λόγω
στάδια μπορούν να διακριθούν σε κάθε διαπραγμάτευση, ωστόσο ο χρόνος που θα
αναλωθεί σε κάθε ένα από αυτά είναι σχετικός και εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες όπως το επίπεδο πληροφόρησης και κατανόησης που έχουν οι δυο πλευρές
και την ποιότητα και την πληρότητα της προετοιμασίας τους. Καταλύτης για την
χρονική διάρκεια κάθε φάσης των διαπραγματεύσεων αποτελεί η κουλτούρα
προέλευσης του διαπραγματευτή. Σε παραδοσιακούς πολιτισμούς, όπως οι Κινέζοι,
αφιερώνεται πολύς χρόνος για την αρχική γνωριμία, την κατανόηση του συνομιλητή
και του ορισμού πλαισίου της σχέσης, σε αντιδιαστολή με το αμερικάνικο στυλ που
επιθυμεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας το ταχύτερο δυνατό.
Προετοιμασία. Την σημαντικότητα της προετοιμασίας για τη διαδικασία των
διαπραγματεύσεων την αποτυπώνει εύγλωττα ένα ρητό που αποδίδεται στον Κινέζο
στρατηγού Sun Tzu «Αν ξέρεις τον εχθρό σου και γνωρίζεις τον εαυτό σου, μη τον
φοβάσαι θα νικήσεις σε 100 μάχες».
Στη συγκεκριμένη φάση συλλέγονται πληροφορίες, καθορίζονται οι στόχοι και γίνεται
ο απαραίτητος σχεδιασμός. Η συλλογή πληροφοριών έχει δύο διαστάσεις. Αφορά τόσο
τις επιθυμίες, ανάγκες και δυνατότητες της δικής μας πλευράς, προκειμένου να
διευκολυνθεί η διαδικασία καθορισμού του επιθυμητού αποτελέσματος, όσο και των
ανάλογων του αντιμαχόμενου. Ο τύπος των πληροφοριών που είναι απαραίτητο να
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συλλεχθούν διαφέρει αναλόγως του θέματος της διαπραγμάτευσης. Επί του
επιχειρηματικού πεδίου τέτοιου είδους πληροφορίες θα μπορούσε να είναι οικονομικής
φύσεως (αποτελέσματα, επιχειρηματικά σχέδια), τεχνικές λεπτομέρειες εφόσον
εξετάζεται εξειδικευμένο θέμα, η ανασκόπηση της ιστορίας της σχέσης των δύο
διαπραγματευομένων μερών, η αντίληψη των συνθηκών της αγοράς καθώς και η
εκτίμηση της δομής και της επιχειρηματικής κουλτούρας οργανισμών. Η επιτυχημένη
συλλογή πληροφοριών δύναται να υποβοηθηθεί μέσω δύο δεξιοτήτων, αυτή της
υποβολής των «σωστών» διερευνητικών ερωτήσεων καθώς και αυτή της ενεργητικής
ακρόασης. Η ενεργητική ακρόαση είναι αυτή που επιτρέπει την βαθειά κατανόηση των
αποκρίσεων του συνδιαλεγόμενου αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο
λεκτικό μήνυμα (συναίσθημα, τόνος, στάση) προκειμένου να εκμαιευθούν τα βαθύτερα
κίνητρα και τα πραγματικά ενδιαφέροντα. Παράλληλα, νευραλγικής σημασίας είναι ο
προσδιορισμός των στόχων και ο σχεδιασμός της διαδικασίας με τον σαφή καθορισμό
παραγόντων όπως: α) της καλύτερης εναλλακτικής σε μια συμφωνία διαπραγμάτευσης
(BATNA) και της τιμής επιφύλαξης, β) του τρόπου με τον οποίο θα ξεκινήσει η
διαδικασία και την τιμή αρχικής προσφοράς ή εκκίνησης, γ) του τρόπου με τον οποίο
εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει την διαπραγμάτευση η άλλη πλευρά και δ) τον σχεδιασμό
ατζέντας.
Έναρξη. Στο δεύτερο στάδιο οι εμπλεκόμενοι συναντώνται και είναι η εκκίνηση των
διαπραγματεύσεων «πρόσωπο με πρόσωπο» στο οποίο διατυπώνονται οι αρχικές θέσεις
της κάθε πλευράς. Αξιοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά την
προετοιμασία προκειμένου να παρουσιαστούν οι απόψεις και τα επιχειρήματα
εκατέρωθεν. Στο στάδιο αυτό εκδηλώνονται οι πρώτες διαφωνίες και εμφανίζονται τα
σημεία απόκλισης και σύγκλισης μεταξύ των συνδιαλεγόμενων.
Κυρίως Διαπραγμάτευση. Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται το κλασσικό
«παζάρεμα» όπου και οι δύο πλευρές προσαρμόζουν τις προσφορές τους σε σχέση με
τις αρχικές, προκειμένου να γεφυρώσουν τις διαφορές που τους χωρίζουν από την
επίτευξη συμφωνίας. Η στρατηγική και οι τακτικές που ακολουθούνται είναι ανάλογες
με το είδος της διαπραγμάτευσης (επιμεριστική ή συνθετική) καθώς και από την ισχύ
των εναλλακτικών που έχει κάθε συμμετέχων. Οι ικανότητες ενεργητικής ακρόασης,
συναισθηματικής νοημοσύνης και η προσαρμοστικότητα έχουν βαρύνουσα σημασία
καθώς διευκολύνουν την αντίληψη των λεπτών ισορροπιών που δημιουργούνται,
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συμβάλλουν στην ανακάλυψη εναλλακτικών προτάσεων και δημιουργικών επιλύσεων
των διαφωνιών.
Ολοκλήρωση. Το στάδιο όπου ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση με την επίτευξη
συμφωνίας. Είναι σκόπιμο να γίνει θεώρηση όσων έχουν συμφωνηθεί προκειμένου να
καταστεί σαφές και αδιαμφισβήτητο το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και να
αποφευχθούν πιθανές παρερμηνείες, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφασιστεί ο
τρόπος αποτύπωσης των όρων και των προϋποθέσεων (συμβόλαιο, μνημόνιο). Οι
λεπτομέρειες της κατάρτισης του συμφωνητικού (μορφή, δομή, γλώσσα, δίκαιο
επίλυσης) παίζουν σημαντικό ρόλο καθώς καθορίζουν εν πολλοίς την δυνατότητα των
εμπλεκομένων μερών να διεκδικήσουν τα κεκτημένα τους σε περίπτωση διένεξης.
Παράλληλα οι συγκεκριμένες διαδικασίες βοηθούν στην αποφόρτιση από την
συναισθηματική ένταση που δημιουργεί η φάση της κυρίως διαπραγμάτευσης.
Εφαρμογή. Η φάση της εφαρμογής της συμφωνίας μπορεί να φέρει τα
διαπραγματευόμενα μέρη αντιμέτωπα με προβλήματα που δεν μπορούσαν να
φανταστούν κατά τη φάση της κυρίως διαπραγμάτευσης ή της επίτευξη της συμφωνίας.
Η εφαρμογή μπορεί να καταδείξει αδυναμίες ή δυσκολίες επί συγκεκριμένων έργων ή
δυσλειτουργίες στη σχέση των εμπλεκομένων καθώς, στη νέα κατάσταση που
διαμορφώθηκε, μπορεί να προκύψουν και νέα ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό είναι
εξαιρετικά σημαντικό για τα εμπλεκόμενα μέρη να έχουν την ευχέρεια να
επανεξετάζουν τη διαμορφωθείσα κατάσταση και κάθε συμφωνία θα πρέπει να
εξασφαλίζει τη δυνατότητα αναθεώρησης.
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Κεφάλαιο 2. Διεθνείς διαπραγματεύσεις
Προκειμένου να χαρακτηριστεί ως «διεθνής» μια διαπραγμάτευση θα πρέπει οι
συμμετέχοντες να προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες. Στον σύγχρονο κόσμο,
τα εθνικά σύνορα έχουν ξεπεραστεί από τα επιχειρηματικά, καθώς μικρές και μεγάλες
επιχειρήσεις, ορμώμενες από κάθε γωνιά της γης, αναζητούν ευκαιρίες σε παγκόσμιο
επίπεδο. Τα άλματα της τεχνολογίας έχουν διευκολύνει δραστικά την επικοινωνία και
τις μεταφορές και μετατρέπουν ταχύτατα τον πλανήτη σε ένα παγκόσμιο «χωριό». Ο
διεθνικός πλέον χαρακτήρας της επιχειρηματικότητας γεννά νέες απαιτήσεις από τα
στελέχη των επιχειρήσεων οι οποίοι θα πρέπει να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, για να
διαπραγματευτούν επιτυχημένα ανά την υφήλιο. Η διεθνής διαπραγμάτευση
παρουσιάζει ομοιότητες

με ένα ταξίδι σε αχαρτογράφητα ύδατα. Δεν υπάρχουν

ασφαλείς οδηγοί-πλοηγοί, ούτε μπορείς να στηριχτείς απόλυτα σε προηγούμενες
εμπειρίες καθώς μια διαπραγμάτευση στις Ηνωμένες Πολιτείες πιθανώς δεν έχει καμία
σχέση με μια ανάλογη στην Ινδία. Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δεν υφίστανται
σταθεροί και απαράλλαχτοι κανόνες, η εφαρμογή των οποίων οδηγεί στην επιτυχία.
Αντιθέτως, η πορεία της διαπραγμάτευσης, εξαρτάται από πληθώρα παραμέτρων
(Salacuse, 2002). Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπραγμάτευση διακρίνονται σε
δύο πλαίσια, αυτά του άμεσου και του περιβαλλοντικού. Το περιβαλλοντικό πλαίσιο
αφορά δυνάμεις που είναι πέραν του ελέγχου της κάθε πλευράς, ενώ το άμεσο πλαίσιο
συνίσταται από παράγοντες επί των οποίων η κάθε πλευρά ασκεί επίδραση και ελέγχει,
έστω μερικώς (Phatak & Habib, 1996).

Πηγή : Διασκευή από A.V. Phatak και M.H. Habib, “ The dynamics of international business negotiations” Business Horizons 39
(1196) σελ 30-38 και από J.W. Salacuse, “Making deals in strange places: A beginners guide to international business
negotiations”, Negotiation journal 4 (1998) σελ 5-13.
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2.1. Άμεσο πλαίσιο
2.1.1. Σχετική δύναμη των διαπραγματευτών και φύση της εξάρτησης
Η αλληλεξάρτηση που χαρακτηρίζει τη σχέση των δύο πλευρών είναι κομβική σε κάθε
διαδικασία διαπραγμάτευσης. Θεωρητικά, η πλευρά που έχει τη μεγαλύτερη ισχύ, με
την έννοια ότι διαθέτει περισσότερους πόρους προς επένδυση, διατηρεί το προνόμιο να
ασκήσει πιεστική στρατηγική κατά την διαπραγμάτευση, σε αντίθεση με το αδύναμο
μέρος που υποχρεώνεται σε παθητική στάση (Lewicki, et al., 1999). Ωστόσο, ο
συσχετισμός των δυνάμεων σπάνια είναι τόσο προφανής και η φαινομενικά «αδύναμη»
πλευρά μπορεί να διαθέτει πόρους που είναι απολύτως απαραίτητοι για την ευόδωση
του επιχειρηματικού σχεδίου. Το γεγονός αυτό αποκαθιστά την ισορροπία και οδηγεί τη
διαπραγμάτευση εγγύτερα σε μια συζήτηση ίσου προς ίσο. Παραδείγματα αναλόγων
συντελεστών θα μπορούσε να είναι η κατοχή ενός αξιόπιστου δικτύου διανομής σε
γεωγραφικές περιοχές που η εξαρχής δημιουργία του θα ήταν ασύμφορη ή η πρόσβαση
σε κρατική γραφειοκρατία (Lewicki, et al., 2004).
2.1.2. Άμεσοι μέτοχοι
Ως άμεσοι μέτοχοι ορίζονται οι συμμετέχοντες διαπραγματευτές αλλά και οι ιθύνοντες
των εταιρειών που αυτοί εκπροσωπούν (διευθυντές, διοικητικό συμβούλιο). Τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι ικανότητες και η εμπειρία των διαπραγματευτών ασκούν
τεράστια επιρροή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο
παίζουν και τα κίνητρα των εντολοδόχων των διαπραγματευτών που παρόλο που δεν
συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση επηρεάζουν την έκβασή της. Τέτοιου είδους κίνητρα
θα μπορούσε να είναι θέματα που άπτονται κύρους και εξουσίας, χρηματικών
απολαβών, καριέρας και οικονομικής ασφάλειας. Η αποδοχή μιας συμφωνίας, που
πιθανώς θα έθετε εν κινδύνω τα ανωτέρω, θα αντιμετωπιζόταν, τουλάχιστον, με
σκεπτικισμό από το σύνολο ή μέρος των άμεσων μετόχων.
2.1.3. Επιθυμητό αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων
Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων διακρίνονται σε απτά και άυλα. Ως απτά
ορίζονται αποτελέσματα όπως οι χρηματικές απολαβές και η μεταφορά τεχνογνωσίας,
ενώ τα άυλα θα μπορούσαν να είναι το πνεύμα καλής θελήσεως ανάμεσα στις δύο
πλευρές μετά από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις και η επιθυμία να καλλιεργηθεί η
σχέση των δύο πλευρών προκειμένου να επιτυγχάνουν τους στόχους τους μέσω
συνεργασίας, συμβιβασμών και προσαρμογής. Ο βαθμός που η δημιουργηθείσα σχέση
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είναι

βραχυπρόθεσμη

ή μακροπρόθεσμη

καθορίζει

τη

στρατηγική που

θα

ακολουθήσουν οι δύο πλευρές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Εφόσον η
διατήρηση της σχέσης έχει μικρή σημασία τότε και τα δύο μέρη θα επιδιώξουν την
αποκόμιση των μεγαλύτερων δυνατών απτών αποτελεσμάτων, ενώ σε αντίθετη
περίπτωση θα προχωρήσουν σε υποχωρήσεις από τις αρχικές τους αξιώσεις με σκοπό
να προφυλάξουν μια κερδοφόρα και πολύτιμη σχέση.
2.1.4. Σχέσεις μεταξύ των διαπραγματευτών πριν και κατά την διάρκεια των
διαπραγματεύσεων
Η σχέση των διαπραγματευτών και οι εμπειρίες από την συνεργασία τους στο παρελθόν
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο της μεταξύ τους επικοινωνίας και τις
στρατηγικές που θα ακολουθήσουν. Εφόσον είχαν μια αρμονική συνεργασία και είχαν
εμπλακεί σε συνθετικές διαπραγματεύσεις και στο παρελθόν, τότε είναι εύλογο ότι και
στην παρούσα φάση θα επιδιώξουν να ακολουθήσουν παρόμοια στρατηγική. Αρνητικές
και θετικές εμπειρίες καθορίζουν εν πολλοίς τον δρόμο που θα ακολουθήσουν οι
μελλοντικές διαπραγματεύσεις.
2.1.5. Επίπεδα σύγκρουσης που ελλοχεύουν στις διαπραγματεύσεις
Το επίπεδο της σύγκρουσης σε κομβικά ζητήματα καθορίζει εάν οι διαπραγματευτές θα
επιδιώξουν μια φιλική ή μια ανταγωνιστική προσέγγιση. Όσο περισσότερο «κοινό
έδαφος» υπάρχει μεταξύ των διαπραγματευόμενων τόσο πιθανότερο είναι να
υιοθετήσουν μια συνεργατική στρατηγική που θα τους οδηγήσει σε μια «win win»
διαπραγμάτευση και αντιθέτως. Κεφαλαιώδους σημασία για την ένταση της
σύγκρουσης είναι ο βαθμός αλληλεξάρτησης των δύο πλευρών. Εφόσον έχουν ανάγκη
ο ένας τον άλλο και η σχέση τους χαρακτηρίζεται από έντονη αλληλεξάρτηση, μια
δριμεία σύγκρουση θα οδηγούσε και τις δύο πλευρές σε λιγότερο ελκυστικές
εναλλακτικές και άρα θα ήταν απευκταία.

2.2. Περιβαλλοντικό πλαίσιο
2.2.1. Πολιτικός και νομικός πλουραλισμός
Το σύνολο των κρατών νομοθετούν προκειμένου να διαφυλάξουν την τάξη εντός της
επικράτείας τους, αλλά και να προστατευτούν από ενδεχόμενες εξωτερικές απειλές.
Κάθε διαπραγματευτής θα πρέπει να εντείνει την προσοχή του στην μελέτη του
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ισχύοντος νομικού καθεστώτος τόσο της χώρας προέλευσης όσο και της χώρας
υποδοχής προκειμένου να αποφύγει κινδύνους και απειλές. Η νομοθεσία μπορεί να έχει
επιπτώσεις στο ύψος της φορολόγησης της επιχείρησης, μπορεί να επηρεάζει τις
εργασιακές σχέσεις ή μπορεί να προστατεύει ολόκληρους τομείς της οικονομίας
καταργώντας στην πράξη οποιαδήποτε επιτευχθείσα συμφωνία (π.χ. προστασία
ευαίσθητων τομέων όπως η τεχνολογία που σχετίζεται με οπλικά συστήματα,
καινοτόμες τεχνολογίες και επικοινωνίες). Παράλληλα, η νομοθεσία ορίζει τις
δυνατότητες ένδικης διευθέτησης σε περίπτωση διαφωνίας των δύο πλευρών και η
ακεραιότητα και η ισχύς του νομικού συστήματος διαμορφώνει τις πιθανότητες
δικαίωσης του ενάγοντος.
Στον κόσμο υπάρχουν αυτή τη στιγμή περισσότερες από διακόσιες κρατικές οντότητες
και κατά συνέπεια, οι διαπραγματευτές μπορεί να βρεθούν ανάμεσα σε συγκρούσεις
συμφερόντων. Είναι σύνηθες τα ισχυρά κράτη να ασκούν εξωτερική πολιτική μέσω
επιχειρηματικών συμφωνιών ή να χρησιμοποιούν την επιρροή τους προκειμένου να
βοηθήσουν τους ομογενείς επιχειρηματίες να διεισδύσουν σε ξένες χώρες. Αυτή η
πρακτική μπορεί να οδηγήσει σε προστριβές και επιπλοκές. Οι κυρώσεις που
επιβάλλονται σε διάφορα καθεστώτα (Ιράν, Βόρειος Κορέα) είναι ενδεικτικές της
δυναμικής που ασκεί η πολιτική στο επιχειρείν.
2.2.2. Εξωτερικοί μέτοχοι
«Διάφορα άτομα και οργανισμοί που έχουν συμφέρον ή μερίδιο στο αποτέλεσμα της
διαπραγμάτευσης είναι οι εξωτερικοί μέτοχοι» (Phatak & Habib, 1996). Στην κατηγορία
αυτή θα μπορούσαν να ενταχθούν πολλές ομάδες όπως: ανταγωνιστές, εμπορικά
επιμελητήρια, συνδικάτα, περιβαλλοντικές ή και θρησκευτικές οργανώσεις, που
θεωρούν ότι η διαπραγμάτευση με το ξένο στοιχείο ενέχει απειλή για τα συμφέροντά
τους. Η ισχύς των εξωτερικών μετόχων θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν καθώς
έχουν την δυνατότητα να κινητοποιήσουν την κοινή γνώμη δημιουργώντας αρνητικό
κλίμα, να επηρεάσουν κυβερνητικούς παράγοντες, για να μπλοκάρουν ενδεχόμενες
συμφωνίες ή να παρακινήσουν το εργατικό δυναμικό σε κινητοποιήσεις και απεργίες
επιφέροντας πλήγματα στην επιχείρηση. Η πρόοδος των διαπραγματεύσεων μπορεί,
είτε να επιταχυνθεί, είτε να ανασχεθεί από την στάση των εξωτερικών μετόχων.
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2.2.3. Ιδεολογικές διαφορές
Ιδεολογία (η) ουσ. «Το σύνολο των πεποιθήσεων ενός ατόμου, οι αρχές στις οποίες
πιστεύει» (Τεγόπουλος & Φυτράκης, 1992). Ο διαπραγματευτής που θα επικοινωνήσει
σε μια παγκόσμια κλίμακα μπορεί να εκπλαγεί από την ποσότητα των διαφορετικών
αντιλήψεων που κυριαρχούν στα διάφορα έθνη και του τρόπου με τον οποίο
επηρεάζουν την καθημερινότητα. Παραδείγματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν η
ισότητα των δύο φύλων στις περισσότερες μουσουλμανικές χώρες, ο σεβασμός για τα
ανθρώπινα

δικαιώματα,

η

αδυναμία

κατοχής

περιουσιακών

στοιχείων

σε

κομμουνιστικά καθεστώτα καθώς και η εχθρότητα προς τους ξένους που είναι διάχυτη
σε κράτη που έχουν διατελέσει αποικίες.
2.2.4. Αστάθεια και αλλαγή
Σύμφωνα με τον Ηράκλειτο « τά πάντα ρεῖ καὶ οὐδὲν μένει». Οι αλλαγές είναι
αναπόφευκτες και λαμβάνουν χώρα τόσο στο οικείο όσο και στο αλλότριο περιβάλλον.
Ωστόσο, υπάρχουν αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο που θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν τεκτονικές. Οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι, η κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης και το άνοιγμα της Κίνας στη διεθνή αγορά αποτελούν χαρακτηριστικά
παραδείγματα. Η αβεβαιότητα που προκαλεί η αστάθεια, προσθέτουν βαθμό δυσκολίας
στα καθήκοντα του διαπραγματευτή καθώς θα πρέπει να προβλέψει τις επιπτώσεις
ενδεχόμενων αλλαγών και να προσαρμόσει τους χειρισμούς του, ενώ ήδη ελίσσεται σε
ένα δύσκολο και δυσνόητο περιβάλλον.
2.2.5. Ξένος κυβερνητικός έλεγχος και γραφειοκρατία
Στον δυτικό κόσμο, οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να διαπραγματεύονται μεταξύ τους
και να καταλήγουν σε συμφωνίες ανεπηρέαστες από κρατικές παρεμβάσεις με
μοναδικό γνώμονα το οικονομικό όφελος και μοναδικές εξαιρέσεις τις περιπτώσεις που
άπτονται θεμάτων άμυνας και οπλικών συστημάτων. Σε πολλά κράτη ωστόσο, το
πολιτικό σύστημα ελέγχει στενά την επιχειρηματικότητα, θέτοντάς την υπό την
επιτροπεία της κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο ο διαπραγματευτής θα πρέπει να
συμπεριλάβει στη διαδικασία συναλλαγής κυβερνητικές υπηρεσίες και παράγοντες. Οι
κυβερνήσεις μπορεί να επιβάλλουν περιορισμό στις εισαγωγές και τις εξαγωγές, να
ορίζουν με αυστηρά πλαίσια τα εργασιακά δικαιώματα, ενώ σε κάποιες χώρες το
σύνολο των εμπορικών συναλλαγών διακινείται μέσω κρατικών οργανισμών.
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2.2.6. Διακυμάνσεις νομίσματος και ξένο συνάλλαγμα
Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα σε ένα περιβάλλον με πολλά νομίσματα
η αξία των οποίων διαφοροποιείται κάθε δευτερόλεπτο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος
μπορεί να μετατρέψει μια επιτυχημένη συμφωνία σε καταστροφή και τα
διαπραγματευόμενα μέρη οφείλουν να εξετάσουν ενδελεχώς τις παραμέτρους που
σχετίζονται με το νόμισμα που θα επιλεγεί ως μέσο πληρωμής. Μια άλλη παράμετρος
σχετική τόσο με τα νομίσματα όσο και με την ασκούμενη από τις κυβερνήσεις
οικονομική πολιτική, αφορά τη διαθεσιμότητα των απαραιτήτων κεφαλαίων για να
ολοκληρωθεί μια διεθνής συναλλαγή. Οι περιορισμοί στην διακίνηση συναλλάγματος
είναι κοινός τόπος σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψιν ότι ο κίνδυνος ελλοχεύει παντού με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιβολή
capital controls σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Κύπρος).
2.2.7. Πολιτισμικές διαφορές
Στις διεθνείς διαπραγματεύσεις εμπλέκονται άνθρωποι με διαφορετική προέλευση και
πολιτιστικό υπόβαθρο. Η κουλτούρα διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαμόρφωση της
προσωπικότητας του διαπραγματευτή, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται,
αντιλαμβάνεται, επικοινωνεί και εν τέλει διαπραγματεύεται.
Η κουλτούρα επηρεάζει πληθώρα παραμέτρων της διαδικασίας, όπως, την αντίληψη
σχετικά με τον χρόνο, την προθυμία ανάληψης κινδύνου, το πρωτόκολλο, το ύφος της
επικοινωνίας, τη σύνθεση των διαπραγματευτικών ομάδων και τον τρόπο λήψης
αποφάσεων.
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Κεφάλαιο 3. Η επίδραση της κουλτούρας επί των διεθνών
διαπραγματεύσεων
3.1. Η επίδραση της κουλτούρας
Η λέξη cultura προέρχεται από το ουσιαστικό της λατινικής cultus το οποίο με τη σειρά
του παράγεται από το ρήμα colere και αρχικώς είχε την σημασία της καλλιέργειας και
περιποίησης του εδάφους.
Ήδη στην αρχαιότητα τη χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι προκειμένου να περιγράψουν
καλλιεργημένους και εξευγενισμένους ανθρώπους, με εκλεπτυσμένους τρόπους
συμπεριφοράς.
Ένας από τους πλέον αποδεκτούς ορισμούς για την κουλτούρα την περιγράφει ως «το
άθροισμα των πεποιθήσεων, κανόνων, θεσμών και τεχνουργημάτων που χαρακτηρίζουν
τους ανθρώπινους λαούς», ενώ ο Hofstede (1980) ορίζει την κουλτούρα ως «το
συλλογικό προγραμματισμό του μυαλού που ξεχωρίζει τα μέλη μιας κατηγορίας
ανθρώπων από εκείνους μιας άλλης». Παρά την ασάφεια που επιτρέπουν οι ως άνω
ορισμοί, οι περισσότεροι ανθρωπολόγοι συμφωνούν στα εξής: α) ο πολιτισμός δεν είναι
εγγενής αλλά μαθαίνεται, β) οι διάφορες όψεις του είναι αλληλεξαρτώμενες, γ)
μοιράζεται και δ) καθορίζει τα όρια των ομάδων (Ball, et al., 2014). Τα βασικά
συστατικά του στοιχεία είναι, η αισθητική, οι στάσεις και πεποιθήσεις, η θρησκεία, η
γλώσσα, η κοινωνική οργάνωση, η παιδεία, τα νομικά χαρακτηριστικά και οι πολιτικές
δομές.
3.1.1. Στάσεις ως προς τον χρόνο
Η αντίληψη σχετικά με τον χρόνο διαφέρει σημαντικά από λαό σε λαό δημιουργώντας
προβλήματα στην καθημερινότητα του διαπραγματευτή. Η έγκαιρη προσέλευση σε μια
συνάντηση είναι αυτονόητη για τους Αμερικανούς, τους Γερμανούς και τους Ελβετούς,
ωστόσο είναι απίθανο να επιδείξουν ανάλογη συνέπεια οι Βραζιλιάνοι ή οι Άραβες. Για
τον Αμερικανό ο χρόνος είναι χρήμα και οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται το
ταχύτερο δυνατόν, ακόμα και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Στις ασιατικές
κουλτούρες ωστόσο, δεν υπάρχει αυτή η έννοια του κατεπείγοντος και η βιασύνη εκ
μέρους της άλλης πλευράς, μπορεί να γεννήσει επιφυλακτικότητα και καχυποψία.
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3.1.2. Θρησκεία
Η θρησκεία αποτελεί κομβικό σημείο για την κουλτούρα και ευθύνεται για την
διαμόρφωση πληθώρας στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών. Για παράδειγμα,
εκτιμάται ότι, η στάση των Αμερικανών και των βορειοευρωπαίων για την εργασία
μπορεί να πηγάζει και από την προτεσταντική θεώρηση σύμφωνα με την οποία οι
πιστοί χριστιανοί οφείλουν να δοξάζουν τον Θεό με σκληρή εργασία, ενώ ανάλογη
στάση τηρούν οι ασιατικοί πολιτισμοί με την κομφουκιανική θεώρηση. Ο ινδουισμός
που είναι κυρίαρχη θρησκεία στην Ινδία διακατέχεται από το σύστημα της κάστας που
ορίζει την κατανομή των καθηκόντων και της εργασίας σε κοινωνικές ομάδες, ενώ
ανάλογη πρακτική ακολουθείται και στην Ιαπωνία. Σε πολλές μουσουλμανικές χώρες
επικρατεί ο άτεγκτος θρησκευτικός νόμος (σαρία) η παράβαση των διατάξεων του
οποίου επισύρει αυστηρότατες ποινές.
3.1.3. Γλώσσα και επικοινωνία
Η γλώσσα μαζί με την θρησκεία αποτελούν τις πλέον εμφανείς διαφορές των
πολιτισμών και είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος διάκρισης τους. Παράλληλα, η γλώσσα
δεν είναι μόνο το άθροισμα των λέξεων που την απαρτίζουν και η εκμάθηση της δεν
συνεπάγεται την βέβαιη αντίληψη του τρόπου χρήσης της από τον γηγενή πληθυσμό.
Η κατάσταση περιπλέκεται έτι περαιτέρω εάν προσθέσουμε τον συντελεστή του στυλ
επικοινωνίας. Σε μερικές κουλτούρες η χρήση του «όχι» θεωρείται αγενής και
προκειμένου να εκφραστεί άρνηση προτιμώνται εκφράσεις του είδους «αυτό είναι
δύσκολο». Εάν ο συνομιλητής δεν μπορέσει να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα λόγω
διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών, θα ερμηνεύσει την απάντηση ως ένα πιθανό
«ναι», ενώ, στην πραγματικότητα είναι ένα αδιαπραγμάτευτο «όχι».
Παράλληλα με τον γραπτό και προφορικό λόγο σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία
διαδραματίζει η λεγόμενη «σιωπηλή γλώσσα» ή «γλώσσα του σώματος». Χειρονομίες,
γκριμάτσες, οπτική επαφή και απόσταση κατά την συνομιλία διαφοροποιούνται πολύ
στους διάφορους πολιτισμούς και θα πρέπει να μελετηθούν ενδελεχώς, για να
αποφευχθεί η πιθανότητα παρεξηγήσεως. Το «φιλικό χτύπημα στην πλάτη» που
χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό από τους Γιαπωνέζους,
ενώ ανάλογη επίπτωση μπορεί να έχει το να προτείνεις το αριστερό χέρι για χειραψία
σε μουσουλμάνο καθώς σύμφωνα με το Ισλάμ θεωρείται ακάθαρτο και χρησιμοποιείται
για θέματα προσωπικής υγιεινής.
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3.1.4. Κοινωνική οργάνωση
Σε κάθε κοινωνία ορίζονται οι βασικοί κανόνες βάσει των οποίων οργανώνονται οι
σχέσεις των μελών και οριοθετούνται τα πλαίσια αποδεκτής συμπεριφοράς. Οι
διαφορές μεταξύ των πολιτισμών μπορεί να είναι τεράστιες. Η σημασία που δίνεται
στους οικογενειακούς δεσμούς και το μέγεθος της οικογένειας (πυρηνική ή διευρυμένη)
διαδραματίζει καίριο ρόλο με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις αραβικές χώρες όπου τα
άτομα που ανήκουν στο φιλικό και συγγενικό κύκλο τιμώνται ιδιαίτερα και πιθανώς να
προτιμηθούν, ανεξαρτήτως αξίας, για την σύναψη επαγγελματικών δεσμών. Δεν είναι
απίθανο ο Άραβας συνομιλητής να διακόψει τη συζήτηση–διαπραγμάτευση επειδή
δέχτηκε επίσκεψη από φιλικό του πρόσωπο. Το γεγονός αυτό δεν ερμηνεύεται ως
αδιαφορία ή πρόκληση από την πλευρά του Άραβα, απλά θα θεωρούνταν εξαιρετικά
αγενές εκ μέρους του να μην υποδεχθεί, όπως αρμόζει, το μέλος του φιλικού του
κύκλου που τον τίμησε με επίσκεψη.
3.2. Η μελέτη του Hofstede
Ο Hofstede προχώρησε στην, θεωρούμενη από πολλούς, πληρέστερη μελέτη για τον
τρόπο που επηρεάζουν οι πολιτιστικές αξίες το εργασιακό περιβάλλον. Μελετήθηκε μια
τεράστια βάση δεδομένων όπου είχαν συγκεντρωθεί αξίες εργαζομένων της IBM
καλύπτοντας περισσότερες από 70 χώρες και από την ανάλυση των στοιχείων
προέκυψε ότι οι διαφορές στις κατά τόπους κουλτούρες μπορούν να περιγραφούν με τη
χρήση τεσσάρων διαστάσεων: α) της απόστασης εξουσίας, β) του ατομικισμού έναντι
του κολεκτιβισμού, γ) του αρσενικού έναντι του θηλυκού χαρακτήρα και δ) του δείκτη
αποφυγής αβεβαιότητας.
3.2.1. Απόσταση εξουσίας
Η διάσταση αυτή εκφράζει το βαθμό στον οποίο τα λιγότερο ισχυρά μέλη μιας
κοινωνίας αποδέχονται ότι η εξουσία κατανέμεται άνισα και κατανοούν ότι αυτό είναι
αναπόφευκτο. Το θεμελιώδες ζήτημα εδώ είναι το πώς μια κοινωνία χειρίζεται τις
ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων. Ο μεγάλος βαθμός απόστασης εξουσίας
καταδεικνύει την ύπαρξη μιας αυστηρής ιεραρχίας στην οποία ο καθένας έχει μια
συγκεκριμένη θέση. Το άτομο–μέλος αποδέχεται την τοποθέτηση του στο εν λόγω
ιεραρχικό σύστημα χωρίς να επιζητά δικαιολόγηση της κατάταξής του. Σε κοινωνίες με
χαμηλή απόσταση εξουσίας, οι άνθρωποι προσπαθούν να εξισώσουν την κατανομή της
ισχύος και απαιτούν αιτιολόγηση για πιθανές ανισότητες. Διαπραγματευτές από
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κουλτούρες με υψηλή απόσταση εξουσίας θα διστάζουν να λάβουν αποφάσεις και θα
αναζητούν οδηγίες από υψηλότερα ιεραρχικά κλιμάκια, δημιουργώντας εύλογες
καθυστερήσεις στην διαδικασία. Παράλληλα, η αδυναμία ανάληψης της ευθύνης και η
συνεχής παραπομπή στην ιεραρχία, αναπόφευκτα, θα μειώνει το prestige τους στα
μάτια του συνδιαλεγόμενου, διαβρώνοντας τη διαπραγματευτική ισχύ της ομάδος.
3.2.2. Ατομικισμός έναντι κολεκτιβισμού
Η διάσταση του ατομικισμού μπορεί να οριστεί ως μια προτίμηση για ένα χαλαρά
συνδεδεμένο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα άτομα αναμένεται να αναλάβουν τη
φροντίδα μόνο του εαυτού τους και των οικογενειών τους. Αντίθετα, στον
κολεκτιβισμό εκφράζεται η προτίμηση για ένα «σφιχτό» κοινωνικό πλαίσιο. Τα άτομα
αναμένουν οι συγγενείς ή τα μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας όπου ανήκουν, να τους
φροντίσουν, με αντάλλαγμα την υποταγή και αφοσίωσή τους στο σύνολο. Η θέση μιας
κοινωνίας σε αυτή τη διάσταση αντικατοπτρίζεται στο κατά πόσο οι άνθρωποι
αυτοπροσδιορίζονται ως «Εγώ» ή ως «Εμείς». Είναι αναμενόμενο ότι διαπραγματευτές
με προέλευση από ατομικιστικές κοινωνίες θα είναι περισσότερο προσανατολισμένοι
στην επίτευξη αποτελέσματος και στη σύναψη συμβολαίου σε σχέση με ανάλογους
διαπραγματευτές από κολεκτιβιστικές κοινωνίες οι οποίοι θα ενδιαφέρονται
περισσότερο για τη δημιουργία σχέσης, υιοθετώντας στρατηγικές συνθετικής
διαπραγμάτευσης.
3.2.3. Αρσενικός έναντι θηλυκού χαρακτήρα
Η διάσταση της ανδροπρέπειας ορίζει ότι η κοινωνία παρακινεί τα μέλη της στην
επιδίωξη της επιτυχίας, καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση και επιβραβεύει την απόκτηση
υλικών αγαθών. Συνολικά, χαρακτηρίζεται ως ανταγωνιστική και διέπεται από την
έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους ανθρώπους και για την ποιότητα ζωής.
Αντίθετα, η θηλυκότητα αντιπροσωπεύει μια προτίμηση για τη συνεργασία, τη
σεμνότητα, τη φροντίδα για τους αδύναμους και την ποιότητα ζωής, ενώ η κοινωνία
στο σύνολό της είναι προσανατολισμένη προς τη συναίνεση. Η εν λόγω διάσταση
δύναται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις με την έννοια ότι διαπραγματευτές που
προέρχονται από πολιτισμικά περιβάλλοντα με έντονα αρσενικό χαρακτήρα τείνουν να
είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους από θηλυκές
κουλτούρες που είναι πιθανότερο να επιδιώκουν τον συμβιβασμό.
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3.2.4. Αποφυγή αβεβαιότητας
Η διάσταση της Αποφυγής αβεβαιότητας εκφράζει τον βαθμό στον οποίο τα μέλη μιας
κοινωνίας αισθάνονται άβολα με την αβεβαιότητα και την ασάφεια. Το θεμελιώδες
ζήτημα εδώ είναι το πώς μια κοινωνία διαχειρίζεται το γεγονός ότι το μέλλον είναι
άδηλο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα δυναμικά και να προσπαθήσει να
την ελέγξει ή θα πρέπει να περιμένει στωικά να επέλθει το μοιραίο;
Οι διαπραγματευτές πολιτισμών με υψηλό βαθμό στον δείκτη αποφυγής αβεβαιότητας
αποφεύγουν καταστάσεις ασάφειας και επιδιώκουν σταθερούς κανόνες, ενώ αντίθετα,
οι

αντίστοιχοι

από

χώρες

με

χαμηλό

βαθμό

αβεβαιότητας

ελίσσονται

αποτελεσματικότερα σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις και προσαρμόζονται με ευχέρεια.
3.3. Πολιτισμικές διαφορές και διαπραγματεύσεις
Η επιχειρηματικότητα διασχίζει με συνεχώς αυξανόμενη ταχύτητα τα εθνικά σύνορα
και φέρνει σε επαφή διαφορετικές κουλτούρες καθιστώντας πρακτικά αδύνατο για τους
διαπραγματευτές να κατανοήσουν απόλυτα και να αντιμετωπίσουν επιτυχώς το πλήθος
των διαφορετικών πολιτισμών με το οποίο συνδιαλέγονται. Παρά το γεγονός ότι η
κουλτούρα επηρεάζει με πολλούς τρόπους το επιχειρείν, δέκα είναι οι παράγοντες που
ασκούν έντονη επίδραση στην διεθνή διαπραγμάτευση (Salacuse, 2004).
3.3.1. Διαπραγματευτικός στόχος και διαπραγματευτική στάση
Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τη διαπραγμάτευση η κάθε κουλτούρα μπορεί να
έχει σημαντικές διαφορές. Οι πλέον «αρρενωπές» κοινωνίες όπως η αμερικανική
τείνουν να αντιμετωπίζουν τη διαπραγμάτευση ανταγωνιστικά, επιδιώκοντας την
επίτευξη συμφωνίας, η οποία
διαπραγματευτές

από

και

διαφορετικά

επισφραγίζει
πολιτισμικά

τη

διαδικασία.

περιβάλλοντα

Αντιθέτως,

θεωρούν

την

διαπραγμάτευση ως ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες και να εξάγουν
συμπεράσματα, ενώ η υπογραφή της συμφωνίας είναι περισσότερο η αρχή μιας σχέσης
παρά το τέλος μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Στο ίδιο πλαίσιο η κουλτούρα φαίνεται να επηρεάζει την στρατηγική που ακολουθούν
οι

διαπραγματευτές,

επιμεριστική

ή

συνθετική.

Στην

πρώτη

περίπτωση

η

διαπραγμάτευση είναι μια έντονη αντιπαράθεση όπου μόνο ο ένας μπορεί να κερδίσει
ενώ ο ηττημένος οφείλει να συμβιβαστεί. Αντιθέτως, στη συνθετική στρατηγική, η
προσέγγιση του διαπραγματευτή προσομοιάζει περισσότερο με τη διαδικασία επίλυσης
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ενός προβλήματος με συνεργατικό τρόπο που και οι δύο συμμετέχοντες έχουν να
κερδίσουν.
3.3.2. Προσωπικό ύφος
Κάθε κουλτούρα ορίζει το πρωτόκολλο που οφείλουν να ακολουθούν τα μέλη τους στις
μεταξύ τους σχέσεις και μπορεί να λαμβάνει επίσημο ή ανεπίσημο ύφος. Το
πρωτόκολλο περιλαμβάνει τους ενδυματολογικούς κανόνες, την χρήση της γλώσσας,
τις προσφωνήσεις και τον βαθμό οικειότητας που είναι αποδεκτό να επιδείξουν τα μέλη
μιας συγκεκριμένης ομάδας αναλόγως της περίστασης. Η αμερικανική κουλτούρα είναι
χαρακτηριστική για το χαλαρό της ύφος και την έλλειψη τυπικότητας σε αντίθεση με τα
ανάλογα χαρακτηριστικά Γερμανών, Κινέζων και Ιαπώνων. Για τους Αμερικανούς είναι
αποδεκτό να είναι ανεπίσημα ντυμένοι, να χρησιμοποιούν μικρά ονόματα κατά την
επικοινωνία και να μην δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις τυπικότητες. Αντιθέτως για τους
Γερμανούς η απουσία κατάλληλων προσφωνήσεων μπορεί να είναι προσβλητική, ενώ
οι Κινέζοι θα εκλάβουν ως αγένεια την επίδειξη αναίτιας οικειότητας από τον
συνομιλητή τους.
3.3.3. Επικοινωνία
Οι μορφές επικοινωνίας είτε αφορά τον προφορικό λόγο είτε τον σιωπηλό (γλώσσα του
σώματος) διαφοροποιούνται επίσης σημαντικά από πολιτισμό σε πολιτισμό και η
αδυναμία κατανόησης μπορεί να φέρει σε δυσχερή θέση τον διαπραγματευτή.
Υπάρχουν κουλτούρες που το μήνυμα της επικοινωνίας είναι σαφές και ξεκάθαρο,
ωστόσο υπάρχουν και κουλτούρες που οι λέξεις μεταφέρουν έμμεσα μηνύματα η
αποκρυπτογράφηση των οποίων δεν είναι ούτε εύκολη ούτε ασφαλής.
3.3.4. Στάση ως προς τον χρόνο
Η θεώρηση του χρόνου διαφέρει σημαντικά στους διάφορους πολιτισμούς. Από τη μια
πλευρά μπορεί να έχουμε την εκτίμηση ότι «ο χρόνος είναι χρήμα» που αντιμετωπίζει
την αργοπορία ως αμαρτία και από την άλλη η «σπατάλη» χρόνου μπορεί να θεωρηθεί
ως μια αναγκαία επένδυση προκειμένου να έρθουν σε ουσιαστική επικοινωνία οι
συνδιαλεγόμενοι και πιθανώς να καταλήξουν στη δημιουργία μιας σχέσης. Η έλλειψη
συγχρονισμού μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διαπραγμάτευση. Η υιοθέτηση
γρήγορου ρυθμού μπορεί να δημιουργήσει επιφύλαξη στην άλλη πλευρά με ανάλογες
συνέπειες. Παράλληλα, η πλευρά που διακρίνεται για την ταχύτητα με την οποία
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επιθυμεί να πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις μπορεί να έχει το μειονέκτημα. Τα
τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1960 Αμερικανοί και Βορειοβιετναμέζοι
συναντήθηκαν στο Παρίσι προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα τερματισμού του
πολέμου στην νοτιανατολική Ασία. Οι αντιπρόσωποι του Βιετνάμ, αντιλαμβανόμενοι
την χρονική πίεση της πλευράς των Αμερικανών, έκαναν την πρώτη στρατηγική κίνηση
στη διαπραγμάτευση νοικιάζοντας κατοικία για την φιλοξενία τους με διετή διάρκεια
μίσθωσης, μεταφέροντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο χρόνος δεν τους πιέζει (Raiffa, et
al., 2002).
3.3.5. Συναισθηματισμός
Ο βαθμός εκδήλωσης των συναισθημάτων και η επίδραση που ασκούν στη λογική
διεργασία ποικίλει στις διάφορες κουλτούρες. Οι μεσογειακοί λαοί θεωρούνται
ιδιαίτερα

εκφραστικοί,

διαχυτικοί

και

παρορμητικοί

σε

αντίθεση

με

τους

βορειοευρωπαίους και τους ασιάτες που δύσκολα θα δείξουν τα συναισθήματά τους.
Είναι απαραίτητο να αποφύγουμε την γενίκευση αναμένοντας από όλους τους
αντιπροσώπους μιας συγκεκριμένης κουλτούρας να επιδείξουν πανομοιότυπη
συμπεριφορά. Η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου παίζει σημαίνοντα ρόλο στην
εκδήλωση ή μη συναισθημάτων, ωστόσο η πολιτισμική επίδραση είναι έντονη
καθιερώνοντας κανόνες και όρια.
3.3.6. Μορφή και τρόπος οικοδόμησης της συμφωνίας
Η πολιτισμική προέλευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη μορφή που θα λάβει η
συμφωνία. Οι Αμερικανοί για παράδειγμα, επιδιώκουν να συνάπτουν συμφωνίες που
χαρακτηρίζονται από έμφαση στη λεπτομέρεια. Η αιτιολόγηση έγκειται στο γεγονός ότι
η σύμβαση θεωρείται ως η γραπτή απεικόνιση της συμφωνίας και εφόσον υπάρξουν
προβλήματα ή διενέξεις τα μέρη θα πρέπει να στραφούν στο γραπτό κείμενο για να
επιλύσουν το πρόβλημα. Αντιθέτως, οι Κινέζοι προτιμούν γενικά υπομνήματα. Για την
κινεζική κουλτούρα η σύμβαση δεν αποτελεί τίποτε περισσότερο από έναν οδικό χάρτη
ο οποίος επισημοποιεί τη σχέση των δύο πλευρών. Εφόσον προκύψουν προβλήματα τα
μέρη θα πρέπει να εξετάσουν την σχέση τους για να τα επιλύσουν και όχι να
ανατρέξουν στο κείμενο της σύμβασης. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή του
είδους αποτύπωσης μιας συμφωνίας επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες που
άπτονται περιβαλλοντικών συνθηκών όπως το νομικό και το πολιτικό σύστημα. Είναι
εύλογο ότι διαπραγματευτές προερχόμενοι από
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περιβάλλοντα όπου το δικαστικό

σύστημα είναι λειτουργικό, άμεσο και διαφανές, θα επιδείξουν περισσότερη διάθεση
για την κατάρτιση λεπτομερών συμβάσεων ορμώμενα από την σαφή γνώση ότι σε
περίπτωση αθέτησης μπορούν να διεκδικήσουν, με νομικά μέσα, τα δικαιώματά τους.
Παρόμοιο πρόβλημα γεννάται με τον τρόπο οικοδόμησης της συμφωνίας. Εάν δηλαδή
είναι μια επαγωγική ή μια παραγωγική διαδικασία. Η επαγωγική ξεκινά από μια αρχική
συμφωνία επί γενικών αρχών και προχωρά σε ειδικά θέματα, ενώ η παραγωγική
ακολουθεί αντίθετη κατεύθυνση.
3.3.7. Διαπραγματευτική ομάδα
Η οργάνωση της διαπραγματευτικής ομάδας, η δομή και η ιεραρχία της καθώς και ο
τρόπος λήψης αποφάσεων επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις νόρμες του
πολιτισμού προέλευσης της ομάδας. Οι επιχειρήσεις που προέρχονται από πολιτισμικά
περιβάλλοντα με έντονα στοιχεία ατομικισμού και ανταγωνιστικότητας, τείνουν να
σχηματίζουν ολιγομελείς ομάδες με έναν ανώτατο αρχηγό ο οποίος συγκεντρώνει όλη
την εξουσία και την ευθύνη λήψης απόφασης. Στον αντίποδα, οι κουλτούρες που
διαθέτουν κολεκτιβιστικά στοιχεία δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ομοφωνία ως προς
τη λήψη της απόφασης και είθισται να σχηματίζουν πολυπληθείς ομάδες. Στην πρώτη
περίπτωση υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, επιταχύνεται ο ρυθμός των εργασιών και είναι
αδιαμφισβήτητη η κατανομή της ισχύος. Στη δεύτερη, ο ρυθμός είναι βραδύς αλλά
επιτυγχάνεται η διατήρηση της ισορροπίας και της γαλήνης.
3.3.8. Ανάληψη ρίσκου
Ο βαθμός ρίσκου στον οποίο είναι διατεθειμένα να εκτεθούν τα άτομα κάθε
συγκεκριμένης κουλτούρας ποικίλει. Σε κάποιους πολιτισμούς η ανάληψη κινδύνων
θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του παιχνιδιού ενώ άλλοι πολιτισμοί έχουν αναπτύξει
«απέχθεια» σε κάθε μορφή ρίσκου. Η ανάληψη κινδύνου αποτελεί μια σαφή ένδειξη
του τρόπου λειτουργίας των μελών μιας κοινωνίας σε καταστάσεις όπου απουσιάζουν
πιθανώς κρίσιμες πληροφορίες και χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα ή ρευστότητα. Οι
συντηρητικές κουλτούρες ωθούν τα μέλη τους να καθυστερήσουν ή να αναβάλλουν τη
διαπραγμάτευση προκειμένου να προσπαθήσουν να συγκεντρώσουν όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες και να αποσαφηνίσουν κάθε λεπτομέρεια προκείμενου να
αισθανθούν ασφαλείς, ενώ οι ριψοκίνδυνοι συνεργάτες τους θα είναι διατεθειμένοι να
μοιραστούν περισσότερες πληροφορίες, να εξετάσουν άλλες εναλλακτικές και
προσεγγίσεις, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας τη διαδικασία.
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Μέρος Δεύτερο
Κεφάλαιο 4. Μελέτη περιπτώσεων Ιράν, Ινδίας και Κίνας.
Στην συνέχεια, θα εξεταστεί η συμπεριφορά των διαπραγματευτών που προέρχονται
από το Ιράν, την Ινδία και την Κίνα. Θα γίνει αναφορά στην ιστορία και τις δομές των
τριών χωρών, θα εκτεθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κουλτούρας υπό το πρίσμα
των διαστάσεων κατά Hofstede και θα αναλυθεί η συμπεριφορά των Ιρανών, Ινδών και
Κινέζων επί οκτώ επί μέρους παραμέτρων της διαπραγμάτευσης που επηρεάζονται από
την κουλτούρα.
4.1. Γενικές πληροφορίες
Το Ιράν, η Ινδία και Κίνα αποτελούν τους «παίχτες» στο παγκόσμιο επιχειρηματικό και
πολιτικό σκηνικό που έρχονται, με ορμή, να ανατρέψουν τις ισορροπίες και να
προκαλέσουν τις καθεστηκυίες δυνάμεις. Το άνοιγμα της Ινδίας και της Κίνας στην
παγκόσμια αγορά ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 οπότε και άρχισαν να
κάνουν έντονη την παρουσία τους στη διεθνή σκηνή. Η Κίνα, με την μεταμόρφωση του
κομμουνιστικού καθεστώτος σε μια μορφή ιδιότυπου σοσιαλιστικού καπιταλισμού,
κατάφερε, μέσα σε ελάχιστα χρόνια, να καθιερωθεί ως μια από τις ισχυρότερες
βιομηχανικά χώρες παγκοσμίως, ενώ η Ινδία θεωρείται ως πρωτοπόρος στην εφαρμογή
νέων τεχνολογιών. Η προσοχή του επιχειρηματικού κόσμου έχει μετατοπίσει λίγο την
οπτική του και παρακολουθεί πλέον και την πορεία του Ιράν. Η πρόσφατη πολίτικη
προσέγγισης μεταξύ του Ιράν και της διεθνούς κοινότητας οδήγησε στις αρχές του 2016
στην άρση του εμπάργκο που είχε επιβληθεί στην χώρα και πλέον, το Ιράν «ανοίγει»
έστω και διστακτικά τις πόρτες του στην διεθνή αγορά.
Οι τρείς χώρες μαζί καταλαμβάνουν μια συνολική έκταση της τάξης των 14.532.418
τετραγωνικών χιλιομέτρων, διατηρούν το 37% του παγκόσμιου πληθυσμού με
2.723.226.959 κατοίκους και το 18% του παγκόσμιου ΑΕΠ με 13 τρις $. Παράλληλα,
και οι τρεις χώρες έχουν να παρουσιάσουν πλούσια ιστορία και πολιτισμούς αρκετά
διαφορετικούς από τους ανάλογους της Δύσης όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια.
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4.2. Βασικά μεγέθη Ιράν, Ινδίας, Κίνας

Πολίτευμα

Ιράν

Ινδία

Κίνα

Θεοκρατική

Ομοσπονδιακή

Σοσιαλιστική

Δημοκρατία

Κοινοβουλευτική

Δημοκρατία

Δημοκρατία
Πληθυσμός
(Ιούλ.2016 )

82.801.633

1.266.883.598

1.373.541.278

Τεχεράνη

Νέο Δελχί

Πεκίνο

$387 Δις

$2,09 Τρις

$10,98 Τρις

0%

7.3%

6.9%

$17,300

$6,200

$14,100

11.4% of GDP

52.4% of GDP

15.3% of GDP

10.5%

8.4%

4%

13.7%

4.9%

1.5%

$64.6 Δις

$272.4 Δις

$2.143 Τρις

$52.42 Δις

$409.2 Δις

$1.576 Τρις

$43.05 Δις

$351.6 Δις

$1.01 Τρις

Πρωτεύουσα

ΑΕΠ
(2015)
Ρυθμός Αύξησης
ΑΕΠ
(2015)
Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ
(2015)
Δημόσιο Χρέος
( 2015)
Ανεργία
(2015)
Πληθωρισμός
(2015)
Εξαγωγές
(2015)
Εισαγωγές
(2015)
Απόθεμα ΑΞΕ στη
χώρα
(2015)
Πηγή:www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/in.html.
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4.3. Πολιτικό σύστημα

4.3.1. Ιράν
Το πολίτευμα του Ιράν είναι η Ισλαμική Δημοκρατία. Το πολιτικό σύστημα βασίζεται
στο σύνταγμα του 1979 και χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα που ξενίζει τον δυτικό
παρατηρητή. Ο τρόπος διακυβέρνησης χαρακτηρίζεται εξαιρετικά συγκεντρωτικός και
είναι διαποτισμένος από την επίδραση του ισλαμικού νόμου σε κάθε πτυχή της
δημόσιας διοίκησης, με τον κλήρο να παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε όλο τον μηχανισμό.
Τα όργανα και οι θεσμοί της κρατικής διοίκησης παρουσιάζονται κατωτέρω:
Ανώτατος Ηγέτης. Ο ρόλος του Ανώτατου Ηγέτη στο Σύνταγμα βασίζεται στις ιδέες
του Ayatollah Khomeini, ο οποίος τοποθετεί τον ηγέτη στην κορυφή της δομής της
πολιτικής εξουσίας στο Ιράν. Εκλέγεται από την «Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων»,
η οποία επίσης έχει την ευθύνη εποπτείας του, καθώς και την ισχύ να τον παύσει των
καθηκόντων του. Ο Ανώτατος Ηγέτης, διορίζει τον επικεφαλής του δικαστικού
σώματος, έξι από τα μέλη του Συμβουλίου των Φρουρών, τους διοικητές όλων των
κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, τους ηγέτες της προσευχής της Παρασκευής και τους
επικεφαλής του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Επικυρώνει επίσης την εκλογή του
προέδρου.
Πρόεδρος. Ο πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από το λαό κάθε τέσσερα χρόνια και δεν
μπορεί να υπηρετήσει περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες. Είναι ο δεύτερος
υψηλότερος αξιωματούχος της χώρας, επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας και
υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εφαρμογής του Συντάγματος. Ο Πρόεδρος διορίζει
και εποπτεύει το Υπουργικό Συμβούλιο, συντονίζει τις κυβερνητικές ενέργειες και
επιλέγει την πολιτική. Στην πράξη, ωστόσο οι προεδρικές εξουσίες ελέγχονται στενά
και οριοθετούνται από τους κληρικούς και είναι χαρακτηριστικό ότι, για να καταστεί
κάποιος προεδρικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει την έγκριση του «Συμβουλίου των
Φρουρών».
Σύνθεση Κυβέρνησης. Τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου επιλέγονται από τον
πρόεδρο. Θα πρέπει ωστόσο να τύχουν και της έγκρισης του κοινοβουλίου.
Κοινοβούλιο. Απαρτίζεται από 290 μέλη τα οποία εκλέγονται ανά τετραετία από το
λαό με εθνικές εκλογές. Ασκεί το νομοθετικό έργο και ελέγχει την άσκηση της
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εξουσίας από την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο, επικυρώνει τις διεθνείς συνθήκες και
εγκρίνει τον εθνικό προϋπολογισμό. Και οι εξουσίες της εν λόγω αρχής ελέγχονται
στενά από τον κλήρο καθώς όλα τα μέλη του κοινοβουλίου και όλες οι αποφάσεις του
θα πρέπει και πάλι να χαίρουν της έγκρισης του «Συμβουλίου των Φρουρών».
Το Συμβούλιο των Φρουρών. Αποτελεί το ισχυρότερο πολιτικό όργανο στο Ιράν.
Απαρτίζεται από έξι θεολόγους που διορίζονται από τον Ανώτατο Ηγέτη και έξι
νομικούς που διορίζονται από το δικαστικό σώμα και έχουν εγκριθεί από το
κοινοβούλιο. Τα μέλη του εκλέγονται για έξι χρόνια σταδιακά, έτσι ώστε τα μισά μέλη
να αλλάζουν κάθε τρία έτη. Το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει όλους τους νόμους που
ψηφίστηκαν από το κοινοβούλιο και έχει τη εξουσία να ασκήσει βέτο εάν κρίνει ότι
έρχονται σε αντίθεση με το σύνταγμα και τον ισλαμικό νόμο. Το Συμβούλιο επίσης
ελέγχει και εγκρίνει όλες τις υποψηφιότητες για το Κοινοβούλιο, την Προεδρία και την
Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων.
Συνέλευση

των

Εμπειρογνωμόνων.

Οι αρμοδιότητες

της

Συνέλευσης

των

Εμπειρογνωμόνων είναι να ορίσει τον Ανώτατο Ηγέτη, να παρακολουθεί τις επιδόσεις
του, καθώς και να τον καθαιρέσει, εφόσον κριθεί ανίκανος να εκπληρώσει τα
καθήκοντα του. Το σώμα εδρεύει στην ιερή πόλη Κομ, ωστόσο συνεδριάζει και στην
Τεχεράνη. Οι άμεσες εκλογές για τα 86 μέλη της συνέλευσης πραγματοποιούνται κάθε
οκτώ χρόνια και υποψήφιοι μπορεί να είναι μόνο κληρικοί. Το δικαίωμα του
εκλέγεσθαι δεν είναι δεδομένο για όλους και οι υποψήφιοι θα πρέπει πρώτα να έχουν
λάβει έγκριση συμμετοχής από το Συμβούλιο των Φρουρών.
4.3.2. Ινδία
Η Ινδία αποτελείται από ομόσπονδα κρατίδια και το πολίτευμά της είναι
Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία δυτικού τύπου. Επικεφαλής της
Κυβέρνησης είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του κόμματος που
έρχεται πρώτο στις γενικές εκλογές, οι οποίες διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια.
Σύνταγμα. Ετέθη σε ισχύ στις 26 Ιανουαρίου 1950 και αποτελεί το μεγαλύτερο
Σύνταγμα του κόσμου με 444 άρθρα. Από την αρχή της ισχύος του έχει τροποποιηθεί
περισσότερες από εκατό φορές. Το ινδικό Σύνταγμα έχει και ομοσπονδιακά και ενιαία
χαρακτηριστικά. Στα ομοσπονδιακά περιλαμβάνεται η κατανομή των εξουσιών μεταξύ
της ομοσπονδιακής (κεντρικής) και των περιφερειακών κυβερνήσεων. Στα ενιαία
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χαρακτηριστικά περιλαμβάνεται το ενιαίο δικαστικό σύστημα και ο διορισμός από την
κεντρική κυβέρνηση προσώπων σε θέσεις-κλειδιά (π.χ. ο επικεφαλής εκλογικός
επίτροπος).
Κοινοβούλιο. Αποτελεί το νομοθετικό όργανο της Ινδίας και απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις δύο Βουλές: την Rajya Sabha (Συμβούλιο
Κρατιδίων) και την Lok Sabha (Σπίτι του Λαού-Κάτω Βουλή). Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας μπορεί να συγκαλέσει και να αναβάλλει συνεδρίαση των δύο σωμάτων,
ενώ δύναται ακόμα και να διαλύσει την Κάτω Βουλή, κατόπιν συνεννοήσεως με τον
Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο.
Κάτω Βουλή ( Lok Sabha ). Τα μέλη της Κάτω Βουλής (543) εκλέγονται απευθείας
από το εκλογικό σώμα σε μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες, Η θητεία τους είναι
πενταετής. Η Κάτω Βουλή ασκεί έλεγχο στην γενική κυβέρνηση και εγκρίνει τον
προϋπολογισμό.
Συμβούλιο Κρατιδίων (Rajya Sabha ). Από τα 250 μέλη της Rajya Sabha, τα 238
εκλέγονται από τα μέλη των Κοινοβουλίων των επιμέρους κρατιδίων με αναλογική
εκπροσώπηση και τα 12 διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το συμβούλιο
των κρατιδίων είναι ένα μόνιμο σώμα και δεν διαλύεται, κάθε χρόνο ωστόσο,
παραιτείται το ένα τρίτο των μελών και αντικαθίσταται από άλλους. Η συνολική θητεία
κάθε μέλους ανέρχεται στα 6 έτη. Το συμβούλιο Κρατιδίων, βάσει του συντάγματος,
έχει ειδικές εξουσίες που καθιστούν το σώμα υπεύθυνο να μεριμνά και να κρίνει ότι
είναι «αναγκαίο και σκόπιμο για το εθνικό συμφέρον» προτείνοντας προς ψήφιση
σχετικούς εφαρμοστικούς νόμους.
Πολιτικά Κόμματα. Χωρίζονται σε εθνικά (παίρνουν μέρος στις εθνικές εκλογές) και
σε τοπικά (μετέχουν στις εκλογές σε τοπικό επίπεδο για την ανάδειξη των τοπικών
Κοινοβουλίων).
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4.3.3. Κίνα
Το κινεζικό πολίτευμα είναι μονοκομματική σοσιαλιστική δημοκρατία, με το
Κομμουνιστικό Κόμμα να έχει την απόλυτη εξουσία.
Κομμουνιστικό Κόμμα. Τα 73 εκατομμύρια μελών του Κινεζικού Κομμουνιστικού
Κόμματος

το κατατάσσουν ως το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα στον κόσμο και η

αυστηρή του οργάνωση και σκληρότητα εξηγεί την παραμονή του στην εξουσία επί
σειρά δεκαετιών. Το κόμμα επιβλέπει και επηρεάζει πολλές πτυχές της ζωής των
ανθρώπων, από το εκπαιδευτικό σύστημα και την ενημέρωση, έως τις θέσεις εργασίας,
τη στεγαστική πολιτική, ακόμη και τον αριθμό των παιδιών που επιτρέπεται να
αποκτήσει μια οικογένεια. Πρόκειται για μια ελίτ η οποία αποτελείται κυρίως από
κυβερνητικά στελέχη, αξιωματικούς του στρατού και επιλεγμένους εργαζομένους, ενώ
και οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας καλούνται πλέον να ενταχθούν στις
τάξεις του. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε πληρέστερη πληροφόρηση, τα παιδιά τους
χαίρουν καλύτερης εκπαίδευσης, και πολλές θέσεις εργασίας είναι ανοιχτές μόνο για
την συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή
υποψηφιότητας

ένταξης

στο κομμουνιστικό κόμμα,

αποτελεί

η

υποστήριξη

υφιστάμενων μελών, ενώ στην συνέχεια, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε εξαντλητικούς
ελέγχους και εξέταση από τοπικό υποκατάστημα της οργάνωσης του κόμματος.
Ακολουθεί δοκιμαστικό διάστημα διάρκειας ενός έτους όπου διενεργούνται συνεχείς
αξιολογήσεις. Το κόμμα έχει μια πυραμιδική δομή που τη βάση της αποτελούν
πληθώρα κομματικών οργανώσεων τοπικού επιπέδου σε όλη τη χώρα, ενώ η κορυφή
απαρτίζεται από τα υψηλότερα όργανα λήψης αποφάσεων στο Πεκίνο. Θεωρητικά, η
κορυφή της πυραμίδας είναι το Εθνικό Συνέδριο που συγκαλείται μία φορά κάθε πέντε
χρόνια και συγκεντρώνει πάνω από 2.000 αντιπρόσωπους που προέρχονται από
κομματικές οργανώσεις ανά την επικράτεια. Η κύρια λειτουργία του συνεδρίου είναι να
εκλέγει μια κεντρική επιτροπή 200 τακτικών μελών καθώς και 150 χαμηλότερης
βαθμίδας ή "εναλλακτικών" μελών, αν και στην πραγματικότητα, σχεδόν όλα αυτά τα
άτομα έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων. Κύριο αντικείμενο της κεντρικής επιτροπής
είναι να εκλέξει νέο Πολιτικό Γραφείο και μόνιμη επιτροπή όπου βρίσκεται

το

πραγματικό κέντρο λήψης αποφάσεων.
Πολιτικό Γραφείο. Κάθε σημαντική απόφαση που επηρεάζει 1,3 δις ανθρώπων στην
Κίνα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε προηγουμένως από μια ολιγομελή ομάδα στελεχών
31

που απαρτίζουν το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος το οποίο αποτελεί τον σύνδεσμο
όλων των μορφών εξουσίας στην Κίνα. Τα 24 μέλη του Πολιτικού Γραφείου
εκλέγονται από την κεντρική επιτροπή του κόμματος, αλλά η πραγματική δύναμη
βρίσκεται σε μια μόνιμη επιτροπή εννέα μελών η οποία λειτουργεί ως ένα είδος
εσωτερικού υπουργικού συμβουλίου και ενώνει τους πλέον σημαίνοντες ηγέτες της
χώρας. Ο τρόπος λειτουργίας της εν λόγω ομάδας είναι άγνωστος, ωστόσο θεωρείται
ότι δίνεται έμφαση στην επίτευξη συναίνεσης και όταν λαμβάνεται μια απόφαση, όλα
τα μέλη δεσμεύονται από αυτήν. Τα μέλη της μόνιμης επιτροπής μοιράζονται επίσης τις
θέσεις του Γενικού Γραμματέα, του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του Εθνικού
Λαϊκού Κογκρέσου.
Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο. Σύμφωνα με το σύνταγμα του 1982, το πιο ισχυρό όργανο
του κράτους είναι το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο (NPC), που λειτουργεί ως κοινοβούλιο
της Κίνας. Το Κογκρέσο αποτελείται από περίπου 3.000 αντιπροσώπους που
εκλέγονται από τις επαρχίες, τις αυτόνομες περιφέρειες, τους δήμους και τις ένοπλες
δυνάμεις και η θητεία των μελών του έχει πενταετή διάρκεια.
Θεωρητικά, το Κογκρέσο έχει την εξουσία να αλλάξει το σύνταγμα και να νομοθετήσει,
ωστόσο, στην πραγματικότητα, έχει απεκδυθεί κάθε ισχύος, καθώς δεν είναι ένας
ανεξάρτητος οργανισμός και απέχει παρασάγγας από τον τρόπο λειτουργίας των
κοινοβουλίων των δυτικών χωρών.
Η σύντομη αναφορά στα πολιτικά συστήματα και στη μορφή διακυβέρνησης των τριών
χωρών καταδεικνύει ότι, με την εξαίρεση της Ινδίας, αποτελούν σχεδόν ολοκληρωτικά
καθεστώτα η δομή των οποίων δέχεται έντονες επιρροές και τελικά διαμορφώνεται από
ιδεολογικές ή θεολογικές αντιλήψεις, με τους κομμουνιστές ηγέτες του Πεκίνου και
τους μουλάδες της Τεχεράνης να ελέγχουν στενά όλες τις εκφάνσεις του πολιτικού,
κοινωνικού και οικονομικού βίου.
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4.4. Κουλτούρα Ιράν, Ινδίας και Κίνας.
Ιράν, Ινδία και Κίνα διαθέτουν πολιτισμούς βαθειά ριζωμένους. Η γέννησή τους
χάνεται στο βάθος των αιώνων και αποδείχτηκαν τόσο ισχυροί που επικράτησαν όλων
των επιβουλών που δέχτηκαν στο πέρασμα του χρόνου, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα
που επηρέασε συνολικά τη διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτισμού. Στην συνέχεια θα
εκτεθεί η κουλτούρα των τριών χωρών με αναφορές σε συστατικά στοιχεία όπως, η
ιστορία, η θρησκεία, η γλώσσα και η κοινωνική οργάνωση, ενώ θα παρουσιαστεί και η
ανάλυση των διαστάσεων κατά Hofstede.
4.4.1. Ιστορία
Η ιστοριογραφία και των τριών πολιτισμών είναι εξαιρετικά πλούσια και αποτελεί πηγή
υπερηφάνειας για τους γηγενείς πληθυσμούς. Η επίδραση της ιστορίας στην
διαμόρφωση της κουλτούρας είναι πολυδιάστατη. Η συμπεριφορά των ανθρώπων–
δημιουργών της ιστορίας, υπαγορεύεται και από πολιτισμικές επιδράσεις, ενώ οι
σύγχρονοι, συνηθίζουν να προβάλουν τον εθνικό χαρακτήρα μέσα από ιστορικές
αναφορές, γεγονός που με την σειρά του διαμορφώνει και πάλι στάσεις πολιτισμού.
4.4.1.A. Ιράν
Η ιστορία του Ιράν είναι μία από τις παλαιότερες στον κόσμο και χρονολογείται
περίπου από το 9.000 π.Χ. Κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ. η περιοχή κατοικούνταν από
Πέρσες και Μήδους. Την περίοδο 499-449 π.Χ., η Περσική Αυτοκρατορία, στην
προσπάθειά της να επεκταθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο, συγκρούστηκε με τους Έλληνες
στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας και του Αιγαίου Πελάγους με τα γνωστά
αποτελέσματα, ενώ λίγο αργότερα ο Μέγας Αλέξανδρος κατάφερε να επιβληθεί του
Πέρση "Μεγάλου Βασιλέα" Δαρείου Γ' και να κατακτήσει τα εδάφη της αυτοκρατορίας
του. Η κυριαρχία των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπήρξε πρόσκαιρη και μέσα
σε λιγότερο από έναν αιώνα, η περσική δυναστεία των Πάρθων επικράτησε σε
ολόκληρη την περιοχή. Τον 4ο αιώνα μ.Χ., την δυναστεία των Πάρθων διαδέχτηκε
αυτή των Σασσανιδών. Οι μουσουλμάνοι Άραβες κατέλυσαν το περσικό βασίλειο τον
7ο αιώνα και από τότε σταδιακά ξεκίνησε ο εξισλαμισμός των κατοίκων. Η μετάβαση
του Ιράν στον Ισλαμισμό ήταν γενικά μία σύνθετη διαδικασία και θεωρείται ότι έγινε
σταδιακά, χωρίς ιδιαίτερη χρήση βίας και μέχρι τον 9ο αιώνα, το Ισλάμ ήταν πλέον η
επικρατούσα θρησκεία στην Περσία επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στον πολιτισμό
και τη ζωή των Ιρανών. Τον 13ο αιώνα ο Μογγόλος Τζένγκις Χαν κατέκτησε το Ιράν,
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και οι μογγολικές δυναστείες το κυβέρνησαν για περίπου δύο αιώνες. Η Περσία
ενώθηκε από τον Αμπού Σαΐντ σε ενιαία πολιτική οντότητα το 1452, όμως τα επόμενα
χρόνια κατακτήθηκε, για λίγα έτη, από τους Οθωμανούς Τούρκους. Ο σάχης Ισμαήλ Α'
τερμάτισε την οθωμανική κυριαρχία, και η περιοχή έγινε και πάλι ανεξάρτητη (15021736). Την εποχή εκείνη το σιιτικό δόγμα καθιερώθηκε ως επίσημο. Τον 18ο αιώνα η
Περσία γνώρισε τις επιβουλές της Οθωμανικής και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, που
προσπαθούσαν να προσαρτήσουν τμήματά της, χωρίς όμως επιτυχία, ενώ επί σάχη
Ναδίρ Α' ισχυροποιήθηκε η θέση της χώρας. Τον 19ο αιώνα η Ρωσία και η Βρετανική
Αυτοκρατορία προσπάθησαν να θέσουν την Περσία υπό τη σφαίρα επιρροής τους και η
ηγεμονική πολιτική αυτών των δυνάμεων έγινε πιο επιθετική όταν το 1908
ανακαλύφθηκαν κοιτάσματα πετρελαίου. Το 1925 ο Ρεζά Σαχ Χαν Μιρπάντζ, με
πραξικόπημα, ανέτρεψε την παρακμάζουσα δυναστεία των Καζάρων και ονομάστηκε
Σάχης. Η διακυβέρνησή του προώθησε την εκβιομηχάνιση της χώρας, την κατασκευή
σιδηροδρομικών δικτύων, τις κατασκευές, αλλά και την καθιέρωση ενός εθνικού
εκπαιδευτικού συστήματος. Ο Ρεζά προσπάθησε να διατηρήσει τη λεπτή ισορροπία
ανάμεσα στην επιρροή της Βρετανίας και της Ρωσίας στη χώρα, αλλά με το ξέσπασμα
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι κληρονομικοί του δεσμοί με τη Γερμανία προκάλεσαν
την αντίδραση των Βρετανών και των Ρώσων. Το 1941 οι δύο αυτές χώρες, ενεργώντας
ως

σύμμαχοι,

κατέλυσαν

την

νόμιμη

κυβέρνηση,

έχοντας

ως

στόχο

να

χρησιμοποιήσουν το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφορών για τους σκοπούς του πολέμου,
προκαλώντας παράλληλα την παραίτηση του Σάχη υπέρ του γιου του, Μοχάμεντ Ρεζά
Παχλαβί. Το 1951, ο Μοχάμεντ Μοσαντέκ εκλέχθηκε πρωθυπουργός και προχώρησε
στην εθνικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας, γεγονός που συνετέλεσε
στην ραγδαία αύξηση της δημοτικότητάς του μεταξύ των Ιρανών. Η Βρετανία, υπό την
πρωθυπουργία του Ουίνστον Τσόρτσιλ, επέβαλε ως αντίδραση εμπάργκο στο ιρανικό
πετρέλαιο, βρίσκοντας σύμμαχο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με εντολή του πρόεδρου
των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, ξεκίνησε μία μυστική επιχείρηση
ανατροπής του Μοσαντέκ, με την επωνυμία «Αίας», που ολοκληρώθηκε με την
σύλληψη του Μοσαντέκ τον Αύγουστο του 1953. Το πραξικόπημα αυτό αποτελεί την
πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέτρεψαν μία ξένη, δημοκρατικά εκλεγμένη
κυβέρνηση. Μετά την έκπτωση του πρωθυπουργού, η διακυβέρνηση του Παχλαβί έγινε
ιδιαίτερα αυταρχική και ο μονάρχης επιβλήθηκε απόλυτα στην πολιτική ζωή του τόπου
έχοντας την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της πανίσχυρης ιρανικής
μυστικής υπηρεσίας (Σαβάκ).
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Η Ιρανική Επανάσταση ή αλλιώς γνωστή ως Ισλαμική επανάσταση ξεκίνησε τον
Ιανουάριο του 1978, οπότε και ξέσπασαν οι πρώτες μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στην
εξουσία του Σάχη. Μετά από συνεχόμενες απεργίες και διαμαρτυρίες που παρέλυσαν
την οικονομία της χώρας, ο Σάχης εγκατέλειψε το Ιράν τον Ιανουάριο του 1979,
ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή από την εξορία του Ayatollah Khomeini. Ο
στρατός του Ιράν παρέμεινε ουδέτερος στην πολιτική διαμάχη και η δυναστεία των
Παχλαβί, αποδυναμωμένη πλήρως, κατέρρευσε δέκα ημέρες αργότερα, στις 11
Φεβρουαρίου, μετά από συγκρούσεις μεταξύ ανταρτών και στρατιωτών πιστών στο
Σάχη. Την 1η Απριλίου του 1979, το Ιράν έγινε και επίσημα ισλαμική δημοκρατία με τη
διεξαγωγή εθνικού δημοψηφίσματος, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ενεκρίθη το
σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας με το οποίο ο Ayatollah Khomeini κατέστη
ανώτατος αρχηγός της χώρας. Η ανατροπή του Σάχη προκάλεσε ανησυχία σε όλο τον
κόσμο καθώς ανέτρεψε την ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή, ενώ θεωρήθηκε έκπληξη
το γεγονός ότι η βίαιη ανατροπή του καθεστώτος δεν συνοδεύτηκε από οξεία
οικονομική κρίση.
Οι ήδη τεταμένες σχέσεις του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την εκδήλωση της
επανάστασης, οξύνθηκαν περαιτέρω με αφορμή τα επεισόδια που ακολούθησαν την
κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, από ομάδα Ιρανών φοιτητών
και την συνακόλουθη ομηρεία Αμερικανών πολιτών που παρατάθηκε επί σειρά μηνών.
Απειλές παρουσιάστηκαν και στα εξωτερικά σύνορα, καθώς ο ηγέτης του γειτονικού
Ιράκ Σαντάμ Χουσείν εκμεταλλεύθηκε τον αποσυντονισμό της Ιρανικής δημόσιας
διοίκησης και στις 22 Σεπτεμβρίου του 1980 έδωσε εντολή στον ιρακινό στρατό να
εισβάλει στην ιρανική επαρχία του Χουζεστάν, ξεκινώντας έτσι τον πόλεμο Ιράκ Ιράν. Αν και οι ιρακινοί εισβολείς σημείωσαν αρκετές επιτυχίες αρχικά, οι ιρανικές
δυνάμεις κατάφεραν μέχρι το 1982 να τους απωθήσουν ξανά στα αρχικά σύνορα. Ο
πόλεμος φθοράς συνεχίστηκε για ακόμη 6 χρόνια, μέχρι το 1988, όταν ο Χομεϊνί
συμφώνησε σε μία συμφωνία ανακωχής με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών.
Οι συνολικές απώλειες του Ιράν εκτιμώνται μεταξύ 500.000 και 1.000.000 ανθρώπων,
με περισσότερους από 100.000 Ιρανούς να είναι θύματα χρήσης χημικών όπλων.
Μετά τον πόλεμο, ο πρόεδρος Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί και η κυβέρνησή του
επικεντρώθηκαν σε μία ρεαλιστική πολιτική ανοικοδόμησης της χώρας και
ενδυνάμωσης της οικονομίας, διατηρώντας την ισλαμική ιδεολογία της επανάστασης.
Οι σχέσεις ωστόσο του Ιράν με την διεθνή κοινότητα διήλθαν νέα κρίση λόγω του
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πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η άρνηση των Ιρανών να
επιτρέψουν ελέγχους από την διεθνή επιτροπή ατομικής ενέργειας, ο φόβος ανάπτυξης
πυρηνικών όπλων και η ενίσχυση εκ μέρους του Ιράν τρομοκρατικών οργανώσεων με
δράση εναντίον του Ισραήλ, οδήγησε στην επιβολή εμπάργκο στην χώρα με
σημαντικότατες επιπτώσεις τόσο σε οικονομικό όσο και πολιτικό επίπεδο καθώς
καλλιέργησε τα αντιδυτικά συναισθήματα πληθυσμού και κυβέρνησης. Οι επιβληθείσες
κυρώσεις της διεθνούς κοινότητας ήρθησαν μόλις προσφάτως, ανοίγοντας ένα νέο
κεφάλαιο στην πολυτάραχη ιστορία της χώρας (Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της
Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, 2015). Η μετάβαση ωστόσο στην νέα
πραγματικότητα προμηνύεται ότι θα κινηθεί με αργούς ρυθμούς. Η έντονη εχθρότητα
με το Ισραήλ εξακολουθεί να υφίσταται με δριμείες κατηγορίες να εκτοξεύονται
εκατέρωθεν, ενώ οι σχέσεις με τις ΗΠΑ υπόκεινται σε αναθεώρηση μετά την εκλογή
Τράμπ στο ύπατο αξίωμα.
4.4.1.B. Ινδία
Η ευρύτερη γεωγραφική έκταση που σήμερα αποτελεί την Ινδία κατοικούνταν από τα
αρχαία χρόνια και σύμφωνα με τον Μεγασθένη τον Ίωνα, η περιοχή ήταν διαιρεμένη σε
εκατοντάδες βασίλεια, ενώ ο λαός κατηγοριοποιούνταν σε επτά κοινωνικές ομάδες –
κάστες (φιλοσόφους, γεωργούς, βοσκούς, τεχνίτες, στρατιώτες, επόπτες και τους
συμβούλους της βασιλικής εξουσίας). Η πρώτη επαφή των Ινδών με τον δυτικό κόσμο
ανάγεται στα χρόνια του Αλεξάνδρου με την μακεδονική κατάκτηση και οι επιδράσεις
που δέχτηκαν από τον ελληνικό πολιτισμό θεωρείται ότι ήταν έντονες όπως
καταμαρτυρά και η χαρακτηριστική αποτύπωση τους στην τοπική τέχνη. Μετά τον
θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου ιδρύθηκαν ελληνιστικά βασίλεια τα οποία και επέζησαν επί
μακρού καταλυόμενα εν τέλει περί το έτος 50 π.Χ. από την επέλαση φυλών της
κεντρικής Ασίας. Η περιοχή της Ινδίας παρέμεινε διηρημένη σε βασίλεια και
αποδυναμώθηκε περαιτέρω. Την εν λόγω αδυναμία εκμεταλλεύθηκαν οι μουσουλμάνοι
οι οποίοι και εισέβαλλαν στις αρχές του 8ου αιώνα και υπέταξαν το σύνολο των Ινδιών
έως τον 14ο αιώνα. Στα τέλη του 14ου αιώνα εισέβαλλαν οι Μογγόλοι με τον
Ταμερλάνο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και την υποδούλωση της περιοχής.
Οι πρώτοι Ευρωπαίοι, μετά τον 3ο αιώνα και τους Μακεδόνες, που διείσδυσαν στην
υποήπειρο ήταν οι Πορτογάλοι των οποίων η κυριαρχία στα δυτικά παράλια ήταν
αδιαμφισβήτητη επί σειρά δεκαετιών. Τον 17ο αιώνα ακολούθησαν οι Ολλανδοί και εν
συνεχεία οι Βρετανοί. Η Μεγάλη Βρετανία μέσω της «Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών»
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επέκτεινε σταδιακά την επιρροή της, εκμεταλλευόμενη και τις εσωτερικές διαμάχες των
Ινδών ηγεμόνων, επικρατώντας τελικά ολοκληρωτικά. Στα μέσα του 19ου αιώνα
καθαιρέθηκε ο τελευταίος Μογγόλος ηγεμόνας και μεταβιβάσθηκε η «κυριότητα» της
περιοχής από την εταιρεία των Ινδιών στο Βρετανικό Θρόνο με την βασίλισσα
Βικτωρία να ανακηρύσσεται αυτοκράτειρα των Ινδιών. Η αντίδραση των γηγενών στην
βρετανική κατάκτηση ήταν συνεχής και έντονη και εκδηλώθηκε με την έκρηξη σειράς
επαναστατικών κινημάτων. Παρά ταύτα, ινδικά στρατεύματα πολέμησαν στον πλευρό
των συμμάχων τόσο στον Α΄ όσο και στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ελπίδα, ότι,
σε περίπτωση επικράτησης των συμμάχων, η προσφορά τους στον κοινό αγώνα θα
ανταμείβονταν με παραχώρηση δικαιωμάτων ή ακόμα και ανεξαρτησίας. Ο αγώνας των
Ινδών για απελευθέρωση, με πρωτεργάτη τον εμβληματικό Μαχάτμα Γκάντι,
ολοκληρώθηκε το 1947 με την παραχώρηση της ανεξαρτησίας από την Βρετανική
Αυτοκρατορία και την διαίρεση της ενιαίας, μέχρι τότε επικράτειας, με την δημιουργία
δύο νέων κρατών της Ινδίας και του Πακιστάν.
Στα σύγχρονα χρόνια η Ινδία εξακολουθεί να διατηρεί τεταμένες σχέσεις με τον
«αιώνιο» εχθρό Πακιστάν, ενώ εντάσεις είχε και στην σχέση της με την Κίνα που έχουν
οδηγήσει σε συγκρούσεις με επίκεντρο την περιοχή του Θιβέτ.
Η Ινδία, μέλος της Κοινοπολιτείας από το 1947, αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα κράτη
στην Νοτιανατολική Ασία διαθέτοντας και πυρηνικό οπλοστάσιο.
4.4.1.C. Κίνα
Η περιοχή της Κίνας κατοικούνταν ήδη από τα προϊστορικά χρόνια και το βάθος της
ιστορικής μνήμης μαρτυρούν πληθώρα αρχαιολογικών ευρημάτων, με αποκορύφωμα
τον «Άνθρωπο του Πεκίνου» που ανακαλύφθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Χάρη στο
ανάγλυφο των εδαφών, η περιοχή ήταν προστατευμένη από εισβολές γειτονικών λαών
με αποτέλεσμα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες σταθερότητας για την
ανάπτυξη του πολιτισμού.
Δυναστεία των Σία. Η πρώτη δυναστεία της Κίνας που χάνεται στην σφαίρα της
μυθολογίας μιας και δεν υπάρχουν ιστορικές αναφορές.
16ος – 11ος αιώνας π.Χ. Δυναστεία των Σανγκ. Αναπτύχθηκε στην περιοχή του κίτρινου
ποταμού. Εμφάνιση του πρώτου κινεζικού αλφαβήτου.

37

11ος – 3ος αιώνας π.Χ. Δυναστεία των Τσόου. Αποτελούσε φεουδαρχικό καθεστώς η
οργάνωση του οποίου προσομοιάζει με την ανάλογη των ευρωπαϊκών κρατών κατά τον
μεσαίωνα. Χάρη στην ανακάλυψη του σιδήρου αναπτύσσεται η γεωργία. Η οικονομική
ανάπτυξη της εποχής συνετέλεσε στην εμφάνιση σημαντικών φιλοσόφων όπως ο
Κομφούκιος και ο Λάο Τσε. Ο κομφουκιανισμός, ο Ταοϊσμός και η σχολή των
νομικιστών άφησαν ανεξίτηλη σφραγίδα στην κατοπινή εξέλιξη του κινεζικού
πολιτισμού.
221 π.Χ. Ο ηγεμόνας Τσιν Σι Χουανγκ – Τι ενώνει για πρώτη φορά τα βασίλεια και
ανακηρύσσεται αυτοκράτορας.
206 π.Χ. Δυναστεία των Χαν. Ο κομφουκιανισμός αναγνωρίζεται ως επίσημο δόγμα. Η
δυναστεία καταρρέει τον 3ο μχ αιώνα, η Κίνα διασπάται σε τρία βασίλεια και
αντιμετωπίζει την συνεχή απειλή κεντροασιατικών φύλων.
608 – 1279. Δυναστεία των Τανγκ. Ο Βουδισμός επικρατεί ως θρησκεία.
1279 . Κατάκτηση της Κίνας από τους Μογγόλους.
1368 - 1644. Δυναστεία των Μινγκ.
1644 – 1912. Δυναστεία των Τσινγκ. Επεκτείνονται τα σύνορα της Κίνας, η οποία
ωστόσο οδηγείται σε απομόνωση, προκειμένου να διαφυλαχθεί ο πολιτισμός της από
ξενικές επιδράσεις. Η χώρα οδηγείται σε σταδιακή παρακμή. Κατά τον 19ο αιώνα οι
μεγάλες δυνάμεις της εποχής αυξάνουν συνεχώς τις επεμβάσεις τους στην περιοχή με
αποκορύφωμα τον πόλεμο του Οπίου. Η οικονομική διείσδυση των δυτικών οδήγησε σε
δυσχερή θέση την Κίνα η οποία πλέον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ξένους
οικονομικούς παράγοντες. Ακολουθούν σειρά επαναστάσεων και το 1912 καταλύεται η
αυτοκρατορία και ανακηρύσσεται η Δημοκρατία.
1931 Η Ιαπωνία εισβάλλει στην Μαντζουρία και έως το 1937 καταλαμβάνει όλο το
βόρειο τμήμα της χώρας. Η αντίσταση στον εισβολέα ήταν έντονη και εκπροσωπήθηκε
από δύο παρατάξεις, την εθνικιστική ( Κουομιτανγκ) με ηγέτη τον Τσανγκ Και Σεκ και
το κομμουνιστικό κόμμα με ηγέτη τον Μάο Τσε Τουνγκ. Οι δύο παρατάξεις, μετά την
αποχώρηση των Ιαπώνων, οδηγήθηκαν σε εμφύλιο πόλεμο που διήρκεσε από το 1946
έως το 1949 και έληξε με την επικράτηση του κομμουνιστικού κόμματος το οποίο και
ανακήρυξε την Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Κίνας, ενώ, οι ηττημένοι εθνικιστές
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αποσύρθηκαν στο νησί της Ταιβάν όπου εγκαταστάθηκε η εξόριστη, πλέον, κυβέρνηση
της Δημοκρατίας της Κίνας. Παρά την παρέλευση δεκαετιών, οι σχέσεις με την Ταιβάν
όχι μόνο δεν έχουν αποκατασταθεί αλλά είναι και εξαιρετικά τεταμένες.
Στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου η Κίνα ήρθε εμμέσως αντιμέτωπη με την Δύση
υποστηρίζοντας την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας κατά τον πόλεμο στην κορεατική
χερσόνησο, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ήρθε σε σύγκρουση και με την
Σοβιετική Ένωση αναδιαμορφώνοντας τον πολιτικό χάρτη και ανατρέποντας την
παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων. Το 1964 η ένταση μεταξύ των δύο «αδελφών»
κομμουνιστικών χωρών κορυφώθηκε και οδήγησε τις δύο χώρες στο χείλος της
εμπόλεμης

σύρραξης

γεγονός

που

αποσοβήθηκε

την τελευταία στιγμή. Η

τραυματισμένη σχέση των πρώην συμμάχων δεν επουλώθηκε ποτέ πλήρως έως και την
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Το επόμενο κομβικό σημείο στην Ιστορία της
σύγχρονης Κίνας αφορούσε το εσωτερικό της χώρας με την έκρηξη της λεγόμενης
πολιτιστικής επανάστασης. Αρχής γενομένης από το 1966 και για μια

δεκαετία

περίπου, επιχειρήθηκε η «εκκαθάριση» της κινεζικής κοινωνίας από στοιχεία που
θεωρούνταν «ακάθαρτα» από την κομμουνιστική ιδεολογία. Στο πλαίσιο της
τρομοκρατίας, η οποία συνόδευσε την «επανάσταση», καταδικάστηκαν εκπρόσωποι της
διανόησης και ακαδημαϊκοί ενώ αφανίστηκαν

πολλά δείγματα της παραδοσιακής

κινεζικής κουλτούρας.
Μέχρι το 1978 η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ήταν μια σοβιετικού τύπου κεντρικά
σχεδιασμένη οικονομία. Μετά τον θάνατο του Μάο, η νέα κινεζική ηγεσία εγκαινίασε
σειρά

μεταρρυθμίσεων

με

σκοπό

την

δημιουργία

μιας

μικτής

οικονομίας

προσανατολισμένης στην αγορά κάτω όμως από την ηγεσία του κομμουνιστικού
κόμματος. Η κολεκτιβοποίηση της γεωργίας καταργήθηκε και τα χωράφια
ιδιωτικοποιήθηκαν με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας. Το 1978, η ΛΔΚ
ξεκίνησε την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων με την Ιαπωνία, η οποία
εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό ξένο χορηγό. Η σύγχρονη Κίνα χαρακτηρίζεται ως μια
οικονομία της αγοράς που βασίζεται στην ατομική πρωτοβουλία και είναι το μοναδικό
παράδειγμα κρατικού κομμουνιστικού καπιταλισμού. Η ανάπτυξη της οικονομίας κατά
τις τελευταίες δεκαετίες είναι αλματώδης και ανάλογη πορεία ακολουθεί και η
στρατιωτική της ισχύ, ενώ δεν λείπουν οι εντάσεις με την γειτονική Ιαπωνία και τις
ΗΠΑ.
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4.4.2. Γλώσσα – Θρησκεία – Κοινωνική Οργάνωση
4.4.2.A. Ιράν
Το Ιράν έχει έναν ετερογενή πληθυσμό που χρησιμοποιεί μια ποικιλία γλωσσών, Ινδόιρανικές, σημιτικές και τουρκικές. Περίπου το 75 % των Ιρανών ομιλεί τις λεγόμενες
Ινδοιρανικές που περιλαμβάνουν τα περσικά (Φαρσί όπως αποκαλούνται στην τοπική
διάλεκτο) η οποία είναι και η επίσημη γλώσσα του Ιράν. Τα περσικά διαθέτουν ποικιλία
διαλέκτων που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και ορισμένες εξ
αυτών, όπως οι Gilaki και Mazandarani που εντοπίζονται στις ακτές της Κασπίας,
διαφοροποιούνται σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους
κατοίκους της Τεχεράνης. Τα Περσικά, ως παρακλάδι των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών,
διατηρούν μακρινή συγγένεια με τα Λατινικά, τα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Είναι μια
αρχαία γλώσσα που έχει εξελιχθεί σε τρεις διακριτές ιστορικές περιόδους, τα αρχαία
Περσικά (500π.Χ. – 250 μ.Χ.) που χρησιμοποιούσαν σφηνοειδή γραφή και
χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από την βασιλική αυλή, τα «ενδιάμεσα» ή Pahlavi
(250μ.Χ. – 900 μ.Χ.) με ιδεογραφική γραφή και τα σύγχρονα, που χρησιμοποιούν ένα
προσαρμοσμένο αραβικό αλφάβητο. Η Περσική λογοτεχνία έχει να επιδείξει έναν
ανεξάντλητο πλούτο και ως προς τους δημιουργούς, συγγραφείς και ποιητές, αλλά και
ως προς τον όγκο των χειρόγραφων και των βιβλίων, ενώ η περσική συχνά αποκαλείται
ως η πλέον άξια γλώσσα, για να χρησιμεύσει ως δίαυλος για την ποίηση. Η περσική,
παράλληλα, δημιουργεί στενούς δεσμούς του πληθυσμού με το ιστορικό παρελθόν και
έχει αποτελέσει ένα ισχυρότατο εργαλείο στην προσπάθεια συσπείρωσης του Ιρανικού
έθνους (Federal Research Division, 2008.).
Οι υπόλοιπες γλώσσες που χρησιμοποιούνται είναι αυτή του Αζερμπαϊτζάν που
ομιλείται στα βορειοδυτικά, η κουρδική, που απαντάται κυρίως στα δυτικά, τα αραβικά
που συνηθίζονται στις παράκτιες περιοχές του Περσικού Κόλπου, η μπαλόκι που
ομιλείται από κατοίκους της ερήμου, και η γλώσσα του Τουρκμενιστάν που συναντάται
στις παραμεθόριες βόρειες επαρχίες (Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής
Δημοκρατίας του Ιράν, 2015).
Η επίσημη και κυρίαρχη θρησκεία του Ιράν είναι το Ισλάμ και η συντριπτική
πλειοψηφία των Ιρανών (90%) ακολουθούν το δόγμα των σιιτών, σε αντίθεση με την
πλειοψηφία των μουσουλμάνων παγκοσμίως που είναι Σουνίτες. Η αίρεση των σιιτών
προήλθε από μουσουλμάνους διαφωνούντες τους τρεις πρώτους αιώνες μετά το θάνατο
του Προφήτη Μωάμεθ. Η κύρια διαφοροποίηση των σιιτών έναντι των σουνιτών
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έγκειται στη διαδοχή της ηγεσίας του Μωάμεθ μετά τον θάνατο του. Κατά τους σιίτες,
πραγματικός κληρονόμος του Προφήτη ήταν ο Αλή (εξάδελφος και γαμπρός του
Μωάμεθ) και εν συνεχεία η εξουσία μεταβιβάστηκε διαδοχικά σε έντεκα απογόνους
του, γεγονός που δεν αποδέχονται οι σουνίτες.
Ιστορικά θεωρείται ότι οι περισσότεροι Ιρανοί ήταν σουνίτες προ του 17ου αιώνα όταν
και, η δυναστεία των Safavi (1501-1722), όρισε το σιιτικό Ισλάμ επίσημη θρησκεία και
εισήγαγε σιίτες κληρικούς από το Μπαχρέιν, το Ιράκ και τον Λίβανο, για να
υποστηριχθεί η εκστρατεία προσηλυτισμού στο νέο δόγμα. Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι
μέχρι το τέλος του δέκατου έκτου αιώνα οι περισσότεροι μουσουλμάνοι στην ευρύτερη
περιοχή του Ιράν είχαν γίνει σιίτες. Οι σιίτες μοιράζονται με τους σουνίτες
μουσουλμάνους τρεις βασικές αρχές του Ισλάμ: α) υπάρχει ένας Θεός που είναι ένα
ενιαίο ον, β) ο Μωάμεθ είναι ο τελευταίος μιας σειράς προφητών που αρχίζει με τον
Αβραάμ και συμπεριλαμβάνει όλους τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς και
τον Ιησού και ο Θεός επέλεξε τον Μωάμεθ ως τελικό αγγελιοφόρο του για την
ανθρωπότητα και γ) αποδέχεται ανάσταση του σώματος και της ψυχής την ημέρα της
κρίσης. Οι σιίτες πιστεύουν επίσης σε δύο επιπλέον αρχές του Ισλάμ: η θεία δικαιοσύνη
θα ανταμείψει ή θα τιμωρήσει τους πιστούς με βάση τις πράξεις τους που εκπορεύονται
από τη δική τους ελεύθερη βούληση και ότι οι δώδεκα ιμάμηδες ήταν διάδοχοι του
Μωάμεθ. Ο όρος «ιμάμης» στους σιίτες παραδοσιακά χρησιμοποιείται μόνο για τον
Αλή και 11 απογόνους του, ενώ στους σουνίτες ο ιμάμης είναι ο ηγέτης της προσευχής.
Οι σιίτες μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι υπάρχουν επτά πυλώνες της πίστης και οι πρώτοι
πέντε από αυτούς τους πυλώνες είναι κοινοί με τους σουνίτες μουσουλμάνους.
Shahada, η ομολογία της πίστης, Namaz, η τελετουργική προσευχή, zakat, η
ελεημοσύνη, sawm, η νηστεία και η περισυλλογή κατά τη διάρκεια των ωρών της
ημέρας το σεληνιακό μήνα του Ραμαζάν (Ραμαζάνι) και Χατζ, το προσκύνημα στις
ιερές πόλεις της Μέκκα και της Μεδίνας τουλάχιστον μια φορά στη ζωή ενός ατόμου.
Οι άλλοι δύο πυλώνες, οι οποίοι διαφοροποιούνται από τους σουνίτες, είναι η τζιχάντ,
ο ιερός πόλεμος για την προστασία των ισλαμικών εδαφών και πεποιθήσεων και η
απαίτηση να κάνουν καλά έργα και να αποφεύγουν κακές σκέψεις, λόγια και πράξεις.
Το δόγμα του σιιτικού Ισλάμ θεωρεί τον διάδοχο του Μωάμεθ όχι μόνο πολιτικό ηγέτη
αλλά και πνευματικό και θα πρέπει να έχει την ικανότητα να αναλύει τις βαθύτερες
έννοιες του Κορανίου καθώς και του Ισλαμικού Νόμου (Σαρία). Είναι χαρακτηριστικό
των σιιτών η συνεχής αναδιατύπωση του δόγματος με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα
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την ανακήρυξη του velayat-e-faqih εκ μέρους του Ayatollah Khomeini που σχετίζεται
με την πολιτική καθοδήγηση των πιστών από νομομαθείς, επί του ισλαμικού νόμου,
κληρικούς. Η κεντρική ιδέα της συγκεκριμένης προέκτασης του δόγματος έγκειται στην
αντίληψη ότι, ο κλήρος, λόγω της γνώσης των νόμων του Θεού, είναι ικανότερος να
κυβερνήσει τους πιστούς προκειμένου να προετοιμαστούν για την αιώνια ζωή και
προσέφερε το θεολογικό υπόβαθρο για την επιβολή της θεοκρατικής κυβέρνησης στο
Ιράν με την έκρηξη της Ισλαμικής επανάστασης του 1979, μεταμορφώνοντας σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα την ιρανική κοινωνία (Federal Research Division, 2008.).
Η ιρανική κοινωνία διακρίνεται για τον σαφή διαχωρισμό των τάξεων που την
αποτελούν. Υπό την σαρωτική επίδραση της ισλαμικής επανάστασης η κοινωνία πλέον
απαρτίζεται από τρεις μεγάλες κατηγορίες – τάξεις. Τους πλουσίους, μια έννοια που
στο Ιράν έχει έντονα αρνητική χροιά, την μεσαία τάξη και την λεγόμενη εργατική τάξη.
Στην πραγματικότητα βέβαια, η κοινωνική δομή είναι εξαιρετικά συνθετότερη καθώς
υποδιαιρείται περαιτέρω εντός των τριών τάξεων. Μέχρι και την δεκαετία του 1990 η
κοινωνική άνοδος ήταν αποκλειστικό προνόμιο των κληρικών και των πολιτών οι
οποίοι είχαν ενεργό συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για την ανατροπή του Σάχη. Στις εν
λόγω κατηγορίες πολιτών δοθήκαν καίριες θέσεις της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας
και της ασφάλειας της χώρας.
Η ανώτερη τάξη αποτελείται σε πολλές περιπτώσεις από τους ίδιους πολίτες που την
απάρτιζαν προ της ισλαμικής επανάστασης. Παρά το γεγονός ότι αρχικά
παραμερίστηκε όλη η παλαιά ελίτ και απογυμνώθηκε από τις εξουσίες της, παρόλαυτα
όσοι δεν εγκατέλειψαν την χώρα διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τον πλούτο τους, χωρίς
βέβαια να κατέχουν πολιτικά ισχυρές θέσεις διατηρώντας ωστόσο στενούς δεσμούς με
πολιτικώς σημαίνοντες προσωπικότητες. Στην ανώτερη τάξη επίσης ανήλθαν τόσο
μέλη του κλήρου όσο και αντιφρονούντες της προεπαναστατικής εποχής που
ευνοήθηκαν από τις αλλαγές που επήλθαν στην χώρα. Μετά την επανάσταση η
σύνθεση των μελών της μεσαίας τάξης δεν αλλοιώθηκε αλλά διπλασιάστηκε το μέγεθος
της ( από 15% το 1979 στα 32% το 2000). Αποτελείται από επιχειρηματίες, εμπόρους,
επιστημονικό προσωπικό, ακαδημαϊκούς, δημοσίους υπαλλήλους και κληρικούς
μεσαίας βαθμίδας. Η μεγάλη διαίρεση μεταξύ κοσμικού και θρησκευτικού βίου έγειρε,
με την επιρροή της επανάστασης, υπέρ της θεοκρατικής θεώρησης της πολιτικής και
της κοινωνικής οργάνωσης.

42

Η εργατική τάξη δέχτηκε τεράστια ώθηση κατά τη διαδικασία της εκβιομηχάνισης της
χώρας που επιχειρήθηκε την περίοδο των Pahlavi και συνέχισε να αναπτύσσεται και
μετά τα γεγονότα της δεκαετίας του 70. Αποτελείται από τους απασχολούμενους στους
διάφορους

τομείς

της

οικονομίας

(πετρελαιοπαραγωγικός,

κατασκευαστικός,

βιομηχανικός και μεταφορές). Το θεοκρατικό καθεστώς χρησιμοποιεί θρησκευτικές
ισλαμικές ενώσεις προκειμένου να ασκεί επιρροή και να ελέγχει το εργατικό δυναμικό,
αποτρέποντας την εκδήλωση απεργιών και διαμαρτυριών. Μια υποδιαίρεση της
εργατικής τάξης είναι η mostazafin που θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ως
«καταπιεσμένη», τα μέλη της οποίας διαβιούν στα όρια ή κάτω από το επίπεδο της
φτώχειας και στις πόλεις άνω των 250.000 κατοίκων αποτελούν το 50% του
πληθυσμού.
Η οικογένεια παίζει τεράστιο ρόλο στην ιρανική κοινωνία και όλες οι εκφάνσεις του
δημόσιου βίου (οικονομία , πολιτική) επηρεάζονται από τους συγγενικούς δεσμούς. Η
έννοια της οικογένειας στο Ιράν δεν περιλαμβάνει μόνο την πυρηνική (γονείς και
τέκνα) αλλά και την διευρυμένη με την συμμετοχή στενών ή και μακρινών συγγενών
όπου τα επιτυχημένα μέλη έχουν την υποχρέωση να βοηθούν τους λιγότερο τυχερούς ή
προικισμένους συγγενείς. Η συγκεκριμένη πρακτική η οποία ευνοεί συνθήκες
νεποτισμού δεν αντιμετωπίζεται από τους Ιρανούς ως διαφθορά και αναξιοκρατία,
αλλά ως μια θετική στάση. Το μέγεθος της πυρηνικής οικογένειας είναι συνήθως μικρό
– ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές – με την πλειοψηφία να αριθμεί τρία έως τέσσερα
μέλη, ενώ τα θήλεα προστατεύονται από τις εξωτερικές επιρροές. Ιδιαίτερη αξία δίνεται
στις φιλικές σχέσεις. Οι φίλοι ανήκουν στον διευρυμένο κοινωνικό κύκλο της
οικογένειας και οι υποχρεώσεις προς αυτούς προσομοιάζουν με τις ανάλογες προς τους
συγγενείς. Οι Ιρανοί διαχωρίζουν την συμπεριφορά τους σε δύο βασικές κατηγορίες τον
δημόσιο βίο (zahat) και τον ιδιωτικό (batin). Στον δημόσιο βίο συμμορφώνουν την
συμπεριφορά τους προσαρμοζόμενοι στις κοινωνικές απαιτήσεις και μόνο μέσα στα
πλαίσια της οικογένειας τους αισθάνονται ελεύθεροι να εκφραστούν.
Αρχηγός της οικογένειας είναι ο σύζυγος–πατέρας στον οποίο δικαιωματικά αποδίδεται
σεβασμός και υποταγή από τα υπόλοιπα μέλη. Μετά την δεκαετία του 1980 ανέβηκε
σημαντικά ο μέσος όρος ηλικίας των νεόνυμφων (ανδρών και γυναικών) καθώς οι
γονείς προέτρεπαν τους νέους να αποκτήσουν καλύτερη μόρφωση και άρα να
καθυστερήσουν την έγγαμη συμβίωση. Οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο
καθορίζονται από θρησκευτικούς νόμους τους οποίους η πολιτεία ενισχύει με την
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νομοθέτηση ανάλογων διατάξεων. Η διαδικασία επιλογής συζύγου υπαγορεύεται από
έθιμα και οικονομικά συμφέροντα ενώ υπάρχει σαφής προτίμηση για γάμους μεταξύ
μελών της διευρυμένης οικογένειας παρά το γεγονός ότι η πρακτική αποδοκιμάζεται
από την πλειοψηφία των υποψηφίων μελλόνυμφων. Το τυπικό για την σύναψη της
γαμήλιας σχέσης περιλαμβάνει την αποδοχή του συζύγου εκ μέρους της οικογένειας
της υποψήφιας νύφης και ακολουθεί η διαπραγμάτευση για το ύψος της προίκας που
πρέπει να καταβάλει ο γαμπρός. Ακολουθεί η φάση του αρραβώνα η οποίος διαρκεί
κατά μέσο όρο ένα έτος και ο γάμος, που πραγματοποιείται με θρησκευτική τελετή. Η
πολυγαμία δεν απαγορεύεται, ωστόσο είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Μια ιδιομορφία
που απαντάται στου σιίτες μουσουλμάνους είναι η έννοια της muta που αποτελεί ένα
είδος προσωρινού γάμου που μπορεί να διαρκεί από λίγες ώρες έως 99 έτη, ενώ ο
αριθμός muta γάμων που μπορεί να συνάψει ένας άντρας είναι απεριόριστος. Και η
συγκεκριμένη πρακτική συναντά την αποδοκιμασία της ιρανικής κοινωνίας και
περιορίζεται σε μέλη της πολιτικής και κοινωνικής ελίτ. Ο θρησκευτικός νόμος
επιτρέπει στον σύζυγο να καταγγείλει μονομερώς την έγγαμη σχέση και να χωρίσει την
γυναίκα του, ενώ οι γυναίκες δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση διαζυγίου μόνο σε
περιπτώσεις που στοιχειοθετείται ψυχική πάθηση ή ανικανότητα. Παρά το γεγονός ότι
οι μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1990 έδωσαν περισσότερα δικαιώματα στις
γυναίκες, το διαζύγιο καταδικάζεται από την ιρανική κοινωνία και τα ποσοστά
διαζευγμένων είναι εξαιρετικά χαμηλά. Η θέση της γυναίκας στην ιρανική κοινωνία
διέπεται από πολλούς περιορισμούς. Παραδοσιακά οι Ιρανοί επιθυμούσαν την απουσία
των γυναικών από τον δημόσιο βίο και την απασχόληση τους με τα καθήκοντα του
νοικοκυριού και της ανατροφής των τέκνων. Η δυναστεία των Pahlavi προσπάθησε να
δυτικοποιήσει το Ιράν, απαγορεύοντας μεταξύ άλλων την παραδοσιακή μαντίλα
(chador), προωθώντας την εκπαίδευση των γυναικών και παραχωρώντας το 1963
δικαίωμα ψήφου, συνάντησε ωστόσο την αντίδραση του κλήρου. Οι γυναίκες
συμμετείχαν ενεργά στην ισλαμική επανάσταση για την ανατροπή του Σάχη και
σημαντικός αριθμός κατετάγη ακόμη και σε ένοπλες οργανώσεις. Με την εγκαθίδρυση
της δημοκρατίας το νέο καθεστώς κάλεσε τις γυναίκες να στελεχώσουν τον δημόσιο βίο
με την τήρηση ωστόσο του λεγόμενου hejab που συνίσταται στην ενδυμασία της
γυναίκας με τρόπο που να αποκρύπτει τις αναλογίες και τα χαρακτηριστικά της,
αφήνοντας εκτεθειμένα μόνο πρόσωπο και παλάμες. Η επιβολή του hejab έγινε
αποδεκτή από τις γυναίκες ως το αντίτιμο για την συμμετοχή τους στα κοινά και στην
αγορά εργασίας. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των εργαζόμενων και μορφωμένων
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γυναικών συνεχώς αυξάνεται, οι αμοιβές τους υπολείπονται των αναλόγων των ανδρών
συναδέλφων τους, ενώ παράλληλα αποκλείονται από προαγωγές και από την κατάληψη
νευραλγικών θέσεων, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις. Η δυτική κοινωνία έχει
διαμορφώσει μια στερεότυπη αντίληψη που θεωρεί ότι οι γυναίκες στο Ιράν αποτελούν
τα θύματα μιας κοινωνίας οργανωμένη σε μια πατριαρχική βάση, ωστόσο η εικόνα της
«υποταγμένης» γυναίκας φαίνεται να έχει πλέον ξεπεραστεί. Παρά το γεγονός ότι
εξακολουθούν να υφίστανται απαγορεύσεις, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι αυστηροί
κανόνες συμπεριφοράς τείνουν προς τη χαλάρωση και είναι χαρακτηριστικό ότι έχει
δημιουργηθεί μια τάξη θρησκευτικών ηγετών θηλυκού γένους που αποτελείται από
γυναίκες που έχουν παρακολουθήσει ιερατικές σχολές και έχουν καταστεί mujtahedeh
(ισλαμικοί δικαστές). (Federal Research Division, 2008.), (Commisceo Global, 2016),
(Beeman, 2005).
4.4.2.B. Ινδία
Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις εκφάνσεις του βίου των Ινδών είναι
χαρακτηριστική και καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την, έστω και επιφανειακή,
κατανόηση της Ινδίας, από την σκοπιά του δυτικού παρατηρητή.
Το πλήθος των εθνικών ομάδων και των πολιτισμών που απαρτίζουν την ομοσπονδιακή
δημοκρατία της Ινδίας είναι τεράστιο. Λόγω των ιδιαίτερων ιστορικών συνθηκών
ομιλούνται σήμερα 1.652 γλώσσες και διάλεκτοι, ενώ, ως επίσημες γλώσσες του
κράτους έχουν αναγνωριστεί 18 γλώσσες και διάλεκτοι. Κάθε πολιτεία της Ινδίας
αναγνωρίζει διαφορετικές επίσημες γλώσσες, κάποιες εκ των οποίων δεν χαίρουν
αναγνωρίσεως από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ κάποιες εκ των πολιτειών
αναγνωρίζουν περισσότερες της μιας επίσημες γλώσσες ή διαλέκτους. Από αυτές, η
διάλεκτος χίντι που χρησιμοποιεί το αλφάβητο ντεβανγκαρί, ομιλείται από το 30% του
πληθυσμού. Επίσημες γλώσσες είναι ακόμη η μπενγκάλι, η τελούγκου, η μαράθι, η
ταμίλ, η ουρντού, η γκουγιαράτι, η μαλαγιαλάμ, η ορίγια, η κανάντα, η πουντζάμπι, η
κασμίρι, η σίντχι, η σανσκριτική, η ασαμέζι. Στην καθημερινή ζωή συνηθίζονται άλλες
24 ινδοϊρανικές διάλεκτοι, που η καθεμία χρησιμοποιείται από περισσότερους από ένα
εκατομμύριο κατοίκους. Η ποικιλία που χαρακτηρίζει την προφορική και γραπτή
επικοινωνία και η σύγχυση που δημιουργεί στην καθημερινότητα, βρήκε διέξοδο στη
χρήση της αγγλικής γλώσσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 55% των σχολείων της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με εξαετές πρόγραμμα φοίτησης, η αγγλική διδάσκεται
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ως δεύτερη γλώσσα, ενώ παράλληλα η ευχερής γνώση της είναι απολύτως απαραίτητη
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε κάθε κρίσιμο τομέα της οικονομίας
(επιχειρήσεις, εμπόριο, διακυβέρνηση, επιστήμη και τεχνολογία).
Το Σύνταγμα της χώρας κατοχυρώνει την ανεξιθρησκεία χωρίς να αναγνωρίζει καμία
θρησκεία ως επίσημη θρησκεία του κράτους. Η πλειονότητα των κατοίκων της Ινδίας
σε ποσοστό που ανέρχεται σε 81,3%, είναι ινδουιστές. Το Ισλάμ διαδόθηκε στη χώρα
με τον ερχομό των Αράβων τον 8ο αιώνα και σήμερα το 12% περίπου των κατοίκων
είναι μουσουλμάνοι. Ποσοστό 2,3% του πληθυσμού είναι χριστιανοί, απόγονοι κυρίως
των Ευρωπαίων που έφτασαν στη χώρα το 16ο αιώνα, ενώ το 1,9% των Ινδών ανήκουν
στο σιχισμό, μια αίρεση που γεννήθηκε το 16ο αιώνα και συνδυάζει στοιχεία του
ινδουισμού και του μουσουλμανισμού. Ο βουδισμός εμφανίστηκε τον 5ο αιώνα π.Χ.
και παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τον ινδουισμό, απορρίπτοντας όμως το σύστημα
της διαίρεσης των πιστών σε κάστες και συγκεντρώνει σήμερα το 0,8% του πληθυσμού.
Ο ζαϊνισμός, οι οπαδοί του οποίου αποτελούν το 0,5% του πληθυσμού, γεννήθηκε τον
6ο αιώνα π.Χ. και πρεσβεύει την αρχή της μη άσκησης βίας. Υπάρχει ακόμα ένα μικρό
ποσοστό οπαδών του ζωροαστρισμού και ιουδαίων. Αν και ο σιχισμός, ο ζαϊνισμός και
ο βουδισμός γεννήθηκαν στην Ινδία και κάποτε είχαν πολλούς πιστούς, οι οπαδοί τους
σήμερα έχουν περιοριστεί σημαντικά (Federal Research Division, 1996). Όπως
περιγράφηκε ανωτέρω, η πλειοψηφία των Ινδών ασκεί την λατρεία του Ινδουισμού ο
οποίος περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία πρακτικών και εξελίσσεται αδιάκοπα από την
αρχαιότητα έως σήμερα. Η επίσημη ονομασία είναι βραχμανισμός, προερχόμενη από
την ανάλογη ονομασία της κάστας των Ινδών ιερέων (βραχμάνοι), ωστόσο έχει
επικρατήσει ο όρος ινδουισμός που προέρχεται από τον ποταμό Ινδό και
χρησιμοποιούνταν από τους μουσουλμάνους, για να χαρακτηριστούν οι μη
μουσουλμάνοι κάτοικοι της περιοχής. Αρχικά, θρησκεία των αυτοχθόνων Ινδών, ήταν
ουσιαστικά η λατρεία της φύσης η οποία σταδιακά εξελίχθηκε και συστηματοποιήθηκε
από τους ιερείς και ενστερνίστηκε την ιδέα ότι ο κόσμος διέπεται από κάποιο καθολικό
νόμο (ντάρμα), η επίγεια έκφανση του οποίου είναι το αυστηρό, ιεραρχικό κοινωνικό
σύστημα των καστών, καθώς και την ιδέα ότι ο κόσμος συνεχώς φτάνει σε ένα τέλος
και ξεκινάει από την αρχή. Η κυκλική κίνηση χώρου και χρόνου ονομάζεται Samsara
και συνδέεται με την πίστη των Ινδών στην μετενσάρκωση. Ακόμη μια ιδιαιτερότητα
είναι ότι ως θρησκεία δεν αναγνωρίζει κάποιον ιδρυτή, ούτε κάποια θεότητα με την
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έννοια του σωτήρα, ανάλογη της χριστιανικής πίστης (Federal Research Division,
1996).
Η ινδική κοινωνία είναι αυστηρά ιεραρχική και η λειτουργία της διέπεται από την
ύπαρξη διακριτών κοινωνικών ομάδων (κάστες). Σύμφωνα με τον ινδουισμό, «ο Θεός
γέννησε πρώτα τους Βραχμάνους από το στόμα του, μετά γέννησε απ' τα μπράτσα του
τους Κσατρίγιε τους πολεμιστές, για να προστατεύουν τους Βραχμάνους. Μετά έβγαλε από
την κοιλιά του τους Βέσναβ, για να κάνουν εμπόριο. Και τέλος, έβγαλε τους Σούντρ από
τα πόδια του, για να υπηρετούν όλους τους από πάνω». Η κάστα έχει τη θεμελίωσή της
στο μεταφυσικό ινδουιστικό νόμο του Ντάρμα, στην ανάγκη δηλαδή να
συμμορφώνεται το άτομο στο ρυθμό, στην τάξη, στην ιεραρχία του σύμπαντος, από την
οποία απορρέει και η λειτουργική του θέση μέσα στην κοινωνία, σύμφωνα με τη φύση
του καθενός. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κάστα έχει βαθιές μεταφυσικές ρίζες. Στηρίζεται
πάνω σε μια αντίληψη για την πραγματικότητα, για το σύμπαν ολόκληρο, για το
γίγνεσθαι του κόσμου και είναι αναπόσπαστο τμήμα της ινδουιστικής θρησκευτικής
φιλοσοφίας. Γενικότερα, ο θεσμός της κάστας, που επιβλήθηκε από τους βραχμάνους,
συνεπάγεται τρεις βασικές απαγορεύσεις: α) απαγορεύεται ο γάμος με άτομο άλλης
κάστας. β) απαγορεύεται ν' ακουμπήσει κανείς ή να έχει οποιαδήποτε συναναστροφή ή
κάθε είδους επαφή με άτομα κατώτερης κάστας. Αν κάποιο άτομο ανώτερης κάστας
παραβίαζε αυτούς τους κανόνες, τον θεωρούσαν ακάθαρτο και κατασπιλωμένο, ενώ
κάθε άτομο είχε καθήκον να εκτελεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
κοινωνική του θέση, γ) κάθε προσπάθεια να μεταπηδήσει κανείς σε άλλη κάστα
θεωρείτο όχι μόνο μάταιη, αλλά και καταδικαστέα. Τιμωρείται σ' αυτή τη ζωή, αλλά
επισύρει και μετά το θάνατο τιμωρίες. Η αυστηρή ιεράρχηση της κοινωνίας και ο
διαχωρισμός των πολιτών σε κάστες, δεν αποτελεί μια πρακτική του παρελθόντος, αλλά
εξακολουθεί να επηρεάζει την Ινδική κοινωνία στον 21ο αιώνα, παρά την ύπαρξη
δημοκρατικού καθεστώτος και συντάγματος που υπαγορεύει την ισότητα των πολιτών
ανεξαρτήτως καταγωγής.
Πυρήνας της ινδικής κοινωνίας είναι η οικογένεια και ένα από τα σημαντικότερα
κλειδιά για την κατανόηση της ινδικής κουλτούρας είναι η αντίληψη του πόσο
σημαντική είναι η αλληλεξάρτηση των μελών μιας οικογενείας ή μιας ομάδας για τους
Ινδούς. Κάθε Ινδός γεννιέται στους κόλπους μιας ομάδας είτε αυτή είναι η οικογένεια,
είτε η φυλή, είτε η κάστα και ζει με την αίσθηση ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής της ομάδας. Πιθανώς, ο μεγαλύτερος φόβος για έναν Ινδό να είναι η πιθανότητα
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της μοναξιάς, η αποξένωση και η απουσία της κοινωνικής υποστήριξης. Η
συναναστροφή και αλληλεπίδραση με τα μέλη της ομάδας αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα και οι κοινωνικοί δεσμοί είναι ισχυροί και με μεγάλη διάρκεια. Στην
Ινδία η πλειοψηφία του πληθυσμού ζει εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και
συνηθίζεται να κατοικούν κάτω από την ίδια στέγη τρεις ή και τέσσερεις οικογένειες
που συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς. Η δομή των οικογενειών διέπεται
από αυστηρή ιεραρχία. Οι νέοι και οι γυναίκες θεωρούνται κατώτεροι των γηραιότερων
και των ανδρών αντίστοιχα και οφείλουν σε αυτούς υπακοή και συμμόρφωση. Η
συνοχή της ομάδας θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, ενώ, προκειμένου να επιτευχθεί
γαλήνη και ισορροπία, αποθαρρύνεται, εντός των πλαισίων της διευρυμένης
οικογένειας, η επίδειξη οικειότητας μεταξύ των συζύγων ή μεταξύ γονέων και τέκνων
(Federal Research Division, 1996).
4.4.2.C. Κίνα
Τα αρχαιότερα ίχνη γραφής στην κινεζική, εντοπίζονται χαραγμένα σε όστρακα και
οστά, και χρονολογούνται γύρω στο 1.700-1.046 π.Χ., την εποχή της δυναστείας Σανγκ.
Χωρίς να συνυπολογίσει κάποιος τις πολυπληθείς κινέζικες κοινότητες του εξωτερικού,
η κινεζική ομιλείται από ένα σύνολο 1,3 δις ανθρώπων εντός Κίνας και συγκαταλέγεται
στις πέντε επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Στην Κίνα επικρατεί πλουραλισμός ως προς τα
γλωσσικά ιδιώματα που δεν αγγίζει ωστόσο τον ανάλογο της Ινδίας. Συνολικά στην
κινεζική επικράτεια υφίστανται πενήντα έξη γλώσσες που ομιλούνται από ισάριθμες
εθνικές

ομάδες.

Επίσημες

γλώσσες

είναι

τα

κλασσικά

Μανδαρίνικα,

που

χρησιμοποιούνται στην μεγαλύτερη έκταση της επικράτειας καθώς και στην γειτονική
Ταιβάν, τα καντονέζικα (περιοχή Hong Kong και Μακάο), τα αγγλικά (Hong Kong) και
τα πορτογαλικά (πρώην αποικία Μακάο). Στην κινεζική, σε αντίθεση με τις
περισσότερες γλώσσες, δεν υφίσταται αλφάβητο αλλά ιδεογράμματα (περισσότερα από
50.000), ενώ η γραμματική είναι σχετικά απλούστερη, λόγω της έλλειψης άρθρων,
γένους και πτώσεων. Η Κινέζικη γλώσσα έχει 4 τόνους και η έννοια της κάθε λέξης
κανονίζεται όχι μόνο από τα συστατικά της στοιχεία, αλλά από την ένταση του τόνου
και από την θέση που έχει η εν λόγω λέξη μέσα στην πρόταση (σύνταξη). Προκειμένου
η εισαγωγή στην εκμάθηση της κινέζικης γλώσσας να καταστεί ευκολότερη, η
κυβέρνηση της Κίνας εισήγαγε το 1958 το σύστημα Pinyin σε μια προσπάθεια να
αποδοθεί η κινεζική γραφή με λατινικούς χαρακτήρες.
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Παραδοσιακά η θρησκεία δεν έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως από την, εμποτισμένη με την
φιλοσοφία του Κομφούκιου, κινεζική νομενκλατούρα. Βουδιστές και Ταοιστές μοναχοί
διατηρούσαν χαμηλή κοινωνική θέση και ισχύ, ενώ δεν αναγνωρίζονταν ως πρότυπα
συμπεριφοράς από τους Κινέζους. Από τα ιστορικά χρόνια το θρησκευτικό συναίσθημα
ήταν χαλαρό και η ίδια στάση εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα με την άρχουσα τάξη
να είναι όλο και λιγότερο θρησκευόμενη και με την ύπαρξη ελαχίστων – για το μέγεθος
της χώρας – κληρικών και πιστών. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την δεκαετία του
1950 μεγάλο μέρος μοναχών απεκδύθηκαν του σχήματος και επανήλθαν στην κοσμική
ζωή. Κατά την διάρκεια της πολιτισμικής επανάστασης πολεμήθηκαν τα, έστω και
ισχνά, κέντρα θρησκευτικής πίστεως, ενώ πληθώρα ναών και λατρευτικών σημείων
άλλαξαν χρήσεις. Με τις μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1980 το κράτος χαλάρωσε
τα αυστηρά μέτρα εναντίον της θρησκείας, οι λατρευτικοί ναοί ανακαινίσθηκαν και
απεδόθησαν και πάλι για χρήση από τους πιστούς.
Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η κινεζική κοινωνία ορίζεται πλέον κατά γράμμα
από τις επιταγές του παντοδύναμου κομμουνιστικού κόμματος, ωστόσο οι
παραδοσιακές κινεζικές αξίες συνετέλεσαν και αυτές σε μεγάλο βαθμό στην
διαμόρφωση των αντιλήψεων της σύγχρονης κινεζικής κοινωνίας. Στάσεις όπως, η
πίστη στην ορθή διακυβέρνηση από μια μορφωμένη ελίτ, η ανάγκη ύπαρξης μιας
αυστηρής ιεραρχίας και η αναγνώριση του σημαίνοντος ρόλου του κράτους στην
κοινωνική οργάνωση, προέρχονται από τα βάθη της κινεζικής παράδοσης. Η
διδασκαλία του Κομφούκιου, η οποία έχει επηρεάσει βαθύτατα την κινεζική σκέψη,
ορίζει έναν κώδικα συμπεριφοράς των ατόμων που εξαρτάται από την σχέση που
τηρούν μεταξύ τους. Αναγνωρίζονται πέντε βασικές σχέσεις: α) άρχοντος και υπηκόου,
β) ανδρογύνου, γ) γονέων και τέκνων, δ) αδερφών και ε) φίλων. Ο Κομφουκιανισμός
πρεσβεύει τις έννοιες του καθήκοντος, της ειλικρίνειας, της πίστης, της τιμής και του
σεβασμού προς την τρίτη ηλικία, θεωρεί δε, ότι η διατήρηση της γαλήνης στις σχέσεις
των ατόμων προωθεί την κοινωνική σταθερότητα. Παρά το γεγονός ότι η σύγχρονη
Κίνα έχει διαφοροποιηθεί δραματικά από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα οι ίδιες αρχές
εξακολουθούν να διαποτίζουν την κοινωνία.
Οι κοινωνικές τάξεις που απαρτίζουν το σώμα της κινεζικής κοινωνίας είναι τέσσερεις
και ορίστηκαν από τον Μάο Τσε Τούνγκ με την επικράτηση του κομμουνιστικού
κόμματος στα πολιτικά πράγματα. Είναι οι εργάτες, οι αγρότες, οι μικροαστοί και οι
επιχειρηματίες. Ο καταιγιστικός ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας και των επιστημών
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σε συνάρτηση με το ολοένα και μεγαλύτερο άνοιγμα της Κίνας στην Δύση, δημιουργεί
νέες ισορροπίες, χωρίς ωστόσο την απώλεια του ελέγχου από το, πανταχού παρόν,
κομμουνιστικό κόμμα. Το πολιτικό σύστημα αλλά και η κινεζική φιλοσοφία δεν
αποκλείει κανέναν πολίτη από την επιδίωξη της κοινωνικής ανέλιξης, ωστόσο,
βασιλικές οδοί θεωρούνται, η εκπαίδευση – την οποία και εκτιμούν ιδιαίτερα οι Κινέζοι
– και η συμμετοχή στο κομμουνιστικό κόμμα.
Ο ρόλος της οικογένειας ήταν και παραμένει σημαντικός στην υποστήριξη των μελών
της και στην εξασφάλιση των απαραίτητων εφοδίων. Οι νόρμες της κινεζικής
κουλτούρας επιβάλλουν την σύναψη γάμου για όλα τα μέλη, θεωρούν ότι η έγγαμη
σχέση θα πρέπει να έχει μόνιμο χαρακτήρα, ενώ η διαδοχή αποτελεί υπόθεση των
αρρένων απογόνων οι οποίοι έχουν και την ευθύνη φροντίδας των ηλικιωμένων
προγόνων. Η κεντρική εξουσία ασκεί στενό έλεγχο στο πρωταρχικό κύτταρο της
κοινωνίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιβολή νόμων από την κινεζική
κυβέρνηση που προέβλεπαν έλεγχο των γεννήσεων και περιορισμό στον αριθμό των
τέκνων που μπορεί να αποκτήσει ένα ζευγάρι, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η
πληθυσμιακή έκρηξη. Ο ρόλος της γυναίκας στην σύγχρονη Κίνα έχει αναβαθμιστεί
αισθητά σε σχέση με τις αρχές του 20ου αιώνα, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι
υποτιμημένος σε σχέση με τον ανάλογο των αρρένων, καθώς, σε γενικές γραμμές, οι
γυναίκες καταλαμβάνουν τις λιγότερο ελκυστικές εργασίες, ενώ παράλληλα αμείβονται
με λιγότερα χρήματα συγκρινόμενες με τους άντρες συναδέλφους τους (Federal
Research Division, 1988), (Commisceo Global, 2016).
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4.5. Διαστάσεις του Hofstede και κουλτούρα Ιράν, Ινδίας και Κίνας
Σε συνέχεια όσων εκτέθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, στον πίνακα που ακολουθεί
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μέτρησης των τριών πολιτισμών και επιχειρείται
μια ανάλυση επί τεσσάρων επιμέρους παραμέτρων : α) απόσταση εξουσίας, β)
ατομικισμός έναντι κολεκτιβισμού, γ) αρσενικός έναντι θηλυκού χαρακτήρα και δ)
αποφυγή αβεβαιότητας.

Πηγή: Διασκευή από https://www.geert-hofstede.com/countries.html

4.5.1. Απόσταση εξουσίας
Σύμφωνα με την έρευνα και οι τρεις πολιτισμοί χαρακτηρίζονται σε κάποιο βαθμό ως
ιεραρχικοί,

παρουσιάζοντας

ωστόσο

σημαντικές

μεταξύ

τους

διαφορές.

Η

βαθμολόγηση του Ιράν υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι αποδέχονται μια δομή κατανομής
εξουσίας όπου κάθε μέλος της ομάδος έχει μια συγκεκριμένη θέση η οποία και δεν
απαιτεί περαιτέρω αιτιολόγηση, καθώς και ότι η ιεραρχία θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει
εγγενείς ανισότητες των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, η κεντροποίηση της λειτουργίας
των οργανισμών της κοινωνίας είναι επιθυμητή και οι κείμενοι σε κατώτερες βαθμίδες
αναμένουν οδηγίες και προσανατολισμό από τους ανώτερους ιεραρχικά.
Σε Ινδία και Κίνα τα χαρακτηριστικά αυτά επιτείνονται. Η εξαιρετικά υψηλή
βαθμολόγηση ερμηνεύεται ως πλήρης αποδοχή της ανισότητας μεταξύ των μελών του
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συνόλου. Στο πλαίσιο αυτό, οι υφιστάμενοι είναι απόλυτα εξαρτημένοι από τους
προϊσταμένους τους και υποταγμένοι σε αυτούς, αναμένοντας σαφή και λεπτομερή
καθοδήγηση καθώς και τον αυστηρό καθορισμό του πλαισίου εντός του οποίου
μπορούν και οφείλουν να κινηθούν. Η ύπαρξη ελεγκτικών μηχανισμών είναι συχνή και
επιθυμητή καθώς προσφέρουν σιγουριά, σε ψυχολογικό επίπεδο, λειτουργώντας ως
πυξίδες για την επιβεβαίωση της ορθής πορείας εκτέλεσης των εντολών. Σε τόσο
αυστηρά ιεραρχικές κοινωνίες η ροή της επικοινωνίας ξεκινά από την κορυφή της
πυραμίδας με κατεύθυνση προς την βάση και η αρνητική, προς τα άνω,
ανατροφοδότηση είναι απαγορευτική καθώς με τον τρόπο αυτό θα αμφισβητούνταν η
ορθότητα των επιλογών της ηγεσίας. Η επικοινωνία με τους ανώτερους ιεραρχικά έχει
επίσημη χροιά ακόμα και όταν τα άτομα διαθέτουν κάποιο βαθμό οικειότητας, ενώ η
επαφή με κλιμάκια εξουσίας ανώτερα του άμεσου προϊσταμένου είναι εξαιρετικά
δυσχερής, εάν δεν αποκλείεται πλήρως.
Η συγκεκριμένη διάσταση εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει διαπραγματευτικές
διαδικασίες επιδρώντας σε παράγοντες όπως η σύνθεση και η εξουσία της
διαπραγματευτικής ομάδας, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και η αυστηρότητα του
πρωτοκόλλου που ακολουθείται στην επικοινωνία. Σε αυστηρά ιεραρχικές ομάδες είναι
αναμενόμενο η εξουσία να συγκεντρώνεται σε έναν ηγέτη ο οποίος έχει πλήρη εξουσία
λήψης αποφάσεων και ορίζει την πρόοδο της διαδικασίας. Παράλληλα, η ανάγκη
συνεχούς

καθοδήγησης

μπορεί

να

συνεπάγεται

καθυστερήσεις

καθώς

οι

διαπραγματευτές θα πρέπει να ενημερώνουν συνεχώς το κέντρο ισχύος για κάθε
εξέλιξη ζητώντας καθοδήγηση ή έγκριση για περαιτέρω ενέργειες.
4.5.2. Ατομικισμός έναντι κολεκτιβισμού
Η ανάλυση του εν λόγω δείκτη εμφανίζει και πάλι διαφορές μεταξύ των τριών
πολιτισμών με τα δύο άκρα του συνεχούς να καταλαμβάνονται από την Κίνα και την
Ινδία. Η Κίνα εμφανίζεται ως μια απόλυτα κολεκτιβιστική κοινωνία όπου οι άνθρωποι
ενεργούν με γνώμονα το καλό του συνόλου που ανήκουν, ακόμη και εάν οι στόχοι της
ομάδας δεν ταυτίζονται με τους ατομικούς. Ο βαθμός αφοσίωσης που επιδεικνύουν οι
Κινέζοι στον οργανισμό – επιχείρηση είναι χαμηλός, ενώ επιβάλλεται η ικανοποίηση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προσωπικές σχέσεις οι οποίες αποτιμώνται
ως εξαιρετικά σημαντικές. Οι Ινδοί, από την άλλη πλευρά, ισορροπούν μεταξύ
κολεκτιβισμού και ατομικισμού. Το άτομο στην ινδική κοινωνία επιθυμεί να ανήκει σε
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ένα ευρύτερο πλαίσιο, εντός του οποίου εργάζεται για το κοινό όφελος. Οι ενέργειές
του επηρεάζονται από την στάση που θα κρατήσουν απέναντι του τα ευρύτερα
κοινωνικά δίκτυα στα οποία ανήκει (οικογένεια, φιλικός κύκλος, ομάδα συνεργατών)
καθορίζοντας εν πολλοίς την στάση του, καθώς, πιθανή απόρριψη εκ μέρους των
κοινωνικών δικτύων θα δημιουργούσε σύγχυση στο σύστημα αξιών του ατόμου
αφήνοντάς το αποπροσανατολισμένο.
Η σχέση εργοδότη εργαζόμενου διέπεται από μια αρχή ανταλλαγής. Ο εργαζόμενος
προσφέρει πίστη και υποταγή και ο εργοδότης παρέχει ασφάλεια ανάλογη με αυτήν που
συναντάται στα πλαίσια της οικογένειας.
Το Ιράν κείται στο μέσο του συνεχούς ανάμεσα σε Κίνα και Ινδία και χαρακτηρίζεται
ως κολεκτιβιστική κοινωνία όπου προωθούνται οι ισχυροί και μακροχρόνιοι δεσμοί
μεταξύ ομάδος και ατόμου. Στο πλαίσιο αυτό κάθε μονάδα – μέλος αναλαμβάνει
ευθύνες και υποχρεώσεις έναντι του συνόλου, ενώ η πίστη στην κοινωνική ομάδα
θεωρείται ιερή και υπερβαίνει ακόμη και κατεστημένους νόμους και κανόνες.
4.5.3. Αρσενικός έναντι θηλυκού χαρακτήρα
Η ανάλυση της βαθμολόγησης του Ιράν στον εν λόγω δείκτη αποκαλύπτει έναν
πολιτισμό που διέπεται από «θηλυκές» αρχές. Οι άνθρωποι φαίνεται να εκτιμούν αξίες
όπως η ισότητα, η κοινωνική γαλήνη και η ισορροπία και αναμένεται να επιδεικνύουν
αλληλεγγύη στον εργασιακό βίο. Καταβάλλεται προσπάθεια αποφυγής των εντάσεων
και επίλυσης των συγκρούσεων μέσω διαπραγματεύσεων και αμοιβαίας προσαρμογής.
Η εργασία για τους Ιρανούς είναι ένα μέσο για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για την
ζωή και όχι αυτοσκοπός και θεωρούν τον ελεύθερο χρόνο κεφαλαιώδους σημασίας για
την

εξασφάλιση

ισορροπίας

μεταξύ

προσωπικής

και

επαγγελματικής

ζωής.

Χαρακτηρίζονται από ταπεινότητα και δεν επιδιώκουν να επιδεικνύουν πιθανά
αποδεικτικά της ισχύος τους (status symbols). Στον αντίποδα, Ινδία και Κίνα διέπονται
από πιο «αρρενωπές» αξίες. Η επίδειξη εξουσίας και πλούτου συνηθίζονται, εάν όχι
επιβάλλονται, και η εργασία αποτελεί το κέντρο της ζωής. Στην περίπτωση της Ινδίας
τα έντονα αρσενικά χαρακτηριστικά αμβλύνονται από την επικρατούσα ινδουιστική
θρησκεία που τιμά την επίδειξη ταπεινοφροσύνης και την εγκράτεια. Κάτι τέτοιο δεν
ισχύει για τους Κινέζους που είναι απόλυτα προσανατολισμένοι στην επίτευξη των
στόχων τους. Η συγκεκριμένη ανάλυση προσφέρει μια ερμηνεία για τον εξαντλητικό
ρυθμό εργασίας των Κινέζων οι οποίοι αξιολογούν τον ελεύθερο χρόνο ως «σπατάλη»,
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θυσιάζοντας την φροντίδα της οικογένειας τους και τις διακοπές, για χάρη της
εργασίας. Το αποτύπωμα του εν λόγω δείκτη είναι πανταχού παρόν στην κινεζική
κοινωνία και μπορούμε να το διακρίνουμε ακόμα και σε νεαρές ηλικίες (έντονα
ανταγωνιστική στάση των μαθητών για την επίτευξη υψηλών βαθμολογιών).
Η συγκεκριμένη διάσταση φαίνεται να επηρεάζει την διαπραγματευτική στρατηγική
που θα επέλεγε κάθε πολιτισμός, με τις «θηλυκές» κοινωνίες να αισθάνονται
περισσότερο οικεία με ένα στυλ συνθετικής διαπραγμάτευσης και τις αρρενωπές να
επιδιώκουν περισσότερο ανταγωνιστικές τακτικές που ταιριάζουν σε επιμεριστικές
διαπραγματεύσεις.
4.5.4. Αποφυγή αβεβαιότητας
Η ανάλυση του Hofstede αποτυπώνει ανάγλυφα την ανάγκη των Ιρανών για αποφυγή
καταστάσεων αβεβαιότητας. Προκειμένου η ιρανική κοινωνία

να

επιτύχει την

σταθερότητα, προωθεί την εφαρμογή αυστηρών κανόνων και αρχών λειτουργίας. Η
«ανορθόδοξη» συμπεριφορά και οι καινοτόμες ιδέες αντιμετωπίζονται τουλάχιστον με
επιφύλαξη, ενώ η ακρίβεια και η συνέπεια αξιολογούνται ως εξαιρετικά σημαντικές. Η
συγκεκριμένη παραδοσιακή στάση πιθανώς να σχετίζεται και με την πολυτάραχη
ιρανική ιστορία και την ισλαμική θρησκεία. Οι Ιρανοί, ειδικά τις δεκαετίες που
ακολούθησαν την ισλαμική επανάσταση, αντιμετώπισαν πληθώρα δυσκολιών
ερχόμενοι σε σύγκρουση με το σύνολο του δυτικού κόσμου, ενώ παράλληλα
στερούνταν

συμμάχων

ανεγνωρισμένης

ισχύος.

Η

μουσουλμανική

θρησκεία

παράλληλα, χαρακτηρίζεται από την δογματικότητα και την προσήλωση στην
παράδοση, επιτείνοντας την φυσική τάση των Ιρανών προς τον συντηρητισμό. Οι Ινδοί
δεν αισθάνονται την ίδια αποστροφή με τους Ιρανούς για καταστάσεις ασάφειας.
Αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτό ότι η πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι τέλεια,
αυστηρά προκαθορισμένη και προβλέψιμη, ενώ η έλευση του αναπάντεχου είναι
αναμενόμενη. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τους κανόνες χαλαρά και καλλιεργείται η
τάση επινόησης καινοφανών λύσεων, για να ξεπεραστούν πιθανά εμπόδια ή δυσκολίες
και η λέξη «προσαρμογή» περιγράφει ικανοποιητικά τον τρόπο χειρισμού της
αβεβαιότητας.
Οι Κινέζοι εμφανίζονται εξαιρετικά άνετοι με τον χειρισμό καταστάσεων ασάφειας.
Ευπροσάρμοστοι και με επιχειρηματικό πνεύμα, διακρίνονται για τον πραγματισμό ο
οποίος διέπει τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Η απόλυτη αλήθεια και οι
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αυστηροί κανόνες θεωρούνται προαπαιτούμενο μόνο εντός των ορίων του στενού
κοινωνικού κύκλου.
Είναι φυσικό η στάση απέναντι σε καταστάσεις αβεβαιότητας να επηρεάζει σημαντικά
τον

τρόπο

που

διαπραγματεύονται

οι

εκπρόσωποι

κάθε

κουλτούρας.

Η

διαπραγμάτευση, κατά την εξέλιξή της, γεννά νέες καταστάσεις και ο συλλογικός
τρόπος σκέψης μιας κοινωνίας καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ταχύτητα με την
οποία θα αντιληφθεί και θα προσαρμοσθεί στη νέα συνθήκη ο διαπραγματευτής, καθώς
και τον βαθμό του κινδύνου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει στην προσπάθεια
επίλυσης. Σύμφωνα με την ανάλυση του Hofstede, Κινέζοι και Ινδοί θα υπερτερούσαν
έναντι των Ιρανών, όντας περισσότερο ευπροσάρμοστοι και υποβοηθούμενοι από μια
συλλογική κουλτούρα που αποδέχεται το αναπάντεχο και επιτρέπει την ανάληψη
πρωτοβουλιών.
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Κεφάλαιο 5. Χαρακτηριστικά Κινέζων, Ινδών και Ιρανών
διαπραγματευτών
5.1. Αντίληψη σχετικά με τον χρόνο
Όπως έχει αναφερθεί οι διάφοροι πολιτισμοί αντιμετωπίζουν αρκετά διαφορετικά την
έννοια του χρόνου. Ένας σημαντικός διαχωρισμός είναι αυτός της «πολυχρονικής» και
της «μονοχρονικής» θεώρησης. Στην «μονοχρονικότητα» απαντάται ο αυστηρός
προγραμματισμός και η «λατρεία» της συνέπειας, ενώ οι άνθρωποι αποφεύγουν την
παράλληλη ανάληψη πολλών διαφορετικών καθηκόντων, εστιάζοντας την προσοχή
τους στην εκτέλεση

μιας συγκεκριμένης εργασίας. Σε αντιδιαστολή, στην

«πολυχρονικότητα» οι άνθρωποι λειτουργούν αποτελεσματικά σε multitasking
περιβάλλοντα και εμπλέκονται σε έντονη αλληλεπίδραση με ανθρώπους και όχι με
συγκεκριμένα καθήκοντα με αποτέλεσμα να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην
δημιουργία και διατήρηση σχέσης παρά στην τήρηση αυστηρού χρονοδιαγράμματος
(Osland, 1990).
Οι Κινέζοι εμφανίζουν χαρακτηριστικά και των δύο θεωρήσεων διαθέτοντας μια
έντονη αίσθηση της αξίας του χρόνου. Αυτό μπορεί να το παρατηρήσει κανείς στη
στάση τους ως προς την ανάληψη χρόνου άλλων ανθρώπων, όπου αναγνωρίζουν την
αξία της προσφοράς και είναι συχνό να ζητούν συγνώμη από τους συνδιαλεγόμενους,
ενώ στο τέλος μιας συνάντησης με Κινέζους, είναι σύνηθες να ευχαριστήσουν τους
συμμετέχοντες για τη διάθεση του «πολύτιμου» χρόνου τους. Οι καθημερινές
δραστηριότητες είναι αυστηρά προγραμματισμένες, οι εργαζόμενοι απαιτείται να είναι
απόλυτα συνεπείς, οι επαγγελματικές συναντήσεις ξεκινούν την προγραμματισμένη
ώρα και πιθανή καθυστέρηση στην προσέλευση θεωρείται τουλάχιστον αγένεια, αν όχι
προσβολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι το αμερικανικό μότο «ο χρόνος είναι χρήμα»
εμφανίστηκε στα κινεζικά εργοστάσια το 1986 προκειμένου να κινητοποιηθούν οι
εργαζόμενοι (Osland, 1990). Η αναγνώριση της αξίας του χρόνου και η προσπάθεια να
εξοικονομηθεί ο πολύτιμος πόρος, μπορεί να οδηγήσει την κινεζική αντιπροσωπεία να
προσέλθει στις διαπραγματεύσεις νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα προκειμένου
να ολοκληρωθεί γρηγορότερα η συνάντηση. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά ωστόσο,
αποτελεί μόνο το ένα άκρο του συνεχούς της κινεζικής αντίληψης. Οι Κινέζοι, θεωρούν
απολύτως απαραίτητο να επενδυθεί σημαντική ποσότητα χρόνου, για να γίνει
προσεκτική επισκόπηση όλων των λεπτομερειών του προ συζήτηση θέματος και
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κυρίως, για να γνωρίσουν καλύτερα την άλλη πλευρά και να καλλιεργηθεί η σχέση με
τους συνδιαλεγόμενους. Συμπερασματικά θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι οι
Κινέζοι δεν βιάζονται και ενδιαφέρονται να ολοκληρωθεί η συναλλαγή στον «σωστό»
χρόνο. Οι προκαταρκτικές συζητήσεις μπορεί να κρατήσουν επί μακρού και έχουν ως
στόχο να εκτιμήσουν οι Κινέζοι τις δυνατότητες και ικανότητες του συνδιαλεγόμενου
και να εντοπίσουν πιθανές αδυναμίες. Η ανυπομονησία θεωρείται μειονέκτημα και
εφόσον τη διαγνώσουν, μπορεί να επιβραδύνουν περαιτέρω τη διαδικασία
δοκιμάζοντας τις αντοχές του αντιπάλου, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να επιδείξουν
δυσπιστία θεωρώντας ότι δεν έχουν κερδίσει την απόλυτη δέσμευση της άλλης πλευράς
(Νικολακόπουλος, 2005).
Η Ινδική κουλτούρα ανήκει και αυτή στις λεγόμενες «πολυχρονικές». Οι Ινδοί
ξεχωρίζουν για την υποκειμενική αίσθηση του χρόνου και αυτή η έλλειψη «χρονικής
ευαισθησίας», η οποία έχει τεκμηριωθεί από έρευνες (Metcalf, et al., 2006), εκτιμάται
ότι οφείλεται στην απουσία της έννοιας του κατεπείγοντος που χαρακτηρίζει την
αμερικανική και την ευρωπαϊκή κουλτούρα (Kumar, 2005). Στην Ινδία ο χρόνος
διαθέτει «ελαστικότητα» και η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων δεν θεωρείται
κομβικής σημασίας για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα επιχειρηματικά σχέδια
και ο προγραμματισμός απαρτίζονται από πληθώρα ενεργειών που συντελούνται
ταυτόχρονα, ενώ απαιτούν παράλληλα την εμπλοκή πολλών συμμετεχόντων και σε
αυτόν τον λόγο αποδίδεται η συχνή αναβολή ή και ματαίωση επαγγελματικών
συναντήσεων. Παράλληλα οι Ινδοί, όπως οι Κινέζοι, εκτιμούν ιδιαίτερα την προσωπική
επαφή και επενδύουν σημαντικό χρόνο στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και στη
δημιουργία σχέσης στόχος που, για να επιτευχθεί, απαιτείται μεγάλος αριθμός επαφών
και έντονη αλληλεπίδραση. Παρά το γεγονός ότι οι Ινδοί ενδέχεται να καθυστερήσουν
να προσέλθουν σε μια συνάντηση, προβάλλουν την απαίτηση οι συνεργάτες τους να
είναι εξαιρετικά ακριβείς, θεωρώντας την συνέπεια ως ένδειξη σεβασμού αλλά και ως
σαφή απόδειξη της δέσμευσής τους στην ενδεχόμενη συνεργασία.
Για την επίσης πολυχρονική κουλτούρα του Ιράν, ο χρόνος γίνεται αντιληπτός με την
λεγόμενη κυκλική ή σπειροειδή θεώρηση σύμφωνα με την οποία, δεν αναγνωρίζεται
ένα συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης, αλλά ο χρόνος θεωρείται αυτοφυής, αιώνιος, άρα
κινούμενος με ακανόνιστους ρυθμούς (Yeganeh, 2011). Το παρελθόν συνδέεται με το
μέλλον και αυτό με την σειρά του διαμορφώνεται υπό την επίδραση παρελθοντικών
γεγονότων. Η συνέπεια δεν παίζει σημαίνοντα ρόλο στο Ιράν και δεν απαιτείται η
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επίδειξή της από τα διαπραγματευόμενα μέρη. Η καθυστερημένη άφιξη σε μια
επαγγελματική συνάντηση δεν ερμηνεύεται ως ένδειξη ασέβειας και δεν θεωρείται
ευγενικό να σχολιαστεί. Οι Ιρανοί είναι ευρέως γνωστοί για τις εξουθενωτικά
μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα, την υπόθεσης της
ομηρείας των Αμερικανών πολιτών στην αμερικανική πρεσβεία της Τεχεράνης, η
διαπραγμάτευση για την απελευθέρωση των οποίων διήρκεσε 444 ημέρες. Μια
δημοφιλή εξήγηση για την μακροχρόνια διαπραγμάτευση προσφέρει η εκτίμηση ότι
αποτελεί ψυχολογική αντίδραση του αδύνατου μέρους. Οι Ιρανοί θεωρούν ότι οι
αντίπαλοι διαθέτουν περισσότερη ισχύ, επομένως όσο περισσότερο διαρκούν οι
διαπραγματεύσεις τόσο πιθανότερο είναι να υπάρξει μια ευμενής για τους ίδιους
εξέλιξη, ενώ θεολογική υποστήριξη προσφέρει η σιιτική πίστη με την εκτίμηση που
τρέφει για την αρετή της υπομονής. Οι Ιρανοί ωστόσο, κατηγορούνται συχνά ότι δεν
επιδεικνύουν απλά υπομονή αλλά, αντιθέτως, έχουν μετατρέψει την αναβλητικότητα σε
αρετή. Υπάρχει πληθώρα αναφορών τόσο πολιτικών όσο και επιχειρηματικών
διαπραγματεύσεων που ενώ είχαν φτάσει σε τελικό στάδιο οι Ιρανοί ζήτησαν αναβολή
μιας ημέρας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία αναβολή στην συνέχεια
παρατάθηκε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η αναβλητικότητα επίσης δύναται να
χρησιμοποιηθεί από υφισταμένους προκειμένου να αποφευχθεί η εκ μέρους τους
υλοποίηση εντολών ανώτερων ιεραρχικών επιπέδων που οι ίδιοι θεωρούν
προβληματικές (Bar, 2004).
Γίνεται αντιληπτό ότι η επιτυχής

διαπραγμάτευση με αντιπροσώπους των

συγκεκριμένων πολιτισμών απαιτεί μεγάλο βαθμό προσαρμογής και σημαντικά
αποθέματα υπομονής. Κινέζοι, Ιρανοί και Ινδοί δίνουν μεγάλη σημασία στις
διαπροσωπικές σχέσεις και είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν άφθονο χρόνο
προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα και εν τέλει να εμπιστευτούν το
συνδιαλεγόμενο μέρος. Η συμπεριφορά των Ιρανών παρουσιάζει ιδιομορφία που
πηγάζει και από την έντονη δυσπιστία που χαρακτηρίζει την ιρανική κοινωνία έναντι
των ξένων, δικαιολογούμενη εν μέρει από την απομόνωση των τελευταίων δεκαετιών
τόσο από τον δυτικό όσο και από τον αραβικό – σουνιτικό Κόσμο.
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5.2. Στόχος της διαπραγμάτευσης. Συμβόλαιο ή δημιουργία σχέσης
Οι Ινδοί παρουσιάζουν έντονη ιδιομορφία η οποία έγκειται στο γεγονός ότι
συνυπάρχουν ατομικιστικές τάσεις παράλληλα με κολεκτιβιστικά χαρακτηριστικά. Ως
άτομα, οι Ινδοί είναι προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα και επιθετικοί στο
επιχειρηματικό πεδίο, παρουσιάζοντας συμπεριφορά ανάλογη των Αμερικανών. Τα
κολεκτιβιστικά χαρακτηριστικά τους αποδεικνύονται από την στάση αλληλεξάρτησης
που τηρούν απέναντι στην οικογένεια ή την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν η
οποία και έχει κεντρικό ρόλο στην ύπαρξη τους. (Kumar, 2005). Στο πλαίσιο αυτό ο
Ινδός διαπραγματευτής ισορροπεί ανάμεσα σε διαφορετικά «θέλω». Αφενός επιθυμεί
να κλείσει την συμφωνία αλλά σίγουρα δεν τον αφήνει αδιάφορο η προοπτική της
σχέσης με τον συνομιλητή του (Metcalf, et al., 2006).
Η, σχεδόν, απόλυτα κολεκτιβιστική κινεζική κοινωνία έχει ως σαφή στόχο της
διαπραγμάτευσης τη δημιουργία σχέσης. Η υπογραφή του συμβόλαιο στα μάτια των
Κινέζων δεν σηματοδοτεί το τέλος της διαπραγματευτικής διαδικασίας αλλά αποτελεί
την αρχή δημιουργίας μιας σχέσης. Οι Κινέζοι αντιμετωπίζουν το συμβόλαιο
περισσότερο ως γενικό «οδικό χάρτη» μιας συμφωνίας και δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα
να καταγραφούν όλες οι πιθανές λεπτομέρειες επ αυτού. Εφόσον υπάρξει πρόβλημα
στο μέλλον, τα δύο μέρη δεν θα πρέπει να ανατρέξουν σε νομικά έγγραφα και
συμβατικούς όρους, για να επιλύσουν τις διαφωνίες τους, αλλά θα πρέπει να
επανεξετάσουν την σχέση τους προκειμένου να εντοπίσουν τις δυσλειτουργίες και να
εφεύρουν τις θεραπείες τους. Το γεγονός αυτό εξηγεί και τον βραδύ ρυθμό που
υιοθετούν οι Κινέζοι στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που εξυπηρετεί τον στόχο τους
να γνωρίσουν βαθύτερα και ουσιαστικότερα τον μελλοντικό συνεργάτη τους.
Σε αντιδιαστολή με Κινέζους και Ινδούς, οι Ιρανοί θεωρούν ότι αποκλειστικός στόχος
μιας διαπραγμάτευσης είναι η υπογραφή συμβολαίου. Οι Ιρανοί αντιμετωπίζουν φοβικά
τους ξένους και ειδικά τους δυτικούς, πιστεύουν έντονα σε θεωρίες συνομωσίας
εναντίον του περσικού έθνους και θεωρούν εαυτόν ως έθνος ανάδελφο που ακολουθεί
μια μοναχική πορεία. Ως αποτέλεσμα, λαμβάνουν αμυντική στάση και δεν αισθάνονται
άνετα να ανταλλάξουν παραχωρήσεις που θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ στη
διαδικασία δημιουργίας σχέσεων. Η παραχώρηση και ο συμβιβασμός θεωρείται
αδυναμία στην ιρανική σκέψη και συνεπάγεται ντροπή και όνειδος για τον
διαπραγματευτή (Rhode, 2010).
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5.3. Διαπραγματευτική ομάδα - Τρόπος λήψης αποφάσεων
Οι Ιρανοί, από τα αρχαία χρόνια, διακρίνονται για το εμπορικό τους δαιμόνιο. Μοιραία
δημιουργείται μια σύγκρουση. Αφενός υπάρχει η ισχυρή επίδραση της νοοτροπίας της
ιρανικής αγοράς (Bazaar) που απαιτεί την παρουσία μεμονωμένων ατόμων ή εξαιρετικά
ολιγομελούς ομάδας κατά τις διαπραγματεύσεις (one – on – one ), η οποία έρχεται σε
σύγκρουση με τα κολεκτιβιστικά χαρακτηριστικά της ιρανικής κουλτούρας που
προκρίνουν την ομοφωνία και την συναίνεση. Παράλληλα, υφίστανται οι ιδεολογικοί
περιορισμοί του θεοκρατικού πολιτικού καθεστώτος το οποίο δείχνει σαφή προτίμηση
για την ύπαρξη πολυπληθούς διαπραγματευτικής ομάδας, ενώ δεν απουσιάζει και η
ύπαρξη παρασκηνιακών παραγόντων, πρακτική που πιθανώς καλύπτει την ανάγκη για
συλλογικές αποφάσεις. Ακόμα και σε υψηλού επιπέδου συναντήσεις οι Ιρανοί
διαπραγματευτές θα διεξάγουν συζητήσεις υπό την επίβλεψη ενός επίσημου
μεταφραστή ή ακόμα και κληρικού που δρα εν είδει παρατηρητή. Εκτός από την
παρουσία πολιτικών προσώπων ή κληρικών, η διαπραγματευτική ομάδα μπορεί να
απαρτίζεται και από Ιρανούς ειδικούς με σπουδές στην Δύση, οι οποίοι και
χρησιμεύουν ως ενδιάμεσος με τους αλλοεθνείς συνομιλητές καθώς αντιλαμβάνονται
καλύτερα τον δυτικό τρόπο του επιχειρείν. Οι Ιρανοί προετοιμάζονται ενδελεχώς, ενώ
παράλληλα οι διαπραγματευτικές τους ομάδες λειτουργούν εξαιρετικά συγχρονισμένα
(Bar, 2004).
Η απόλυτα κολεκτιβιστική κινεζική κουλτούρα προκρίνει την ύπαρξη πολυπληθών
διαπραγματευτικών ομάδων και την συναίνεση στη λήψη αποφάσεων. Μια σημαντική
πρόκληση κατά τη διαπραγμάτευση με Κινέζους είναι να προσδιοριστεί ποιος είναι το
μέλος της αντιπροσωπίας με την πραγματική εξουσία λήψης αποφάσεων καθώς και τα
άτομα που ασκούν έντονη επίδραση στην διαδικασία. Μόνο τα ανώτερα στελέχη της
διαπραγματευτικής ομάδας παίρνουν τον λόγο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, ενώ
παράλληλα η κινεζική ομάδα είναι ευέλικτη και τα μέλη της αλλάζουν συχνά ακόμα
και στο μέσο των συζητήσεων. Η συγκεκριμένη πρακτική δεν αποτελεί τέχνασμα αλλά
υπηρετεί την κολεκτιβιστική κινεζική νοοτροπία. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ο
επικεφαλής της αντιπροσωπίας

να μην έχει καμία απολύτως εξουσία λήψης

αποφάσεων και να λειτουργεί απλώς ως αγγελιοφόρος προς τα ανώτερα στελέχη της
εταιρείας γεγονός που επιβραδύνει σημαντικά τον ρυθμό των συζητήσεων (Commisceo
Global, 2016), (Νικολακόπουλος, 2005).
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Η Ινδική διαπραγματευτική ομάδα προσομοιάζει με την κινεζική ως προς το πλήθος
των συμμετεχόντων, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο να ανατεθεί σε μικρότερα γκρουπ
η συνέχιση των συνομιλιών μετά την εναρκτήρια συνάντηση. Καθώς η Ινδία είναι μια
αυστηρά ιεραρχική κοινωνία η εξουσία για λήψη αποφάσεων βρίσκεται στα χέρια μόνο
των ανωτάτων στελεχών μιας εταιρείας οι οποίοι πιθανώς δεν θα παρίστανται καν στα
αρχικά σκέλη της διαπραγμάτευσης (Tomalin & Nicks, 2007), (Acuff, 2008).
5.4. Πρωτόκολλο συμπεριφοράς
Ως πρωτόκολλο ορίζεται το σύνολο των κανόνων, συμπεριφορών και στάσεων που
χρησιμοποιούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη και εξυπηρετούν την μεταξύ τους
επικοινωνία και καλύπτει όλο το φάσμα της διαδικασίας, από τον προγραμματισμό της
συνάντησης ως τον αποχαιρετισμό. Όπως είναι αναμενόμενο, η πολιτισμική επίδραση
στην διαμόρφωση των συγκεκριμένων κανόνων και συνηθειών είναι έντονη και
συνεχής. Η προσεκτική επισκόπηση των πρωτοκόλλων κάθε κουλτούρας κρίνεται
απολύτως απαραίτητη και αποτελεί θεμελιώδες σημείο της προετοιμασίας κάθε
διαπραγματευτή, προκειμένου, αφενός να αποφύγει ατοπήματα και αφετέρου να είναι
σε θέση να ερμηνεύσει κρυμμένα νοήματα, να εντοπίσει ευκαιρίες και να «κερδίσει»
την εκτίμηση των συνομιλητών του.
Σαν γενική αρχή ο προγραμματισμός συνάντησης με Κινέζους είναι σκόπιμο να
πραγματοποιηθεί 1-2 μήνες νωρίτερα με γραπτό τρόπο. Καθώς οι Κινέζοι συνηθίζουν
να συνεργάζονται μόνο εφόσον γνωριστούν επαρκώς με την άλλη πλευρά, η χρήση
τρίτου ως ενδιάμεσου θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την υπερνίκηση της αρχικής
επιφυλακτικότητας. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και η εκ των προτέρων αποστολή
υλικού, όπου θα περιγράφεται η δραστηριότητα και το ιστορικό της εκπροσωπούμενης
επιχείρησης και λεπτομέρειες του υπό συζήτηση θέματος. Κατά τις τυπικότητες της
πρώτης επαφής συνηθίζεται η χειραψία ως χαιρετισμός, η οποία είναι χαλαρή και με
μικρή διάρκεια. Κατά προτεραιότητα χαιρετούν τον γηραιότερο και συνηθίζουν να
χαμηλώνουν το βλέμμα σε ένδειξη σεβασμού. Η ανταλλαγή επαγγελματικών καρτών
λαμβάνει την μορφή τελετουργικού. Προσφέρουν και αποδέχονται τις κάρτες και με τα
δύο χέρια, εξετάζουν τα στοιχεία της και εκφράζουν τον θαυμασμό τους, ενώ η
αναγραφή επ αυτής σημειώσεων θεωρείται προσβλητική. Όταν προσφέρεται σε
Κινέζους είναι σκόπιμο η μία όψη της να είναι μεταφρασμένη στην κινεζική και να
περιλαμβάνει τυχόν τίτλους του κατόχου. Η έγκαιρη προσέλευση στη συνάντηση
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θεωρείται αυτονόητη και τυχόν αργοπορία εκλαμβάνεται ως ανικανότητα ή προσβολή.
Το στυλ επικοινωνίας είναι επίσημο, οι προσφωνήσεις περιλαμβάνουν τον τίτλο και το
επώνυμο του προσώπου, ενώ η χρήση μικρών ονομάτων θα πρέπει να αποφεύγεται. Η
ενδυμασία είναι αυστηρά επαγγελματική και αποφεύγονται τα ζωηρά χρώματα. Κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας ομιλούν μόνο οι ανώτεροι ιεραρχικά οι οποίοι και κάθονται
απέναντι από τους ομοβάθμιούς τους. Η σημασία που δίνουν οι Κινέζοι στη δημιουργία
σχέσεων και η ανάγκη τους να συνεργάζονται με ανθρώπους που γνωρίζουν, τους
οδηγεί να υιοθετούν έναν αργό ρυθμό συνομιλιών, ενώ είναι σύνηθες η agenda να
παραβιάζεται με άσχετα φαινομενικά θέματα. Παρά το γεγονός ότι η νέα γενιά
επιχειρηματιών είναι γλωσσομαθής, η χρήση ξένων γλωσσών αποφεύγεται και είναι
απαραίτητο να έχει ληφθεί πρόνοια για την ύπαρξη ικανού μεταφραστή. Οι Κινέζοι
συνηθίζουν να ανταλλάσσουν δώρα, ειδικά σε γιορτές όπως η κινεζική πρωτοχρονιά,
γάμοι, γεννήσεις και γενέθλια. Οι κανόνες ευγενείας επιβάλλουν να μην ανοίγονται την
στιγμή που παραλαμβάνονται, ενώ της αποδοχής τους προηγούνται τρεις αρνήσεις σε
ένδειξη ταπεινότητας. Αποφεύγονται δώρα όπως μαχαίρια

και είδη κοπής

(υποδηλώνουν την διακοπή της σχέσης), ρολόγια, μαντίλια χειρός, σανδάλια και
λουλούδια (θυμίζουν τον θάνατο και το πένθος), ενώ αποφεύγεται επίσης το
περιτύλιγμα με χαρτί μαύρου, μπλε και λευκού χρώματος. Ως προς την διασκέδαση
επιλέγονται δημόσιοι χώροι ειδικά όταν συναλλάσσονται με ξένους. Ενδεχόμενη
πρόσκληση στην κατοικία Κινέζου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Η έγκαιρη άφιξη θεωρείται
επιβεβλημένη και είναι δέον να προσφερθεί μικρό δώρο στην οικοδέσποινα. Στο γεύμα
ο προσκεκλημένος πρέπει να δοκιμάσει όλα τα φαγητά και να καταναλώσει ικανή
ποσότητα, αποδεικνύοντας την ευαρέσκεια του (Commisceo Global, 2016), (Katz,
2006), (Νικολακόπουλος, 2005).
Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι Ινδοί τον χρόνο επιβάλει όχι μόνο
τον έγκαιρο προγραμματισμό της συνάντησης (2 μήνες νωρίτερα), αλλά και την
επιβεβαίωση της ισχύος της, καθώς οι ακυρώσεις και οι αναβολές είναι συχνό
φαινόμενο. Κατά την πρώτη επαφή συνηθίζεται η ελαφρά και σύντομη χειραψία,
απαιτείται ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή, εφόσον παρίστανται γυναίκες, καθώς σε κάποιες
περιπτώσεις, θεολογικές πεποιθήσεις, καθιστούν απαγορευτικό το άγγιγμα μεταξύ
ατόμων διαφορετικού φύλου. Ο ασφαλέστερος τρόπος χειρισμού της κατάστασης είναι
η αναμονή ενέργειας από την πλευρά των Ινδών. Οι γηραιότεροι και οι ανώτεροι
ιεραρχικά προηγούνται κατά τους χαιρετισμούς, ενώ οι προσφωνήσεις ποικίλουν,
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εξαρτώμενες από θέματα που άπτονται της θρησκείας του επιπέδου μόρφωσης και της
κοινωνικής τάξης (κάστας). Η μόνη λύση για τον επισκέπτη είναι να ρωτήσει ευγενικά
τους Ινδούς για τον τρόπο που θα πρέπει να τους απευθύνεται. Συνηθίζεται η
ανταλλαγή επαγγελματικών καρτών με τυπικό τρόπο. Η κάρτα γίνεται αποδεκτή και
προσφέρεται μόνο με το δεξί χέρι. Εκτός από τα στοιχεία του κατόχου και της εταιρείας
που εκπροσωπεί, αναγράφονται επίσης πανεπιστημιακοί και επαγγελματικοί τίτλοι
καθώς

χαίρουν

ιδιαίτερης

εκτίμησης

από

τους

Ινδούς.

Οι

συναντήσεις

πραγματοποιούνται συνήθως αργά το πρωί ή το απόγευμα και παρά το γεγονός ότι οι
Ινδοί σπάνια είναι συνεπείς, εντυπωσιάζονται πάντα από την έγκαιρη προσέλευση των
συνομιλητών τους. Η ενδυμασία είναι επαγγελματική και συντηρητική, γεγονός
ωστόσο που πολλές φορές καθορίζεται από τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες. Σε
γενικές γραμμές ο ρυθμός των εναρκτήριων συζητήσεων είναι αργός και εξυπηρετεί
την ανάγκη δημιουργίας αρχικών εντυπώσεων. Οι Ινδοί θεωρούν απολύτως απαραίτητο
να γνωριστούν με την άλλη πλευρά προτού συνεργαστούν, οπότε ο επισκέπτης θα
πρέπει να είναι οπλισμένος με υπομονή και να αποφύγει σε κάθε περίπτωση την
άσκηση πίεσης. Κατά την ινδουιστική θρησκεία, η προσφορά δώρων διευκολύνει την
ψυχή του ανθρώπου στο ταξίδι της μετενσάρκωσης και οι Ινδοί τα ανταλλάσσουν σε
διάφορες περιστάσεις. Στο στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο η προσφορά χρημάτων
είναι συνηθισμένη, ενώ αυτό που πραγματικά αξιολογείται δεν είναι τόσο η αξία του
αντικειμένου όσο η ειλικρινής διάθεση αυτού που το προσφέρει. Είναι σκόπιμο να
αποφεύγονται τα λευκά άνθη (συνδέονται με το πένθος), τα δερμάτινα είδη στους
Ινδουιστές και τα αλκοολούχα ποτά στου μουσουλμάνους. Τα δώρα προσφέρονται με
τα δύο χέρια και οι κανόνες ευγένειας επιβάλλουν να μην ανοίγονται εκείνη την στιγμή.
Οι Ινδοί διασκεδάζουν τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά. Σε πολλές περιπτώσεις
συνηθίζεται να γευματίζουν με τα χέρια (και πάλι χρησιμοποιείται μόνο το δεξί) και το
τυπικό επιβάλλει να αφήσεις ένα μέρος του φαγητού στο πιάτο προκειμένου να
εκφράσεις την ικανοποίηση σου. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις απαγορεύσεις που
επιβάλλονται λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων καθώς οι Ινδουιστές απαγορεύεται να
τρώνε βοδινό, ενώ στους μουσουλμάνους δεν επιτρέπει η βρώση χοιρινού καθώς και η
κατανάλωση αλκοολούχων ποτών (Commisceo Global, 2016), (Katz, 2006).
Το πλέον προφανές χαρακτηριστικό της Ιρανικής κουλτούρας είναι η μεγάλη σημασία
που αποδίδει στην πολιτική ορθότητα και στην τήρηση του τυπικού, με την φιλοξενία
να αποτιμάται εξαιρετικά υψηλά στην συνείδηση των Ιρανών. Σε γενικές γραμμές ο
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χαιρετισμός στις αρχικές συναντήσεις είναι εγκάρδιος και συνηθίζεται η δυνατή και
σύντομη χειραψία, ενώ μεταξύ Ιρανών είναι πιθανό να ανταλλαγούν ασπασμοί στο
μάγουλο. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το σιιτικό δόγμα, ο μουσουλμάνος που αγγίζει
αλλόθρησκο «μολύνεται» και πρέπει να εξαγνιστεί, πρακτική, που εφόσον
εφαρμοζόταν, θα απέκλειε σε μεγάλο βαθμό την αλληλεπίδραση με άλλους
πολιτισμούς. Οι Ιρανοί, ωστόσο, ακόμη και οι πλέον θρησκόληπτοι, αντιπαρέρχονται
της συγκεκριμένης απαγόρευσης αποδεικνύοντας την επιβολή της πολιτικής του
πραγματισμού επί των θεολογικών αρχών. Οι προσφωνήσεις είναι επίσημες και
περιλαμβάνουν τον τίτλο και το επίθετο του συνομιλητή, ενώ δεν συνηθίζεται η
ανταλλαγή επαγγελματικών καρτών παρά μόνο από στελέχη ανώτερων ιεραρχικών
επιπέδων. Η έγκαιρη προσέλευση σε συναντήσεις θεωρείται αυτονόητη καθώς για τον
Ιρανικό τρόπο σκέψης η συνέπεια είναι αρετή. Η ενδυμασία είναι συντηρητική, οι
γραβάτες δεν χρησιμοποιούνται και οι γυναίκες επιβάλλεται να έχουν συνεχώς
καλυμμένο και το κεφάλι τους. Οι ξένοι συνιστάται να ντύνονται αυστηρά
επαγγελματικά, ενώ θα πρέπει να αποφεύγουν να βγάλουν το σακάκι τους χωρίς να
λάβουν άδεια από τον οικοδεσπότη. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χαρακτηρίζεται
για τους αργούς της ρυθμούς και οι αρχικές συζητήσεις δεν σχετίζονται με
επαγγελματικά θέματα αλλά εξυπηρετούν την ανάγκη γνωριμίας και κατανόησης των
συναλλασσομένων. Οι διακοπές μπορεί να συχνές και η ξένη αντιπροσωπία θα πρέπει
να είναι οπλισμένη με υπομονή, καθώς η επίδειξη βιασύνης και η χρήση τακτικών
πίεσης μπορεί να έχουν το αντίθετο, από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Οι Ιρανοί
συνηθίζουν την ανταλλαγή δώρων σε διάφορες περιστάσεις με καλές επιλογές να
αποτελούν η προσφορά λουλουδιών ή γλυκών, ενώ ειδική μέριμνα πρέπει να δίνεται
στο περιτύλιγμα. Τα δώρα δεν ανοίγονται την στιγμή που προσφέρονται, ενώ ο
κομιστής «απολογείται», σε ένδειξη ευγένειας και ταπεινότητας, για την «ανεπάρκεια»
της προσφοράς, ανεξαρτήτως της αξίας του δώρου. Η διασκέδαση στο Ιράν δεν έχει τα
χαρακτηριστικά που είναι συνηθισμένα στο μεγαλύτερο τμήμα της υφηλίου. Σε
περίπτωση πρόσκλησης στην κατοικία Ιρανού είναι δέον ο φιλοξενούμενος να
χαιρετήσει κάθε παρευρισκόμενο χωριστά, αρχίζοντας από τους μεγαλύτερους σε
ηλικία, ενώ η παρουσία γυναικών, σε κάποιες περιπτώσεις υπερσυντηρητικών
μουσουλμάνων, αποκλείεται, λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και περιορισμών. Κατά
το γεύμα χρησιμοποιείται μόνο το δεξί χέρι και το τυπικό απαιτεί την αποδοχή κάθε
προσφοράς ποτού και φαγητού, ενώ πρέπει να δοκιμαστούν όλα τα εδέσματα που
περιλαμβάνονται στο μενού. Η βρώση χοιρινού κρέατος και η κατανάλωση αλκοόλ
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απαγορεύονται από το Ισλάμ και απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους επισκέπτες,
ειδικά κατά την περίοδο του ραμαζανιού προκειμένου να αποφύγουν προσβολή του
θρησκευτικού συναισθήματος των Ιρανών.
5.5. Ανάληψη κινδύνων
Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο βαθμός ρίσκου στον οποίο είναι
διατεθειμένοι να εκτεθούν οι διαπραγματευτές που προέρχονται από διαφορετικούς
πολιτισμούς ποικίλει, ενώ παράλληλα η συγκεκριμένη στάση εξαρτάται και από την
προσωπικότητα και την ιδιοσυγκρασία του κάθε μεμονωμένου ατόμου.
Οι Ιρανοί θεωρείται ότι είναι επιρρεπείς στην ανάληψη του κινδύνου αλλά με
ιδιαιτερότητες ανάλογες της σύνθετης φύσης της περσικής ιδιοσυγκρασίας. Οι Ιρανοί
τείνουν προς την απαισιοδοξία, διαθέτουν ευήκοα ώτα σε θεωρίες συνομωσίας και είναι
εξαιρετικά επιφυλακτικοί ως προς την ειλικρίνεια των αλλοεθνών με αποτέλεσμα να
είναι εξαιρετικά συγκρατημένοι ως προς τις παραχωρήσεις στις οποίες είναι
διατεθειμένοι να ενδώσουν. Κατά την θεώρηση των Ιρανών οι διαπραγματεύσεις δεν
θεωρούνται ευκαιρία για την αποκόμιση οφέλους αλλά προκύπτουν λόγω ανάγκης και
άρα ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόμενες απώλειες και όχι να
μεγιστοποιηθεί το κέρδος. Ως αποτέλεσμα, οι Ιρανοί αναλαμβάνουν σημαντικά ρίσκα,
εμφανιζόμενοι ανυποχώρητοι στις διαπραγματεύσεις έχοντας ως αντικειμενικό στόχο
όχι να αποκομίσουν όφελος, αλλά να προβούν στις ελάχιστες δυνατές παραχωρήσεις
(Bar, 2004).
Η Ινδική κουλτούρα κατατάσσεται πρώτη ανάμεσα στις εξεταζόμενες στην διάσταση
του ατομικισμού του Hofstede, γεγονός που σε συνδυασμό με τα «αρρενωπά»
χαρακτηριστικά που διακρίνουν την κοινωνία και την σχετικά άνετη προσαρμογή που
επιδεικνύουν οι Ινδοί στην αντιμετώπιση ασαφών καταστάσεων, τους καθιστά
επιρρεπείς στην ανάληψη κινδύνων κατά τις διαπραγματεύσεις. Είναι χαρακτηριστικό
ότι σε συγκριτική μελέτη διαπραγματευτών από την Φινλανδία, την Ινδία, το Μεξικό,
την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώθηκε ότι οι Ινδοί επέδειξαν την
μεγαλύτερη τάση για ανάληψη κινδύνου ξεπερνώντας ακόμη και τους Αμερικανούς
(Metcalf, et al., 2006).
Σύμφωνα με μια δημοφιλή κινεζική παροιμία «τα μαργαριτάρια δεν κείτονται στην
ακροθαλασσιά, εφόσον θέλεις να αποκτήσεις ένα θα πρέπει να βουτήξεις βαθειά» και

65

περιγράφει με παραστατικό τρόπο την διάθεση των Κινέζων να αναλαμβάνουν
κινδύνους προκειμένου να αυξήσουν το ενδεχόμενο κέρδος. Την συγκεκριμένη τάση
την υποστηρίζει επίσης η άνεση με την οποία η Κινεζική Κουλτούρα διδάσκει στα μέλη
της τον χειρισμό περίπλοκων καταστάσεων που χαρακτηρίζονται από ασάφεια. Και
εδώ αντιμετωπίζουμε ένα παράδοξο έχοντας από την μια, την παραδοσιακή κινεζική
κοινωνία που

τρέφει ιδιαίτερο σεβασμό για έννοιες όπως η λιτότητα και η

αυτοσυγκράτηση και από την άλλη μια κουλτούρα που προωθεί την ανάληψη ρίσκου.
Πράγματι, οι Κινέζοι αποδεικνύονται εξαιρετικά συντηρητικοί και με απέχθεια στον
κίνδυνο όταν κινούνται εντός του στενού κοινωνικού τους πλαισίου, μια εικόνα που
μεταμορφώνεται

ωστόσο

στο

επιχειρηματικό

επαγγελματικό

πεδίο

όπου

αποδεικνύονται τολμηρότεροι από τους περισσότερους δυτικούς συναγωνιστές τους
(Fan & Xiao, 2006).
5.6. Επικοινωνία
Με τον όρο επικοινωνία αναφερόμαστε τόσο στην φανερή - προφορική όσο και στην
λεγόμενη άδηλη ή γλώσσα του σώματος. Η χαοτική ποικιλία που χαρακτηρίζει την
γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ινδία έχει βρει διέξοδο στην ευρεία χρήση της
αγγλικής γλώσσας την οποία και χρησιμοποιεί η συντριπτική πλειοψηφία των
επιχειρηματιών. Παρά το γεγονός ότι η αγγλική διδάσκεται από το εκπαιδευτικό
σύστημα και πληθώρα Ινδών έχει επαρκή γνώση, κρίνεται σκόπιμο, να χρησιμοποιείται
με απλές σύντομες φράσεις και να αποφεύγονται ιδιωματισμοί και χρήση αργκό. Η
πλειοψηφία των Ινδών συνήθως συνομιλούν σε χαμηλή ένταση και με απαλό τόνο σε
σημείο που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν συνεσταλμένοι. Η συγκεκριμένη
πρακτική απλά αντανακλά την ευγένεια και τον σεβασμό που αισθάνονται για τους
συνομιλητές τους και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως έλλειψη αυτοπεποίθησης. Για τους
Ινδούς η βροντόφωνη και επιθετική επικοινωνία συνήθως ερμηνεύεται ως έλλειψη
αυτοελέγχου ενώ ενδέχεται να συγκαλύπτει ανέντιμη συμπεριφορά. Καθώς η
διατήρηση και καλλιέργεια φιλικών σχέσεων αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική,
μεγάλο μέρος της επικοινωνίας συνήθως είναι συγκαλυμμένο ή έμμεσο. Οι Ινδοί
δυσκολεύονται να εκφράσουν ευθέως τη διαφωνία και αποφεύγουν την αντιπαράθεση.
Ενδέχεται η κατάφασή τους σε μια ερώτηση απλά να συνεπάγεται ότι έχουν ακούσει τη
θέση του συνομιλητή τους και είναι σύνηθες να απαντούν με αμφίσημο τρόπο και
εκφράσεις του είδους «θα πρέπει να το σκεφτούμε», «ναι αλλά….» οι περισσότερες εκ
των οποίων υποδηλώνουν τον σκεπτικισμό τους ως προς το προς συζήτηση θέμα, εάν
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όχι τη διαφωνία τους. Η ευθύτητα και αμεσότητα εκ μέρους των συνομιλητών τους
μπορεί να χαρακτηριστεί ως αγένεια και αγωνία. Τα ευγενικά νεύματα και τα χαμόγελα
βοηθούν στην εδραίωση φιλικής ατμόσφαιρας και οικείου περιβάλλοντος, συμβάλλουν
στην απόκρυψη αρνητικών σκέψεων αλλά δεν συνιστούν σαφή σήματα συμφωνίας. Ως
μια κουλτούρα που αποδίδει μεγάλο σεβασμό στην ιεραρχία, οι Ινδοί, θα αποφύγουν να
δώσουν αρνητική ανατροφοδότηση όταν συναλλάσσονται με ανωτέρους και είναι
σύνηθες να αναφέρονται μόνο στα θετικά χαρακτηριστικά. Σε μια τέτοια κατάσταση, ο
συνομιλητής τους, θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του, όχι στα λεχθέντα, άλλα σε
όσα οι Ινδοί αποφεύγουν να αναφέρουν. Η κριτική πραγματοποιείται μόνο με έμμεσο
τρόπο, σε ιδιωτικό χώρο και πολλές φορές με την χρήση ενδιάμεσων. Η συνήθης
απόσταση που τηρούν κατά την επικοινωνία εκτιμάται στην απόσταση ενός μέτρου και
συνηθίζεται η χειραψία ως αρχικός χαιρετισμός. Η φυσική επαφή είναι καλό να
αποφεύγεται, ειδικά το άγγιγμα του κεφαλιού, ενώ στην ινδουιστική κουλτούρα το
αριστερό χέρι θεωρείται «ακάθαρτο» και η χρήση του στις χειραψίες πρέπει να
αποκλειστεί (Katz, 2006).
Το ιρανικό στυλ επικοινωνίας χαρακτηρίζεται από την ασάφεια και τα πολλά κρυμμένα
νοήματα. Η ασάφεια είναι σταθερά εδραιωμένη στην ιρανική κουλτούρα και η περσική
γλώσσα (farsi) διαθέτει πληθώρα λέξεων που έχουν αμφίσημο, διαφορετικό ή και
συγκρουόμενο μήνυμα. Ως πυρήνας της ιρανικής αντίληψης μπορεί να χαρακτηριστεί η
έννοια του Taarof, η οποία αποδίδεται στα ελληνικά ως «ευγένεια» επιδέχεται ωστόσο
πολύ βαθύτερων ερμηνειών. Περιλαμβάνει μια πληθώρα πολύπλοκων εκφράσεων και
συμπεριφορών οι οποίες απαιτούν ενδελεχή μελέτη και δεν δύναται να ληφθούν «τοις
μετρητοίς» (Yeganeh, 2011). Η χρήση της αγγλικής γλώσσας δεν είναι συνηθισμένη
κατά τις διαπραγματεύσεις και η επιλογή καταλλήλων μεταφραστών κρίνεται
επιβεβλημένη, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψιν ότι, οι Ιρανοί μεταφραστές έχουν
κατηγορηθεί ότι μεταφράζουν τη συζήτηση με τρόπο που καθιστά τα λεγόμενα αρεστά
στην ιρανική πλευρά αλλάζοντας πολλές φορές το νόημα των λεχθέντων, ενώ η επιλογή
τους πολλές φορές δεν εξαρτάται από την ευχέρεια χρήσης της γλώσσας αλλά από
θέματα που άπτονται της εμπιστοσύνης (Bar, 2004). Ένα παράδειγμα που περιγράφει
τη σύγχυση που μπορεί να δημιουργηθεί λόγω της πολύσημης ιρανικής γλώσσας είναι
το εξής: στις αρχές του 1980 ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών μετέβη στο
Ιράν, για να διαχειριστεί την υπόθεση της ομηρείας Αμερικανών διπλωματών. Τα
ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδωσαν τις πρώτες δηλώσεις κατά την άφιξή του
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όπου ανέφερε ότι είχε έρθει ως μεσάζων για να εργαστεί στην πιθανότητα ενός
συμβιβασμού. Μέσα σε ελάχιστες ώρες το αυτοκίνητο που τον μετέφερε δέχτηκε
πετροβολισμό από ομάδες εξαγριωμένων Ιρανών. Στα περσικά η λέξη συμβιβασμός
είναι αρνητικά φορτισμένη και έχει την έννοια της παραβίασης ή της απώλειας όπως
και η λέξη μεσάζων που περιγράφει κάποιον που εισβάλλει απρόσκλητος (Saee, 2008).
Ως προς την γλώσσα του σώματος οι Ιρανοί χρησιμοποιούν τη χειραψία η οποία είναι
θερμή και μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια ενώ σε φιλικές σχέσεις συνηθίζουν να
χρησιμοποιούν και τα δύο χέρια ανταλλάσσοντας παράλληλα ασπασμούς. Απαιτείται
προσοχή ως προς την συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες καθώς σύμφωνα με το Ισλάμ
δεν είναι πρέπον να τις ακουμπήσει άγνωστος άνδρας πόσο μάλλον δημόσια. Στο Ιράν
θεωρείται εξαιρετικά αγενές να δείχνεις με το δάχτυλο, ενώ το διαδομένο στην δύση
«thumbs up» θεωρείται προσβλητική χειρονομία. Η απόσταση που τηρούν κατά την
συνομιλία είναι εξαιρετικά κοντινή (σε απόσταση αναπνοής), πρακτική που μπορεί να
φέρει να δύσκολη θέση τους συνομιλητές των Ιρανών, ερμηνευόμενη ως παραβίαση
του προσωπικού τους χώρου. Κατά την συνομιλία διατηρούν απευθείας οπτική επαφή
με τον συνομιλητή τους ως ένδειξη σεβασμού και ως απόδειξη της ολόψυχης
αφοσίωσης τους στα λεγόμενα. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται προσοχή
όταν ο ομιλητής είναι γυναίκα καθώς η έντονη οπτική επαφή μπορεί να θεωρηθεί
ανάρμοστη. Η σωματική επαφή πλην της χειραψίας θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς
ενδέχεται να θεωρηθεί προσβλητική και υποτιμητική (Bar, 2004) (Commisceo Global,
2016).
Η πρώτη μεγάλη δυσκολία στην συνεργασία με Κινέζους είναι η χρήση της κινεζικής
γλώσσας η οποία θεωρείται απολύτως απαραίτητη, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη
ικανού μεταφραστή. Η χρήση της Αγγλικής συνηθίζεται πλέον από τους νεότερους σε
ηλικία επιχειρηματίες, ωστόσο, όσο μεγαλύτερη η εταιρεία και όσο πιο υψηλόβαθμο το
στέλεχος, τόσο πιθανότερο είναι να αποφύγει την χρήση μιας ξένης γλώσσας κατά την
επικοινωνία. Όπως έχει αναλυθεί ανωτέρω η επίδραση της φιλοσοφίας του Κομφούκιου
άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον τρόπο επικοινωνίας των Κινέζων που χαρακτηρίζονται
για την εγκράτεια, την επιφυλακτικότητα και την τάση τους να αποκρύπτουν τα
πραγματικά τους συναισθήματα. Οι Κινέζοι σε γενικές γραμμές είναι ολιγόλογοι και
χρησιμοποιούν χαμηλή ένταση και αργό ρυθμό στην συνομιλία, ενώ ενδέχεται να
παρεμβάλλουν στον λόγο τους μεγάλα διαστήματα σιωπής προκαλώντας σύγχυση στον
δυτικό συνεργάτη. Η βαθειά εδραιωμένη ανάγκη των εκπροσώπων της συγκεκριμένης
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κουλτούρας για διατήρηση των προσχημάτων καθιστά περίπλοκη την επικοινωνία η
οποία και χαρακτηρίζεται έμμεση με πολλά κρυμμένα νοήματα. Η θετική απάντηση σε
μια ερώτηση μπορεί απλά να σημαίνει ότι ο Κινέζος συνομιλητής άκουσε τι ειπώθηκε
και όχι απαραίτητα ότι συμφωνεί με τα λεχθέντα. Η ανοιχτή διαφωνία και η έντονη
αντιπαράθεση

αποθαρρύνονται

και

οι

άνθρωποι

σπάνια

αποκρίνονται

με

κατηγορηματικά αρνητικό τρόπο, ενώ, ένας αποδεκτός τρόπος για να μεταφερθούν
άσχημα νέα στην κινεζική πλευρά είναι να χρησιμοποιηθεί ένα τρίτο μέρος ως
ενδιάμεσος.

Η χρήση της γλώσσας του σώματος είναι πρακτικά ανύπαρκτη και

εντοπίζεται μόνο σε ευγενικά νεύματα του προσώπου, αποκρύπτοντας πλήρως τα
συναισθήματα και τις ανησυχίες του Κινέζου συνομιλητή. Η αποδεκτή απόσταση των
ατόμων ορίζεται στο ένα μέτρο, συνηθίζεται η ήπια και σύντομη χειραψία ως
χαιρετισμός, ενώ η ύπαρξη σωματικής επαφής πρέπει να αποφεύγεται πλήρως καθώς
μπορεί να θεωρηθεί προσβλητική. Η τοποθέτηση του δάκτυλου στο στόμα και το
σταυροπόδι θεωρούνται ανάρμοστες στάσεις και θα πρέπει να αποφεύγονται, ενώ η
οπτική επαφή με το συνομιλητή δεν θα πρέπει να είναι έντονη και συνεχής καθώς
θεωρείται αγένεια. Κατά την συνομιλία με μεγαλύτερους ή ανώτερα στελέχη
συνηθίζεται να είναι χαμηλωμένο το βλέμμα σε ένδειξη σεβασμού. Οι Κινέζοι
συνηθίζουν να απαντούν τα κινητά τους τηλέφωνα κάθε στιγμή ακόμα και στο μέσο
διαπραγματεύσεων. Ο κινεζικός τρόπος λειτουργίας καλλιεργεί την πολυδιεργασία και
η συγκεκριμένη πρακτική δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένδειξη αδιαφορίας ή
ασέβειας.
5.7. Διαπραγματευτική συμπεριφορά
H Bhagavad Gita, που αποδίδεται ως «το θείο τραγούδι», είναι ένα από τα ιεροτέρα
κείμενα του Ινδουισμού. Αποτελεί τμήμα του έπους Μαχαμπαράτα και περιέχει τον
διάλογο του επικού πρίγκιπα και ήρωα Αρτζούνα με τον φίλο και αμαξηλάτη του
Κρίσνα, λίγο πριν αρχίσει η μοιραία μάχη του Κουρουξέτρα όπου οι Πάνταβα πρόκειται
να αντιμετωπίσουν τους Καουράβα. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου οι δύο στρατοί
λαμβάνουν θέσεις, προετοιμαζόμενοι για την μάχη και ο Αρτζούνα αντικρίζει συγγενείς
και φίλους και στις δύο παρατάξεις. Συντρίβεται και σαστίζει. Δεν μπορεί να σκεφτεί
καθαρά, δεν θέλει να πολεμήσει (Low & Cheng, 2010). Η παραπάνω εικόνα περιγράφει
τη σύγκρουση που αντιμετωπίζει ο Ινδός διαπραγματευτής η οποία και αναπτύσσεται
λόγω των συγκρουόμενων χαρακτηριστικών της κουλτούρας του ατομικισμού έναντι
κολεκτιβισμού και καταλήγει στον διχασμό των Ινδών διαπραγματευτών, όπως
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αποδεικνύεται στην έρευνα της Metcalf, όπου οι Ινδοί διαπραγματευτές δεν επιδείκνυαν
μια κυρίαρχη τάση για κάποια στρατηγική, αλλά ήταν μοιρασμένοι ανάμεσα στην σαφή
προτίμηση είτε για Win-Lose είτε για Win – Win προσεγγίσεις (Metcalf, et al., 2006). Η
στρατηγική που θα ακολουθηθεί κάθε φορά από τον Ινδό διαπραγματευτή είναι ασαφής
και θα εξαρτηθεί από την περίσταση (βαθμός ισχύος, αντικείμενο διαπραγμάτευσης),
καθώς και από τα κυρίαρχα στοιχεία της προσωπικότητας του μεμονωμένου ατόμου. Οι
Ινδοί αποφεύγουν επιθετικές και ακραία ανταγωνιστικές πρακτικές, ενώ δύναται να
χρησιμοποιήσουν τεχνικές συναισθηματικής φόρτισης. Ξεκινούν την διαπραγμάτευση
με υψηλές αρχικές προσφορές και συνεξετάζουν πληθώρα παραγόντων που συνδέονται
με το προϊόν ή την υπηρεσία (τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση). Η χρήση αμυντικών
τακτικών είναι επίσης συχνή και περιλαμβάνει τον αποπροσανατολισμό της συζήτησης
με συχνές αλλαγές θέματος, εξαιρετικά σχολαστικές ερωτήσεις και την επίκληση της
αναρμοδιότητας για την λήψη τελικής απόφασης.
Ο Κινεζικός τρόπος σκέψης έχει διαμορφωθεί υπό την μακραίωνη επίδραση
φιλοσοφικών ρευμάτων με γνωστότερους εκφραστές τον Κομφούκιο και τον Λάο Τσε.
Ο Κομφούκιος επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης της ιεραρχίας για την εξασφάλιση
της γαλήνης, ενώ ο Λάο Τσε εντρυφεί στην εξέταση δυνάμεων όπως το Yin (θηλυκή
πλευρά, σκοτάδι, παθητικότητα) και το Yang (αρσενική πλευρά, φώς, ενεργητικότητα).
Αναγνωρίζει ότι οι καταστάσεις του Yin και Yang συγκρούονται και συμπληρώνονται
παράλληλα, θεωρούνται αχώριστες και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως σύνολο. Το
νόημα της ζωής σύμφωνα με τον Λάο Τσε είναι να βρεθεί το Tao που αποτελεί την
χρυσή τομή ανάμεσα στις δυνάμεις, το σημείο συμβιβασμού (Eusme center 2013). Η
κυρίαρχη κολεκτιβιστική στάση της κινεζικής κουλτούρας προκρίνει συνεργατικές
στρατηγικές διαπραγμάτευσης και οι Κινέζοι, προσεγγίζουν την διαδικασία με τρόπο
που προσομοιάζει στην επίλυση προβλημάτων, επιδιώκοντας την δημιουργία και
καλλιέργεια σχέσεων (Ghauri & Fang, 2001) (Yin, et al., 2014). Οι Κινέζοι θεωρούνται
εξαιρετικά επιτήδειοι διαπραγματευτές. Προβάλουν υψηλές αρχικές απαιτήσεις και
υποχωρούν αργά και δύσκολα, ζητώντας συνεχώς ανταλλάγματα. Η χρήση
παραπλανητικών τακτικών είναι εξαιρετικά συχνή και περιλαμβάνει ψευδείς δηλώσεις
και χρησιμοποίηση προσποιητής έμμεσης επικοινωνίας (γλώσσα σώματος) για την
κατάδειξη της υποτιθέμενης αδιαφορίας τους. Η χρήση τεχνικών πίεσης είναι επίσης
κοινή και εκδηλώνεται με παρεμβολή μεγάλων διαστημάτων σιωπής, υποβολή
«τελικών» προσφορών και εκμετάλλευση πιθανής χρονικής πίεσης της άλλης πλευράς.
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Στο τελικό στάδιο των συζητήσεων, λίγο πριν το κλείσιμο συμφωνίας, είναι εξαιρετικά
πιθανό η κινεζική πλευρά να ζητήσει ξαφνικά επιπλέον εκπτώσεις (Katz, 2006).
Η έντονα ανταγωνιστική και βαθειά εμπεδωμένη νοοτροπία του bazaar, σε συνδυασμό
με την καχύποπτη φύση της ιρανικής ψυχοσύνθεσης και την επίδραση του θεοκρατικού
καθεστώτος, ωθεί τους Ιρανούς να επιλέγουν ανταγωνιστικές στρατηγικές κατά την
διαπραγμάτευση. Η ταραχώδης ιστορία του Ιράν καθιστά τους εκπροσώπους του
εξαιρετικά δύσπιστους ως προς τις προθέσεις των ξένων και δεκτικούς στην ανάληψη
ακραία ανταγωνιστικών στάσεων προκειμένου να διαφυλάξουν την τιμή τους,
αποφεύγοντας την ντροπή της ζημίας ή της υποχώρησης. Η διαπραγμάτευση αυτή
καθεαυτή θεωρείται προϊόν της ανάγκης και ένδειξη αδυναμίας, γεγονός που, από την
σκοπιά τους, δικαιολογεί την χρήση κάθε πρόσφορης τακτικής που συμβάλει στην
επικράτηση επί του αντιπάλου. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ιρανοί, είναι πιθανό την μια στιγμή
να συνομιλούν επιδεικνύοντας ευγένεια και κατανόηση και την αμέσως επόμενη να
εγείρουν εξωπραγματικές αξιώσεις εκτοξεύοντας απειλές ότι ενδεχόμενη μη
ικανοποίηση θα σημάνει το τέλος των συζητήσεων. Η εκμετάλλευση ενδεχόμενης
χρονικής πίεσης του συνομιλητή τους επίσης χρησιμοποιείται εις βάρος του με την
αναίτια παράταση των διαπραγματεύσεων. Η υπογραφή συμφωνίας δεν συνεπάγεται
υποχρεωτικά την λήξη των διαπραγματεύσεων καθώς οι Ιρανοί είναι πολύ πιθανό να
επανέλθουν ζητώντας επαναδιαπραγμάτευση με το πρόσχημα δυσκολιών που
προέκυψαν κατά το στάδιο εφαρμογής των συμφωνηθέντων (Bar, 2004), (Solomon, et
al., 2010.), (Rhode, 2010).
5.8. Μορφή της συμφωνίας
Είτε ο στόχος ενός διαπραγματευτή είναι μια σύμβαση ή μια σχέση, η συναλλαγή, σε
όλες τις περιπτώσεις, ολοκληρώνεται με κάποιου είδους γραπτή συμφωνία η μορφή της
οποίας επηρεάζεται επίσης από πολιτισμικούς παράγοντες. Σε γενικές γραμμές, οι Ινδοί
προτιμούν λεπτομερείς συμβάσεις που επιχειρούν να προβλέψουν όλες τις πιθανές
συνθήκες και ενδεχόμενα, καθώς η συμφωνία είναι η ίδια η σύμβαση και
χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για χειρισμό νέων καταστάσεων που μπορεί να
προκύψουν (Metcalf, et al., 2006). Η περίοδος της αγγλικής κυριαρχίας και η
συνακόλουθη απορρόφηση των αποικιοκρατικών διοικητικών δομών από τον ινδικό
κράτος φαίνεται να άσκησε έντονη επίδραση στη λειτουργία των Ινδών επιχειρηματιών.
Το νομικό σύστημα βασισμένο στα ανάλογα πρότυπα της Μεγάλης Βρετανίας επιτρέπει
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στους Ινδούς να το «εκμεταλλευτούν» για την προώθηση των διεκδικήσεών τους, ενώ
παράλληλα, η πολυπλοκότητα, η αδιαφάνεια και η σύνδεση του με τις πολιτικές
δυνάμεις αποτελεί όπλο αποτροπής για την έγερση απαιτήσεων από αλλοεθνείς.
Στον κινεζικό τρόπο σκέψης υπάρχει σαφής προτίμηση επιλογής μιας σύμβασης όπου
σκιαγραφούνται οι γενικές αρχές, καθώς επικρατεί η άποψη, ότι η ουσία της συμφωνίας
είναι η σχέση μεταξύ των μερών. Εάν προκύψουν απρόσμενες περιστάσεις, τα μέρη θα
πρέπει να κοιτάξουν τη σχέση τους, όχι τη σύμβαση, για να λυθεί το πρόβλημα. Ένας
Κινέζος είναι πιθανό να ερμηνεύσει την πρακτική ορισμού όλων των ενδεχομένων ως
απόδειξη της έλλειψης εμπιστοσύνης στη σταθερότητα της υποκείμενης σχέσης.
Όπως έχει αναφερθεί οι Ιρανοί προσεγγίζουν τη διαπραγμάτευση ως μια διαδικασία που
την γεννά η ανάγκη. Για τον ιρανικό τρόπο σκέψης, σκοπός της διαδικασίας είναι η
επίδειξη δύναμης, ο περιορισμός των απωλειών και όχι η επίτευξη επιπλέον οφέλους.
Στην αρθρογραφία συναντάται η άποψη ότι τα συμβόλαια για τους Ιρανούς είναι απλά
φύλλα χαρτιού τα οποία και θα υπογράψουν, εφόσον εκτιμούν ότι προάγουν τα
συμφέροντα τους. Η υπογραφή ωστόσο δεν συνεπάγεται ότι οι Ιρανοί θα τηρήσουν
τους όρους της συμφωνίας. Την δεκαετία του 1970, προτού ακόμη επιδεινωθούν οι
σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι αμερικανικές επιχειρήσεις έγιναν μάρτυρες
της συνήθειας των Ιρανών να μην τηρούν τις μεταξύ τους συμφωνίες. Εάν ένα
συμβόλαιο έργου προέβλεπε 12 μηνιαίες πληρωμές, οι Ιρανοί συνήθιζαν να αρνούνται
την πληρωμή της 12ης δόσης, εφόσον βέβαια το έργο είχε ολοκληρωθεί. Ως αντίμετρο
οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να επιστρατεύσουν ανορθόδοξες μεθόδους. Διαιρούσαν
την αποπληρωμή σε έντεκα ισόποσες δόσεις και προσέθεταν μια αισθητά μικρότερη
δωδέκατη, γνωρίζοντας ότι δεν επρόκειτο να εκτελεστεί (Rhode, 2010)
Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η μορφή που λαμβάνει μια συμφωνία δεν
υπακούει μόνο σε πολιτισμικούς παράγοντες αλλά κυρίως προκαλείται από την άνιση
διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ των συμβαλλομένων μερών παρά από τον πολιτισμό. Σε
μια κατάσταση άνισης διαπραγματευτικής ισχύος, το ισχυρότερο μέρος επιδιώκει πάντα
μια λεπτομερή σύμβαση, για να «κλειδώσει» τη συμφωνία σε όλες τις δυνατές
διαστάσεις, ενώ το ασθενέστερο μέρος προτιμά μια γενική σύμβαση, για να δώσει χώρο
ελιγμών εφόσον οι συνθήκες διαφοροποιηθούν. Σε αυτό το πλαίσιο η πρακτική των
Ιρανών μπορεί να αποδοθεί και στην αντίληψη του αδύναμου και καταδιωκόμενου που
διακατέχει – κάποιες φορές όχι άδικα – τον ιρανικό τρόπο σκέψης.
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5.9. Σύνοψη Χαρακτηριστικών

Ιράν

Ινδία

Κίνα

Αντίληψη σχετικά με
τον χρόνο

Έλλειψη χρονικής
ευαισθησίας

Έλλειψη χρονικής
ευαισθησίας

Έντονη αίσθηση
χρόνου

Στόχος της
διαπραγμάτευσης

Συμβόλαιο

Σχέση

Σχέση

Διαπραγματευτική
ομάδα

Πολυμελής

Πολυμελής

Πολυμελής

Επικοινωνία

Έμμεση

Έμμεση

Έμμεση

Ανάληψη κινδύνων

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Διαπραγματευτική
συμπεριφορά

Win-Lose

Συνυπάρχουν και οι
δύο τάσεις

Win-Win

Μορφή της
συμφωνίας

Λεπτομερής

Λεπτομερής

Γενικών Αρχών

Πρωτόκολλο
συμπεριφοράς

Επίσημο

Επίσημο

Επίσημο
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Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία αποπειράθηκε την προσέγγιση του πολύπλοκου θέματος των
διεθνών

επιχειρηματικών

διαπραγματεύσεων,

εστιάζοντας

στα

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η διαδικασία στις χώρες του Ιράν, της Ινδίας και της
Κίνας. Παρουσιάστηκαν βασικές έννοιες (χαρακτηριστικά, είδη, ορολογία, στάδια) και
επιχειρήθηκε η ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν επί της διαδικασίας όταν
συντελείται σε διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, περιγράφηκε το περιβαλλοντικό
πλαίσιο και επιχειρήθηκε η ανάλυση της κουλτούρας των τριών χωρών, σε μια
προσπάθεια να ερευνηθούν οι δυνάμεις που διαμορφώνουν την προσωπικότητα των
συγκεκριμένων διαπραγματευτών και καθορίζουν τις στάσεις, τις συμπεριφορές και τις
ενέργειες τους.
Η έρευνα των πηγών για την Κίνα και την Ινδία απέφερε συλλογή πλούσιων
αποτελεσμάτων. Το μέγεθος των συγκεκριμένων χωρών και ο σημαίνων ρόλος που
διαδραματίζουν στο παγκόσμιο επιχειρηματικό γίγνεσθαι προσέλκυσε από παλιά τα
βλέμματα των ακαδημαϊκών με αποτέλεσμα την ύπαρξη πληθώρας μελετών και
ερευνητικού υλικού. Η περίπτωση του Ιράν είναι λίγο διαφορετική καθώς η
επιχειρηματική συνεργασία με αλλοεθνείς ατόνησε αισθητά τις δεκαετίες που
ακολούθησαν την ισλαμική επανάσταση του 1979. Η χώρα τέθηκε στο περιθώριο, τόσο
από το δυτικό κόσμο, κατηγορούμενη για υπόθαλψη ακραίων τρομοκρατικών
οργανώσεων και τιμωρούμενη για την συνέχιση του πυρηνικού της προγράμματος, όσο
και από τους μουσουλμάνους λόγω της διαμάχης σιιτών-σουνιτών. Η συγκεκριμένη
κατάσταση αλλάζει πλέον ραγδαία, μετά την πρόσφατη άρση του δεκαετούς εμπάργκο
και το πλούσιο σε πόρους, αλλά και ανάγκες, Ιράν ανοίγει τις πύλες του στην διεθνή
αγορά, εξέλιξη που παρουσιάζει, για πληθώρα λόγων, έντονο ενδιαφέρον από
ελληνικής πλευράς, καθώς η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει τον «ενδιάμεσο» στην
επαφή μεταξύ Δύσης και Ιράν.
Όπως διαπιστώθηκε και οι τρεις χώρες διαθέτουν μακραίωνη παράδοση που έχει
αφήσει αποτυπώματα στην παγκόσμια ιστορία, ενώ η πολιτισμική πολυπλοκότητα, σε
συνδυασμό με την απόσταση που τις χωρίζει από τον «δυτικό τρόπο», καθιστά την
πλήρη κατανόηση τους, από έναν εξωτερικό παρατηρητή, εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι
αδύνατη.
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Ιρανοί, Κινέζοι και Ινδοί δίνουν ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή κατά την προετοιμασία τους
και μένουν απόλυτα πιστοί στην στρατηγική που επιλέγουν, καθιστώντας εαυτούς
δεινούς διαπραγματευτές. Αποφεύγουν να συνεργάζονται με ανθρώπους που δεν
γνωρίζουν καλά και είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν μεγάλη ποσότητα χρόνου στην
προσπάθεια κατανόησης του συνομιλητή τους. Οι διαπραγματευτικές ομάδες είναι
πολυπληθείς, η εξουσία για την λήψη αποφάσεων βρίσκεται μόνο στα ανώτερα
ιεραρχικά κλιμάκια και απαιτείται πολύς χρόνος για
χαρακτηρίζονται

ριψοκίνδυνοι.

Η

επιδίωξη

να ληφθεί, ενώ παράλληλα

Κινέζων

και

Ινδών

κατά

τις

διαπραγματεύσεις είναι η δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης, ενώ η περίπτωση των
Ιρανών δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Η ιρανική ιστορία είναι γεμάτη συγκρούσεις με
γειτονικούς λαούς και ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, οι Ιρανοί, έχουν βιώσει την
έντονη εχθρότητα σχεδόν του συνόλου του δυτικού κόσμου. Μεγάλο μέρος της
αρθρογραφίας αναφέρεται στην συμπεριφορά τους κατά τις πολιτικές διαπραγματεύσεις
όπου η τοποθέτηση τους αναγκαστικά χαρακτηριζόταν από επιφυλακτικότητα,
καχυποψία και αμυντική στάση, όντας το αδύνατο μέρος της διαπραγμάτευσης.
Η επιχειρηματική διαπραγμάτευση, ειδικά στις συγκεκριμένες χώρες, αποτελεί μια
εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία που επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων. Άμεσο
και περιβαλλοντικό πλαίσιο, πολιτισμικές επιδράσεις, ενδοεπιχειρηματική κουλτούρα
και στοιχεία προσωπικότητας των μεμονωμένων ατόμων, συγκρούονται σε μια
προσπάθεια επικοινωνίας, συνεννόησης και προσέγγισης. Η εμπειρία και η πληρότητα
της προετοιμασίας των διαπραγματευτών δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των
δυσχερειών, ενώ οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν την έννοια γενικών κατευθυντήριων
γραμμών και όχι λεπτομερών πρωτοκόλλων, καθιστώντας επιτακτική, πολλές φορές, τη
χρήση αξιόπιστου «ενδιαμέσου». Το τρίτο μέρος, εφόσον έχει σαφή γνώση της τοπικής
αγοράς, έχει την δυνατότητα να βοηθήσει στην ταχύτερη και πληρέστερη προετοιμασία
της διαπραγματευτικής ομάδας, να προχωρήσει σε συστάσεις, επιταχύνοντας την
εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης, να συμβουλεύσει και να αποτρέψει πιθανά
ατοπήματα.
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