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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονείται στα πλαίσια του προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» και έχει 

σαν σκοπό να καταδείξει όσο το δυνατόν πληρέστερα, την επιρροή της  κουλτούρας 

στις διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις.   

Βασικός στόχος της εργασίας είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό διεθνών 

εμπορικών διαπραγματεύσεων για κάθε επιχειρηματία ο οποίος δραστηριοποιείται, 

είτε σκοπεύει μελλοντικά να επεκτείνει την δραστηριότητα του, εκτός των εθνικών 

συνόρων.  

Με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης της, ο επιχειρηματίας θα είναι σε θέση, να 

κατανοήσει την βαρύτητα και τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζει η κουλτούρα στις 

διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις καθώς και τον τρόπο με τον οποίο  οι 

αξίες, οι καταβολές, οι συνήθειες,  το περιβάλλον,  όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την 

έννοια της κουλτούρας, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

επικοινωνούν, απαντούν, σωπαίνουν, λαμβάνουν αποφάσεις, διαπραγματεύονται. 

Παράλληλα, η εργασία αυτή έχει σκοπό να τοποθετήσει την πλειοψηφία των 

παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο δύναται να αποτελέσει γνώμονα στρατηγικής και 

ανάπτυξης, βρίσκοντας εφαρμογή σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο.  

Η εργασία σε ολόκληρο το φάσμα της, έχει διανθιστεί σκόπιμα με παραδείγματα και 

χαρακτηριστικά συμπεριφοράς διαφόρων λαών. Ο στόχος της παράθεσης αυτών των 

«στερεοτύπων» αφορά αφενός στη σκιαγράφηση της πραγματικότητας, αφετέρου 

στη πληρέστερη κατανόηση της επίδρασης της κουλτούρας, μέσα από την σύγκριση 

και την αντίθεση. 

Τέλος, η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με βάση την διεθνή βιβλιογραφία & 

επιστημονική αρθρογραφία μελετητών, οι οποίοι με το έργο τους έχουν καταξιωθεί 

στο διεθνές στερέωμα, αποτελώντας ταυτόχρονα οδηγό και σημείο αναφοράς για 

τους σύγχρονους συγγραφείς και την μελλοντική έρευνα.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι Ισραηλινοί χαρακτηρίζουν τους Αμερικανούς ψεύτες και υποκριτές ενώ οι 

τελευταίοι επιδεικνύουν απλά σεβασμό. Από την πλευρά τους οι Αμερικανοί εκτιμούν 

ότι οι Ισραηλινοί είναι αλαζόνες και υπερόπτες, ενώ στην πραγματικότητα είναι 

ειλικρινείς και άμεσοι στην επικοινωνία τους. Οι διαφορές αυτές στην αντίληψη, 

πηγάζουν από το πολιτισμικό υπόβαθρο κάθε κοινωνίας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, 

η επίδραση της κουλτούρας, η κατανόηση της ετερότητας και η αποδοχή της 

διαφορετικού, αποτελούν στοιχεία ήσσονος σημασίας για την ανάπτυξη των διεθνών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

Στην παρούσα εργασία, η ανάλυση των παραπάνω στοιχείων, ολοκληρώνεται σε έξι 

κεφάλαια. Το πρώτο από αυτά, περιέχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των διεθνών 

εμπορικών διαπραγματεύσεων και τα στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν τις διεθνείς 

από τις εθνικές διαπραγματεύσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η έννοια της 

κουλτούρας, εξετάζεται η επιρροή της στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, ενώ 

ταυτόχρονα τονίζεται η συμβολή και ο ρόλος ο οποίος δύναται να επιτελέσει  σαν 

εργαλείο, στην διαπραγματευτική σκηνή.   

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι κατά τον Dr. Salacuse: «Δέκα τρόποι με τους 

οποίους η κουλτούρα επηρεάζει τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις» καθώς και 

οι έξι «διαστάσεις κουλτούρας» τις οποίες προτείνει ο Dr. Hoftstede. Κατά την 

προσωπική μου άποψη, και αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και την αιτία για την οποία 

επιλέγω να δομήσω κατά αυτό τον τρόπο την παρούσα διπλωματική, οι Salacuse & 

Hosfstede, με το συγγραφικό τους έργο παρέχουν ένα ολοκληρωμένο, λεπτομερές και 

με στοιχεία εφαρμογής, πλαίσιο το οποίο δύναται να αποτελέσει οδηγό επιτυχίας για 

κάθε διαπραγματευτή διεθνών συναλλαγών. Επιπροσθέτως, η συνδυαστική  γνώση, η 

ο οποία παρέχεται, για την επίδραση της κουλτούρας στις διεθνείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, δύναται να λειτουργήσει και προληπτικά, αποσοβώντας 

λανθάνουσες και προσβλητικές προς το απέναντι μέρος, συμπεριφορές.  

 Στην συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο,  παρουσιάζεται  η σημασία  της  μη – λεκτικής 

επικοινωνίας όπως και η βαρύτητα την οποία διαδραματίζουν τα δώρα στον διεθνή 

επιχειρηματικό κόσμο. 



Σελίδα | 2  
 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, προσεγγίζεται υπό το πρίσμα των θεωριών των Salacuse & 

Hofstede, η επίδραση της κουλτούρας στις επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις στο 

Ισραήλ. Ολοκληρώνοντας, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και 

οι προοπτικές μελλοντικής έρευνας για την «επιρροή της κουλτούρας στις Διεθνείς 

επιχειρηματικές Διαπραγματεύσεις».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

1.1 Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ  

«..Σε μια αντιπαράθεση, πρέπει να αγνοήσουμε την αντικειμενική αλήθεια, ή μάλλον να 

την εκλάβουμε ως μια τυχαία συγκυρία και να επικεντρωθούμε μόνο στην υπεράσπιση της 

θέσης μας και στην αντίκρουση της θέσης του αντιπάλου..»   

Schopenhauer,  

Σύμφωνα με τον Ghauri (1996) η διαπραγμάτευση αποτελεί μια βασική ανθρώπινη 

δραστηριότητα, μια «διαδικασία» η οποία λαμβάνει χώρα και καθορίζει τις σχέσεις 

των ανθρώπων. Tων συζύγων, των παιδιών και των γονέων, των εργαζομένων και των 

εργοδοτών, των αγοραστών και των πωλητών, όπως και όλων των μελών τα οποία 

εμπλέκονται σε μια εμπορική συμφωνία.  

Το προϊόν μια διαπραγμάτευσης δεν ενέχει πάντα υψηλό ρίσκο, κατά συνέπεια  δεν 

απαιτείται κάποιου είδους προετοιμασία εκ μέρους των ατόμων τα οποία 

συμμετέχουν. Αντιθέτως, το διακυβευμα των εμπορικών διαπραγματεύσεων συνήθως 

απαιτεί συγκεκριμένη προεργασία και ορισμό μια σαφούς στρατηγικής ανάπτυξης 

επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων.  

Αιτία για το παραπάνω, αποτελεί το γεγονός ότι στις εμπορικές σχέσεις, τα μέλη 

προχωρούν στην διαπραγματευτικό στίβο έχοντας υπόψη ότι δύναται να επηρεάσουν 

την διαδικασία με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διαμορφώσουν μια καλύτερη προς 

όφελος τους συμφωνία. Κατά αυτό τον τρόπο ο Ghauri (1996) ορίζει την εμπορική 

διαπραγμάτευση ως μια εθελοντική διαδικασία «δούναι και λαβείν» κατά την οποία 

τα μέρη προσαρμόζουν την προσφορά τους και τις προσδοκίες τους, ώστε να 

προσεγγίσουν το ένα το άλλο.    

Από την μεριά του ο Salacuse (2003) ορίζει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, σαν μια 

διαδικασία, μια προοδευτική κίνηση προς τον επιθυμητό στόχο, που δεν είναι άλλος 

από την συμφωνία. Ευθύνη όλων των διαπραγματευτών αποτελεί να κατευθύνουν 

την διαδικασία μακριά από σκοπέλους και εμπόδια και να την οδηγήσουν σε αυτό τον 

στόχο.1 
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Ενώ, οι Adair & Brett (2004) χαρακτηρίζουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις σαν μια 

διαδικασία επικοινωνίας κατά την οποία δύο ανεξάρτητα μέρη συμφωνούν σε 

επιμέρους σημεία στα οποία υπάρχει αντιπαράθεση απόψεων, οι Cellich & Jain (2004) 

με την σειρά τους, ορίζουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις  ως την προσπάθεια δύο 

η περισσότερων μερών να φτάσουν σε συμφωνία σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος 

και συμφέροντος. Σύμφωνα με τους τελευταίους όλες οι διαπραγματεύσεις, 

περιλαμβάνουν: α. εμπλεκόμενα μέρη, β. θέματα προς επίλυση, γ. εναλλακτικές 

επιλογές, δ. εκατέρωθεν θέσεις και επιχειρήματα καθώς και ε. συμφέροντα. Τέλος, 

χαρακτηρίζουν την διαπραγμάτευση ως «αλληλοεξαρτώμενη» καθώς οι αποφάσεις 

της κάθε πλευράς επηρεάζουν την απέναντι.  

Τέλος, ο Dupont περιγράφει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ως «μια συνάντηση 

μεταξύ επιχειρήσεων ή οικονομικών οργανισμών με απώτερο σκοπό η επίτευξη της 

συμφωνίας να παρέχει οικονομικά οφέλη».2 

1.2 ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  

Σε αντίθεση με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα ανάμεσα 

σε μέλη της ίδιας εθνικότητας, οι διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις 

χαρακτηρίζονται πολυπλοκότερες, απαιτούν μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη, και  

ενέχουν συνταγματικές, νομικές και διαφορές στην κουλτούρα τις οποίες κάθε 

διαπραγματευτής οφείλει να λάβει υπόψη.  

Συγκεκριμένα, πρέπει να καταστεί σαφές από όλα τα μέρη τα οποία συμμετέχουν ότι 

στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, διαφορετικοί και επιπλέον παράγοντες επηρεάζουν 

το αποτέλεσμα αυτής. Η χρήση διαφορετικής γλώσσας, το νομικό  και πολιτικό 

σύστημα, το φορολογικό καθεστώς και οι ευαισθησίες  στην επιχειρηματική 

κουλτούρα αδιαμφισβήτητα αποτελούν στοιχεία τα οποία καθιστούν τις εμπορικές 

διαπραγματεύσεις πέραν των εθνικών συνόρων πολυπλοκότερες σε σχέση με τις 

εγχώριες.  

Όλα τα παραπάνω δύναται να τοποθετηθούν σε ένα πλαίσιο πολιτικής και 

οικονομικής ασταθούς πραγματικότητας, με διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες καθώς και με παράλογες γραφειοκρατικές απαιτήσεις εκ μέρους μιας 
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κυβέρνησης, στην περίπτωση κατά την οποία συμμετέχει και αυτή στην 

διαπραγματευτική σκακιέρα.  

1.2.1 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τον Salacuse (2003) τα μέρη τα οποία αποφασίζουν να επιχειρήσουν 

πέρα των εθνικών συνόρων, οφείλουν να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα, καθώς 

νέοι παράγοντες και δεδομένα κάνουν την εμφάνιση τους στο προσκήνιο. Δεδομένα 

τα οποία ο Salacuse χαρακτηρίζει ως «εμπόδια» και τα οποία κατά συνθήκη, 

απουσιάζουν από τις εγχώριες εμπορικές διαπραγματεύσεις, ορίζονται ως εξής3 :  

 α) Το διαφορετικό διαπραγματευτικό περιβάλλον σε όρους γεωγραφικής 

τοποθεσίας. Δεδομένου ότι η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται εκτός εθνικών 

συνόρων, τα μέρη οφείλουν να παρευρίσκονται συνήθως εκατέρωθεν στην έδρα του 

συνεργάτη ή του εν δυνάμει πελάτη. Παρά το γεγονός ότι οι σύγχρονες τακτικές 

επικοινωνίας προσθέτουν αξία και μεγιστοποιούν σε ελάχιστο χρόνο το αποτέλεσμα 

μιας εμπορικής διαπραγμάτευσης, η γνωριμία σε πρώτο στάδιο και οι μετέπειτα  

συναντήσεις γύρω από το ίδιο τραπέζι αποτελούν αναπόσπαστα αλλά και ταυτόχρονα 

θεμελιώδη στοιχεία ανάπτυξης μιας διεθνούς συνεργασίας.  

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής 

απαιτούν σε πρώτο στάδιο, την δημιουργία ισχυρών προσωπικών δεσμών ενώ πριν 

ακόμη την έναρξη των θεμάτων εμπορικού ενδιαφέροντος τα μέρη συνηθίζουν να 

δαπανούν μεγάλο μέρος του χρόνου σε ζητήματα τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με 

το αντικείμενο εργασίας.4 Οι επιχειρηματίες στο Κουβέιτ, θεωρούν ότι 

διαπραγματεύονται με άτομα και όχι με εταιρίες. Παρομοίως στην Αλγερία, η 

δημιουργία ισχυρών προσωπικών σχέσεων αποτελεί ήσσονος σημασίας γεγονός για 

να σημειώσουν εξέλιξη τα επιχειρηματικά πλάνα5 ενώ  επανειλημμένες επισκέψεις 

και συναντήσεις αποτελούν προϋπόθεση στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, για την 

σύσταση στιβαρών σχέσεων οι οποίες με την σειρά τους θα οδηγήσουν στην έναρξη 

των εμπορικών διαπραγματεύσεων.6 

β)  Την ιδεολογία την οποία ασπάζεται κάθε μέρος. Ο Salacuse (2003), επικεντρώνει 

την προσοχή του στις πολιτικές ιδεολογίες αναφέροντας ως παράδειγμα ψήγματα 
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κομμουνιστικής νοοτροπίας σε χώρες οι οποίες βίωσαν αυτού του είδους το 

καθεστώς και κατά επέκταση διαφοροποιούνται από τον δυτικό τρόπο ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας.7 Η ιδεολογία σε χώρες οι οποίες ακολουθούν παραδοσιακές 

νόρμες ενέχει κάποιου είδους άτυπης υποχρεωτικής εφαρμογής, μοιρολατρικής 

αποδοχής του κόσμου όπως είναι, ο σεβασμός προς την εξουσία και η  

«υποδούλωση» του ατόμου στο σύνολο. Αντιθέτως, οι δυτικές ιδεολογίες 

προσκαλούν σε ένα μοτίβο υπερκατανάλωσης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα και ένα 

μεγαλύτερο βαθμό βιομηχανοποίησης της κοινωνίας.8   Παρακάτω, παράλληλα με την 

συγκεκριμένη πρόταση του Salacuse, εξετάζεται η σημασία και ο ρόλος τον οποίο έχει 

διαδραματίσει η θρησκεία στην διαμόρφωση της ιδεολογίας και της εμπορικής 

κουλτούρας. 

γ) Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι ξένοι οργανισμοί. Στις διεθνείς εμπορικές 

διαπραγματεύσεις τα μέρη αναπόδραστα συναντούν συνθήκες οι οποίες στα αρχικά 

στάδια δεν γίνονται απόλυτα κατανοητές. Η αιτία εδράζεται στο γεγονός ότι οι 

οργανισμοί λαμβάνουν αποφάσεις με βάση το περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνται. Κατά συνέπεια οι διαπραγματευτές οφείλουν να είναι πλήρως 

ενημερωμένοι σχετικά με θέματα νομικού περιεχομένου, πριν ολοκληρώσουν 

οποιαδήποτε συμφωνία. Κατά αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το συμβόλαιο δεν 

φτάνει σε τέλμα εξαιτίας νομικών περιορισμών.9  

Παράλληλα με νομικούς περιορισμούς, αρκετές χώρες όπως το Βασίλειο της 

Σαουδικής Αραβίας, το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Αλγερία, η Νιγηρία, η Μοζαμβίκη έχουν 

θέσει περιορισμούς ποιότητας για εμπορεύματα τα οποία εισάγονται στην χώρα, 

απαιτώντας πιστοποιητικά δήλωσης συμμόρφωσης, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Σε 

οποιοδήποτε περίπτωση κατά την οποία τόσο ο εξαγωγέας όσο και ο εισαγωγέας δεν 

είναι σε θέση να προσκομίσουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά τα οποία έχουν ορίσει 

οι αρχές, επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα και κυρώσεις και στις δύο πλευρές.10   

δ) Την μεταβαλλόμενη συναλλαγματική ισοτιμία η οποία ορίζεται ως η τιμή ενός 

νομίσματος σε σχέση με ένα άλλο. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες διαδραματίζουν ένα 

σημαντικότατο ρόλο στο διεθνές εμπόριο καθώς επιτρέπουν την σύγκριση των τιμών 

των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται σε διαφορετικές χώρες. Οι 
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επιχειρηματίες χρησιμοποιούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες με σκοπό να εκφράσουν 

τις ξένες τιμές στο εγχώριο νόμισμα και μόνο την στιγμή όπου οι χρηματικές τιμές των 

εγχωρίων αγαθών και των εισαγόμενων έχουν εκφραστεί στο ίδιο νόμισμα, τότε 

μπορούν να υπολογιστούν και οι σχετικές τιμές, οι οποίες επηρεάζουν τις διεθνείς 

εμπορικές ροές.11  

Επίσης, η υποτίμηση και η ανατίμηση των εθνικών νομισμάτων, αφορούν έννοιες οι 

οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αγορά 

συναλλάγματος καθώς και την απλούστερη καθημερινή εμπορική δραστηριότητα 

μιας διεθνοποιημένης επιχείρησης: της αποπληρωμής τιμολογίων εκφρασμένα σε  

ισραηλινό σέκελ, σε ευρώ, σε σουηδικές κορώνες, ή σε κουβετιανά δηνάρια.  Τέλος, η 

δυναμική η αδυναμία του εγχώριου νομίσματος η οποία εκφράζεται μέσα από την 

πορεία του στις διεθνείς αγορές πρέπει να αποτελεί στοιχείο γνώσης για τον εμπορικό 

διαπραγματευτή ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόσει ανάλογα το μέγεθος έκθεσης 

του κινδύνου στην ασθμαίνουσα τουρκική λίρα12 ή στο υπό κατάρρευση μπολιβάρ.13   

ε) Tο ρίσκο πολιτικής αστάθειας και αλλαγών στο διεθνές περιβάλλον, όπως 

πολεμικές συγκρούσεις και ανατροπές καθεστώτων. Το Ισραήλ από την στιγμή της 

ίδρυσης του αντιμετωπίζει πρόβλημα συνεχούς αστάθειας, το Ιράν την τελευταία 

δεκαετία βρέθηκε απομονωμένο όσο πότε άλλοτε, στην Ουκρανία μαίνονται 

συγκρούσεις στρατιωτικών δυνάμεων, ενώ η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας ως ο 

μεγαλύτερος «επενδυτής» της ίδιας της χώρας παγώνει όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά 

έργα ώστε να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στον οποίο ηγείται, εναντίον των Χούτι στη 

γειτονική Υεμένη. Μια επιχειρηματική ομάδα συνεπώς οφείλει να σταθμεύσει και τις 

γεωπολιτικές ισορροπίες, διαφορετικά ολόκληρη η εν επένδυση δύναται να οδηγηθεί 

σε τέλμα.  

στ) H κουλτούρα. Η διαφορά στην κουλτούρα ανάμεσα στους διαπραγματευτές είναι 

αρκετή ώστε να οδηγήσει σε αδιέξοδο μια συμφωνία. Σύμφωνα με τον Salacuse 

(2003), η κουλτούρα αποτελεί ένα πανίσχυρο παράγοντα ο οποίος διαμορφώνει τον 

τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέπτονται, επικοινωνούν και συμπεριφέρονται. 

Κατά συνέπεια και τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύονται.  
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Οι αξίες οι οποίες πηγάζουν από την κουλτούρα είναι πλέον πιθανόν στις διεθνείς 

εμπορικές διαπραγματεύσεις να διαφέρουν από τοποθεσία σε τοποθεσία και το 

στοιχείο το οποίο έχει αξία για τον Αμερικανό να είναι ήσσονος σημασίας για τον 

Ιάπωνα.14 Κατά τον ίδιο τρόπο η προσέγγιση ενός  ζητήματος σε μια κοινωνία, 

δύναται να διαφέρει από αυτή μιας άλλης. Στην αγγλοσαξονική αντίληψη, μια θερμή 

χειραψία υποδηλώνει ειλικρίνεια και ενδιαφέρον σε αντίθεση με τις  ασιατικές χώρες, 

όπου υπάρχει το ενδεχόμενο ο διαπραγματευτής να αισθανθεί αμήχανα και άβολα. 

Οι Φιλανδοί συνηθίζουν να χρησιμοποιούν και τα δύο χέρια στην χειραψία, γεγονός 

το οποίο θα έφερνε σε δύσκολη θέση τον ομόλογο από μια χώρα με ισλαμικές 

καταβολές, δεδομένου ότι το αριστερό χέρι θεωρείται «ακάθαρτο» και η χρήση του 

περιορίζεται αποκλειστικά στην ανθρώπινη υγιεινή. Στις υπό - Σαχάριες χώρες η 

διαπραγματευτική ομάδα ενδέχεται να λάβει μια απόφαση μέσα σε ένα χρόνο, 

γεγονός το οποίο προκαλεί συνήθως πανικό στους Αμερικανούς, οι οποίοι ασκούν 

πίεση ώστε να κλείσουν το συμβόλαιο για να προλάβουν την απογευματινή τους 

πτήση.15 Στην Βραζιλία, το μωβ χρώμα έχει συνδεθεί με δυσάρεστα γεγονότα και 

στολισμό σε επικήδειες ακολουθίες, στις Ισλαμικές χώρες, το πράσινο χρώμα 

υποδηλώνει τον παράδεισο, ενώ στην Κίνα, το κόκκινο καπέλο συμβολίζει την χαρά 

και την ευημερία.  Στην Νορβηγία, το Ισραήλ και την Ελβετία μια γυναίκα 

αντιμετωπίζεται ισάξια από τους άνδρες ομολόγους της, ωστόσο η μεγαλύτερη 

πιθανότητα είναι να μην γίνει αποδεκτή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε μια 

επαγγελματική συνάντηση στην Αίγυπτο, την Λιβύη, το Ιράν, το Πακιστάν ή στην 

μουσουλμανική επιχειρηματική κοινότητα της Μαλαισίας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

2.1 «ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΜΙΑ ΣΙΩΠΗΛΗ ΓΛΩΣΣΑ»  

«Ο ρόλος της κουλτούρας είναι να δίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις, πριν ακόμη αυτές 

διατυπωθούν» 

Akoun, 

Κατά γενική ομολογία, ο ορισμός της κουλτούρας αποτελεί αντικείμενο το οποίο 

ερμηνεύεται με δυσκολία. Η έννοια της κουλτούρας φέρει διαφορετικές ερμηνείες, 

χαρακτηρίζεται πολύπλοκη, δυσνόητη, εκλαμβάνεται διαφορετικά και διαδραματίζει 

διαφορετικό ρόλο ανάμεσα στις  κοινωνίες, ενώ συνολικά το πλέγμα της θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί ασαφές. Ο Taylor (1871) ορίζει την κουλτούρα ως ένα σύνθετο 

σύμπλεγμα το οποίο περιλαμβάνει τις γνώσεις, την ηθική, την τέχνη, τις αρχές, τα 

έθιμα, τους νόμους και λοιπές ικανότητες – δεξιότητες και συνήθειες  τις οποίες 

απέκτησαν οι προσωπικότητες σαν μέλη μιας κοινωνία μέσα στον χρόνο.16 Οι Cellich 

& Jain (2004) χαρακτηρίζουν την κουλτούρα ως «μια βαθιά ριζωμένη διάσταση στην 

ζωή ενός ατόμου, η οποία είναι πάντοτε παρούσα». Προσθέτουν επίσης ότι 

περιλαμβάνει όλες τις συμπεριφορές στις οποίες έχει εκτεθεί το άτομο καθώς και τις 

αξίες οι οποίες έχουν εμποτιστεί σε αυτό, από την έκθεση του στην κοινωνία. Κατά 

αυτό τον τρόπο η κουλτούρα βρίσκεται παντού και επηρεάζει τόσο τις φυσικές όσο 

και τις ψυχολογικές ανάγκες του ατόμου.17 Από την πλευρά του, ο Γάλλος πολιτικός 

και συγγραφέας Eduard Herriot ορίζει την κουλτούρα «ως αυτό το οποίο θα 

παραμείνει όταν κάποιος ξεχάσει τα πάντα»18. Αντιθέτως με τον Herriot,  οι Fraure & 

Rubin (1993) προσεγγίσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια το ζήτημα αυτό, ορίζοντας την 

κουλτούρα ως «ένα σύνολο από μηνύματα, αξίες και πιστεύω τα οποία 

χαρακτηρίζουν μια εθνική κοινότητα ή κάποια ομάδα, καθορίζουν την συμπεριφορά 

αυτής, είναι κοινά και έχουν διάρκεια».19 

Με την σειρά της η Lagerlof προσθέτει δυο ιδιότητες στην κουλτούρα, 

χαρακτηρίζοντας την ως έννοια την οποία κάποιος «μπορεί να μάθει καθώς και να 

ξεχάσει». Συμπληρωματικά, δύναται να προστεθεί η προσέγγιση του Linton (1945) ότι 
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«η κουλτούρα μοιράζεται και μεταλαμπαδεύεται». Σύμφωνα με τον τελευταίο           

«η κουλτούρα αποτελεί ένα μηχανισμό από συμπεριφορές τις οποίες δύνανται 

κάποιος να μάθει» ενώ ταυτόχρονα ξεκαθαρίζει ότι η κάθε προσωπικότητα δεν είναι 

αυτόματα προγραμματισμένη να λειτουργεί σύμφωνα με τις επιταγές της 

κουλτούρας. Συγκεκριμένα σημειώνει: «Ανεξάρτητα από το πόσο προσεκτικά ένα 

άτομο έχει εκπαιδευτεί και ανεξάρτητα από το βαθμό επιτυχίας αυτής της μάθησης, 

παραμένει πάντοτε ένας μοναδικός οργανισμός με ίδιες δυνατότητες και ανάγκες για 

ανεξάρτητη σκέψη, αισθήματα και δράση. Ταυτόχρονα, το άτομο αυτό διατηρεί ένα 

αξιόλογο βαθμό της ατομικότητας του».20 

Σε συνέχεια της προσέγγισης του Linton, ο Goodenough (1971) συμπληρώνει ότι το 

άτομο είναι δυνατόν να διακατέχεται όχι μόνο από μια συγκεκριμένη κουλτούρα, 

αλλά από πολλές διαφορετικές και αναλόγως το περιβάλλον και τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες ενεργεί  να επιλεγεί υποσυνείδητα με ποια αντιδράσει. Συνεπώς, ο 

Goodenough διατείνεται ότι η κουλτούρα αποτελεί ένα σύνολο πεποιθήσεων, τις 

οποίες μοιράζεται μια ομάδα ανθρώπων, και οι οποίες βοηθούν την κάθε 

προσωπικότητα να αποφασίσει πως θα λειτουργήσει σε κάθε περίπτωση. 

Ο Salacuse (2003) από την δική του πλευρά, σημειώνει ότι η «κουλτούρα αποτελείται 

από μοτίβα συμπεριφοράς, κανόνων και αξιών τα οποία διαχέονται και μεταδίδονται 

μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας» ενώ κάθε άτομο χρησιμοποιεί τα στοιχεία της 

κουλτούρας του ώστε να ερμηνεύσει τον περίγυρο του και ταυτόχρονα να ορίσει την 

συμπεριφορά του σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη.  

Έναν παρόμοιο ορισμό καταθέτει ο Αμερικανός ανθρωπολόγος Herskovits (1955), 

ορίζοντας την κουλτούρα ως το «ανθρώπινο δημιούργημα» του κόσμου.21  Ο 

Trompenaars με την σειρά του εκτιμά ότι η κουλτούρα μπορεί να γίνει κατανοητή ως 

ένα σύστημα ευρέως αποδεχόμενων αξιών και υποθέσεων οι οποίες κληροδοτούνται 

από γενιά σε γενιά μέσω μιας διαδικασίας μάθησης. Οι αξίες αυτές σχετίζονται άμεσα 

με τους ανθρώπους, τις αντιδράσεις τους, τις σχέσεις όπως διαμορφώνονται ανάμεσα 

τους καθώς και την βέλτιστη εφαρμογή τους.   

O Hoftsede (1980) σε επιχειρηματικό επίπεδο ορίζει τέσσερις βασικές διαστάσεις της 

κουλτούρας, ο Hall (1976) με την σειρά του την επιμερίζει σε δυο βασικές ομάδες 
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ανάλογα α) με την βαρύτητα την οποία  οι άνθρωποι προσδίδουν στον τρόπο με το 

οποίο συλλέγουν πληροφορίες και β) αντιλαμβάνονται τα μηνύματα τα οποία 

λαμβάνουν και τέλος αντιδρούν.  

Μια περισσότερο απλουστευμένη προσέγγιση, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά 

στις παραπάνω έννοιες τις οποίες έχουν αποδώσει οι ειδικοί από τις αρχές του αιώνα, 

απαντά στον παραλληλισμό της κουλτούρας και του ρόλου της με ένα παγόβουνο. Το 

μέρος του παγόβουνου το οποίο δεν είναι ορατό ενέχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα 

ακριβώς για τον λόγο το οποίο ο διαπραγματευτής δεν γνωρίζει τι ακριβώς μπορεί να 

κρύβεται εκεί. Κατά αυτό τον τρόπο αποτελεί κύριας σημασίας στις εμπορικές 

διαπραγματεύσεις τα μέρη  να γνωρίζουν τι «βρίσκεται» κάτω από την επιφάνεια 

ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση με το «κομμάτι του παγόβουνου το οποίο είναι 

ορατό».22  

Αντιθέτως, το ορατό μέρος του παγόβουνου αντιστοιχεί σε εκείνη την γνώση την 

οποία ένας διαπραγματευτής είναι σε θέση να διδαχθεί και να κατακτήσει, χωρίς να 

υπάρχει συναισθηματική εμπλοκή και συνήθως αφορά ζητήματα τα οποία δεν 

επηρεάζουν ουσιαστικά το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. 

Δίνοντας συνέχεια στην παραπάνω αναλογία, το σημείο του παγόβουνου το οποίο 

εμφανίζεται και χάνεται ταυτόχρονα περιλαμβάνει την γνώση η οποία προκύπτει 

μέσα από την δοκιμή και το σφάλμα. Τα συναισθήματα σε αυτό το σημείο 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη ένταση και επηρεάζουν την εξέλιξη των 

διαπραγματεύσεων. Συνεπώς, ο Βέλγος έμπορος ο οποίος θα παρευρεθεί σε 

επιχειρηματικό δείπνο στην Ταϊλάνδη υποπίπτει σε σφάλμα την στιγμή κατά την 

οποία φέρνει πρώτος στο τραπέζι, θέματα εργασίας. Κατά τον ίδιο τρόπο και την 

στιγμή που ξένος επιχειρηματίας συγκρίνει  σε μια συνάντηση στο Ώκλαντ, τους Νέο - 

Ζηλανδούς με τους Αυστραλούς.  

Τέλος, το μεγαλύτερο και ήσσονος σημασίας κομμάτι του παγόβουνου το οποίο δεν 

είναι ορατό περιλαμβάνει το σύνολο των ιδεών, των απόψεων, των άγραφων νόμων, 

των στερεοτύπων κάθε κοινωνίας οι οποίες μεταφράζονται με ασυναίσθητες 

αντιδράσεις. Ο συναισθηματισμός κορυφώνεται στην βάση του παγόβουνου, 

επηρεάζει τις σχέσεις όπως έχουν διαμορφωθεί και δύναται να προκαλέσουν ρήξη 
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όταν κατά την πρώτη χειραψία στο Παρίσι, ο Αμερικανός αντιπρόσωπος αποκαλέσει 

με το μικρό όνομα την εν δυνάμει εμπορική του εταίρα ή στην περίπτωση την οποία ο 

επιχειρηματίας μιλήσει ισπανικά και όχι πορτογαλικά στην Βραζιλία.  

Ένα παράλληλο σχήμα με αυτό του παγόβουνου είναι κατά τον Salacuse (2003) η 

τοποθέτηση των τεσσάρων βασικών συστατικών της κουλτούρας σε ομόκεντρους 

κύκλους όμοιους με αυτούς ενός κρεμμυδιού. Κατά τον τρόπο αυτό, ο τελευταίος 

παρομοιάζει την διαδικασία κατανόησης την κουλτούρας του απέναντι μέρους με 

αυτή του ξεφλουδίσματος ενός κρεμμυδιού.23 

Το εξωτερικό μέρος περιλαμβάνει, τις λέξεις και τις ενέργειες ενός ομολόγου και είναι 

το σημείο το οποίο πρωτίστως γίνεται εμφανές. Προχωρώντας προς το εσωτερικό 

κάνουν την εμφάνιση τους οι συμπεριφορές, οι απόψεις, οι αντιδράσεις και οι  

αντιλήψεις ως προς συγκεκριμένα θέματα, όπως για παράδειγμα, η ακρίβεια στην 

ώρα έναρξης μιας συνάντησης. Κατόπιν, ακολουθούν οι κανόνες οι οποίοι 

αποκαλύπτουν κατά πόσο μια συμπεριφορά αποτελεί ίδιο χαρακτηριστικό ή υπάγεται 

στα πλαίσια της κουλτούρας του διαπραγματευτή. Φτάνοντας στον πυρήνα γίνονται 

εμφανείς οι αξίες, βασικό χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί η άποψη  ότι 

συγκεκριμένες συμπεριφορές είναι προτιμητέες από ορισμένες άλλες όπως  στις 

Η.Π.Α, όπου είναι κοινωνικά αποδεκτό σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι γυναίκες να 

επιδεικνύουν φόβο και όχι θυμό ενώ αντιθέτως οι άντρες θυμό και όχι φόβο.24  

Το στοιχείο το οποίο ωστόσο περιπλέκει τις διεθνείς διαπραγματεύσεις έγκειται στο 

γεγονός ότι αξίες τις οποίες ορίζει παραπάνω ο Salacuse, αφενός διαφέρουν από 

κοινωνία σε κοινωνία, αφετέρου οδηγούν σε διαφορετικές αντιδράσεις, οι οποίες 

τελικά δύναται να οδηγήσουν σε σύγχυση. Κατά αυτό τον τρόπο, ο Ιάπωνας 

επιχειρηματίας περιγράφει σε δυτικούς ομολόγους του, τον λόγο απουσίας του από 

την προγραμματισμένη συνάντηση εξαιτίας μιας αιφνίδιας απώλειας συγγενικού του 

προσώπου με χαμόγελο, ορμώμενος πάντα από τις επιταγές της κουλτούρας του, η 

οποία καθιστά απρεπές την πρόκληση πόνου σε τρίτους εξαιτίας ενός θανάτου. Το 

γεγονός ότι οι δυτικές κουλτούρες αντιδρούν διαφορετικά σε παρόμοιες συνθήκες 

είναι αρκετό ώστε αρχικά ο Ιάπωνας ομόλογος να χαρακτηριστεί ψυχρός και άτοπος 

ενώ στην συνέχεια τα είναι πιθανόν να προχωρήσουν στην διακοπή των 
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διαπραγματεύσεων ή της συνεργασίας εξαιτίας της ανοίκειας προς αυτούς, 

παραπάνω συμπεριφοράς.  

2.2 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

Όπως γίνεται κατανοητό από το προηγούμενο παράδειγμα, τα ιδανικά, οι απόψεις, οι 

αντιδράσεις, οι αντιλήψεις, το σύμπλεγμα των αξιών που φέρει το κάθε στέλεχος στις 

αποσκευές του, επισκεπτόμενος μια ξένη χώρα επηρεάζουν άμεσα την εξέλιξη των 

εμπορικών διαπραγματεύσεων. Κατά συνέπεια, η κουλτούρα ως άθροισμα του 

συνόλου των παραπάνω εννοιών, επηρεάζει την φύση, την δομή, την στρατηγική, την 

διαδικασία, όπως και το αποτέλεσμα μιας εμπορικής διαπραγμάτευσης.  

2.2.1 ΦΥΣΗ 

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, δείχνουν να εκτιμούν περισσότερο από κάθε άλλη 

εθνική ομάδα την ισότητα ανάμεσα στα μέλη καθώς και να υιοθετούν ένα μοτίβο 

αντίθετο με τις αρχές τις οποίες επιτάσσει η επισημότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 

στη χρήση του πρώτου ονόματος, ήδη από τα πρώτα στάδια της διαπραγμάτευσης 

ενώ αποφεύγονται οι μακροσκελείς πρόλογοι και οι «χωρίς νόημα» συστάσεις. 

Σύμφωνα με τον Galtung (1981) η ομάδα διαπραγμάτευσης στην οποία 

κατατάσσονται οι Σάξονες (πρότυπα αποτελούν  οι Άγγλοι & Αμερικανοί), απαιτεί 

γεγονότα και στοιχεία τα οποία λειτουργούν εποικοδομητικά προς την 

διαπραγματευτική διαδικασία και προς όφελος της τελικής απόφασης. Συγκεκριμένα 

αναφέρει για την παραπάνω ομάδα, ότι υιοθέτει την αρχή:  « τα γεγονότα συνθέτουν, 

οι θεωρίες διχάζουν»25   

Σε αντίθεση, με τους Σάξονες, η ομάδα διαπραγμάτευσης την οποία ο Galtung (1981) 

ονομάζει “Nipponic” και περιλαμβάνει κοινωνίες οι οποίες ακολουθούν τον 

Ινδουισμό, τον Βουδισμό και τον Ταοϊσμό, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανοχή στην 

διαφορετικότητα καθώς η γνώση και η σκέψη κατέχουν μια παροδική μορφή η οποία 

δύναται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα δεδομένα. Οι Ιάπωνες, οι οποίοι 

αποτελούν το πρότυπο αυτής της ομάδας, σπάνια παρουσιάζουν με κατηγορηματικό 

τρόπο στην καθημερινή επικοινωνία την άποψη τους, καθώς οι απόλυτες δηλώσεις 

στην χώρα, υποκρύπτουν στοιχεία αλαζονείας.    
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2.2.2 ΔΟΜΗ 

Σε ότι αφορά την επίδραση της κουλτούρας στην δομή των εμπορικών 

διαπραγματεύσεων, αυτή μπορεί να γίνει ορατή στον αριθμό των μελών, στον 

επιμερισμό της εξουσίας, όπως επίσης και στα θέματα τα οποία τίθενται προς 

συζήτηση. Στην Μ. Ανατολή η ηλικία, οι οικογενειακές διασυνδέσεις, το φύλο και η 

κοινωνική θέση έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη επιλογή των διαπραγματευτών σε 

αντίθεση με τις Η.Π.Α όπου η επιλογή γίνεται με βάση κριτήρια όπως η γνώση του 

αντικειμένου, η εμπειρία και το κύρος.26  Αντίστοιχα, οι κινεζικές αντιπροσωπίες οι 

οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές διαπραγματεύσεις δύναται να ξεπερνούν τα 

δεκαπέντε άτομα την στιγμή που η απέναντι πλευρά αποτελείται από μόλις τρεις έως 

πέντε άτομα. Ταυτόχρονα, λόγω της φύσης του κινεζικού πολιτικού συστήματος και 

της φιλοσοφίας, η ξένη αντιπροσωπεία δεν αντιμετωπίζει αποκλειστικά 

επιχειρηματίες αλλά και μέλη των τοπικών κοινωνιών καθώς και στελέχη της 

κυβέρνησης.27 Στο Μεξικό κριτήρια για την σύσταση της διαπραγματευτικής ομάδας 

αποτελούν το κύρος, οικογενειακοί δεσμοί, οι διασυνδέσεις, η πολιτική επιρροή 

καθώς και η «θέση» την οποία κατέχει κάποιος.28  

2.2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

Η στρατηγική στις εμπορικές διαπραγματεύσεις έγκειται στον τρόπο με τον οποίο τα 

μέρη προσεγγίζουν το ένα το άλλο, αναπτύσσουν την επιχειρηματολογία τους και 

υιοθετούν τακτικές με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει.  

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επιλέγουν την λογική, τα γεγονότα, τους νόμους, 

όπως και την ανοιχτή σύγκρουση εάν αυτό απαιτηθεί. Ο συναισθηματισμός δεν 

βρίσκει ανταπόκριση στην κρίση τους, ενώ οι συμφωνίες τείνουν να είναι άμεσες και 

απρόσωπες. Αντιθέτως, οι Άραβες και οι Λατίνοι διαπραγματευτές τείνουν να 

προβάλουν έντονα τα συναισθήματα τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με 

μοναδικό σκοπό να πείσουν το αντίπαλο μέρος.29 Οι Ιάπωνες και γενικότερα οι 

κοινωνίες της Άπω Ανατολής, αποφεύγουν τις κατά μέτωπο συγκρούσεις και 

αντιπαραθέσεις και δηλώνουν έμμεσα όταν διαφωνούν ότι «η προσφορά θα 

μελετηθεί» ή «ότι είναι δύσκολο» να υλοποιηθεί. Η πρόταση αυτή ωστόσο 

δημιουργεί σύγχυση και αφήνει ανοιχτά επιχειρηματικά περιθώρια σε κουλτούρες 
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όπως η ισπανική, η αγγλική ή η αμερικανική οι οποίες δεν μπορούν να αντιληφθούν 

την άρνηση η οποία κρύβεται πίσω από τις λέξεις.  

Επιπρόσθετα, η επίδραση της κουλτούρας στην στρατηγική προσέγγισης γίνεται 

εμφανής στον τρόπο και την σειρά με την οποία τα μέρη επιδιώκουν ένα λεπτομερές 

συμβόλαιο ή μια γενική συμφωνία, καθώς επίσης και στην σημασία την οποία 

προσδίδουν σε αρχικό στάδιο στις λεπτομέρειες και κατόπιν στις γενικές αρχές ή το 

αντίθετο. Οι Άγγλο-Σάξονες, προτιμούν η εμπορική τους σχέση να διέπεται από ένα 

συμβόλαιο στο οποίο θα έχουν την δυνατότητα να ανατρέξουν άμεσα οποιαδήποτε 

στιγμή. Αντιθέτως, οι Κινέζοι πιστεύουν ότι η ουσία της εμπορικής σχέσης έγκειται 

στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην περίπτωση κατά την οποία θα προκύψουν 

διαφωνίες γνώμονας για την επίλυση αυτών αποτελεί η διατήρηση των σχέσεων και 

όχι του συμβολαίου.30 Αναπόφευκτα, η διαφορετική αυτή προσέγγιση μπορεί να 

οδηγήσει κάθε πλευρά σε συμπεράσματα τα οποία δεν προάγουν την σύσταση 

εμπορικών δεσμών αφού οι κινέζοι αντιλαμβάνονται την πίεση για υπογραφή 

συμβολαίου ως δείγμα έλλειψης εμπιστοσύνης στο πρόσωπο τους ενώ από την δική 

τους οπτική, οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται την άρνηση των κινέζων ως ένδειξη ότι 

αποκρύπτουν σκοπίμως λεπτομέρειες.  

Τέλος, ο Salacuse (2004) σημειώνει ότι οι Γάλλοι, Αργεντινοί και Ινδοί επιζητούν 

αρχικά ένα γενικό πλαίσιο συνεργασίας σε αντίθεση με τους Αμερικανούς οι οποίοι 

προτιμούν να κάνουν ξεκάθαρες όλες τις λεπτομέρειες, από τα αρχικά στάδια της 

διαπραγμάτευσης.31 

2.2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η «διαδικασία» αποτελεί τον πυρήνα των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων και 

περιλαμβάνει όλες τις τακτικές, κινήσεις, αντιλήψεις, επιχειρήματα τα οποία τίθενται 

στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και έχουν σαν σκοπό την συλλογή πληροφοριών, 

την δημιουργία απόψεων, την υπογραφή μιας συμφωνίας ή την «ανταλλαγή 

παραχωρήσεων».32  

Σε αυτό το σημείο γίνεται περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή εμφανής και κατανοητή 

η επίδραση της κουλτούρας στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις: Στον τρόπο 
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ανάπτυξης των επιχειρημάτων, στην αντίληψη για την ηθική, στην διαχείριση του 

χρόνου, στην αίσθηση του χιούμορ, στην άποψη ότι κάποιος οφείλει να παραμένει 

ευγενής, στον τρόπο με τον οποίο αποκαλεί και χαιρετάει, προσφέρει και δέχεται 

δώρα, δίνει και λαμβάνει την επαγγελματική κάρτα, σέβεται την ετερότητα και 

αποδέχεται το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καλύτερες ή ανώτερες κουλτούρες, παρά 

διαφορετικές.   

Η άμεση οπτική επαφή με ένα Γάλλο ή Ολλανδό ομόλογο υποδηλώνει ειλικρίνεια και 

αποτελεί σκαλοπάτι για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας. Αντιθέτως, η έντονη 

οπτική επαφή στην Άπω Ανατολή, είναι θεμιτό να αποφεύγεται μέχρι την στιγμή κατά 

την οποία πάγιες σχέσεις θα έχουν δημιουργεί. Οι Μεξικανοί τείνουν να αγκαλιάζουν 

τους ξένους ομολόγους, όταν η διαπραγματευτική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί 

επιτυχώς, ενώ οι Ανατολικό-Ευρωπαίοι επιδιώκουν να τους ασπάζονται τρείς φορές. 

Οι Νορβηγοί επιχειρηματίες εκτιμούν τον επισκέπτη ο οποίος γνωρίζει και 

αντιλαμβάνεται την διαφορά ανάμεσα σε αυτούς και τους αντίστοιχους Σουηδούς, 

Δανούς, Φιλανδούς ομολόγους, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν επιδιώκει να 

μάθει τον ύψος του μισθού του. Από την άλλη πλευρά, οι “άμεσοι” Ισραηλινοί δεν 

διστάζουν αν ρωτήσουν ευθέως για τις μισθολογικές απολαβές του συνεργάτη τους. 

Το χαμόγελο και το γέλιο στον ευρωπαϊκό χώρο είναι κάτι παραπάνω από αποδεκτό 

και υποδηλώνει αίσθηση του χιούμορ σε αντίθεση με αρκετές ασιατικές χώρες όπου 

αποτελεί ένδειξη ταπεινοφροσύνης και ντροπής. Κατά συνέπεια, όπως 

προαναφέρθηκε ένας Ευρωπαίος θα αισθανθεί μάλλον αμήχανα και άβολα όταν ο 

Ιάπωνας ομόλογος, του περιγράψει με χαμόγελο την απώλεια ενός αγαπητού 

προσώπου, ακολουθώντας τις επιταγές της κουλτούρας του η οποία επιτάσσει η 

προσωπική θλίψη να μην μεταφέρεται σε τρίτους.33 Την ίδια φιλοσοφία ακολουθούν 

αρκετές χώρες του Ειρηνικού όπου υπάρχει έντονος διαχωρισμός ανάμεσα στην 

ατομικότητα και την δημοσιότητα. Η δημόσια προβολή έντονων και αρνητικών 

συναισθημάτων στην περιοχή αυτή θεωρείται ανάγωγη και χαρακτηρίζεται αρνητικά 

από το σύνολο. Ωστόσο, στην απέναντι πλευρά του ωκεανού, στις λατινογενείς 

κουλτούρες  η απόκρυψη των συναισθημάτων λειτουργεί αρνητικά στην δημιουργία 

κλίματος εμπιστοσύνης.34  
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2.2.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Τέλος, σε συνέχεια των παραπάνω, το αποτέλεσμα μιας διεθνούς εμπορικής 

διαπραγμάτευσης επηρεάζεται και αυτό άμεσα από την κουλτούρα που φέρει κάθε 

μέρος. Η αμερικανική κουλτούρα επιδιώκει το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης να 

απαντά σε ένα πολυσέλιδο συμβόλαιο μέσα στο οποίο καταγράφονται όλες οι 

λεπτομέρειες καθώς και ο τρόπος επίλυσης των όποιων διαφορών προκύψουν 

μελλοντικά. Αντιθέτως, για μια Σαουδαραβική αντιπροσωπεία κάτι τέτοιο φαντάζει 

μακρινό, καθώς μια «συμφωνία κυρίων» έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από ένα 

μακροσκελές συμβόλαιο. Παρομοίως, σε περίπτωση εμπορικών διαφορών κατά την 

εφαρμογή των κανόνων του συμβολαίου οι δυτικές κουλτούρες συνηθίζεται να 

προσφεύγουν σε δικαστήριο ή σε διεθνείς διαιτησίες σε αντίθεση με αυτές της Μέσης 

Ανατολής οι οποίες προτιμούν να λύσουν τις διαφορές τους στα πλαίσια των σχέσεων 

που έχουν χτίσει με τον συνεργάτη τους.    

Επίσης, το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης συνδέεται άμεσα με την έννοια του 

χρόνου καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο αυτός γίνεται αντιληπτός και 

ερμηνεύεται από τις διάφορες κοινότητες. Η Novinger χαρακτηρίζει τις Η.Π.Α σαν μια 

«χρονοκρατορία» όπου ο  χρόνος αποκτά λογική, διαδοχικότητα, επικεντρώνεται στο 

παρόν και ερμηνεύεται ως «χρήμα».35 Αντιθέτως, οι Ιάπωνες φροντίζουν ώστε 

συστηματικά να προσθέτουν αξία τόσο στα σταδία τα οποία προηγούνται της 

διαπραγμάτευσης όσο και αυτά τα οποία έπονται, με απώτερο σκοπό την δημιουργία 

στιβαρών δεσμών.36  

Παρομοίως, όπως σημειώνουν οι Gelfand & Realo (1999), κουλτούρες οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα συλλογικού πνεύματος επιδιώκουν ένα 

συνεργατικό και με κοινό όφελος «κερδίζω – κερδίζεις» αποτέλεσμα, σε αντίθεση με 

κοινωνίες οι οποίες προάγουν τον ατομικισμό και στοχεύουν σε αποτέλεσμα «κερδίζω 

– χάνεις».  

Ξεκάθαρα από τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι η ετερότητα στην φύση, την δομή, 

την στρατηγική, τις αποφάσεις, στο σύνολο της διεθνούς εμπορικής 

διαπραγματευτικής διαδικασίας, είναι συνθήκη αναπόφευκτη. Κάθε ομόλογος 

αντιλαμβάνεται τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζει και τα ερεθίσματα τα οποία 
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λαμβάνει από τον περιβάλλοντα χώρο, σύμφωνα με αυτό το οποίο ο Hofstede (1980) 

ονομάζει το «λογισμικό πρόγραμμα του μυαλού», δηλαδή την κουλτούρα του. 

Ωστόσο, το ζήτημα το οποίο ανακύπτει αφορά την ερμηνεία αυτών η οποία 

ασυναίσθητα πραγματοποιείται υπό το πρίσμα των αρχών και αντιλήψεων που φέρει 

ο καθένας. Στην πραγματικότητα, το στοιχείο το οποίο εξομαλύνει τις διεθνείς σχέσεις 

ιδιαίτερα στο ξεκίνημα τους και φέρνει ποιο κοντά τα μέρη, είναι η δημιουργία και 

υιοθέτηση μιας «διεθνούς νοοτροπίας» (Fisher 1988), μιας παγκόσμιας κουλτούρας η 

οποία εδράζεται στην αμοιβαία κατανόηση, στο κοινό ενδιαφέρον και στην εκτίμηση 

της ποικιλομορφίας και του διαφορετικού.  

2.3 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

Η παγκόσμια κουλτούρα έγκειται στην ικανότητα του διαπραγματευτή:                          

α. να ενσωματώσει τις πληροφορίες τις οποίες έχει συλλέξει για μια ξένη κουλτούρα 

στην συμπεριφορά του και β. να συμπεριφέρεται και με βάση αυτές. Επίσης, 

ερμηνεύεται ως η δεξιότητα την οποία έχει αποκτήσει ο διαπραγματευτής να 

αντιλαμβάνεται το βαθύτερο νόημα των λεγομένων του ομολόγου του ενώ απαντά 

στην ευελιξία και την προσαρμογή των αντιδράσεων του με βάση τα ερεθίσματα τα 

οποία λαμβάνει.37 

 Στην πραγματικότητα η παγκόσμια κουλτούρα συνίσταται αρχικά στην προσωπική 

θέληση και στάση ζωής του διαπραγματευτή να ακούσει, να μάθει, να αφομοιώσει ή 

να απορρίψει στοιχεία και ιδεολογίες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος. Το 

σημαντικότερο στοιχείο το οποίο αποτελεί αναγκαία συνθήκη αλλά και ταυτόχρονα 

γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας νοοτροπίας απαντά στον 

εκμηδενισμό κάθε έννοιας εθνοκεντρισμού, προκατάληψης και αυτό αναφοράς για 

τις αξίες της απέναντι πλευράς.  

Ο Drever (1952) ορίζει τον εθνοκεντρισμό ως «την υπερβολική πίστη ότι τα 

χαρακτηριστικά μιας ομάδας ανθρώπων ή φυλής είναι ανώτερα από κάποιας άλλης» 

ενώ ο Faucheux συγκρίνει τον εθνοκεντρισμό με τον εγωκεντρισμό 38. Με τη σειρά 

του, το  κριτήριο αυτό-αναφοράς απαντά στην ασυνείδητη αναφορά στις προσωπικές 

πολιτισμικές αξίες κατά την κρίση της συμπεριφοράς άλλων, σε κάποιο νέο και 

διαφορετικό περιβάλλον.39    
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Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει κατανοητό, ότι διαφορετικά ερμηνεύεται η 

πρωτοβουλία η οποία θα λάβει ή πρόταση την οποία θα διατυπώσει ένα στέλεχος 

μεσαίας κλίμακα στο Ισραήλ και στην Δανία, από ότι στην Ελλάδα και τις Φιλιππίνες. 

Παρομοίως ο Φιλανδός επιχειρηματίας ο οποίος βρίσκεται στο Ριάντ, έχοντας αφήσει 

στην άκρη τις αξίες με τις οποίες έχει γαλουχηθεί δεν παραχωρεί την σειρά του σε μια 

γυναίκα, δεδομένου ότι στο Βασίλειο οι γυναίκες διατηρούν κατώτερη θέση σύμφωνα 

με το ισχύον ισλαμικό δίκαιο.  

Κατά αυτό τον τρόπο, οι επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται πέρα από τα 

εθνικά τους σύνορα οφείλουν: α. να αναγνωρίζουν και κατανοούν τις προσωπικές 

τους αξίες και προκαταλήψεις, β. να αποδέχονται το γεγονός ότι κάθε προσωπικότητα 

με την οποία συνδιαλέγονται αποτελεί «προϊόν» διαφορετικής κουλτούρας, γ. να 

αναπτύξουν προσωπικές στρατηγικές έτσι ώστε να προσαρμόζονται άμεσα, 

ομαλότερα και ταχύτερα στις αλλαγές δ. να παρακολουθούν τις εξελίξεις ε. να 

αναζητούν συνεχώς την μάθηση και τέλος να επανατοποθετήσουν τις στερεοτυπικές 

αντιλήψεις οι οποίες τροφοδοτούν τον αρνητισμό και αναπόφευκτα την αποτυχία. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  

Οι διεθνής βιβλιογραφία από το δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα, παραθέτει 

βάση ερευνών, εκατοντάδες παραπομπές και πληροφορίες οι οποίες συνθέτουν το 

πρωτόκολλο συνεργασίας με Σλοβάκους, Ρώσους, Κολομβιανούς, Μαυριτιανούς, 

Αλγερινούς, Ουκρανούς επιχειρηματίες με σκοπό την αποφυγή των περίφημων 

“cultural pitfalls”.  

Οι Άγγλοι διαπραγματευτές ακολουθούν το πρωτόκολλο, υιοθετούν επίσημο και 

ευγενικό ύφος και αναμένουν την ίδια συμπεριφορά από το απέναντι μέρος. Οι 

Γάλλοι παρομοίως αναμένουν οι ομόλογοι τους να συμπεριφέρονται με το ίδιο τρόπο 

όπως αυτοί και να μιλούν γαλλικά. Η ενδυμασία στην Γερμανία είναι συντηρητική και 

αντικατοπτρίζει το επίπεδο των διαπραγματευτών ενώ οι Σουηδοί αγαπούν την 

ποιότητα και απεχθάνονται τις βαρύγδουπες δηλώσεις. Στην Ιταλία, οι επιχειρηματίες 

είναι εγκάρδιοι και φιλόξενοι αλλά ταυτόχρονα κυκλοθυμικοί.40 Οι Αμερικανοί 

αγαπούν το ρίσκο, οι Βραζιλιάνοι εκτιμούν τα δώρα τα οποία τα οποία κρύβουν κάτι 

προσωπικό και χαρακτηρίζουν την σχέση με τον ξένο ομόλογο τους.  Σε ένα δείπνο 
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στην Κίνα, αλκοολούχα ποτά δεν καταναλώνονται μέχρι την στιγμή της πρόποσης 41 

ενώ αντίστοιχα σε κάποιο γεύμα σε σπίτι Ινδών δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη το 

γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούνται μαχαιροπίρουνα και κουτάλια. 

Ο Galtung (1981), όπως αναφέρθηκε παραπάνω, επιμερίζει τις επιχειρηματικές 

κουλτούρες σε τέσσερεις μεγάλες ομάδες, ορίζοντας για κάθε μια από αυτή και μια 

πρότυπη κοινωνία.42 Οι πρότυπες ομάδες είναι η γαλλική (Gallic) η αγγλική (saxonic), 

η γερμανική (teutonic) και τέλος η ιαπωνική (nipponic).   

Η αγγλική προσέγγιση αναζητά γεγονότα και συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες 

αποδεικνύονται. Επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν κανένα θεωρητικό πλαίσιο η δεν 

μπορούν να υλοποιηθούν απορρίπτονται. Από την μεριά της η γαλλική προσέγγιση 

αποδέχεται το γεγονός ότι οι λέξεις έχουν μια έμφυτη τάση να πείθουν, ενώ η 

γερμανική θέση εκτιμά ότι τα γεγονότα βρίσκονται εκεί ώστε να αποτυπώνουν την 

αλήθεια. Τέλος, η ομάδα στην οποία ηγούνται οι Ιάπωνες, παρουσιάζει μεγαλύτερες 

ανοχές στην ετερότητα και στην πλαστικότητα της άποψης, αποφεύγοντας την 

απόλυτη και μοναδική αλήθεια.  

Τα μέλη μιας κοινωνίας, σαφέστατα μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά, 

δεδομένου ότι έχουν ανδρωθεί στα πλαίσια της ίδιας κουλτούρας, έχουν μοιραστεί 

κοινές εμπειρίες και αντιμετωπίσει σχεδόν τα ίδια προβλήματα με παρεμφερείς 

τρόπους. Η «διδασκαλία» μιας κουλτούρας σε πρώτο στάδιο είναι σκόπιμο και 

ωφέλιμο να παρέχει γενικές αρχές καθώς κατά αυτό τον τρόπο κοινοποιείται ένα 

εθνικό - φυλετικό μοτίβο συμπεριφοράς.  

Οι εμπειρικές έρευνες και όσα έχουν καταγραφεί και καταγράφονται, αποτελούν 

απλά και μόνο ένα πολυσήμαντο και άκρως απαραίτητο οδηγό για κάθε 

επιχειρηματία ο οποίος προγραμματίζει να δειπνήσει στο Κάιρο, με σκοπό την 

προμήθεια κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών ή στο Τόκιο για την πώληση 

κονσέρβας ροδάκινου από την Νάουσα. 

Τα παραπάνω στοιχεία, όπως έχουν καταγραφεί, σε συνδυασμό με τις στερεοτυπικές 

αντιλήψεις που φέρει ο κάθε επιχειρηματίας δύναται να αποτελέσουν θρυαλλίδα και 

δρόμο χωρίς επιστροφή σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ιαπωνία, 
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το Κουβέιτ, το Ιράν, όπου η έννοια της «αξιοπρέπειας» και του «ονόματος» ορίζουν 

την πορεία και την εξέλιξη των σχέσεων. 

ΠΑΝΑΚΕΙΑ :  «Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» 

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ο Salacuse προσθέτει ότι παρά το γεγονός ότι γίνεται λόγος 

για ασιατική, ευρωπαϊκή, αφρικανική κουλτούρα αποτελεί καίριας σημασίας ο 

διαπραγματευτής να κατανοήσει την ανομοιογένεια και την ποικιλομορφία των λαών 

και το γεγονός ότι η Ινδία διαφέρει από το Λάος όπως και η Κορέα από την 

Ινδονησία.43 Παρομοίως, το σιιτικό Ιράν το οποίο βρίσκεται σε διαρκή διαμάχη με την 

σουνιτική Σαουδική Αραβία, ενώ διαφορές εντοπίζονται ακόμη και εντός των 

γεωγραφικών ορίων μιας χώρας. Κάθε περιοχή, κάθε κύρια πόλη ή εθνική ομάδα έχει 

αναπτύξει τα δικά της χαρακτηριστικά και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία κάθε 

επιχειρηματίας οφείλει να ανακαλύπτει. Η Κίνα παρουσιάζει εκτεταμένες διαφορές 

στην κουλτούρα ανάμεσα στα βιομηχανικά - αστικά κέντρα και τις αγροτικές περιοχές 

όπως παρόμοια και η Ινδία, όπου διαφορές εντοπίζονται ανάμεσα στον Νέο Δελχί και 

τις παράκτιες πόλεις της Βομβάης και του Τσενάι.  

Από την πλευρά του Usunier (2001) σημειώνει την δυναμική και αέναη διαδικασία 

εξέλιξης και μεταμόρφωσης την οποία βιώνει κάθε κουλτούρα. Τα θεμελιώδη 

στοιχεία της κουλτούρας μεταβάλλονται αργά στον χρόνο, ενώ γλωσσικές και αλλαγές 

στην συμπεριφορά ακολουθούν τραυματικές για το έθνος εμπειρίες. Κατά συνέπεια 

μια στατική αξιολόγηση μιας κουλτούρας δεν δύναται να είναι ποτέ πλήρης και 

ακριβής. Για αυτό τον λόγο, ο διαπραγματευτής οφείλει απαραίτητα να παραμένει 

έτοιμος να αφομοιώσει τα νέα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται ενώπιων του.44  

Μια επιπλέον αξιοσημείωτη αναφορά η οποία καθιστά σαφές το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει μια γενική αλήθεια, αποτελεί το αποτέλεσμα έρευνας του Hall (1983) σχετικά 

με την επαγγελματική συμπεριφορά Γάλλων υψηλόβαθμων στελεχών, οι οποίοι 

αναφορικά με τον τρόπο σκέψης και εργασίας κατατάσσονται στις μονοχρονικές 

κουλτούρες, στην πραγματικότητα όμως συμπεριφέρονται με τρόπο ο οποίος 

παραπέμπει σε πολυχρονικές κουλτούρες.45 
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Παρομοίως, σε έργα σε αναπτυγμένες κατά βάση χώρες, τα οποία ενέχουν το όρο «με 

το κλειδί στο χέρι» έχει παρατηρηθεί μια διττή συμπεριφορά των στελεχών κατά την 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων και κατόπιν κατά την εφαρμογή των 

συμφωνηθέντων. Ενώ αρχικά τα στελέχη έχουν συμφωνήσει να ακολουθούσουν ένα 

μοτίβο εργασίας σχετικά με τον χρόνο το οποίο απαντά σε μονοχρονικές κουλτούρες 

(ο χρόνος είναι χρήμα) κατά την εφαρμογή η συμπεριφορά και οι πράξεις συνάδουν 

περισσότερο με αυτές μιας πολυχρονικής κουλτούρας.46 

Συμπερασματικά, ο κάθε διαπραγματευτής οφείλει να θυμάται ότι κάθε 

προσωπικότητα είναι διαφορετική και ταυτόχρονα μοναδική. Φέρει τα 

χαρακτηριστικά της κοινωνίας μέσα στην οποία έχει ζήσει, παρόλα αυτά δεν παύει να 

αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα. Αποτελεί βασικό σφάλμα για τον διαπραγματευτή, 

να παρασυρθεί από τις γενικές αρχές και τα πιστεύω του για μια κοινωνία, πριν 

ακόμη σταθεί ενώπιον των ομολόγων του. Τα στοιχεία και χαρακτηριστικά τα οποία 

καταγράφονται για κάθε κοινωνία στην διεθνή βιβλιογραφία όπως επίσης και στην 

παρούσα διπλωματική εργασία, δεν αποτελούν πανάκεια ούτε καθολική αλήθεια. 

 Αδιαμφισβήτητα, υπάρχουν Ιάπωνες οι οποίοι δίνουν ευθέως αρνητικές απαντήσεις, 

Γερμανοί οι οποίοι δεν απαντούν ορθά και σύντομα, Μεξικανοί οι οποίοι επιθυμούν 

να συζητήσουν επαγγελματικά θέματα σε ένα δείπνο, Πορτογάλοι οι οποίοι ντύνονται 

πιο μοντέρνα, Ισπανοί οι οποίοι δεν αγαπούν τις ταυρομαχίες, Ελβετοί τους οποίους 

δεν τους απασχολεί να μοιραστούν πληροφορίες για τον μισθό τους και την 

οικογένεια τους, Ρώσοι οι οποίοι δεν αγαπούν το αλκοόλ και Ινδοί οι οποίοι έχουν 

ασπαστεί το καθολικό χριστιανικό δόγμα. Δεν αποτελούν επίσης εξαίρεση οι Ιρανοί οι 

οποίοι καταναλώνουν χοιρινό κρέας, οι Ουκρανοί οι οποίοι χαμογελούν σε 

μεγαλύτερη συχνότητα, οι χορτοφάγοι Αργεντινοί47 και Ισραηλινοί οι οποίοι είναι πιο 

συναινετικοί στις παραχωρήσεις. 

Επίσης δεν θα ήταν συνετό, να παραληφθεί η έννοια της «επαγγελματικής 

κουλτούρας»48 η οποία ενδεχομένως να υπερκαλύπτει ορισμένα χαρακτηριστικά της 

συμπεριφοράς των διαπραγματευτών τα οποία προέρχονται από το περιβάλλον. Η 

«επαγγελματική κουλτούρα» απαντά στις αρχές και αξίες τις οποίες τις οποίες έχει 

ασπαστεί ο επαγγελματίας λόγω της φύσης της εργασίας του (Μηχανικοί, χημικοί, 
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οικονομολόγοι) και εδράζεται κατά κύριο λόγο στον τρόπο σκέψης ο όποιος έχει 

διαμορφωθεί από το αντικείμενο των σπουδών.  

Μια δεύτερη πτυχή της «επαγγελματικής κουλτούρας» απαντά στις αξίες και την 

φιλοσοφία την οποία υιοθετεί ο διαπραγματευτής στα πλαίσια του οργανισμού μέσα 

στα οποία εργάζεται. Ο Ινδός μηχανικός ο οποίος κατέχει θέση Τεχνικού Διευθυντή σε 

μια αμερικανική πολυεθνική στο Κουβέιτ, φέρει στοιχεία, μνήμες, χαρακτηριστικά και 

προκαταλήψεις από την επαρχιακή πόλη της Κάρλα όπου σπούδασε, ωστόσο ο 

τρόπος διαπραγμάτευσης και εργασιακής φιλοσοφίας πρέπει να συνάδουν με τι 

επιταγές και τον τρόπο που ορίζουν τα κεντρικά στις Η.Π.Α.. 

Συνοψίζοντας, η «παγκόσμια κουλτούρα» δύναται να παρομοιαστεί με την 

διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας.49 Στην αρχή η μετάφραση γίνεται αυτούσια και με το 

ρίσκο να χαθεί το ουσιαστικό νόημα, στην συνέχεια ωστόσο, πραγματοποιείται 

αβίαστα συγκρατώντας το νόημα το οποίο βρίσκεται πίσω από τις λέξεις.  

Ουσιαστικά η συνεισφορά της «παγκόσμιας κουλτούρας» δεν έγκειται στο γεγονός 

ότι παρέχει τα εργαλεία ούτε τις ικανότητες για να λυθούν αυτομάτως τα 

προβλήματα. Αντιθέτως, είναι αυτή η οποία παρέχει την σοφία στον διαπραγματευτή 

αφενός να προβλέπει αντιδράσεις οι οποίες εδράζονται σε καταβολές της κουλτούρας 

αφετέρου να αποφεύγει ατοπήματα τα οποία δύναται να τελματώσουν τις εμπορικές 

σχέσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα | 24  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. ΤΟ ΜΟΤΙΒΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ  

3.1  ΔΕΚΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

«Τα δυσκολότερα προβλήματα κουλτούρας στις διαπραγματεύσεις δεν έγκεινται στο ύφος 

[.. ] Τα δυσκολότερα προβλήματα κουλτούρας στις διαπραγματεύσεις είναι εκείνα τα οποία 

επικεντρώνουν τις διαφορές γύρω από τις αξίες». 

Salacuse,  

Η γνώση για την κουλτούρα ενός ομολόγου αποτελεί έρισμα για τον εμπορικό 

διαπραγματευτή ώστε να επικοινωνεί ομαλότερα, να κατανοεί με μεγαλύτερη 

σαφήνεια, να σχεδιάζει με λεπτομέρεια και να υιοθετεί τον κατάλληλο τρόπο λήψης 

αποφάσεων. Η κουλτούρα ωστόσο παραμένει ένα ευρύ ερευνητικό πεδίο, δύσκολο 

στην αφομοίωση του ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επιχειρηματίας 

καλείται κατά την διάρκεια ενός δείπνου στο Λονδίνο να διαπραγματευτεί την αγορά 

ενός πλοίου ξηρού φορτίου και την επόμενη ημέρα να επισκεφτεί τις ναυπηγικές 

εγκαταστάσεις της Hyundai Samco στην Ν. Κορέα. 

 Με σκοπό την καλύτερη προσέγγιση και την ομαλότερη «προσαρμογή» στα νέα 

πολιτισμικά δεδομένα για κάθε διαπραγματευτή διεθνών πωλήσεων ο Salacuse 

(2003) προτείνει ένα πλαίσιο δέκα παραγόντων τους οποίους κάθε διεθνούς 

εμβέλειας επιχειρηματίας είναι χρήσιμο να γνωρίζει ώστε να μεγιστοποιεί τις 

πιθανότητες ομαλούς προσαρμογής του, στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το 

πλαίσιο καθεαυτό δεν αποτελεί οδηγό επιτυχίας, ούτε η ανάγνωση του πρέπει να 

γίνεται μεμονωμένα και έξω από το ισχύον περιβάλλον και τις τρέχουσες οικονομικές, 

πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες και εξελίξεις.  

3.1.1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η ΣΧΕΣΗ ; 

Διαπραγματευτές από διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη αντιλαμβάνονται με ανόμοιο 

τρόπο τον σκοπό μιας εμπορικής συμφωνίας και αναλόγως τις πολιτισμικές τους 

καταβολές τείνουν να επιδιώκουν ένα συμβόλαιο με συνοπτικές διαδικασίες ή 
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αντιθέτως την δημιουργία σε πρώτο βαθμό μιας πάγιας και ειλικρινούς σχέσης με 

ισχυρά θεμέλια εμπιστοσύνης η οποία θα δώσει την σειρά της στο συμβόλαιο. Παρά 

το γεγονός ότι το συμβόλαιο εκφράζει την σχέση η οποία έχει δημιουργηθεί η ουσία 

και η ψυχή εδράζεται στην σχέση καθεαυτή.50  

Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες και δικηγόροι τείνουν να αντιπροσωπεύουν την επιλογή 

του συμβολαίου ως ένα σύνολο γραπτών δικαιωμάτων και παραχωρήσεων το οποίο 

δεσμεύει όλα τα μέρη, μια τάση η οποία συνοψίζεται στην αμερικανική 

επιχειρηματική αργκό :  “a deal is a deal.” 51  

Σε έρευνα την οποία διεξάγει ο Salacuse ανάμεσα σε 400 άτομα, 12 διαφορετικών 

εθνικοτήτων διαπιστώνει ότι το 74% των Ισπανών επιδιώκει ένα συμβόλαιο σε 

αντίθεση με το 33% Ινδών επιχειρηματιών που μοιράζονται την ίδια άποψη. Το παρόν 

παράδειγμα αποκαλύπτει και συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι Ασιάτες, 

«χρειάζονται» και «απαιτούν» περισσότερο χρόνο από ότι οι Βόρειο Ευρωπαίοι και 

Αμερικανοί.  

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ VS ΣΧΕΣΗ 

Επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο το συμβόλαιο παρά την 

δημιουργία δεσμών, μπορεί να διαρκέσουν για μικρό χρονικό διάστημα ενώ η 

εμπιστοσύνη δεν αποτελεί προϋπόθεση για μια εμπορική συμφωνία καθώς το νομικό 

πλαίσιο προστατεύει τα μέρη και καθορίζει τις λεπτομέρειες που προκύπτουν από 

διαφωνίες. Παρά το γεγονός ότι οι ομόλογοι σε αρχικό στάδιο ξεκινούν ανοιχτά μια 

σχέση,  η προσωπική ζωή και πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει ο επιχειρηματίας 

για αυτή δεν συνδέονται με τα επαγγελματικά ζητήματα και δεν μπορούν να τα 

επηρεάσουν.52 Στην αμερικανική επιχειρηματική κουλτούρα μια χειραψία 

οριστικοποιεί την συμφωνία ωστόσο ένα γραπτό συμβόλαιο σφυρηλατεί την σχέση 

και σηματοδοτεί την εκκίνηση.   

ΣΧΕΣΗ VS ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  

Σε αντίθεση με τις κουλτούρες οι οποίες επιδιώκουν ένα μακροσκελές συμβόλαιο, 

επιχειρηματίες οι οποίοι δίνουν αξία, βαρύτητα και προτεραιότητα στην «σχέση» 

επιδιώκουν επαναλαμβανόμενες συναντήσεις με τους ξένους συνεργάτες, ενώ δεν 
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συναλλάσσονται με το απέναντι μέρος μέχρι την στιγμή κατά την οποία μπορούν να 

εμπιστευτούν τον ομόλογο τους. Αποτελεί ήσσονος σημασίας η ειλικρινής και 

αβίαστη επίδειξη ενδιαφέροντος για την προσωπικότητα, την οικογένεια, τα 

ενδιαφέροντα του επιχειρηματία, τα συμφέροντα και την ιστορία του οργανισμού με 

τον οποίο πρόκειται να συσταθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς επίσης και 

για λοιπά πολιτισμικά, πολιτικά, αθλητικά, ιστορικά θέματα για το οποία ο ομόλογος 

αισθάνεται υπερήφανος και αρέσκεται να περιγράφει. Αντιθέτως, συζητήσεις οι 

οποίες εστιάζουν αποκλειστικά και γύρω από επαγγελματική δραστηριότητα, 

αποκαλύπτουν έναν άνθρωπο φτωχό σε ενδιαφέροντα και αξίες.  Η απόσταση δεν 

επηρεάζει τις σχέσεις των ομολόγων, αφού ο κοινός σκοπός, το αμοιβαίο ενδιαφέρον 

και η εμπιστοσύνη αποτελούν τους οδηγούς για την ανάπτυξη και βελτίωση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.53 Κρίνεται σαφές ότι οι κουλτούρες  οι οποίες 

προτάσσουν την σχέση έναντι του συμβολαίου απαιτούν και μεγαλύτερη πίστωση 

χρόνου.   

Συμπερασματικά, είναι χρήσιμο για τον διαπραγματευτή να κατανοήσει σε ποιο 

στρατόπεδο τάσσεται ο ομόλογος του.  Εάν ο επιχειρηματίας στην αντίθετη πλευρά 

είναι υπέρμαχος της «σχέσης» θα αποδειχθεί μάταιη η προσπάθεια να πεισθεί να 

υπογράψει ένα συμβόλαιο, το οποίο θα εξασφαλίζει με κάθε λεπτομέρεια την 

αποζημίωση του σε περίπτωση αποτυχίας πραγματοποίησης των όρων του. Από την 

αντίθετη πλευρά όταν ο επιχειρηματίας διαπιστώνει «κυνηγούς συμβολαίων» η 

προσπάθεια για δημιουργία σχέσεων δύναται να εκληφθεί ως ολιγωρία, σπατάλη 

χρόνου και έλλειψη επαγγελματισμού. Και στις δύο περιπτώσεις το στοιχείο το 

αποτελεί θεμέλιο λίθο τόσο για την υπογραφή συμβολαίου όσο και για τις 

επαναληπτικές συναντήσεις οι οποίες οδηγούν με την σειρά τους στην σύσταση 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποτελεί η εμπιστοσύνη.  

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  

Αναντίρρητα, η εμπιστοσύνη αποτελεί το βασικότερο συστατικό για να καλλιεργηθεί 

μια επαγγελματική συνεργασία και στο διεθνές στερέωμα. Ωστόσο, η έλλειψη της 

παρουσιάζεται σε μεγαλύτερη ένταση στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες 
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δεδομένων των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων για το απέναντι μέρος καθώς 

επίσης και της αβεβαιότητας η οποία προκύπτει από το άγνωστο.  

Κρίνεται απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι η έννοια της εμπιστοσύνης είναι 

απαραίτητη σε μεγαλύτερο βαθμό στις επιχειρηματικές κουλτούρες οι οποίες 

προκρίνουν την «σχέση»  αποτελεί ωστόσο προϋπόθεση και για τους θιασώτες του 

«συμβολαίου». Η διαφορά ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις έγκειται στο ότι στην 

πρώτη περίπτωση κερδίζεται ενώ απλά στην δεύτερη θεωρείται «δεδομένη» 

διατηρώντας σαν φύλακα το νομικό σύστημα.54  

Οι αγγλόφωνοι Καναδοί επιχειρηματίες είναι αυστηρά προσανατολισμένοι στον 

στόχο και στην ολοκλήρωση του καθήκοντος που έχουν αναλάβει.55 Συγκριτικά με 

τους γείτονες τους, Αμερικανούς ενδιαφέρονται λιγότερο να αναπτύσσουν 

προσωπικές σχέσεις με τους ομόλογους τους και παρόμοια με τους γαλλόφωνους 

ομοεθνείς τους υιοθετούν ένα απρόσωπο και αυστηρό πρωτόκολλο συνεργασίας. 

Παρά αυτή την απόμακρη επιχειρηματική προσέγγιση, τόσο οι αγγλόφωνοι όσο και οι 

γαλλόφωνοι επιχειρηματίες τείνουν να εμπιστεύονται τις πληροφορίες οι οποίες 

επικοινωνούνται, με την προϋπόθεση ότι ο ομόλογος τους ακολουθεί μια 

διαπραγματευτική οδό η οποία στρατηγικά τονίζει την ελεύθερη ανταλλαγή 

πληροφοριών. Κατόπιν, η συμφωνία συνεργασίας επικυρώνεται και νομικά. Στην 

περίπτωση εκείνη όπου διαπιστωθεί αντιστρόφως ανάλογη τακτική από την πλευρά 

των ομολόγων τους, οι αγγλόφωνοι Καναδοί χάνουν την εμπιστοσύνη τους και λύνουν 

το συμβόλαιο, αφού δεν λαμβάνουν από την απέναντι πλευρά ενδείξεις οι οποίες 

μαρτυρούν την κοινή προσπάθεια για βελτίωση και ενίσχυση της συνεργασίας. 

Αντιθέτως οι γαλλόφωνοι καναδοί χρησιμοποιούν επιθετικότερες τακτικές οι οποίες 

προτάσσουν την ατομικότητα και όχι τον κοινό σκοπό.56  

Οι Κινέζοι με την σειρά τους έχουν μεταφέρει το νόημα και την ουσία των 

διαπροσωπικών σχέσεων και της εμπιστοσύνης σε αυτό το οποίο αποκαλούν 

“guanxi”, στοιχείο το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της κινεζικής κουλτούρας.57 Το 

“guanxi”, προερχόμενο από τις επιταγές του Κομφουκιανισμού, αποτελεί ισχυρότατη 

δύναμη και εσωκλείει τις ιδέες της δέσμευσης και της υποχρέωσης, οι οποίες 

επιτυγχάνονται μέσα από τον χρόνο και τις αμοιβαίες ανταλλαγές. Δεδομένης της 
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βαρύτητας που φέρει αυτή η έννοια, κρίνεται αδήριτη η κατανόηση της από τους 

ξένους επιχειρηματίες οι οποίοι προσεγγίζουν κινέζους ομολόγους. 

Στο Μεξικό, η αξιολόγηση της προσωπικής και επαγγελματικής αξιοπιστίας επαφίεται 

αρχικά στο ένστικτο και κατόπιν στις πράξεις τις αντιδράσεις και τις ενέργειες του 

ομολόγου. Στο αρχικό στάδιο επαφών, η εμπιστοσύνη αγκαλιάζει τις 

διαπραγματεύσεις ώστε να τις βοηθήσει να αναπτυχτούν, κατόπιν ωστόσο δεν πρέπει 

να θεωρείται δεδομένη. Τα μέρη οφείλουν μέσα από την επικοινωνία, τις 

συναντήσεις και κοινές ενέργειες που αναλαμβάνουν να την οδηγήσουν σε στέρεο, 

ασφαλές και ανώτερο επίπεδο.58  

Η εμπιστοσύνη για ένα Μαλαισιανό αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για μια 

επιτυχημένη επαγγελματική σχέση. Η πίστη, η δέσμευση, η συντροφικότητα, οι κοινοί 

στόχοι και η αμοιβαία επιτυχία αποτελούν στοιχεία κλειδιά για την δημιουργία 

στενότερων σχέσεων. Στα πρώτα στάδια οι Μαλαισιανοί συνηθίζουν να επιδεικνύουν 

στοιχεία εμπιστοσύνης μέσα από ένα πρίσμα τυπικών διαδικασιών και αποστάσεων 

από τον ομόλογο τους. Στην πορεία και με την εξέλιξη των σχέσεων, η τυπικότητα 

παραχωρεί την θέση της σε μια περισσότερο φιλική και ανεπίσημη ατμόσφαιρα, 

γεγονός το οποίο προκαλεί απορία και έκπληξη στον ξένο διαπραγματευτή.59 

Για τους Νοτιοκορεάτες επιχειρηματίες, η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα στον χρόνο. 

Οποιαδήποτε προσπάθεια ξένων επιχειρηματιών να εκμαιεύσουν άμεσες απαντήσεις 

για το επιχειρηματικό μέλλον της συνεργασίας τους ισοδυναμεί με την ταφόπλακα 

στην σχέση αυτή. Ωστόσο, η τάση των τελευταίων ετών αποκαλύπτει ότι η 

νοτιοκορεατική επιχειρηματική κοινωνία επιδιώκει όλο και περισσότερο την 

επικύρωση των σχέσεων με γραπτά συμβόλαια.60    

Όπως γίνεται σαφές, οι επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο με δυσκολία εισέρχονται σε 

μια νέα επιχειρηματική συνεργασία εάν προηγουμένως δεν έχει αναπτυχθεί το 

στοιχειώδες επίπεδο εμπιστοσύνης. Το επίπεδο αυτό διαφέρει από κοινωνία σε 

κοινωνία, αναλόγως τις καταβολές και τα χαρακτηριστικά της. Στις κουλτούρες οι 

οποίες προάγουν τις ανθρώπινες σχέσεις, η εμπιστοσύνη αναπτύσσεται με αργούς 

ρυθμούς ωστόσο διαρκεί μέσα στον χρόνο και περνάει από γενιά σε γενιά. Αντιθέτως, 

τις κουλτούρες τις οποίες χαρακτηρίζουν οι εμπορικές συναλλαγές, το επίπεδο 



Σελίδα | 29  
 

εμπιστοσύνης το οποίο απαιτείται σε αρχικό στάδιο, είναι μικρότερης κλίμακας. Σε 

κάθε από τις δύο περιπτώσεις ο επιχειρηματίας οφείλει να επιδεικνύει ικανότητα 

προσαρμογής διατηρώντας την ακεραιότητα του. Στο Ιράν, οι επαναλαμβανόμενες 

διανυκτερεύσεις, οι συζητήσεις μεταξύ των ομολόγων σχετικά με τον πολιτισμό, την 

μακραίωνη ιστορία, την οικογένεια, την παράδοση, την κουζίνα, δεν αποτελούν 

σπατάλη χρόνου αλλά βοηθούν τα μέρη να γνωριστούν μεταξύ τους και να 

αποδείξουν εκατέρωθεν τις δυνατότητες και την αξιοπιστία τους. Αντιθέτως στην 

Γερμανία, ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να χτιστεί εμπιστοσύνη είναι η επίδειξη  

σεβασμού στην συναισθηματική απόσταση και η έναρξη των διαπραγματεύσεων στο 

συντομότερο χρόνο.61 

3.1.2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ : WIN – WIN ή WIN – LOSE ; 

Η επίδραση της κουλτούρας στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις γίνεται επίσης 

εμφανής στο τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες προσεγγίζουν τον ομόλογο τους 

και στην τακτική την οποία υιοθετούν. Κατά αυτό τον τρόπο, σε μια διαπραγμάτευση 

είτε όλα τα μέρη κερδίζουν (win-win) είτε ορισμένα χάνουν και τα υπόλοιπα κερδίζουν 

(win-lose).  

Οι διαπραγματευτές οι οποίοι υιοθετούν την προσέγγιση «κερδίζω-κερδίζεις» τείνουν 

να αντιλαμβάνονται την διαπραγμάτευση σαν μια συνεργασία, σαν μια ευκαιρία να 

επιλυθούν τα προβλήματα και τα ανοιχτά προς επίλυση θέματα. Από την απέναντι 

πλευρά οι θιασώτες της προσέγγισης «κερδίζω-χάνεις» ερμηνεύουν την 

διαπραγμάτευση ως μια σύγκρουση, μια μάχη κατά την οποία το ένα μέρος χάνει 

περισσότερα από το απέναντι. Το μοτίβο αυτό δεν είναι χρήσιμο μόνο στα πλαίσια 

της ίδιας προετοιμασίας για τον διαπραγματευτή παρά αποκαλύπτει και την 

στρατηγική την οποία ακολουθεί το αντίπαλο μέρος, συνεπώς είναι εξαιρετικά 

χρήσιμο να γνωρίζει ο επιχειρηματίας ποια προσέγγιση υιοθετεί ο ομόλογος πριν 

ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.62 

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, η τάση η οποία επικρατεί τις τελευταίες 

δεκαετίες καλεί τους επιχειρηματίες διεθνών δραστηριοτήτων στη υιοθέτηση της    

“win–win” προσέγγισης καθώς τα οφέλη είναι περισσότερα. Ο Acuff (2008) σημειώνει 

ότι οι επιδέξιοι διαπραγματευτές σπαταλούν λιγότερο χρόνο σε επιθετικές τακτικές 
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και διαφωνίες, ενώ επικεντρώνονται στην παροχή και λήψη πληροφοριών, 

υιοθετώντας μια φιλικότερη τακτική προσέγγισης. Επίσης συμπληρώνει ότι τα 

επιθετικά επιχειρήματα χάνουν την αξία και την δυναμική τους όταν 

επαναλαμβάνονται.63   

Στην Αγγλία και τις Η.Π.Α η τακτική “win–win” αποτελεί μέρος της τυπικής 

διαδικασίας όπως και στην Ιαπωνία όπου αυτή προσέγγιση συνάδει με την αρμονία 

και την ισορροπία, αξίες οι οποίες είναι συνώνυμες με τον πολιτισμό της χώρας. Στη 

Σαουδική Αραβία και στο ευρύτερο αραβικό κόσμο είναι απαραίτητη μιας τέτοιου 

είδους προσέγγιση, δεδομένου ότι οι επιχειρηματίες στην χώρα περιμένουν από τους 

επισκέπτες ομολόγους τους να υποχωρήσουν σε αρκετά θέματα. Ενώ δηλαδή 

αναμένουν να συναντήσουν μια συμπεριφορά “win-win”, οι ίδιοι ακολουθούν μια 

επιθετικότερη τακτική διαπραγμάτευσης από τη οποία εκτιμούν ότι θα αντλήσουν τα 

μέγιστα δυνατά προς όφελος του, και  η οποία ουσιαστικά εσωκλείει χαρακτηριστικά 

της “win-lose”.  

Η υιοθέτηση μιας προσέγγισης “win-win” δεν αποτελεί πάγιο κανόνα ότι πρέπει να 

ακολουθείται. Ωστόσο όπως και στις καθημερινές συναλλαγές έτσι και στις διεθνείς 

εμπορικές διαπραγματεύσεις το μεγαλύτερο όφελος συνήθως το απολαμβάνει αυτός 

ο οποίος ακούει περισσότερο και μιλάει λιγότερο, όπως και εκείνος ο οποίος 

μεταφράζει τα αρνητικά σχόλια σε ωφέλιμη κριτική και προσεγγίζει τον συνομιλητή 

του με αυτοπεποίθηση και σεβασμό παρά με κομπασμό και επιθετική διάθεση.  

3.1.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΎΦΟΣ: ΕΠΙΣΗΜΟ ή ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ ; 

Δεν αποτελεί υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι από τους δέκα παράγοντες τους 

οποίους αναλύει ο Salacuse ο τρόπος και το ύφος το οποίο υιοθετεί ο 

διαπραγματευτής επηρεάζεται όσο κανείς άλλος. Άλλωστε, στις διαπραγματεύσεις 

συμμετέχουν προσωπικότητες οι οποίες αναπόδραστα φέρουν μαζί τους όλες τις 

αξίες, τα συμπλέγματα, τα στερεότυπα, τις αρχές, τις πολιτικές και ιδεολογικές 

αντιλήψεις και τις εμπειρίες τις οποίες τους έχει διδάξει η κουλτούρα τους.  

O Salacuse στο σύγγραμμα του “The Global Negotiator” σημειώνει ότι το προσωπικό 

ύφος περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο ο διαπραγματευτής αποκαλεί τους 
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συνομιλητές του, χρησιμοποιεί τίτλους ευγενείας, ντύνεται και απευθύνεται προς 

τους ομόλογους του, τονίζοντας την επιρροή της κουλτούρας στην υιοθέτηση αυτού.  

Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα το οποίο ανακύπτει αφορά  το ύφος επικοινωνίας το 

οποίο κάθε διαπραγματευτής είναι χρήσιμο και εποικοδομητικό να υιοθετεί. 

Αναπόδραστα, η σύγκριση πραγματοποιείται ανάμεσα σε κουλτούρες οι οποίες 

προάγουν την αμεσότητα σε σχέση με εκείνες που υποστηρίζουν τις τυπικές νόρμες. 

Ένα «άτυπο» ύφος ωστόσο ενέχει μιας διαφορετική έκφραση «τυπικότητας», όπως 

στην περίπτωση των Η.Π.Α όπου «κανόνα» αποτελεί η χρήση του ενικού. Αποτελεί 

κοινώς καίριας σημασίας για την έναρξη και πορεία των διαπραγματεύσεων,  η 

κατανόηση της κουλτούρας του ομολόγου και η πλαστικότητα στο ύφος του 

επιχειρηματία ώστε κάθε φορά να προσαρμόζεται στις υπάρχουσες απαιτούμενες 

συνθήκες.  

ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ VS ΕΠΙΣΗΜΟ ΥΦΟΣ  

Οι Αμερικάνοι γενικότερα από τα πρώτα λεπτά της συνάντησης εμφανίζονται φιλικοί 

και ανοιχτοί, δεν συνηθίζουν να εφαρμόζουν κάποιο αυστηρό πρωτόκολλο 

συνεργασίας ούτε να ακολουθούν πιστά αυστηρούς κώδικες συμπεριφοράς.64 

Χαρακτηριστικό της στάσης αυτής αποτελεί η στιγμή της γνωριμίας και της πρώτης 

χειραψίας, κατά την οποία αποκαλούν με το μικρό όνομα τον συνομιλητή τους. 

Παρόμοια με τις Η.Π.Α αλλά σε μικρότερο βαθμό, οι Αυστραλοί σχετικά γρήγορα 

σταματούν να χρησιμοποιούν τίτλους ευγενείας, ωστόσο ο ξένος επιχειρηματίας θα 

πρέπει να περιμένει μέχρι την στιγμή κατά την οποία ο ομόλογος του θα κάνει το 

πρώτο βήμα. Τυπικοί χαρακτηρισμοί κατά την πρώτη συνάντηση ακολουθούν ενώ 

είναι ωφέλιμο να αποφεύγεται η χρήση του “G’day” καθώς αποκαλύπτει χαρακτήρα 

επιφανειακό. Παρομοίως, οι Ολλανδοί δεν υιοθετούν τύπους στην συμπεριφορά 

τους, καλούν τους συνομιλητές τους στον ενικό, ωστόσο ο ομόλογος πρέπει να είναι 

προσεκτικός στην χρήση αυτού καθώς μια τέτοιου είδους συμπεριφορά, μπορεί να 

εκληφθεί αρνητικά και ως δείγμα υπερβολικής άνεσης.  Στην Πορτογαλία, συνηθίζεται 

ένα στέλεχος  να αποκαλεί με το μικρό όνομα τον επιχειρηματία, ιδιαίτερα όταν ο 

πρώτος καταλαμβάνει ιεραρχικά υψηλότερη θέση, ωστόσο δεν αποτελεί κανόνα ότι 
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και ο ξένος επιχειρηματίας έχει την δυνατότητα να ανταποδώσει στον ίδιο βαθμό, 

καθώς εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί αγενής.  

ΕΠΙΣΗΜΟ VS ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ ΥΦΟΣ 

Η Μεξικανική κουλτούρα κυριαρχείται από εκδηλώσεις ευγένειας, αξιοπρέπεια στον 

λόγο και τις κινήσεις, διακριτικότητα και «διπλωματία». Το πρωτόκολλο έχει 

βαρύτητα, οι χειραψίες είναι ένθερμες, ενώ ένα ελαφρύ χτύπημα στον ώμο αποτελεί 

δείγμα σεβασμού. Στην Χιλή είθισται ο επισκέπτης να αποκαλεί με τον επίθετο και το 

πρόθεμα Señor/Señora/Señorita ή με τον αντίστοιχο ακαδημαϊκό τίτλο εάν κατέχει. 

Χειραψίες πραγματοποιούνται με όλους τους παρευρισκόμενους, ενώ οι μεγαλύτεροι 

σε ηλικία συστήνονται πρώτοι και ακολουθούν οι νεώτεροι.65 Στην Ουκρανία, παρά 

τις αντιθέσεις και τον πλουραλισμό που παρουσιάζει η επιχειρηματική κοινωνία, οι 

διαπραγματευτές στα πρώτα στάδια παρουσιάζουν ένα σοβαρό πρόσωπο, 

χαμογελούν σπάνια και φαίνονται αυστηροί. Κατόπιν και αφού ο ομόλογος κερδίσει 

την εμπιστοσύνη τους, είναι σε θέση να προάγουν την επαγγελματική σχέση σε ένα 

φιλικότερο επίπεδο, ενώ στην συνέχεια επιζητούν να συναλλάσσονται με ανθρώπους 

που έχουν ενδιαφέροντα έξω από τον κύκλο της εργασίας.66 Σε καμία περίπτωση 

όμως ξένος δεν πρέπει να περνάει τις κόκκινες γραμμές αφού η σταθερότητα, η 

ειλικρίνεια και ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελούν αξίες οι οποίες καθορίζουν το 

φάσμα των σχέσεων.  

3.1.4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : ΆΜΕΣΗ ή  ΈΜΜΕΣΗ ; 

Ο τρόποι επικοινωνίας με την σειρά τους, διαφέρουν ανάμεσα στις κοινωνίες, καθώς 

μερικές επιλέγουν την αμεσότητα στον λόγο ενώ κάποιες άλλες βασίζονται και 

προωθούν τα μηνύματα τα οποία επιθυμούν να περάσουν στον συνομιλητή με 

έμμεσο και πιο πολύπλοκο τρόπο. Ιδιαίτερα για την πρώτη ομάδα η οποία καλείται να 

αποκρυπτογραφήσει το νόημα πίσω από τις λέξεις και να ερμηνεύσει τις κινήσεις των 

ομολόγων. Σύμφωνα με το Salacuse (2003) ο έμμεσος τρόπος επικοινωνίας 

περιλαμβάνει: χρήση αλληγορικών εννοιών, χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου 

και μηνύματα τα οποία μεταφέρονται με την γλώσσα του σώματος.67 



Σελίδα | 33  
 

Τα παρακάτω παραδείγματα αποδεικνύουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν 

υπάρχουν πάγιες συμπεριφορές και αντιδράσεις τις οποίες ο διαπραγματευτής 

πρέπει να ακολουθήσει πίστα. Οι Χιλιανοί κατά κύριο λόγο επιλέγουν την άμεση 

επικοινωνία,  εκφράζοντας την άποψη τους, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι 

γηγενείς επιχειρηματίες της χώρας επιλέγουν να διατυπώσουν αυτό το οποίο 

επιθυμεί να ακούσει ο ομόλογος τους, παρά αυτό το οποίο πιστεύουν. Αυτό συνήθως 

συμβαίνει καθώς αποφεύγουν την άμεση σύγκρουση ιδιαίτερα στις περιπτώσεις τις 

οποίες δεν γνωρίζουν ακριβώς την θέση την οποία υιοθετεί ο ομόλογος τους.68  

Οι γερμανόφωνοι Ελβετοί υιοθετούν ένα άμεσο ύφος επικοινωνίας, αποφεύγοντας 

τις λεπτομέρειες και τυχόν κρυφά μηνύματα, θέτοντας ξεκάθαρα την άποψη και τις 

απαιτήσεις τους, σε αντίθεση με τους ιταλόφωνους και γαλλόφωνους ομοεθνείς τους 

οι οποίοι δείχνουν να απολαμβάνουν μιας περισσότερη διπλωματική προσέγγιση. 69  

Η επικοινωνία με τους Ουκρανούς μπορεί να χαρακτηριστεί αμιγώς άμεση και 

έμμεση. Από την μια πλευρά συνηθίζουν να δίνουν ένα ευθύ «όχι» σε προτάσεις οι 

οποίες τους κοινοποιούνται, ενώ αντιθέτως  δεν αποκλείεται να προσπαθήσουν με 

τεχνάσματα και φανταστικές ιστορίες να παραπλανήσουν τον συνομιλητή τους ώστε 

να τον τοποθετήσουν σε τροχιά συνεργασίας.  

Παρομοίως στην Φιλανδία, όπου η επιχειρηματική κουλτούρα αποφεύγει την κατά 

μέτωπο σύγκρουση η επικοινωνία σε αρχικό στάδιο εμφανίζει χαρακτηριστικά 

έμμεσης προσέγγισης. Προσπαθώντας να διατηρήσουν την αρμονία  στην 

διαπραγμάτευση, οι Φιλανδοί υποβάλουν την άρνηση τους με στοιχειώδη ευγενικό 

τρόπο ο οποίος υποδηλώνει την επιθυμία και την σκέψη τους. Δεδομένου ωστόσο ότι  

οι Φιλανδοί επιδιώκουν να διατηρούν το επίπεδο διαπραγμάτευσης γύρω από 

γεγονότα και τους στόχους, ο επιχειρηματίας δεν δυσκολεύεται, με την προϋπόθεση 

ότι ακούει προσεκτικά, να αντιληφθεί τα σημεία – κλειδιά και να ανταποκριθεί 

αναλόγως. Στο σημείο, το οποίο οι Φιλανδοί αισθάνονται άνετα η επικοινωνία 

λαμβάνει αμεσότερα χαρακτηριστικά.70 

Ομοίως, η διαπραγμάτευση με μια Πολωνική αντιπροσωπεία, ενώ στο ξεκίνημα της 

φαίνεται να παρουσιάζει στοιχεία έμμεσης επικοινωνίας, δεν αποκλείεται στην 

συνέχεια να πάρει μορφή άμεσης δεδομένης της εμπιστοσύνης η οποία έχει 
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αναπτυχθεί μεταξύ των μελών. Σε αυτό το σημείο, οι Πολωνοί συνηθίζουν να 

προβάλλουν και σε μεγαλύτερο βαθμό τα συναισθήματα τους.71  

ΑΜΕΣΗ VS ΈΜΜΕΣΗ  

Στην Βόρεια Αμερική οι αρχές οι οποίες έχουν κυριαρχήσει και επικαλούνται την 

ανεξαρτησία και την ελευθερία έχουν διαμορφώσει την κοινωνία κατά αυτό τον 

τρόπο ώστε να επικρατεί και στο εργασιακό περιβάλλον ανάμεσα σε συναδέλφους, η 

ισότητα και η αμοιβαία ειλικρίνεια. Η  δυνατότητα η οποία παρέχεται σε όλα τα  μέλη 

να αποτυπώνουν με θάρρος και πίστη τις απόψεις και τα επιχειρήματα τους, ακόμη 

και μπροστά σε ακροατήριο ανωτέρων στελεχών αποτελεί πραγματικότητα και ίσως 

αναφαίρετο δικαίωμα και υποχρέωση.  Αντιθέτως με την λογική, τα συναισθήματα 

δεν βρίσκουν το ίδιο βαθμό ευκολίας στην έκφραση.  

Επιχειρηματικές κουλτούρες, όπως η αμερικανική και η ισραηλινή, οι οποίες 

ακολουθούν την αμεσότητα στην επικοινωνία, εκτιμούν τα συνοπτικά μηνύματα τα 

οποία οδηγούν απευθείας στο βασικό σημείο της διαπραγμάτευσης. Οι 

επιχειρηματίες διατυπώνουν ξεκάθαρα και σύντομα αυτό το οποίο σκέφτονται χωρίς 

επιπλέον λεπτομέρειες, ενώ διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό την οπτική επαφή με τους 

ομολόγους τους δεν αισθάνονται άβολα να έρθουν σε αντιπαράθεση.72 Αντιθέτως, 

εκτιμούν ότι η αντιπαράθεση μπορεί να φανεί εποικοδομητική και  από αυτή να 

αντλήσουν νέες σκέψεις και προτάσεις. Παρομοίως στην Κεντρική και Βόρεια 

Ευρώπη, οι επιχειρηματίες επιμένουν σε έναν άμεσο τρόπο επικοινωνίας, μικρότερης 

έντασης σε σύγκριση με την Βόρειο Αμερική, επιλέγοντας μια διακριτικότερη 

προσέγγιση αντιρρήσεων.73 Οι διαφωνίες εκφράζονται ανοιχτά, ωστόσο με 

μεγαλύτερη επιδεξιότητα και χωρίς συναισθηματική φόρτιση η οποία δεν έχει χώρο 

στις επαγγελματικές διαπραγματεύσεις.     

Σύμφωνα με τον Katz (2008), στην Αυστραλία, η επικοινωνία αγγίζει εξαιρετικά 

ακραία σημεία αμεσότητας αφού για τους διαπραγματευτές θεωρείται εύκολο, απλό 

και δεδομένο εάν απαιτηθεί να διατυπώσουν ευθέως την άρνηση τους.74 Χωρίς 

ένδειξη υπερβολής, οι Αυστραλοί τείνουν με το βαθμό ειλικρίνειας τον οποίο 

υιοθετούν να φαίνονται αγενείς σε άλλες κουλτούρες οι οποίες δεν μοιράζονται στον 

ίδιο βαθμό αυτή την αξία. Παρόλα αυτά τείνουν να εκτιμούν τους επιχειρηματίες οι 
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οποίοι στηρίζουν με πίστη και ορθολογικά επιχειρήματα την θέση τους έστω και εάν 

τελικά διαφωνούν. Επίσης σπάνια επικοινωνούν τα αιτήματα τους υπονοώντας κάτι, 

για αυτό τον λόγο είναι ωφέλιμο ο ομόλογος να λαμβάνει υπόψη «αυτολεξεί» τις 

γραμμές τι οποίες του μεταφέρονται. Τέλος, στην προσπάθεια τους να παραμένουν 

ευγενικοί και φιλικοί, μια ξεκάθαρη προσδοκία, δύναται να διατυπωθεί ρητορικά σαν 

αίτημα, γεγονός το οποίο οφείλει να αντιληφθεί ο επισκέπτης.   

Παρομοίως, οι Ούγγροι επιχειρηματίες επιδιώκουν να είναι άμεσοι, να αποφεύγουν 

τις βαρύγδουπες δηλώσεις, να μοιράζονται ανοιχτά τις απόψεις τους, τα 

συναισθήματα και τους προβληματισμούς τους και να απαντούν ευθέως αρνητικά 

εάν η πρόταση δεν τους ικανοποιεί.75 

ΕΜΕΣΣΗ VS ΆΜΕΣΗ  

Σε αντίθεση με την «άμεση επικοινωνία», κουλτούρες οι οποίες υιοθετούν την 

έμμεση προσέγγιση εκτιμούν τον τρόπο με τον οποίο προωθείται το μήνυμα καθώς 

και την λεπτότητα στο χειρισμό της γλώσσας. Ο τόνος της φωνής, οι εκφράσεις του 

προσώπου και η γλώσσα του σώματος αποτελούν μέρος του μηνύματος.76 Η 

επικοινωνία σε αυτές τις κουλτούρες χαρακτηρίζεται χαμηλών τόνων και ο 

διαπραγματευτής πρέπει να έχει την ικανότητα να ερμηνεύσει το σύνολο των 

κινήσεων σε συνδυασμό με τα λεγόμενα αυτών, ώστε να καταλήξει στο ορθό 

συμπέρασμα. Ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την άρνηση και την αντίρρηση. Αποτελεί 

κρίσιμο στοιχείο για μια επιτυχημένη επιχειρηματική σχέση με μια «έμμεσης 

επικοινωνίας» κουλτούρα, οι ομόλογοι να βρίσκονται γύρω από το ίδιο τραπέζι ώστε 

να γίνονται κατανοητά τα μηνύματα τα οποία δεν δύναται η απλούστερα δεν 

μεταφέρονται μέσα από την ηλεκτρονική αλληλογραφία.  

Η επικοινωνία στο Ιράν αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης.  

Η επικοινωνία στην χώρα, είναι υπαινικτική όχι μόνο στην εφαρμογή των λέξεων αλλά  

στην ερμηνεία ολόκληρου του μηνύματος το οποίο κάθε πομπός μεταφέρει 

διαφορετικά και ταυτόχρονα κάθε δέκτης ερμηνεύει με την δική του οπτική.77 

Παρομοίως με το Ιράν ωστόσο σε μικρότερο βαθμό, την έμμεση επικοινωνία τείνουν 

να υιοθετούν οι επιχειρηματικές κουλτούρες χωρών σχεδόν όλων των υπολοίπων 
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μεγάλων ομάδων όπως αυτή της Νότιας Ευρώπης και της Άπω και Μέσης Ανατολής 

καθώς και λατινογενείς χώρες.   

ΤΙΜΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΥΠΟΛΗΨΗ  

Ιδιαίτερα για την Άπω, Μέση Ανατολή και τις Λατινογενείς χώρες η «αμέριστη 

ειλικρίνεια» των Αυστραλών το αίτημα των Αμερικανών και η έκφραση της 

δυσαρέσκειας την οποία επιδεικνύουν για επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων 

αφορούν ενδεικτικά παραδείγματα τα οποία δύνανται να ερμηνευτούν ως αρνητική 

κριτική ή ως άμεση προσβολή η οποία με την σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη. 

H προσβολή,78  σε αυτή την περίπτωση δεν φέρνει σε δύσκολη θέση μόνο τον δέκτη 

αυτής αλλά επίσης και τον ομόλογο ο οποίος υποκύπτει σε αυτό το πολιτισμικό 

ατόπημα. Σε αυτή την περίπτωση η αξιοπιστία και το κυρός είναι δύσκολο να 

ανακτηθούν και οι επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις να επανέλθουν στο 

προηγούμενο στάδιο.  

Στην Ταϊλάνδη, η διατήρηση της αξιοπρέπειας αποτελεί αναγκαία συνθήκη καθόλη 

την διάρκεια της συνεργασίας, πολύ περισσότερο κατά το πρώτο στάδιο των 

διαπραγματεύσεων όπου τα μέρη δημιουργούν τα θεμέλια της εμπορικής σχέσης. H 

αρμονία πρέπει να διατηρείται με κάθε κόστος ενώ η «συναισθηματική 

ακινητοποίηση» αποτελεί κανόνα και χαίρει σεβασμού και εκτίμησης. Την στιγμή 

κατά την οποία ο ομόλογος προκαλεί με την στάση του, τις κινήσεις του και τα σχόλια 

του ντροπή στο απέναντι μέρος τότε πρέπει ίσως να θεωρεί ότι η ανατροπή αυτής της 

κατάστασης είναι δύσκολο να επιτευχθεί και με τη ίδια ακολουθία να προχωρήσουν 

στο επόμενο στάδιο οι διαπραγματεύσεις.79  

Οι Βιετναμέζοι, συνηθίζουν να αποφεύγουν την εκδήλωση συναισθημάτων θυμού και 

άρνησης και την απευθείας σύγκρουση με τους ομολόγους τους. Η άμεση διατύπωση 

της άρνησης ισοδυναμεί με προσβολή και επηρεάζει αρνητικά την δομή και την 

εξέλιξη των επιχειρηματικών δεσμών.80   

Επίσης, σε έναν πολιτισμό όπως της Σαουδικής Αραβίας όπου οι αντιπαραθέσεις και 

οι συγκρούσεις αποφεύγονται, το θέμα της υπόληψης και του «καλού ονόματος»  

αποτελούν θεμελιώδη ζητήματα της καθημερινής ζωής. Η αξιοπρέπεια και ο 
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σεβασμός συνιστούν θέματα «κλειδιά» στον πολιτισμό του Βασιλείου και η 

προστασία αυτών μέσα από τον συμβιβασμό, την υπομονή και τον αυτοέλεγχο, 

καταδεικνύουν τον τρόπο ώστε να διατηρούνται ακέραιες οι αξίες αυτές81 

«ΠΛΑΙΣΙΟ» 

Ο Klopf (1991) ορίζει την επικοινωνία ως την διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι 

ανταλλάσσουν πληροφορίες, μηνύματα και συναισθήματα μέσα από την ανταλλαγή 

λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων82. Ωστόσο, αυτός ο ορισμός δεν αποτελεί 

απαραίτητα συνώνυμο της κατανόησης. Την στιγμή κατά την οποία δυο 

προσωπικότητες συμφωνούν ότι επικοινωνούν δεν σημαίνει αυτόματα ότι 

αντιλαμβάνονται πλήρως ο ένας τις θέσεις του άλλου. Η κατανόηση ολοκληρώνεται 

όταν οι ομόλογοι έχουν αποκτήσει, διατηρούν την ίδια αντίληψη για τα «σύμβολα» 

και τα ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο. Τα σύμβολα λαμβάνουν την μορφή είτε λέξεων 

είτε χειρονομιών και εκφράσεων. 

Ο Hall (1976) στο σύγγραμμα του “Beyond Cultures” εισάγει στην διεθνή βιβλιογραφία 

της ανθρωπολογίας την έννοια του συγκείμενου (context) και αναλόγως με την 

ένταση της χρήσης του, κατατάσσει τις κοινωνίες σε αυτές σε  High – Context (HC) και 

σε Low – Context (LC).Η σημασία του πλαισίου ή διαφορετικού συγκείμενου, έγκειται 

στη απουσία του. Χωρίς δηλαδή το συγκείμενο, το μήνυμα το οποίο μεταφέρεται δεν 

είναι ολοκληρωμένο.  

Η χρήση του συγκείμενου συνδέεται άμεσα με την λεκτική και μη – λεκτική 

επικοινωνία. Στην λεκτική επικοινωνία, όπως διατυπώθηκε και παραπάνω, η 

πληροφορία μεταδίδεται μέσα από ένα κώδικα ο οποίος δίνει στο νόημα 

κατηγορηματική και συγκεκριμένη διάσταση. Στην μη λεκτική επικοινωνία, 

κυριαρχούν κώδικες οι οποίοι δεν αποτυπώνουν λεκτικά το νόημα και όταν το 

πραγματοποιούν δεν το αποδίδουν με πλήρη σαφήνεια, αφήνοντας κενά τα οποία 

μεταφράζονται κατά το δοκούν και με βάση το πολιτισμικό υπόβαθρο και την 

κουλτούρα του εκάστοτε μέρους. Παράλληλα, το συγκείμενο περιλαμβάνει τόσο 

φωνητικές και μη φωνητικές διαστάσεις οι οποίες πλαισιώνουν μια λέξη. (Hendon, 

Hendon, and Herbig, 1996).  
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HIGH & LOW CONTEXT  

Η έννοια του συγκειμένου και ο διαχωρισμός σε ομάδες «υψηλού και χαμηλού» 

αναφέρεται στην πληθώρα των πληροφοριών οι οποίες κοινοποιούνται τόσο κατά την 

λεκτική όσο και κατά την μη λεκτική επικοινωνία και περιλαμβάνουν την συχνότητα 

κατά την οποία κάποιος μιλάει, τον τόνο της φωνής, το μοτίβο έκφρασης, την οπτική 

επαφή, την συστολή και διαστολή κατά την επικοινωνία με τους ανθρώπους, τις 

εκφράσεις του προσώπου, τις χειρονομίες, την γλώσσα του σώματος την απόσταση 

από τον ομόλογο, και την χρήση του χώρου. Και στις δύο περιπτώσεις είναι 

απαραίτητο, ιδιαίτερα όταν ο επιχειρηματίας συνδιαλέγεται ως προς την έννοια του 

συγκείμενου με αντίθετη ως προς αυτόν κουλτούρα,  να εντείνει την προσοχή του 

προς τα λεγόμενα ομόλογου του καθώς δύνανται να αποκαλύπτουν κάποιες από τις 

σκέψεις του τελευταίου. Η επανάληψη, η σύνοψη και η από κοινού επιβεβαίωση της 

κατανόησης των συμφωνηθέντων αποτελεί μια χρήσιμη τακτική στις διεθνείς 

εμπορικές διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται μεγάλη 

πολιτισμική απόσταση. 

Χώρες της Μέσης και Απω Ανατολής, ορισμένες της Λατινικής Αμερικής, και η 

πλειοψηφία των χωρών της  Μεσογείου ακολουθούν μια “High – context” προσέγγιση, 

με τις λέξεις να γίνονται φορείς συναισθημάτων, προθέσεων, κατευθύνσεων και 

επιθυμιών. Αναμένεται, οι άνθρωποι να τιμούν και να εκπληρώνουν αυτά για τα 

οποία έχουν δεσμευτεί, ενώ συνηθίζεται να κρίνονται περισσότερο από τις πράξεις 

τους, παρά από τα λεγόμενα τους. Η αντίθετη προσέγγιση, του “low – context” βρίσκει 

απήχηση σε χώρες της Βορείου Αμερικής, της Ωκεανίας, της Δυτικής και Κεντρικής 

Ευρώπης. Οι λέξεις έχουν απόλυτο και σαφές νόημα, ενώ η υπόσχεση δημιουργεί 

αυτόματα μια σειρά από προσδοκίες καθώς και την δέσμευση για δράση μέσα από 

συγκεκριμένες μελλοντικές ενέργειες. Τα μέρη τα οποία δεν είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους συνήθως χαρακτηρίζονται κακόβουλα και 

πέφτουν στην επιχειρηματική δυσμένεια του συνεργάτη τους.83  

HIGH CONTEXT VS LOW CONTEXT 

Στις “high-context” κουλτούρες, οι πληροφορίες παρέχονται μέσα από μη λεκτικές 

εκφράσεις και επιβεβαιώνονται μέσα από την κοινωνική θέση, το δίκτυo γνωριμιών 
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και συνεργατών. Στα πλαίσια της επικοινωνίας, οι πληροφορίες ρέουν, ωστόσο μέλη 

τα οποία δεν ανήκουν στην ίδια κουλτούρα είναι σχετικά δύσκολο να τις  

ερμηνεύσουν καθώς το νόημα βρίσκεται κρυμμένο βαθιά στις λέξεις. Ο ακροατής 

ιδιαίτερα εάν προέρχεται από “low - context” κοινωνία, οφείλει να ψάξει βαθιά μέσα 

στα μηνύματα τα οποία του μεταφέρει ο ομόλογος ώστε να κατανοήσει πλήρως την 

θέσης του. Εδώ, είναι χρήσιμο οι ξένοι επιχειρηματίες να κατανοούν πλήρως και να 

κάνουν σαφείς όλες τις λεπτομέρειες, το ρόλο τους και τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου. 

Η επικοινωνία πραγματοποιείται με ομαλό τρόπο και ο ομιλητής σπάνια διακόπτεται. 

Σύμφωνα με τους Gudykunst & Ting-Toomey (1988) η επικοινωνία χαρακτηρίζεται 

έμμεση, ασαφείς, αρμονική και με κατανόηση ανάμεσα στα μέρη.84 O Lewis (2005, 70, 

89) με την σειρά του, χαρακτηρίζει τους ομιλητές στις “high - context” κουλτούρες ως 

ένθερμους, φιλικούς, εξυπηρετικούς, και καλούς ακροατές για αυτό τον λόγο και 

προτιμούν αρχικά να ακούσουν τον ομόλογο και τις θέσεις του.85  

LOW CONTEXT VS HIGH CONTEXT 

Αντιθέτως στις “low-context” κοινωνίες, οι πληροφορίες μεταφέρονται με σαφήνεια 

μέσα από τις λέξεις, ενώ το περιβάλλον, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, οι περιστάσεις 

και η μη λεκτική επικοινωνία φέρουν ελάχιστη βαρύτητα και σημασία. Επίσης, 

εκτιμάται η αμεσότητα στην επικοινωνία, η σαφήνεια, ο σύντομος χρόνος 

διατύπωσης της σκέψης, η ειλικρίνεια ενώ οι προσωπικές σχέσεις επηρεάζουν 

ελάχιστα την μορφή  της επικοινωνίας. Οι επιχειρηματίες σε αυτές τις κοινωνίες 

παραχωρούν και λαμβάνουν υπόψη μόνο όσες πληροφορίες είναι αρκετές και 

χρήσιμες για να ολοκληρώσουν το έργο το οποίο έχουν αναλάβει, ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση μπορεί να αισθανθούν σύγχυση από τον αριθμό των πληροφοριών και 

θυμό από την σπατάλη χρόνου. Η επικοινωνία χαρακτηρίζεται άμεση, ανοιχτή, με 

σαφήνεια, βασιζόμενη σε ειλικρινείς προθέσεις και κίνητρα (Gud-ykunst & Ting-

Toomey, 1988).86 Επίσης σύμφωνα με τον Lewis (2005,70,89), οι κοινωνίες αυτές 

ακολουθώντας μια γραμμικότητα στον χρόνο, χαρακτηρίζονται από νηφαλιότητα, από 

ρεαλισμό και από σαφή σχέδια. Επικεντρώνονται στον στόχο το οποίο έχουν θέσει, 

παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο οργάνωσης και προτιμούν να συγκεντρώνουν τις 

δυνάμεις τους γύρω από ένα ζήτημα κάθε φορά. Τέλος λαμβάνουν και προωθούν 

μηνύματα σε ίσους χρόνους. 
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«ΠΛΑΙΣΙΟ» & ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, 

Επίσης, η έννοια του «πλαισίου» παρουσιάζει άμεση συνάφεια με τις επιταγές της 

κουλτούρας και τον τρόπο με τον οποίο: α) οι επιχειρηματίες εργάζονται επάνω σε 

διαφορετικά θέματα ταυτόχρονα, β) χρησιμοποιείται η σιωπή, γ) υπογράφεται ένα 

συμβόλαιο, και δ) κοινοποιούνται τα αρνητικά νέα. Στις κοινωνίες οι οποίες 

ακολουθούν την άμεση επικοινωνία εκτιμούν περισσότερο το γεγονός και τα 

αρνητικά σχόλια να διατυπώνονται ευθέως, χωρίς περισπασμούς. Ο Graham (1985) 

αναφέρει για τους Ιάπωνες ότι συγκριτικά με τους ομολόγους τους Αμερικανούς 

παραμένουν δυο φορές πιο σιωπηλοί, ότι οι Κινέζοι εμφανίζονται χαρακτηριστικά 

παθητικοί ενώ για τους Ισπανούς ότι καταλαμβάνουν την πρώτη θέση ως προς τις 

υποσχέσεις. Ένα συμβόλαιο, ανάμεσα σε “high” και “low-context” κουλτούρες,  για την 

πρώτη αποκτά πλαστικότητα. Oι λέξεις δεν φέρουν συγκεκριμένα μηνύματα και το 

συμβόλαιο ερμηνεύεται ως απλά η τάση για μια συνεργασία και μόνο.87 Τις 

υπογραφές του συμβολαίου ακολουθούν επαναλαμβανόμενες και συνεχείς 

συναντήσεις μέσα από τις οποίες καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας και οι 

λεπτομέρειες. Συμπερασματικά, ένα συμβόλαιο για μια “high-context” κουλτούρα, 

όπως η Κινέζικη αποτελεί την αφετηρία και όχι τον τερματισμό.  

3.1.5 ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ : ΈΝΤΟΝΗ ή ΧΑΛΑΡΗ ; 

Δεν αποτελεί υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι ανάμεσα σε όλες τις διαστάσεις τις 

κουλτούρας, η επίδραση του χρόνου είναι από τις πλέον ισχυρές στην εξέλιξη των 

διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων.. Για την ακρίβεια, ο χρόνος διαποτίζει την 

διαπραγματευτική διαδικασία από τα πρώτα της στάδια. Καθορίζει τον ρυθμό, την 

προσήλωση στις καταληκτικές ημερομηνίες, την δέσμευση για την ολοκλήρωση μιας 

εργασίας στο χρόνο που έχει συμφωνηθεί, την σχέση των ομολόγων καθώς και το 

αποτέλεσμα αυτής.  

Το αποτέλεσμα μεταφράζεται είτε ως ένα συμβόλαιο το οποίο υπογράφεται και 

αποτελεί πρόδρομο και προϋπόθεση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων,  είτε ως επαναλαμβανόμενες συναντήσεις και γεύματα εργασίας με 

στόχο την δημιουργία θεμελίων εμπιστοσύνης. Αναλόγως με τις καταβολές της 

κουλτούρας και έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί αυτές μέσα από το πολιτικό σύστημα, 
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την θρησκεία, τις κλιματολογικές και γεωγραφικές συνθήκες, τις δυνατότητες και τις 

ευκαιρίες, ο διαπραγματευτής έρχεται αντιμέτωπος με κοινωνίες οι οποίες πιστεύουν 

ότι μπορούν να ελέγξουν τους δείκτες του ρολογιού και με πολιτισμούς οι οποίοι 

αφήνουν τον χρόνο να κυλήσει αφού δεν έχουν καμία επιρροή και δύναμη επάνω 

του. 

Στην παρούσα ενότητα κρίνεται ωφέλιμο και πραγματοποιείται μια σύζευξη ανάμεσα 

στους ορισμούς τους οποίους παραθέτει ο Salacuse για να επιμερίσει τις κοινωνίες σε 

αυτές οι οποίες δίνουν εξαιρετικά μεγάλη σημασία στον χρόνο, (high - sensivity) και σε 

εκείνες οι οποίες αποδίδουν μικρότερη  αξία (low-sensivity) και στην έννοια των 

“chronemics” όπως την αναλύει ο Hall. Κατά αυτό τον τρόπο, εκτιμάται ότι 

προσεγγίζεται πλέον ολοκληρωμένα και με μεγαλύτερη σαφήνεια η  βαρύτητα και 

σημασία της κουλτούρας στην χρήση του χρόνου ως μοχλό επιτυχίας στις διεθνείς 

επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις.  

ΈΝΤΟΝΗ VS ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Οι κοινωνίες οι οποίες αντιλαμβάνονται τον χρόνο ως «εμπόρευμα», ως οικονομικό 

αγαθό σαν μια σπάνια πρώτη ύλη, διατηρούν την πεποίθηση ότι ελέγχεται, κατά 

συνέπεια αναλόγως την χρήση του μπορεί να σπαταληθεί ή να αξιοποιηθεί. Οι 

εργασίες, στις κοινωνίες οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στον χρόνο, 

προγραμματίζονται με προσοχή διατηρώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μέσα 

στο οποίο τα μέλη φέρουν την υπευθυνότητα και φροντίζουν να θέσουν τις 

προτεραιότητες τους. Συνηθίζεται το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών σε αυτές τις 

κοινωνίες να ολοκληρώνεται  σε βάθος χρόνου τουλάχιστον ημερών ή μηνών με 

ακρίβεια.88  Οι ώρες συνάντησης τηρούνται πιστά  και το μέλος της ομάδας το οποίο 

επιθυμεί να φέρει τον τίτλο του «υπεύθυνου, ο οποίος σέβεται και με σύνεση 

λαμβάνει υπόψη τον χρόνο του ομολόγου του» καθορίζει την ώρα έναρξης και λήξης 

την συνάντησης εκ των προτέρων. Αυτό ερμηνεύεται ως υπευθυνότητα και 

επαγγελματισμός αφού ο καθένας στον οποίο έχει γνωστοποιηθεί το 

χρονοδιάγραμμα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει εποικοδομητικά τον υπόλοιπο του 

χρόνο.  
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Σύμφωνα με τον Hall (1960) «καμία άλλη κουλτούρα πέραν από την αμερικανική δεν 

αποδίδει τόσο μεγάλη αξία στον χρόνο και δεν επιδεικνύει τόση λίγη υπομονή όταν 

τα πράγματα δείχνουν να επιβραδύνουν»89 Οι Αμερικανοί δίνουν έμφαση στον 

προγραμματισμό, στην τμηματοποίηση του χρόνου και στις άμεσες απαντήσεις. Την 

ίδια φιλοσοφία και αντίληψη μοιράζονται οι Καναδοί, οι Αυστραλοί, όπως επίσης και 

η πλειοψηφία χωρών της κεντρικής και  Βόρειο - Δυτικής Ευρώπης. Βασικός στόχος 

κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι 

αυτών των χωρών αποτελεί η ενασχόληση με θέματα τα οποία έχουν τεθεί προς 

επίλυση, στον μικρότερο δυνατό χρόνο με την βέλτιστη ταυτόχρονα απόδοση. Επίσης 

ο χρόνος ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί ή «ξοδευτεί» συμπεριλαμβάνεται ως μέρος 

της επένδυσης και ανάλογα από την έκταση που έχει λάβει, αναμένει να αποδώσει τα 

ανάλογα. Τέλος, οι σχέσεις έρχονται σε δεύτερη μοίρα καθώς προτεραιότητα δίνεται 

στην ελαχιστοποίηση σπατάλης του χρόνου. Στην Γερμανία οι συναντήσεις 

προγραμματίζονται εκ των προτέρων, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν εργαλείο 

αξιολόγησης της απόδοσης και του επαγγελματισμού των συμμετεχόντων.90   

ΧΑΛΑΡΗ VS ΕΝΤΟΝΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Οι κουλτούρες με χαμηλή ευαισθησία στην βαρύτητα του χρόνου, δίνουν 

προτεραιότητα και μεγαλύτερη σημασία στις διαπροσωπικές σχέσεις παρά στο να 

ολοκληρώσουν το πρόγραμμα όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί και συμφωνηθεί. Τα 

επίπεδα ακρίβειας διαφέρουν ανάμεσα στα μέλη, ο χρόνος δεν έχει την εξουσία του 

προϊσταμένου, ενώ ο προγραμματισμός ενός πλάνου ή κάποιας συνάντησης 

παρουσιάζεται ως μια δραστηριότητα με περιορισμένες δυνατότητες εφαρμογής. 

Κατά συνέπεια, όταν κάποιος καθυστερεί, δεν χαρακτηρίζεται αρνητικά. Γενικότερα, 

οι Νότιο, κεντρικές και ανατολικές κοινωνίες της Ευρώπης υιοθετούν ένα λιγότερο 

αυστηρό πλαίσιο αξιοποίησης του χρόνου, προάγοντας κατά αυτό τον τρόπο τις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Ο χρόνος χρησιμοποιείται προς όφελος βελτίωσης των 

σχέσεων, συνεπώς εάν παραστεί η ανάγκη, θα εξαντληθεί για ένα ζήτημα το οποίο 

δεν σχετίζεται άμεσα με την εργασία. Εάν πάλι απαιτηθεί να διαμορφωθεί 

διαφορετικά το πρόγραμμα εξαιτίας αυτής της διαπροσωπικής «επένδυσης», θα 

πραγματοποιηθεί χωρίς απαραίτητα να πλήγεται το κύρος των επιχειρηματιών.  
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Παρομοίως σε ορισμένες Λατινογενείς χώρες, η καθυστέρηση στην εκκίνηση μιας 

διαπραγμάτευσης, θεωρείται αναμενόμενο στοιχείο ίσως και αποδεκτό. 

CHRONEMICS: MONOCHRONIC VS POLYCRRNONIC 

Oι ετερόκλητες αντιλήψεις για την έννοια του χρόνου όπως περιγράφηκαν παραπάνω 

αποκαλύπτουν το χάσμα το οποίο χωρίζει ορισμένους πολιτισμούς μεταξύ τους. Η 

επένδυση χρόνου για την δημιουργία στιβαρών σχέσεων αποτελεί αδιαμφισβήτητη 

προϋπόθεση για την δημιουργία επιχειρηματικών δεσμών στην Ιαπωνία, ενώ ακριβώς 

η ίδια έννοια αντιμετωπίζεται ως εξαιρετική σπατάλη πόρων στις Η.Π.Α.  Στην χώρα 

του ανατέλλοντος ηλίου, η επιχειρηματική προσέγγιση περιλαμβάνει ώρες 

ψυχαγωγίας, εκμάθηση των εννοιών του Zen η της τέχνης της Ikebana,  ώστε ο 

επιχειρηματίας να αναπτύξει κοινούς δεσμούς με τους Ιάπωνες ομολόγους του. Μια 

τέτοια προσέγγιση παραμένει όχι απλά μακριά, παρά είναι ενάντια στην 

επιχειρηματική φύση των κοινωνιών τις οποίες ο Hall αποκαλεί “monocrhonics”.  

MONOCHRONIC VS POLYCRONIC 

Ο Hall (1983) διαιρεί σύμφωνα με την θεωρία των chronemics
91 τις κοινωνίες σε 

«μονοχρονικές» (M-time, monochronic) και «πολυχρονικές» (P-time, polychronic). Στις 

μονοχρονικές οι επιχειρηματίες συζητούν σε συγκεκριμένο χρόνο, τον οποίο έχουν 

ορίσει ένα συγκεκριμένο θέμα, ενώ όταν ο χρόνος ξεπεράσει αυτό το σημείο ευγενικά 

ζητούν να διακόψουν την συνομιλία τους για να προσχωρήσουν στο επόμενο θέμα 

της ατζέντας. Οι συναντήσεις όχι μόνο ξεκινούν παρά τελειώνουν και στην ώρα η 

οποία έχει οριστεί, ακολουθώντας την γραμμικότητα την οποία αποδίδουν σαν 

χαρακτηριστικό στον χρόνο. Επίσης η πολυχρονική κοινωνία έχει σαν κέντρο της το 

«πρόγραμμα» από ότι την «σχέση».92 Ο χρόνος σαν έννοια, μπορεί να μετρηθεί, να 

χρησιμοποιηθεί προς όφελος και να ελεχθή. Το μέλος το οποίο αδυνατεί να 

εκπληρώσει μέσα στα χρονικά περιθώριο τα οποία του δίνονται μπορεί να 

χαρακτηριστεί για την ανικανότητα του να χειριστεί οποιαδήποτε εργασία, ενώ δεν 

αποκλείεται να χάσει το κύρος και την αξιοπιστία του. Στις μονοχρονικές κουλτούρες 

οι επιχειρηματίες επιλέγουν να καταπιάνονται αποκλειστικά με ένα ζήτημα κάθε 

φορά και αφού το ολοκληρώσουν, να προχωρήσουν στην επίλυση του επομένου. Στα 

πλαίσια ενός οργανισμού ένα στέλεχος, θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένο όταν 
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αξιοποιεί και δεν σπαταλά τον χρόνο ο οποίος του δίνεται, καθώς και όταν παρέχει το 

ακριβή όγκο πληροφοριών.93  

Τόσο οι γαλλόφωνοι όσο και οι αγγλόφωνοι Καναδοί αισθάνονται εξαιρετικά 

υπερήφανοι για την ακρίβεια των προγραμμάτων τα οποία ακολουθούν ενώ μια 

ολιγόλεπτη καθυστέρηση ενός στελέχους σε μια συνάντηση μπορεί να αποτελέσει 

αιτία για να χαρακτηριστεί αρνητικά. Παρομοίως τόσο οι Γερμανοί όσο και οι Αγγλοι94 

ακολουθούν ένα μονοχρονικό ύφος διαπραγματεύσεων. Τείνουν να ακολουθούν 

μεθοδικά τις ενέργειες και τους στόχους και απεχθάνονται τις διακοπές και την 

απομάκρυνση από το θέμα συζήτησης. Την ώρα της διαπραγμάτευσης ακολουθούν 

μια συγκεκριμένη σειρά, συζητώντας για κάθε ένα θέμα ξεχωριστά ενώ δεν 

συνηθίζουν να επαναδιαπραγματευθούν μια συνθήκη για την οποία έχουν 

συμφωνήσει.95 

POLYCRONIC VS MONOCHRONIC 

Στις πολυχρονικές κουλτούρες ο Hall (1983) σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «δεν 

υπάρχει σειρά στην οποία οι άνθρωποι εξυπηρετούνται αναλόγως με τον χρόνο τον 

οποίο περιμένουν». Ο χρόνος δεν μπορεί να ελέχθη και υπάρχει πάντα η περίπτωση 

κάποιος να αργοπορήσει σε κάποια συνάντηση. Συνήθως οι επιχειρηματίες προτιμούν 

να διατηρούν ένα αρμονικό περιβάλλον εργασίας παρά να παραμένουν 

προσκολλημένοι σε αυστηρά χρονικά πρωτόκολλα. Παράλληλα εκτελούν πολλές και 

διάφορες εργασίες ταυτοχρόνως. Ο αριθμός των πληροφοριών είναι συνήθως 

μεγάλος, διακοπές συμβαίνουν αναπάντεχα ενώ καθώς και γενικότερα επειδή τα 

σχέδια αλλάζουν με μεγαλύτερη συχνότητα οι επιχειρηματίες αποφεύγουν να 

δεσμευτούν για κάποια συνάντηση σε συγκεκριμένο χρόνο. Είναι προτιμότερο και 

λειτουργεί αποτελεσματικότερα οι συναντήσεις να προγραμματίζονται απλά, μερικά 

λεπτά προηγουμένως.96  

Η Ινδία, αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο και πλέον ακραίο παράδειγμα 

παγκοσμίως, για να γίνει πλήρως κατανοητή η έννοια της κυκλικότητας του χρόνου. 

Κατά την  Μπαγκαβαντγκίτα, ο θεός Βισνού, το ανώτατο ον, δηλώνει ενώπιων των 

υπολοίπων θεών: «Εγώ είμαι ο Χρόνος που κάνει τους κόσμους να εξαφανίζονται, 

όταν έρχομαι για να τους φέρω την καταστροφή» Στο ίδιο κείμενο, παράλληλα με τον 
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Βισμού  ένας δεύτερος θεός, ο Σιβα κάνει την ύπαρξη του αναπαριστώντας τον χρόνο. 

Ο Σίβα εναλλακτικά φέρει και άλλες ονομασίες μεταξύ αυτών και Μαχα Κάλα (Μεγας 

Χρόνος) και Κάλα Ρούντα (χρόνος ο οποίος καταβροχθίζει το συμπαν). Η λέξη «καλα», 

στα σανσκριτικά ερμηνεύεται ως το μαύρο – μπλε, καθώς και ως θάνατος. Κατά αυτό 

τον τρόπο φανερώνεται μια διόλου τυχαία σύνδεση ανάμεσα στον χρόνο και τον 

θάνατο, γεγονός το οποίο ενδεχομένως μπορεί να ερμηνεύσει και την φαταλιστική 

διάθεση και νοοτροπία που κυριαρχεί στην Ινδία. Επιπροσθέτως, στην 

Σβετασσβαταρα Ουπανισαδα, η οποία προσπαθεί να ερμηνεύσει την δημιουργία του 

σύμπαντος και της ύπαρξης των ανθρώπων, ο χρόνος είναι αδύνατον διαχωριστεί από 

το σύμπαν, είναι τόσο μεταβλητός που έχει την τάση να εμφανίζεται και να 

εξαφανίζεται και προηγείται πάντα από αυτόν που προσπαθεί να τον ερμηνεύσει. 

Τέλος, η σύνθεση και η  διάλυση του σύμπαντος διαδέχονται η μια την άλλη και έτσι 

προκύπτουν οι αιώνιο κύκλοι της Μανβανταρα (Σύνθεσης του Σύμπαντος), και της 

Πραλάγια (Διάλυσης τους σύμπαντος)97  

Με βάση τις παραπάνω επιταγές της κουλτούρας, οι Ινδοί ακολουθούν ένα 

πολυχρονικό μοτίβο εργασίας. Οι διαπραγματεύσεις κυλούν αργά και παρατεταμένα. 

Οι καθυστερήσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται δημόσιοι 

φορείς και τοπικοί άρχοντες. Ο ξένος επιχειρηματίας οφείλει να είναι 

προετοιμασμένος για επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στην χώρα, ενώ θα πρέπει να 

διατηρεί την ψυχραιμία του και τα αρνητικά του συναισθήματα καλά κρυμμένα. Οι 

Ινδοί αντιλαμβάνονται την πίεση και την ανυπομονησία ως δείγματα ενός μη 

καλλιεργημένου ανθρώπου. Επίσης, κατά την εργασία τους συνηθίζουν να διατηρούν 

ανοιχτά παραπάνω από ένα θέματα, ενώ κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων 

συνηθίζουν να ακολουθούν μια ολιστική προσέγγιση μεταπηδώντας από θέμα σε 

θέμα, κρατώντας ένα μη λογικό συνειρμό στην επιχειρηματολογία τους.98 

Παράλληλα με την Ινδία, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερμηνεία και η προσέγγιση του 

χρόνου στις αραβικές χώρες και ιδιαίτερα, στην Σαουδική Αραβία. Η φαταλιστική 

διάθεση την οποία ασπάζονται οι Σαουδάραβες, απέναντι στον χρόνο και σε 

συνάρτηση με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις έγκειται στην επιρροή α. της Σαρία 

(του θρησκευτικού νόμου που διέπει οτιδήποτε έχει ύπαρξη στον Βασίλειο) και β. στο 

φονταμετασλιστικό δόγμα του Ουαχαμπιτιμσού, το οποίο έχει ασπαστεί ο οίκος των 
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Σαουντ. Στο Βασίλειο, ο χρόνος ελέγχεται από τον Αλλάχ και το θέλημα του (in Sallah), 

αποκτά πλαστικότητα, ενώ η ακρίβεια δεν είναι στοιχείο το οποίο διέπει απαραίτητα 

τις σχέσεις. Για αυτό ακριβώς τον λόγο, προγραμματισμένες επαγγελματικές 

συναντήσεις δύναται να ακυρωθούν με ευκολία, απλά γιατί η σαουδαραβική πλευρά 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Για την τελευταία, η συνάντηση όπως και τα πάντα 

πραγματοποιούνται ή όχι με το θέλημα του θεού. Επίσης, οι Σαουδάραβες 

συνηθίζουν να ορίζουν τις συναντήσεις τους βραχυπρόθεσμα και με δεδομένο ότι ο 

επισκέπτης βρίσκεται στην χώρα. Αναντίρρητα αυτό αποτελεί πρόκληση για τον 

επιχειρηματία ο οποίος ταξιδεύει στην αραβική χερσόνησο με σκοπό την ολοκλήρωση 

συγκεκριμένου πλάνου δράσης και ανάπτυξης. Για αυτό τον λόγο, πάντα οι ξένοι 

διαπραγματευτές οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι είτε να ακυρώσουν την 

συνάντηση είτε να αλλάξουν την ημέρα και την ώρα αυτής. Παράλληλα, οι 

συναντήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν στην έναρξη τους ή να διακοπούν αρκετές 

φορές, από συγγενείς, πελάτες, επαναλαμβανόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, γνωστούς 

και φίλους των Σαουδαράβων συνεργατών. Πότε και για κανένα λόγο, ο 

διαπραγματευτής δεν πρέπει να λάβει προσωπικά αυτή την συμπεριφορά ενώ  

πρέπει να παραμένει φιλικός επιδεικνύοντας ψυχραιμία.  Όπως οι Ινδοί, έτσι και οι 

Σαουδάραβες επιχειρηματίες ακολουθούν ένα πολυχρονικό μοτίβο διαπραγμάτευσης 

ακολουθώντας μια ολιστική τακτική κατά τις συνομιλίες τους, διακόπτοντας την ροή 

του θέματος το οποίο βρίσκεται επί τάπητος  και μεταπηδώντας σε ένα διαφορετικό, 

ενώ συνηθίζεται να επαναφέρουν την συζήτηση σε ζητήματα τα οποία έχουν 

συμφωνηθεί. Από την μεριά του ξένου επιχειρηματία, όποια προσπάθεια για 

επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και κλείσιμο της συμφωνίας ενδέχεται να 

επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα υπενθυμίζοντας μια αραβική έκφραση ότι «Η 

βιασύνη είναι χαρακτηριστικό του κακού».99  

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ  & ΜΕΛΛΟΝ 

 Όπως φάνηκε παραπάνω ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν και λαμβάνουν 

αποφάσεις οι επιχειρηματίες σχετίζεται άμεσα με την αντίληψη την οποία 

διαμορφώνει κάθε ένας από αυτούς για την δυναμική του χρόνου. Επιπροσθέτως, οι 

αποφάσεις επηρεάζονται και διαμορφώνονται από μια δεύτερη συνισταμένη, την 
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αντίληψη για την πορεία την οποία ακολουθεί ο χρόνος με βάση τις πολιτισμικές και 

θρησκευτικές καταβολές. 

Για μια κοινωνία, όπως η αμερικανική η οποία προσανατολίζεται στο κέρδος, ο 

χρόνος αποκτά γραμμικότητα. Ρέει με ταχύς ρυθμούς και όποιος επιθυμεί να 

επωφεληθεί πρέπει να κινηθεί το ίδιο γρήγορα. Για την αγγλοσαξονική νοοτροπία το 

παρελθόν έχει ολοκληρωθεί και δεν μπορεί να αλλάξει. Το παρόν ωστόσο βρίσκεται 

ενώπιον κάθε επιχειρηματία, ο οποίος έχει την δυνατότητα να το διαμορφώσει και να 

το εκμεταλλευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδώσει στο άμεσο μέλλον. Ο 

Χριστιανισμός σαν κυρίαρχη θρησκεία σε αυτές τις χώρες δίνει μια ευκαιρία σε αυτό 

τον κόσμο ενώ τα δόγματα τα οποία υιοθετούνται από τις χώρες τις κεντρικής και 

βόρειας Ευρώπης (Λουθηρανισμός, Καλβινισμός,) συνδέουν τον μόχθο για εργασία 

και την συσσώρευση πλούτου με την εξιλέωση και τον παράδεισο.  

Αντιθέτως, οι ασιατικές κοινωνίες οι οποίες ασπάζονται τον Ινδουισμό και τον 

Βουδισμό αντιλαμβάνονται όχι μόνο την κυκλικότητα την οποία έχει ο χρόνος αλλά 

και η ίδια η ζωή. Οι παραπάνω θρησκείες διδάσκουν ότι με τον θάνατο η ψυχή 

γεννιέται ξανά σε άλλο σώμα μέχρι την στιγμή κατά την οποία θα δραπετεύσει και θα 

μπει στον αέναο κύκλο της nirvana.  Το παρελθόν και η σοφία που φέρει, καθορίζει το 

παρόν και όποια απόφαση ληφθεί είναι κρίσιμη για το μέλλον. Σε αντίθεση με τις 

δυτικές κουλτούρες, οι ασιάτες δεν υιοθετούν την άποψη ότι ο χρόνος προσπερνάει 

απομακρύνεται επάνω σε μια γραμμή παρά  ότι κυλάει επάνω σε ένα κύκλο και φέρει 

μαζί του τις ίδιες δυνατότητες, ευκαιρίες, και κινδύνους, κάνοντας τους ανθρώπους 

σοφότερους.100 Χαρακτηριστικά, ο Hayashi (1990) αναφέρει ότι «στην Γιαπωνέζικη 

κουλτούρα το παρελθόν κυλάει συνεχόμενα προς το παρόν και το παρόν με την σειρά 

του συνδέεται άρρηκτα με το μέλλον. Με όρους φιλοσοφίας, μπορεί να ειπωθεί ότι το 

παρελθόν και το μέλλον συνυπάρχουν ταυτόχρονα, μέσα στο παρόν».101 

Το ερώτημα το οποίο γεννιέται είναι πια τακτική προσέγγισης πρέπει να υιοθετεί ο 

επιχειρηματίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον διαπραγματευτή, να γνωρίζει τις 

παραπάνω γενικές αρχές ώστε στο αρχικό τουλάχιστον στάδιο και μέχρι να 

αντιληφθεί ποια προσέγγιση υιοθετεί ο ομόλογος του, να μην υποπέσει σε 

πολιτισμικά σφάλματα, το οποία ενδέχεται να καθορίσουν αρνητικά την πορεία των 
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επιχειρηματικών πλάνων. Κρίνεται χρήσιμο να διατυπωθεί εκ νέου και με σαφήνεια 

ότι τα προαναφερθέντα αποτελούν γενικές αρχές, οι οποίες ανταποκρίνονται κατά 

βάση στην πραγματικότητα αφήνοντας ωστόσο περιθώριο για εξαιρέσεις, δεδομένου 

ότι ανάμεσα στους φαταλιστές Ινδούς, εντοπίζει κανείς 84 δισεκατομμυριούχους.102  

Ο μονοχρονικός διαπραγματευτής καθώς επισκέπτεται μια χώρα που υιοθετεί 

πολυχρονικό μοτίβο εργασίας, είναι χρήσιμο και ωφέλιμο τόσο για τον ίδιο όσο και 

για την πορεία των διαπραγματεύσεων να μην επιδιώκει άμεσες απαντήσεις και να 

παραχωρεί τον χρόνο τον οποίο χρειάζεται η απέναντι πλευρά  ώστε να επεξεργαστεί 

και να καταλήξει σε μια απόφαση. Επίσης, απαραίτητα πρέπει να αποφεύγεται η 

οποιαδήποτε κριτική στην προσέγγιση, στην νοοτροπία και στις καταβολές, ενώ έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τον πολυχρονικό διαπραγματευτή να έχει την άνεση του 

χρόνου για διάφορες παράλληλες δραστηριότητες την στιγμή της συνάντησης. 

Σαφέστατα, καθυστέρηση στην έναρξη ή την λήξη καθώς και παντελής απουσία από 

την προγραμματισμένη συνάντηση δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη παρά ένα 

κυρίαρχο σενάριο.  

Αντιθέτως, ο πολυχρονικός διαπραγματευτής αναμένεται από τους Ελβετούς 

ομολόγους του στην ώρα την οποία έχει συμφωνηθεί ενώ  το πλέον πιθανό κατά την 

συνάντηση είναι να συμφωνηθούν χρονοδιαγράμματα με συγκεκριμένες και 

μετρήσιμες εκατέρωθεν ενέργειες. Αυτή η κίνηση δεν πρέπει να προκαλέσει την 

αντίδραση του πολυχρονικού επιχειρηματία καθώς αποτελεί δεδομένη ενέργεια η 

τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, στην χώρα του εκτιμά τον χρόνο όσο καμία άλλη. 

3.1.6 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ:  ΈΝΤΟΝΟΣ ή ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ; 

Ο συναισθηματισμός στις επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, έγκειται στην 

συχνότητα και στην ένταση της χρήσης συναισθηματικών τακτικών καθώς επίσης και  

στον σκοπό που εξυπηρετεί η χρήση αυτών, κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης. 

Σύμφωνα με τα στερεότυπα, οι Άγγλοι σπάνια χρησιμοποιούν τακτικές παραπλάνησης 

ώστε να επωφεληθούν από μια διαπραγμάτευση. Παρομοίως, οι Αμερικάνοι και οι 

Αυστραλοί αποφεύγουν να εισέλθουν στην διαδικασία «παζαρέματος» της τιμής και 

να χρησιμοποιήσουν το στοιχείο αυτό εναντίον του ομόλογου τους, προσπαθώντας 

να δημιουργήσουν τύψεις και ενοχές για την αδυναμία υλοποίησης της συμφωνίας. 
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Όμοια με τους Αμερικανούς και τους Αυστραλούς, οι Τσέχοι συνηθίζουν να κρατούν 

χαμηλό τον τόνο της φωνής τους, αντιπαθούν την έντονη φασαρία και αποκαλύπτουν 

τα συναισθήματα τους σπάνια. Υιοθετούν ωστόσο όπως και οι Χιλιανοί, αμυντικές 

τακτικές όπως αλλαγή του θέματος συζήτησης, έντονη διερεύνηση και 

επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις  για ένα θέμα, όπως και διατύπωση υποσχέσεων.  

Οι Ουκρανοί, χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερη συχνότητα τις παραπάνω τακτικές. 

Προσπαθούν έντονα να αποσυντονίσουν τον ομόλογο τους ενώ συχνά επαναφέρουν 

θέματα τα οποία έχουν διαπραγματευτεί και συμφωνηθεί, με σκοπό να κερδίσουν 

μια  καλύτερη συμφωνία. Οι Ινδοί, οι Τούρκοι και οι Σαουδάραβες δεν διατηρούν 

καμία επιφύλαξη στην χρήση τακτικών έντονων συναισθημάτων, ενώ ιδιαίτερα οι 

τελευταίοι, επιστρατεύουν όλες τις τακτικές τους ώστε να πετύχουν την χαμηλότερη 

για αυτούς τιμή. Παρόμοια, σε υψηλότερη κλίμακα των “High context” κοινωνιών, 

όπως η Ινδονησία και η Ιαπωνία,  τα συναισθήματα συνάδουν με την προσωπική 

σχέση την οποία επιδιώκουν τα μέλη να χτίσουν, συνεπώς χρησιμοποιούνται σε 

μεγαλύτερη συχνότητα. Ωστόσο με μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα όταν υπάρχει 

μεγάλη απόσταση στην κουλτούρα. Στην Ταιβάν, μια τακτική την οποία συνηθίζουν οι 

επιχειρηματίες είναι να ζητούν είναι να «μοιραστεί η διαφορά». 

Η υιοθέτηση  των παραπάνω τακτικών θα πρέπει να γίνεται με σύνεση και εξαιρετική 

προσοχή από τον επισκέπτη επιχειρηματία, ιδιαίτερα σε κουλτούρες όπου ο βαθμός 

ευαισθησίας των χορδών της προσωπικότητας είναι ποιο έντονος και δύναται να 

επέλθει «απώλεια της αξιοπρέπειας». (lose of face).  Τέλος, η προσωπικότητα του 

κάθε επιχειρηματία παίζει ρόλο στην χρήση τακτικών παραπλάνησης, στοιχείο το 

οποίο οφείλει κάθε ομόλογος να το ανακαλύψει.  

3.1.7 ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ : ΓΕΝΙΚΗ ή ΕΙΔΙΚΗ ; 

Ο στόχος, όπως περιγράφηκε παραπάνω (συμβόλαιο ή σχέση) επηρεάζει με την σειρά 

του την μορφή και την έκταση της γραπτής συμφωνίας. Γενικότερα, οι αγγλοσαξονικές 

επιχειρηματικές κουλτούρες για τις οποίες το συμβόλαιο αποτελεί αυτοσκοπό, 

επιζητούν οι συμφωνίες να περιέχουν όσο τον δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, 

έτσι ώστε όταν προκύπτουν διαφωνίες μεταξύ των μερών να έχουν την δυνατότητα 

να προσφεύγουν σε αυτές και να πράττουν αναλόγως. Από την αντίθετη πλευρά, για 
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τις κινεζικές αντιπροσωπίες, μια γενική γραπτή σύνοψη των συμφωνηθέντων είναι 

αρκετή δεδομένου ότι σκοπός των επιχειρηματικών δεσμών είναι οι σχέσεις και όχι το 

συμβόλαιο καθεαυτό. Όταν απαιτηθεί να λυθούν οι διαφορές τότε γίνεται επίκληση 

στις σχέσεις και με βάση και προτεραιότητα αυτές, λαμβάνονται οι αποφάσεις.  

ΕΙΔΙΚΗ VS ΓΕΝΙΚΗ 

Οι επιχειρηματικές κουλτούρες οι οποίες επιδιώκουν σαφή και ολοκληρωμένα 

συμβόλαια συνεργασίας, χρησιμοποιούν της λέξεις για να περιγράψουν : Το χρόνο, 

τον τόπο, τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθεί μια εργασία καθώς επίσης και 

κάτω από ποιες συνθήκες πραγματοποιούνται οι αποζημιώσεις, οι ρήτρες και τα 

πιστωτικά τζίρου επίτευξης των στόχων. Συνήθως, υπάρχει ταύτιση με τις κουλτούρες 

“low–context” οι οποίες επιζητούν την άμεση επικοινωνία, σπαταλώντας τον ελάχιστο 

δυνατό χρόνο. Το συμβόλαιο αποτελεί οδηγό για την ανάπτυξη της συνεργασίας, ενώ 

είναι αυτό το οποίο καθορίζει τις προσδοκίες και τις μελλοντικές συμπεριφορές, 

άσχετα με το μοτίβο επικοινωνίας το οποίο υιοθετείται.103  

 ΓΕΝΙΚΗ VS ΕΙΔΙΚΗ 

Αντιθέτως, οι κουλτούρες οι οποίες επιδιώκουν ένα γενικής φύσης συμβόλαιο, 

επικαλούνται τις σχέσεις έναντι του συμβολαίου, το οποίο μάλιστα αντιλαμβάνονται 

και σαν εμπόδιο στην βελτίωση αυτών. Επίσης, θεωρούν ότι σε ένα παγκόσμιο και 

άστατο επιχειρηματικό περιβάλλον, ένα υπογεγραμμένο χαρτί δεν μπορεί να δώσει 

λύση σε μια φυσική καταστροφή, ένα πραξικόπημα, μια πολεμική σύγκρουση. 

Συνεπώς τα συμβόλαιο δεν μπορούν να παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες και δεν 

μπορούν να αποτελούν ρυθμιστικό εργαλείο σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.104   

3.1.8 ΧΤΙΣΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ: ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ή ΑΠΑΓΩΓΙΚΑ ; 

Σε συνέχεια του τύπου συμβολαίου, ο Salacuse ορίζει τον τρόπο με τον οποίο χτίζεται 

μια συμφωνία ως έναν επιπλέον παράγοντα ο οποίος επηρεάζει τις διεθνείς 

διαπραγματεύσεις. Ορισμένοι διαπραγματευτές, επιζητούν να συμφωνήσουν στις 

γενικές αρχές και κατά την διάρκεια της συνεργασίας να επικεντρωθούν σε 

λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν θέματα εγγυήσεων, υποστήριξη μετά την πώληση, 
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τιμοκαταλόγου, μάρκετινγκ.  Ταυτόχρονα υπάρχουν και εκείνες οι κουλτούρες, οι 

οποίες επιζητούν κάθε λεπτομέρεια να έχει διευθετηθεί από την έναρξη της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ώστε να αποφευχθούν εκατέρωθεν δυσάρεστες 

εκπλήξεις.  

3.1.9 ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΗΓΕΤΗΣ ή ΟΜΑΔΑ ; 

Η δομή της ομάδας και ο τρόπος με τον οποίο είναι αυτή οργανωμένη,  είναι στοιχεία 

τα οποία δεν πρέπει ο διαπραγματευτής να παραβλέπει. Είναι ωφέλιμο πάντα ο 

επιχειρηματίας να γνωρίζει εάν το άτομο ή ομάδα με την οποία διαπραγματεύεται 

έχει την εξουσιοδότηση να λαμβάνει αποφάσεις και μέχρι ποιο σημείο. Ο τρόπος με 

τον οποίο η κουλτούρα επηρεάζει την φύση των μερών που συμμετέχουν στις 

διαπραγματεύσεις συνίσταται αφενός στον αριθμό των ατόμων τα οποία 

συμμετέχουν, αφετέρου στην εξουσιοδότηση και στον τρόπο λήψης αποφάσεων. 

Ορισμένες κοινωνίες επικροτούν τον ρόλο του στελέχους να συμμετέχει και να 

αποφασίζει μόνος στις διαπραγματεύσεις, ενώ κάποιες άλλες υποστηρίζουν την 

αποστολή ομάδας τα μέλη της οποίας λαμβάνουν απόφαση από κοινού. Βεβαίως 

υπάρχει πάντα ανοιχτό το σενάριο, να ηγείται της ομάδας, αυτός τον οποίο η 

αμερικανική επιχειρηματικότητα ονομάζει «ηγέτη» (leader).  

ΟΜΑΔΑ VS ΗΓΕΤΗΣ  

Ο κομφουκιανισμός, δίνοντας έμφαση στην ιεραρχία, επηρεάζει τις σχέσεις των 

κοινωνιών οι οποίες ακολουθούν τις επιταγές του. Σύμφωνα με την φιλοσοφία του, το 

άτομο οφείλει να κατατάσσει το σύνολο και την κοινωνία σε υψηλότερο βαθμό από 

ότι τον εαυτό του ενώ τα δημόσια καθήκοντα και υποχρεώσεις του προηγούνται των 

ιδιωτικών θεμάτων. 

Επαγωγικά και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις οι ιαπωνικές, κινεζικές αντιπροσωπίες 

συνηθίζεται να είναι πολυάριθμες και τα μέλη να καλούνται να συμφωνήσουν για το 

κοινό καλό. Δεν συνηθίζεται, ένα μέλος να έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό μεγαλύτερη 

εξουσία από τα υπόλοιπα μέλη, ενώ η λήψη αποφάσεων απαιτεί σχετικά μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Αιτία, αποτελεί το γεγονός ότι η λήψη της απόφασης 

πραγματοποιείται με κριτήρια τα οποία επιτάσσουν να ληφθεί υπόψη και το γενικό 
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καλό, όπως και τα συμφέροντα άλλων ομάδων. Επίσης διαπιστώθηκε (Adair et al. 

2001), ότι οι διαπραγματευτές οι οποίοι συνιστούν ομάδες τείνουν να υιοθετούν 

διαφορετικό ύφος όταν επικοινωνούν με τους ομοεθνείς τους και όταν 

διαπραγματεύονται με τους ξένους ομολόγους τους. Στην πρώτη περίπτωση 

ακολουθούν μια ευθεία και άμεση  προσέγγιση ενώ στην δεύτερη προσαρμόζουν το 

ύφος τους στις επιταγές της κουλτούρας τους η οποία επιτάσσει την αποφυγή 

άμεσων συγκρούσεων. 

ΗΓΕΤΗΣ VS ΟΜΑΔΑ 

Σε αντίθεση με τις κουλτούρες οι οποίες επιστρατεύουν μια ολόκληρη επιχειρηματική 

ομάδα, οι αγγλοσαξονικές επιχειρήσεις ορίζουν αρμόδιο ένα άτομο, το οποίο είναι 

επιφορτισμένο με την ευθύνη και το δικαίωμα της λήψης αποφάσεων.105 Κατά τον 

ίδιο τρόπο με τους Αγγλοσάξωνες, πολλές αραβικές κοινωνίες επιθυμούν και 

επιζητούν να συναλλάσσονται με στελέχη τα οποία είναι σε θέση να λαμβάνουν 

αποφάσεις την στιγμή της διαπραγμάτευσης. Συγκεκριμένα, για τους Άραβες 

επιχειρηματίες οι οποίοι δεν στέλνουν αντιπροσώπους παρά συμμετέχουν οι ίδιοι, η 

απόφαση ισοδυναμεί με εξουσία, κύρος και υποδεικνύει σεβασμό προς το πρόσωπο 

τους, αποδεικνύοντας ότι κάποιος ισάξιος αυτών βρίσκεται ενώπιων τους.  

3.1.10 ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΟΥ: ΥΨΗΛΗ ή ΧΑΜΗΛΗ ; 

Σύμφωνα με τον Salacuse (2003) οι κουλτούρες διαχωρίζονται: α. σε αυτές οι οποίες 

επιθυμούν, επιδιώκουν, εφαρμόζουν προτάσεις αλλαγής και αναλαμβάνουν σε 

μεγαλύτερη συχνότητα αποφάσεις ρίσκου και β. σε εκείνες οι οποίες παρουσιάζουν 

μεγάλο βαθμό ευαισθησίας  στις αλλαγές και αποφεύγουν να υιοθετήσουν νέες 

προσεγγίσεις.106  

Στις κουλτούρες οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντίσταση στην αλλαγή, η λήψη 

αποφάσεων για κάτι νέο και καινοτόμο, απαιτεί αξιοσημείωτο χρόνο και διερεύνηση. 

Το βάρος της αποτυχίας αποτελεί γεγονός το οποίο επιφέρει ντροπή, σε αντίθεση με 

τις κοινωνίες οι οποίες δείχνουν ανοχή προς μια λανθασμένη εκ του αποτελέσματος 

επιλογή. Επίσης, αυτές οι κουλτούρες, αντιλαμβάνονται τις λανθασμένες επιλογές ως 

μια ευκαιρία για να αποκτήσουν μεγαλύτερη πείρα και γνώση. Σαφέστατα, στόχο 
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αποτελεί η σωστή επιλογή, ωστόσο όταν αυτή δεν πραγματοποιείται δεν θεωρείται 

επονείδιστο στοιχείο.  Παράλληλα, έντονη διαφορά παρατηρείται και στην αντίληψη 

ως προς την αλλαγή, ανάμεσα στις κουλτούρες οι οποίες δείχνουν μεγαλύτερη και 

μικρότερη ανοχή. Οι πρώτες μεταφράζουν την αλλαγή ως ένα βήμα προς τα εμπρός 

και σαν μια ευκαιρία να χτίσουν νέες σχέσεις ενώ τα αποτελέσματα αυτής, ως μια 

γενναιόδωρη ανταμοιβή της επιτυχίας. Αντιθέτως, οι δεύτερες ερμηνεύουν την 

αλλαγή ως μια διαδικασία έντονου ρίσκου η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

μόνο την στιγμή όπου όλα τα εν δυνάμει προβλήματα εξεταστούν και ληφθούν 

υπόψη.107 Είναι χρήσιμο ο διαπραγματευτής να εντοπίζει τον βαθμό και τα περιθώρια 

αλλαγής τα οποία υιοθετούν ομόλογος του ή η πολιτική του οργανισμού με την οποία 

επιδιώκει επιχειρηματικούς δεσμούς έτσι ώστε να προσαρμόζει ανάλογα την 

διαπραγματευτική τακτική και να παρουσιάζει τις πλέον κατάλληλες και αρμόζουσες 

προτάσεις.  

ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΟΥ 

Οι επιχειρηματίες, στις κοινωνίες οι οποίες αποφεύγουν να ρισκάρουν δεν 

αναπτύσσουν νέες μεθόδους παραγωγής, διατηρούν απόσταση από την καινοτομία 

και παραμένουν σταθεροί στις διαδικασίες τις οποίες γνωρίζουν. Οι προτάσεις για 

αλλαγή και υιοθέτηση καινοτόμων διαδικασιών πρέπει να γίνεται με στοιχεία και με 

την προϋπόθεση ότι ο ομόλογος στηρίζει την αλλαγή και όχι μόνο την προσφέρει. Σε 

ότι αφορά την ενδο-εταιρική κουλτούρα η οποία επηρεάζει και την εξέλιξη των 

διαπραγματεύσεων, είναι το πλέον πιθανόν οι εργαζόμενοι να παραμένουν στην ίδια 

θέση για πάρα πολλά χρόνια, συνεπώς ο Προϊστάμενος Προμηθειών μιας εταιρίας 

στην Κίνα, να παραμένει επί μακρόν στην θέση αυτή επηρεάζοντας με το προσωπικό 

του ύφος την πορεία μιας διαπραγμάτευσης.108  

Οι Ιάπωνες αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας κοινωνίας η οποία σε 

επιχειρηματικό επίπεδο διεθνών διαπραγματεύσεων παρουσιάζει μεγάλη αποστροφή 

προς το καινούργιο, το νέο, το διαφορετικό. Τείνουν να καταλήγουν στις αποφάσεις 

κατά συνείδηση, ωστόσο πριν ληφθεί οποιαδήποτε φροντίζουν να  έχει περάσει 

αρκετός χρόνος μέσα στον οποίο αναλύονται επισταμένα οι παράμετροι και τα εν 

δυνάμει αποτελέσματα τους. Δεδομένης της επιχειρηματικής κουλτούρας η οποία 
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καλεί τους Ιάπωνες στην σύσταση μακροχρόνιων σχέσεων, η οποιαδήποτε απόφαση 

λαμβάνεται και ενέχει την έννοια της αλλαγής, λαμβάνεται με προσοχή και κατόπιν 

ανάλυσης των αποτελεσμάτων που αυτή μπορεί να προκαλέσει.  

Παρομοίως, αλλά σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τους Ιάπωνες, οι Βέλγοι, οι 

Αυστριακοί, οι Ισπανοί, οι Ελβετοί αποφεύγουν αποφάσεις και κινήσεις μεγάλου 

ρίσκου, ενώ για να αναλάβουν μια τέτοιου είδους απόφαση, πρέπει να πειστούν 

επαρκώς με στοιχεία, ότι υπάρχει η απαιτούμενη στήριξη καθώς και οι αντίστοιχες 

εγγυήσεις.   

ΥΨΥΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΟΥ 

Από την αντίθετη πλευρά, οι επιχειρηματίες οι οποίοι επιζητούν το ρίσκο στις 

συναλλαγές τους, προσεγγίζουν νέες μεθόδους με ενθουσιασμό, αντιλαμβάνονται την 

ευκαιρία εκεί όπου «δεν υπάρχει», ενώ λειτουργούν με μεγαλύτερη ευελιξία στο 

σύνολο των δραστηριοτήτων τους.  Οι Αμερικανοί, σαν σκληραγωγημένοι θιασώτες 

της ατομικότητας αντιλαμβάνονται και βλέπουν τα οφέλη του καπιταλισμού ως το 

αποτέλεσμα της επιλογής ρίσκου στις δραστηριότητες τους. Oι Αυστραλοί, οι 

Βρετανοί, όπως και οι Σκανδιναβοί με εξαίρεση τους Φιλανδούς, διατηρούν 

μεγαλύτερες ανοχές στο ρίσκο και τείνουν να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες δεν 

συνοδεύονται πάντα εγγυήσεις επιτυχίας.   
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3.2 HOFSTEDE : ΟΙ ΑΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

Στον παρόν, παρουσιάζονται οι έξι διαστάσεις κουλτούρας τις οποίες ορίζει ο 

Ολλανδός ανθρωπολόγος, Geert Hofstede. Ο Hoftstede, κατόπιν εμπειρικών ερευνών 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κουλτούρα επηρεάζει τις διεθνείς εμπορικές 

διαπραγματεύσεις μέσα από ένα σύστημα, έξι αξιακών διαστάσεων οι οποίες 

ορίζονται ως εξής: α) Απόσταση εξουσίας, β) ατομικισμός έναντι συλλογικότητας, γ) 

υψηλή ή χαμηλή αποφυγή αβεβαιότητας, δ) μακροπρόθεσμος προσανατολισμός, ε) 

ανδροπρέπεια έναντι θηλυπρέπειας και στ) ικανοποίηση και απόλαυση. 

Με βάση τις έρευνες του Hofstede κάθε μία από τις εβδομήντα δύο χώρες, τις οποίες 

μελέτησε ο Ολλανδός ανθρωπολόγος, σημειώνει διαφορετική βαθμολογία (0-100) για 

κάθε διάσταση, αναλόγως τα χαρακτηριστικά και τις επιταγές της κουλτούρας. 

Προς όφελος του αναγνώστη αυτής της εργασίας και με σκοπό την πληρέστερη εικόνα 

την οποία μπορεί να διαμορφώσει, για να κάθε μια από τις διαστάσεις, παρατίθενται 

παραδείγματα χωρών και η βαθμολογία αυτών. Σκοπός της παράθεσης αποτελεί η 

δημιουργία μιας σφαιρικής αντίληψης για τον βαθμό επίδρασης κάθε διάστασης, 

μέσα από την αναφορά και την σύγκριση.  

Όπως έχει προαναφερθεί, στις διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις δεν 

υπάρχουν απόλυτες απαντήσεις κατάλληλες για κάθε περίπτωση. Υπάρχει πάντα το 

ενδεχόμενο, ο Βρετανός επιχειρηματίας να συναντήσει στο Αμμάν, ένα νεαρό σε 

ηλικία ομόλογο του ο οποίος έχει σπουδάσει στο Μάντσεστερ και έχει αφομοιώσει 

αρκετές από τις δυτικές αξίες και συνήθειες της αγγλικής καθημερινότητας.  

Οι τιμές τις οποίες καταγράφει ο Ηofstede, όπως κάθε άλλη έρευνα η οποία έχει 

πραγματοποιηθεί αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον διαπραγματευτή, ώστε να 

διατηρεί υποψίες και να προσαρμόζει στο μέτρο του την συμπεριφορά του. 
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3.2.1 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 O Hofstede ορίζει ως την πρώτη από τις έξι διαστάσεις κουλτούρας, την απόσταση 

εξουσίας (Power Distance). Το βασικό ζήτημα το οποίο μελετάει ο Ολλανδός 

ανθρωπολόγος αφορά τις διαφορετικές λύσεις τις οποίες έχουν «εφεύρει» οι 

κοινωνίες, στην αντιμετώπιση της ανθρώπινης ανισονομίας. Η ανισονομία λαμβάνει 

την μορφή του κύρους, του πλούτου ή της εξουσίας, με κάθε κοινωνία να αποδίδει 

διαφορετική βαρύτητα σε αυτά τα στοιχεία. Ένα παράδειγμα το οποίο αποδίδει πιστά 

την θεωρία του Hofstede αφορά στην σχέση και την απόσταση η οποία αναπτύσσεται 

ανάμεσα σε ένα υφιστάμενο και τον προϊστάμενο του.109  

Κατά αυτό τον τρόπο η απόσταση εξουσίας μπορεί να οριστεί ως «η απόσταση στην 

ιεραρχία ανάμεσα στο προϊστάμενο και τον υφιστάμενο καθώς και τον βαθμό στον 

οποίο ο προϊστάμενος καθορίζει την συμπεριφορά του υφισταμένου όπως και το 

αντίθετο». Με το τέλος της εμπειρικής έρευνας η οποία διεξήχθη στην πολυεθνική 

HERMES, ο Hoftstede, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η απόσταση εξουσίας η οποία 

γίνεται αποδεκτή από το προϊστάμενο και τον υφιστάμενο ενισχύεται από το 

κοινωνικό περιβάλλον και ως σε ένα σημαντικό βαθμό, ενισχύεται από την εθνική 

κουλτούρα».110 

Μέσα από την δραστηριότητα του, στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον, ο 

διαπραγματευτής διαπιστώνει ότι ουσιαστικά καμία κοινωνία δεν επιμερίζει δίκαια 

και ισότιμα την εξουσία στα μέλη της. Ωστόσο, το στοιχείο το οποίο παρουσιάζει 

ενδιαφέρον και είναι κρίσιμο ο επιχειρηματίας να αντιληφθεί και να κατανοήσει, 

απαντά στην βαθμό τον οποίο ορισμένες κοινωνίες παρουσιάζουν μεγαλύτερες 

ανισότητες από κάποιες άλλες. 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 

Μια θεωρία η οποία μπορεί να ερμηνεύσει έως ένα βαθμό, τις μεγάλες διαφορές οι 

οποίες παρουσιάζονται ανάμεσα στις κοινωνίες, απαντάει αφενός στην θρησκεία 

αφετέρου στις πολιτικές δομές και τα καθεστώτα τα οποία αναπτύχθηκαν στην 

διάρκεια των αιώνων. Ο Καθολικισμός αποδέχεται τον υπέρτατο Πάπα και την 

απόλυτη εξουσία του και στο επόμενο σκαλοπάτι τοποθετεί όλους ιερείς με 



Σελίδα | 57  
 

περιορισμένες ευθύνες, δημιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο, ηθελημένα ή μη μια 

ιεραρχία στα πλαίσια της κοινωνίας. Αντιθέτως, ο Προτεσταντισμός δέχεται κάθε 

πιστό ως ιερέα, εξισώνοντας ουσιαστικά σε θρησκευτικό επίπεδο τα μέλη της αυτής. 

Ο Weber,  με το έργο του έρχεται να ενισχύσει και να παντρέψει την προτεσταντική 

ηθική με τον καπιταλισμό και να συνδέσει την μικρή απόσταση εξουσίας η οποία 

παρατηρείται στις δυτικές κοινωνίες με το Λουθηρανισμό. Δεν μπορεί να θεωρεί 

τυχαίο και χωρίς σύνδεση με τα παραπάνω, το γεγονός ότι στην έρευνα του Hoftsede 

χώρες οι οποίες ασπάστηκαν τον Προτεσταντισμό παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ίσως 

ποσοστά σε ότι αφορά την απόσταση εξουσίας. Με μέγιστη τιμή το εκατό (100) ως 

ένδειξη μεγάλης απόστασης εξουσίας οι Η.Π.Α βρίσκονται στο σαράντα (40), η 

Ολλανδία στο τριάντα οκτώ (38) η Γερμανία στο τριάντα πέντε (35), η γενέτειρα του 

Καλβινισμού, Ελβετία στο τριάντα τέσσερα (34), η Φινλανδία και η Σουηδία στο 

τριάντα ένα (31), η Ισλανδία στο τριάντα (30) και χαμηλότερα από  όλες η Δανία στο 

δεκαοκτώ (18).  

Σε αντίθεση με τις παραπάνω χώρες, οι καθολικές χώρες παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

συγκριτικά  απόσταση εξουσίας, με την Σλοβακία να αγγίζει το απόλυτο εκατό (100), 

την Κροατία το εβδομήντα τρία (73), την Γαλλία να βρίσκεται στο εξήντα οκτώ (68), 

την Ισπανία στο πενήντα επτά (57), την Ιταλία στο πενήντα (50), και την Ουγγαρία στο 

σαράντα έξι (46).  

Η ερμηνεία αυτή δεν αποτελεί πανάκεια για τον διαπραγματευτή ούτε αποκαλύπτει 

την μοναδική αλήθεια για την στρατηγική την οποία πρέπει να αναπτύξει ώστε να 

προσεγγίσει τον Καναδό, τον Βέλγο, τον Ρώσο ομόλογο του. Τρανή απόδειξη αποτελεί 

το γεγονός ότι η καθολική Αυστρία, με 0,3% ποσοστό προτεσταντών στην επικράτεια 

της φλερτάρει με την Δανία, αγγίζοντας μόλις δείκτη δεκαοκτώ (18). Άλλωστε, πέρα 

από την επίδραση της θρησκείας, η κουλτούρα περικλείει και αρχές πολιτικού δικαίου 

η άδικου. Ο Μακιαβέλι στην Αναγεννησιακή Φλωρεντία, αφιερώνει τον Ηγεμόνα στον 

Λαυρέντιο των Μεδίκων και τον καλεί «να σκεφτεί ένα τρόπο διακυβέρνησης με τον 

οποίο οι πολίτες του, πάντα και σε οποιοδήποτε καιρό, να έχουν την ανάγκη του 

κράτους και την δική του και τότε θα του είναι πάντα πιστοί».111. Από την αντίθετη 

πλευρά ο Μαρξ ερμηνεύει την εξουσία ως μια «κοινωνική δύναμη» και πιστεύει ότι, 
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όταν οι ανίσχυροι πάρουν την θέση των ισχυρών, η διανομή της εξουσίας θα 

βρίσκεται σε ισορροπία.112 

Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο αποκαλύπτει η έρευνα του Hofstede, 

αφορά στην άμεση αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών 

συστημάτων και της θρησκευτικής πίστης με την έννοια εξουσίας και με τον τρόπο με 

το οποίο αυτή διανέμεται στα πλαίσια της κοινωνίας. Κοινωνίες οι οποίες 

παρουσιάζουν μικρό δείκτη απόστασης εξουσίας τείνουν να εκλέγουν πλουραλιστικές 

κυβερνήσεις μέσω εκλογικών διαδικασιών, ενώ τα πολιτικά κόμματα εντοπίζονται στο 

«κέντρο», αποφεύγοντας την αριστερή και δεξιά πτέρυγα. Το φορολογικό σύστημα, 

είναι δομημένο με τρόπο ώστε να ανακατανέμει τον πλούτο, ενώ τα συνδικάτα 

εργασίας είναι ανεξάρτητα και εξυπηρετούν τον σκοπό γα τον οποίο ιδρύονται. 

Αντιθέτως, χώρες με υψηλό δείκτη απόστασης εξουσίας, όπως η Αλβανία (90), το 

Κουβέιτ  (90), η Σερβία, (86) η Κίνα (80), το Εκουαδόρ (78), τείνουν να έχουν 

αυταρχικά ή ολιγαρχικά καθεστώτα και κυβερνήσεις, οι οποίες δεν παρουσιάζουν 

σταθερότητα. Επίσης, τα κόμματα εξουσίας όταν υφίστανται, παρουσιάζουν τάσεις 

πόλωσης ενώ το φορολογικό σύστημα αποτελεί μέσω προστασίας της πλουτοκρατίας. 

Τέλος, τα εργατικά συνδικάτα, έχουν μεγαλύτερο ιδεολογικό υπόβαθρο, 

αναμειγνύονται στην πολιτική σκηνή ή αντιθέτως οι πολιτικές δυνάμεις εισχωρούν σε 

αυτά.113 

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.   

Το αποτέλεσμα το οποίο προκαλεί η «απόσταση εξουσίας» μέσα στις επιχειρήσεις 

απαντάει στην έννοια της αυστηρής ιεραρχικής κλίμακας ή στην αρχή της ισότητας. Οι 

θιασώτες της «ιεραρχίας» υποστηρίζουν τα στεγανά τα οποία έχουν διαμορφωθεί 

ανάμεσα στις θέσεις εργασίας και τείνουν να μεγεθύνουν την απόσταση αυτών. 

Αντιθέτως, οι υποστηρικτές της «ισονομίας» υιοθετούν μια στάση και συμπεριφορά η 

οποία αμβλύνει την απόσταση αυτή. Οι Solomon &  Schell (2009) υποστηρίζουν ότι η 

ιεραρχία αποκαλύπτει: α) τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται την 

εξουσία και την δύναμη, και β). τον σεβασμό το οποίο αποδίδει κάποιος σε αυτούς οι 

οποίοι κατέχουν την εξουσία.114 
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ΙΕΡΑΡΧΙΑ VS ΙΣΟΤΗΤΑ 

Στις ιεραρχικές κουλτούρες, η κοινωνική δομή είναι τοποθετημένη σε στρώματα, με 

σαφείς και προκαθορισμένους τρόπους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Τα 

πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης αντιμετωπίζονται με σεβασμό, 

επισημότητα και κάποια στοιχεία υποταγής. Η χρήση των τίτλων είναι απαραίτητη, η 

ιεραρχική αλυσίδα των αποφάσεων και των εγκρίσεων τηρείται ευλαβικά, ενώ συχνά 

ο αρχηγός της ομάδας φέρει τον τίτλο της αυθεντίας. Επιπλέον, δεν αποκλείεται η 

συμπεριφορά του να ενέχει και πατερναλιστικά χαρακτηριστικά.115 Ο ηγέτης, στις 

ιεραρχικές κοινωνίες παρομοιάζεται σαν ένα αρσενικό λιοντάρι. Αναζητά υπηκόους 

και ακροατές οι οποίοι τον θαυμάζουν, τον επαινούν αλλά ταυτόχρονα τον φοβούνται 

και δεν τολμούν να αμφισβητήσουν την γνώση και την δύναμη του. Σύμφωνα με τον 

Pareto, ο οποίος προέρχεται από μια ιεραρχική κουλτούρα, το λιοντάρι ο μοναδικός 

και απόλυτος ηγέτης οδηγεί στην σταθερότητα.116  

Επιπροσθέτως, τα μέλη των ιεραρχικών κοινωνιών τείνουν να αποδέχονται ότι η 

κοινωνική διαστρωμάτωση υφίστανται και πρέπει να διασφαλίζεται μαζί με τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τις οποίες φέρει. Η διαφορά στην κοινωνική θέση 

επιδιώκεται, πρέπει να γίνεται εμφανής και αποδεικνύεται με την ενδυμασία, την 

κτήση υλικών αγαθών υψηλής αξίας, ενώ εκφράζετε μέσα από την συμπεριφορά του 

«αλάνθαστου». Χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο αποκαλύπτει το χρονικό βάθος 

και παρελθόν μέσα στο οποίο σφυρηλατήθηκαν οι παραδόσεις, τα στερεότυπα και τα 

συμπλέγματα των κοινωνιών, αποτελεί ο μύθος του «Λευκού Ελέφαντα της Σιάμ». Οι 

λευκοί ελέφαντες στην αρχαία Ταϊλάνδη, αποτελούσαν σύμβολο κύρους, δύναμης, 

εξουσίας και πλούτου μέχρι το σημείο στο οποίο και ο ίδιος Βασιλιάς έφερε τον τίτλο 

«ο Βασιλιάς των Λευκών Ελεφάντων».117 Όταν κάποιος προσπαθούσε να επιδείξει 

πλούτο και δύναμη, τη οποία πραγματικά δεν κατείχε, ο Βασιλιάς του χάριζε ένα 

λευκό ελέφαντα με την  υποχρέωση να τον φροντίζει. Αμέσως ωστόσο 

αποκαλύπτονταν ο δόλος, δεδομένου ότι το κόστος φροντίδας ήταν δυσβάσταχτο.   

 Τέλος, η ενδυμασία έχει διττή σημασία καθώς δεν αποκαλύπτει μόνο την θέση παρά 

αποδίδει και τον αντίστοιχο σεβασμό στο πρόσωπο του συνομιλητή. Μια ακραία 

μορφή ταξικής και κοινωνικής διαστρωμάτωσης αποτελεί το σύστημα των καστών 
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στην Ινδία, όπου οι άνθρωποι έχουν προδιαγεγραμμένο μέλλον από την στιγμή της 

γέννησης τους.  

Κατά συνέπεια, ο διαπραγματευτής ο οποίος επισκέπτεται την Μοζαμβίκη (85), το 

Μπαγκλαντές (80), την Βουλγαρία (79),  ή το Βιετνάμ (70) είναι χρήσιμο να αναμένει 

επιβεβαίωση για την έναρξη της συνεργασίας ή για την προμήθεια/πώληση 

προϊόντων, μόνο από τον αρμόδιο προϊστάμενο ή ιδιοκτήτη της εταιρίας. Παρόμοια 

αντίδραση πρέπει να αναμένεται και από Βαλλόνους Βέλγους (65). Είναι ωφέλιμο 

επίσης να διατηρεί τις ισορροπίες και να αποδίδει την κατάλληλη βαρύτητα και τον 

πρέπον σεβασμό σε κάθε μέλος, αποφεύγοντας την εξίσωση αυτών. Κάθε 

προσπάθεια «εμψύχωσης» των υφισταμένων της απέναντι πλευράς να αλλάξουν 

μοτίβο εργασίας, μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα από τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Επίσης, η ενδυμασία οδηγεί σε συμπεράσματα, συνεπώς πρέπει να 

είναι η κατάλληλη για την χώρα και την περίσταση.118  

ΙΣΟΤΗΤΑ VS ΙΕΡΑΡΧΙΑ  

Από την αντίθετη οπτική, οι κοινωνίες οι οποίες επιδιώκουν την κατανομή ισόνομων 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στα μέλη τους, παρουσιάζονται περισσότερο 

ανοιχτές, φιλικές, ρευστές στις αρχές, τους δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε μέλος να 

κερδίσει την δυνατότητα και να ανελιχθεί μέσα στην κοινωνική διαστρωμάτωση. Η 

εξουσία δεν παραχωρείται δεν κληρονομείται, αλλά κερδίζεται μέσα από την 

προσπάθεια, τις προσωπικές επιτυχίες και τα επιτεύγματα. Σε αντιδιαστολή με τον 

πατερναλιστικό χαρακτήρα που απολαμβάνει ο ηγέτης στις ιεραρχικές κοινωνίες, στις 

κουλτούρες της ισότητας ο Διευθυντής έχει τον ρόλο του προπονητή ο οποίος παρέχει 

τα εργαλεία, τα κίνητρα και τα περιθώρια ανέλιξης στα μέλη της ομάδας του. 

Ταυτόχρονα, παραχωρεί στους υφισταμένους του τα περιθώρια λήψης αποφάσεων 

και τους κινητοποιεί να λαμβάνουν πρωτοβουλίες, αναπτύσσοντας κατά αυτό τον 

τρόπο την προσωπικότητα τους και τα επαγγελματικά ταλέντα τους. Επίσης, όλοι οι 

υφιστάμενοι διατηρούν την δυνατότητα να ακουστούν, καταθέτοντας την πρόταση 

τους  ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα μέσα στην επιχείρηση. Τα 

σύμβολα εξουσίας και πλούτου έχουν χαρακτήρα προαιρετικό ενώ η υπερβολική 
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χρήση και προβολή αυτών, αποκαλύπτουν συνήθως έναν άνθρωπο ο οποίος 

αρέσκεται να προβάλλεται. 119 

Στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις η απόσταση εξουσίας, γίνεται ποιο 

ξεκάθαρη όταν διαπιστώνεται σύγκρουση, όταν δηλαδή οι ομόλογοι προέρχονται από 

διαφορετικές κουλτούρες. Το σημαντικότερο ίσως θέμα το οποίο προκύπτει αφορά 

την λήψη αποφάσεων. Ο διαπραγματευτής οποίος προέρχεται από χώρα όπου η 

απόσταση εξουσίας διατηρείται χαμηλά αναμένει ο ομόλογος του να έχει τη  εξουσία 

και αρμοδιότητα να δίνει άμεσες απαντήσεις οι οποίες μάλιστα θα έχουν και  

δεσμευτικό χαρακτήρα. Συνεπώς, ο Άγγλος πωλητής ο οποίος θα βρεθεί στην Ντόχα, 

οφείλει να διερευνήσει ώστε να συναντηθεί με το κατάλληλο άτομο, το οποίο 

λαμβάνει αποφάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το ταξίδι δεν απέχει από το να 

θεωρηθεί μάταιο και χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η δικλίδα ασφαλείας σε αυτές τις 

περιπτώσεις έγκειται στο γεγονός ότι στις επιχειρηματικές κουλτούρες με υψηλό 

δείκτη απόστασης εξουσίας, σπάνια έως ποτέ, κανείς υφιστάμενος δεν θα βρεθεί με 

ίδια πρωτοβουλία στην συνάντηση προσπερνώντας τον άμεσο προϊστάμενο του ή τον 

επιχειρηματία για τον οποίο εργάζεται. Στην περίπτωση που κάτι παρόμοιο συμβεί, 

είναι χρήσιμο ο ξένος επιχειρηματίας να αξιολογήσει τις προθέσεις του συνομιλητή 

του και να μάθει εμμέσως ή άμεσα εάν οι αποφάσεις του δεσμεύουν την εταιρία την 

οποία εκπροσωπεί.   

Επίσης, κρίνεται απαραίτητο ο διαπραγματευτής όταν συναντήσει απέναντι του μια 

ομάδα επιχειρηματιών μεγάλης απόστασης εξουσίας, να διαπιστώσει την σχέση των 

μελών, και σε κάθε περίπτωση να μην τους εξισώσει με την συμπεριφορά και τις 

ενέργειες του. Διαφορετική προσοχή, διαφορετικός τρόπος προσέγγισης, 

διαφορετικός τόνος φωνής , πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά, ιδιαίτερα με 

επιχειρηματίες οι οποίοι ανήκουν σε κουλτούρες που παρουσιάζουν μεγάλη 

απόσταση εξουσίας. Για τον επιχειρηματία στο Ριάντ, φέρει απώλεια της 

αξιοπρέπειας και μέγιστη προσβολή (lost of face), ο ξένος ομόλογος να δώσει έστω 

και την ελάχιστη υπόνοια, ότι προσπαθεί να τον προσπεράσει απευθυνόμενος για 

ζητήματα συνεργασίας, στον Αιγύπτιο μηχανικό, η στον Πακιστανό λογιστή του, παρά 

στον ίδιο. Ο κανόνας αυτός δημιουργεί αναπόδραστα και την εξαίρεση του, η οποία 

αποτελεί κατά κύριο λόγο, θέμα εμπειρίας να εντοπιστεί. Η πλήρης απαξίωση προς τα 
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χαμηλότερα μέλη μιας διαπραγματευτικής ομάδας μπορεί να επιφέρει 

αποτελμάτωση των διαπραγματεύσεων ή ρήξη στην σχέση. Δεν είναι λίγοι οι 

επιχειρηματίες ιδιαίτερα στην Μέση Ανατολή, οι οποίοι συνοδεύονται από 

υφιστάμενους τους εξαιτίας των τεχνικών κυρίως γνώσεων που κατέχουν και των 

συμβουλών και προτάσεων τις οποίες μπορούν να διατυπώσουν. Είναι χρήσιμη 

λοιπόν, μια δεύτερη διερεύνηση των σχέσεων  πριν εξαχθούν αβίαστα και γρήγορα 

όποια συμπεράσματα.  

Η επίδραση της απόστασης εξουσίας γίνεται εμφανής και διάφορες άλλες 

περιπτώσεις. Σε μια συνάντηση στρατηγικής στο Τόκιο, στο Νέο Δελχί η στο Πεκίνο τα 

άτομα τα οποία βρίσκονται χαμηλά στην βαθμίδα της ιεραρχίας, αποφεύγουν να 

διεκδικήσουν τον λόγο, να διατυπώσουν προτάσεις και να προτείνουν ενέργειες όταν 

βρίσκονται ανάμεσα τους, υψηλοτέρα ιεραρχικά στελέχη. Αντιστρόφως, οι 

επιχειρηματικές κουλτούρες οι οποίες επιζητούν μεγαλύτερη ομοιογένεια και 

ισοκατανομή αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων τείνουν να επιζητούν από τα μέλη τους 

να συμμετέχουν, να προτείνουν και να εφαρμόζουν τις προτάσεις για τις οποίες 

δεσμεύονται.120  

Ο διαπραγματευτής ο οποίος αναζητά επιχειρηματικούς δεσμούς στην Αδελαΐδα, ή 

στο Τορόντο, στο πλαίσιο προετοιμασίας του, οφείλει να θυμάται ότι οι αποφάσεις 

δεν λαμβάνονται αποκλειστικά από ένα άτομο. Κάθε εργαζόμενος είναι «ειδικός» 

στον τομέα του, η γνώμη του φέρει βαρύτητα και δύναται να επηρεάσει την εξέλιξη 

των διαπραγματεύσεων. Τα σύμβολα εξουσίας, όπως προαναφέρθηκε παίζουν 

δευτερεύοντα ρόλο και η υπερβολική χρήση και επίδειξη τους μπορεί να εκληφθεί ως 

πρόκληση.   

3.2.2 ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ ή  ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ  ; 

Ο ατομικισμός έναντι της συλλογικότητας αναφέρεται στον βαθμό τον οποίο η 

κοινωνία ανατρέφει τα μέλη της ως αυτόνομες προσωπικότητες ή ως μέλη μιας 

κοινωνικής ομάδας (Schwartz, 1994). Στις κουλτούρες του ατομικισμού, οι νόμοι, οι 

θεσμοί, το εκπαιδευτικό σύστημα προωθούν και προστατεύουν την αυτονομία του 

κάθε μέλους. Τα επιτεύγματα του καθενός, αναγνωρίζονται, ανταμείβονται και 

προστατεύονται νομικά από τους θεσμούς. Αντιθέτως, στις κουλτούρες της 
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συλλογικότητας, οι κανόνες υποστηρίζουν την αλληλεξάρτηση που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στα μέλη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις κοινωνικές υποχρεώσεις 

και την συνεισφορά. Η θυσία των προσωπικών αναγκών και προτεραιοτήτων έναντι 

του κοινού καλού αποτελεί ηθικό κανόνα, ο οποίος αναγνωρίζεται αναλόγως. Τέλος, 

το σύστημα των αξιών ανταμείβει ομάδες και συλλόγους και όχι μεμονωμένα τα μέλη 

αυτών.121  

Το σύμπλεγμα των παραπάνω αξιών και η διαμόρφωση αυτών, σε κάθε μια 

κουλτούρα απαιτεί βάθος χρόνου, εκπαίδευση και πράξη. Παρακάτω σκιαγραφείται ο 

τρόπος με τον οποίο δυο διαμετρικά αντίθετες ως προς τις έννοιες του ατομικισμού 

και της συλλογικότητας κουλτούρες ανατρέφουν τα μέλη τους και τα προετοιμάζουν 

για να αναλάβουν το κληροδότημα αιώνων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέσα από 

τα παραμύθια αλλά και τις σύγχρονες τακτικές γαλούχησης.  

ΑΤΟΜΙΚΙΣΤΕΣ.. ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

Οι κοινωνίες, όπως φάνηκε από την ιστορία του «Λευκού Ελέφαντα»  φροντίζουν στα 

πλαίσια της αυτοσυντήρησης τους να δημιουργούν συνήθειες, μύθους ιστορίες και 

στερεότυπα τα οποία ανατροφοδοτούν ηθελημένα ή «άθελα» στις επόμενες γενεές 

Οι μύθοι, παρά την εξέλιξη στην ανθρώπινη σκέψη, βρίσκονται εδώ για να 

καταστήσουν σαφές ότι οι αμερικανοί διατηρούν και ενισχύσουν ακόμη περισσότερο 

τον ατομικισμό και από την αντίθετη πλευρά, οι Ιάπωνες την συλλογική κουλτούρα.  

Το 1938 το αρχέτυπο αμερικανικό πρότυπο υπέρ-ήρωα παίρνει την μορφή του 

Superman, ο οποίος δρα ανεξάρτητος, περιφρονεί και αμφισβητεί τον κοινό τρόπο με 

τον οποίο αντιμετωπίζονται τα πράγματα γύρω του και αποτελεί τον σωτήρα για 

χιλιάδες ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη. Όταν αισθάνεται αδύναμος, 

απομακρύνεται από τον πλήθος,  απομονώνεται και ανακτά την δύναμη του, από τον 

ίδιο του τον εαυτό. Μόνος του αποκλειστικά. To 1930, οι Platt & Munk γράφουν για 

«μια μικρή ατμομηχανή» η οποία ονειρευόταν να πραγματοποιήσει αυτό το οποίο οι 

υπόλοιπες μεγάλες ατμομηχανές θεωρούσαν ανεπίτευκτο.122 Τελικά, μόνη της, με 

πείσμα, ατομική προσπάθεια, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση καταφέρνει να 

πραγματοποιήσει το ακατόρθωτο. Η ιστορία αυτή διδάσκει στις νέες γενιές των 

Αμερικανών από τα πρώιμα μάλιστα χρόνια της ζωής τους, ότι τίποτα δεν είναι 
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αδύνατο αρκεί κάποιος να πιστέψει ότι μπορεί να τα καταφέρει, βασιζόμενος στις 

δυνάμεις του.  

Ο ατομικισμός, ιδιαίτερα στην αμερικανική κουλτούρα την οποία ο Hofstede 

τοποθετεί στην πρώτη θέση παγκοσμίως, «ανατρέφεται»  μαζί με το παιδί από το 

μαξιλάρι του.  Πρωταρχικός στόχος της αμερικανικής οικογένειας, είναι να μεγαλώσει 

ένα παιδί ανεξάρτητο, αυτοδύναμο το οποίο θα είναι σε θέση να ελέγχει τα 

συναισθήματα του ώστε να επιτύχει σε μια ατομικιστική κοινωνία. Επίσης, οι 

αμερικανοί γονείς ανησυχώντας για την αυτοεκτίμηση των παιδιών τους, φροντίζουν 

να αναπτύξουν εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να αποκτήσει μια 

προσωπικότητα αφενός ώστε να μην εξελιχθεί σε προβληματική, αφετέρου ώστε να 

μπορέσει να επιβιώσει. Κατά αυτό τον τρόπο το πρόγραμμα σίτισης και ύπνου ενός 

βρέφους αποτελεί πρόδρομο για την ανάπτυξη των κατάλληλων χαρακτηριστικών για 

μια ατομιστική κοινωνία. Σύμφωνα με τον Small (1998), τα μωρά των αμερικανών 

κοιμούνται μόνα στο δικό τους κρεβάτι, στο δικό τους δωμάτιο ενώ όταν βρίσκονται 

σε πάρκα συνηθίζουν να παίζουν μόνα, με τα δικά τους παιχνίδια. Υπάρχει επίσης η 

πεποίθηση ότι όπως και οι ενήλικες, έτσι και τα βρέφη χρειάζονται τον δικό τους 

χρόνο και χώρο ώστε να ξεκουραστούν και να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. 

Ταυτόχρονα, μέσα από το στάδιο εκπαίδευσης μαθαίνουν να σέβονται τις  ανάγκες 

και τις στιγμές μοναξιάς, του άλλου. Το στάδιο αυτό έρχεται να συμπληρώσει και μια 

δεύτερη ζωτική ανάγκη για επιβίωση. Η σίτιση. Η χρήση του κουταλιού, υποδεικνύει 

μια σχέση αλληλεξάρτησης με τον φροντιστή και υποστηρίζει ένα μοντέλο 

συνεργασίας. Συνεπώς, την κατάλληλη στιγμή το παιδί θα γνωρίζει πώς να 

ανταποδώσει το όφελος.123 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ .. ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Στην διαμετρικά αντίθετη πλευρά τους φάσματος, οι Ιάπωνες αναπτύσσουν τους 

δικούς τους μηχανισμούς ανατροφής των μελών τους, ώστε να μπορέσουν αφενός να 

προσαρμοστούν, αφετέρου να αναπτύξουν περισσότερο την συλλογιστική κουλτούρα 

η οποία κυριαρχεί στην χώρα. Οι αρχές του Κονφουκιανισμού διδάσκουν ότι κάθε 

προσωπικότητα μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα των δυνατοτήτων της μέσα από την 

κοινή προσπάθεια. Παρόμοια με τον αμερικανό υπερήρωα, οι Ιάπωνες αφηγούνται 
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την ιστορία του Momotaro, ο οποίος στάλθηκε από τον παράδεισο στην Γη. Όταν ο 

Momotaro ενηλικιώνεται, για να ανταποδώσει την καλοσύνη των ανθρώπων οι οποίοι 

τον ανάθρεψαν, αποφασίζει να ταξιδέψει στο νησί της  Ονιγκασίμα, να εξολοθρεύσει 

τους δαίμονες και να επιστρέψει τον κλεμμένο θησαυρό στους ανθρώπους. Στην 

διαδρομή του, ωστόσο συναντάει ένα σκύλο, μια μαϊμού και ένα φασιανό οι οποίοι 

πρόθυμα τον ακολουθούν. Τελικά, σαν μια ομάδα νικούν τους δαίμονες και παίρνουν 

πίσω τον θησαυρό.124 Το δίδαγμα της ιστορίας δεν απαντά μόνο στην ικανότητα και 

στην προσωπική παρακίνηση του Momotaro να νικήσει το κακό, παρά στην 

προσπάθεια του να δημιουργήσει μια ομάδα μέσα στην οποία κάθε μέλος αποδίδει 

τον καλύτερο του εαυτό, προς όφελος του συνόλου.  

Στις συλλογικές κοινωνίες, η οικογένεια και το εκπαιδευτικό σύστημα, διδάσκουν στα 

νεότερα μέλη την ευγένεια, την ηρεμία, την ανεκτικότητα και την αποφυγή κάθε 

πράξης η οποία θα επιφέρει την ντροπή στα υπόλοιπα μέλη τους συνόλου, είτε αυτό 

απαντά στην οικογένεια, είτε στην σχολική τάξη. Η απομόνωση και ο εξοστρακισμός, 

αποτελεί την χειρότερη τιμωρία, σε αντίθεση με τις κουλτούρες ατομικισμού και το 

αμερικανικό πρότυπο του John Wayne, σαν ένα μοναχικό καουμπόη, ο οποίος 

«ιππεύει μοναχός του»125 .  

Ιδιαίτερα για αυτή την ενότητα κρίθηκε σκόπιμο τα παραπάνω στοιχεία να 

τοποθετηθούν σε αυτό το σημείο ώστε να γίνει όσο το δυνατό πιο κατανοητή και 

πληρέστερη η επιρροή της κουλτούρας στην διαμόρφωση του χαρακτήρα κάθε 

διαπραγματευτή, όπως αυτή προσεγγίζεται παρακάτω. 

ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ VS ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο Hofstede ορίζει τον ατομικισμό ως την δεύτερη διάσταση κουλτούρας η οποία 

επηρεάζει τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. Η έννοια του ατομικισμού 

αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμβιώνουν. Σε ορισμένες 

κοινωνίες γίνεται αποδεκτός και αποτελεί τρόπο ζωής, ενώ σε κάποιες άλλες αποτελεί 

χαρακτηριστικό το οποίο επιφέρει την ντροπή. Παράλληλα, ο Hofstede, παρομοιάζει 

την ανθρώπινη ροπή για ατομικότητα με αυτή που αναπτύσσουν ορισμένα ζώα, όπως 

ή  μοναχική τίγρη ή αντίθετα ο κοινωνικός λύκος.126  
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Σύμφωνα με τον Brett (2014) οι κουλτούρες ατομικισμού παρουσιάζουν αρκετά κοινά 

σημεία στο μέτρο που τείνουν να  γίνουν όμοιες και ταυτόσημες με αυτές οι οποίες 

ονομάζονται κουλτούρες αξιοπρέπειας (dignity culture). Οι κουλτούρες αξιοπρέπειας 

αποτελούν πρωτότυπο των δυτικών κοινωνιών με βασικό χαρακτηριστικό την έμφαση 

στην ατομικότητα. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να ενδιαφέρονται για την προσωπική 

τους ευημερία ενώ κάθε ένας είναι εξίσου ικανός με τους υπόλοιπους, γεγονός το 

οποίο αμβλύνει ταυτόχρονα και την έννοια της ιεραρχίας.127 Παράλληλα, οι άνθρωποι 

ενθαρρύνονται να είναι αυτάρκεις, να ζητούν όσο το δυνατόν λιγότερη βοήθεια και 

να αναζητούν τις λύσεις μόνοι τους. Χαρακτηριστικές εκφράσεις της αμερικανικής 

καθημερινότητας (91) καλούν τους ανθρώπους να σκεφτούν και να πράξουν μόνοι 

τους128 Η προσωπική ελευθερία είναι σημαντική απαιτεί τον χώρο της, ενώ το «εγώ» 

υπερισχύει του «εμείς».  

Στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις ο επιχειρηματίας, είναι χρήσιμο να 

γνωρίζει ότι κουλτούρες ατομικότητας όπως η αμερικανική (91), η αυστραλιανή (90) η 

αγγλική (89), η καναδική (80), της Νέας Ζηλανδίας (79) και της Δανίας (74) 

προτρέπουν τα μέλη τους να εκφράζουν την άποψη τους και να την συνοδεύουν με 

την δέσμευση και το βάρος της ευθύνης της γνώμης τους. Επίσης, αναμένουν να οι 

αποφάσεις να λαμβάνονται άμεσα κατά την διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης. 

Επιπλέον, κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η εγγενής αυτοπεποίθηση 

απειλείται με δυσκολία, συνεπώς παρουσιάζει και μεγαλύτερη ευκολία η χρήση της 

ευθείας άρνησης, όπως αυτή αναλύθηκε παραπάνω. Μέχρι τον βαθμό στον οποίο μια 

προσβολή δεν στοχεύει την αυτοεκτίμηση του συνομιλητή, δεν κρίνεται απαραίτητο 

να ανταποδοθεί. Σε αντίθετη από αυτή περίπτωση, η ασπίδα προστασίας της 

αυτοεκτίμησης επιτρέπει την επιστροφή της προσβολής χωρίς καμία αίσθηση 

ντροπής, δημιουργώντας την πεποίθηση ότι ο συνομιλητής είναι αυτός ο οποίος δεν 

έχει αρχές.129 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ VS  ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ 

Σε αντίθεση με τις κουλτούρες ατομικότητας, οι κοινωνίες οι οποίες έχουν αναπτύξει 

βαθιά την αίσθηση της προσωπικής ευθύνης στο σύνολο, προσανατολίζονται και 

ενεργούν με βάση το συμφέρον της ομάδας στην οποία ανήκουν. Κάθε μέλος 



Σελίδα | 67  
 

συνεισφέρει με τις ικανότητες και δεξιότητες του στην πρόοδο και την ανάπτυξη του 

συνόλου, διατηρώντας πάντα την αρμονία και την ισορροπία.  Στην Κίνα του Μάο Τσε 

Τουνγκ, ο ατομικισμός είχε συνδεθεί με το κακό. Ο ατομικισμός και ο 

φιλελευθερισμός αποτελούσαν παράγωγα του εγωκεντρισμού και ένδειξη 

απροθυμίας στο κάλεσμα της κοινωνικής πειθαρχίας. Στην συλλογική Κίνα, η 

συλλογικότητα δεν αποτελεί άρνηση της προσωπικής ευημερίας, απλά υποθέτει ότι η 

κοινωνική ευημερία είναι αυτή η οποία αποτελεί την καλύτερη και ασφαλέστερη 

εγγύηση για κάθε μέλος.130  

Σε ότι αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, στις κουλτούρες οι οποίες παρουσιάζουν 

υψηλό δείκτη συλλογικότητας όπως η Γουατεμάλα (94), το Εκουαδόρ (92) η Κολομβία 

(87),  η Κόστα Ρίκα (85), η Ταιβάν (83) ο επιχειρηματίας πρέπει να αναμένει ότι η 

λήψη των αποφάσεων παρουσιάζει καθυστερήσεις δεδομένου ότι όλα τα 

εμπλεκόμενα μέλη πρέπει να ερωτηθούν και να ακουστούν. Δεν αποκλείεται μέσα 

στα εμπλεκόμενα μέρη να συμπεριλαμβάνονται τοπικοί άρχοντες και κυβερνήτες οι 

οποίοι παρευρίσκονται για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα της κοινότητας την 

οποία διοικούν. Στο Μπαγκλαντές (80), στην Κίνα (80), στην Σρι Λάνκα (75), στο 

Κουβέιτ (75) στην Σαουδική Αραβία (75), στην Σενεγάλη (75) ή στην Ιορδανία (70) μια 

συνάντηση ομολόγων δεν είναι απαραίτητο ότι πραγματοποιείται για να εγκρίνει ή 

απορρίψει προτάσεις, παρά για να δώσει την ευκαιρία στα μέρη να εκφράσουν τις 

απόψεις και τους προβληματισμούς τους, το καθένα για την ομάδα του. Στις 

συλλογικές κουλτούρες η αμοιβαία ευθύνη για την διατήρηση των σχέσεων, της 

αρμονίας καθώς και της επίτευξης στόχων με όφελος για όλα τα μέρη (win-win), 

επιτρέπει στα υποκείμενα να διαπραγματεύονται την συνεργασία.    

3.2.3 ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 

H αποφυγή αβεβαιότητας (Uncertainty avoidance) αποτελεί την τρίτη διάσταση 

κουλτούρας σύμφωνα με τον Hoftstede και περιγράφει: α) τον βαθμό στον οποίο μια 

κοινωνία ανθρώπων δείχνει προτίμηση ή όχι στους θεσμοθετημένους κανόνες, β) την 

αντίσταση που παρουσιάζει στην αλλαγή καθώς επίσης και στην λήψη αποφάσεων 

που ενέχουν κάποιο βαθμό ρίσκου.  
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Στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού οργανισμού, ο βαθμός αποφυγής αβεβαιότητας 

συνδέεται με την οργανωτική δομή της εταιρίας, τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται 

και υλοποιούνται οι αποφάσεις καθώς και τον βαθμό προσαρμοστικότητας στις 

τρέχουσες συνθήκες. Σύμφωνα με τον Hoftstede (1984) η αποφυγή αβεβαιότητας 

παρομοιάζεται σαν το περιβάλλον το οποίο είναι απρόβλεπτο.131 Ο βαθμός στον 

οποίο κάθε κουλτούρα πιστεύει ότι μπορεί να ελέγξει το περιβάλλον και τις δυνάμεις 

του, χαρακτηρίζει άμεσα και το επίπεδο της αβεβαιότητας της κοινωνίας. Στην έρευνα 

του Hofstede, τα μέλη των κοινωνιών τα οποία, παρουσιάζουν χαμηλό δείκτη 

αβεβαιότητας πιστεύουν ότι είναι σε θέση να ελέγξουν και να τιθασεύουν τις 

δυνάμεις της φύσης. Αντιθέτως στις κουλτούρες υψηλής αβεβαιότητας οι άνθρωποι 

εκτιμούν ότι πρέπει να σέβονται και να εφεύρουν τρόπους προσαρμογής στις 

ανεξέλεγκτες περιβαλλοντολογικές συνθήκες.  

ΥΨΗΛΗ VS ΧΑΜΗΛΗ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 Οι επιχειρηματικές κοινωνίες με σχεδόν απόλυτο ή υψηλό δείκτη αβεβαιότητος όπως 

η Ελλάδα (100), η Πορτογαλία (99), η Μάλτα (96), το Ελ Σαλβαδόρ (94), το Βέλγιο (94) 

η Ιαπωνία (92), η Σερβία (92), η Σλοβενία (88), η Χιλή (86), η Ισπανία (86), η Τουρκία 

(85), Σαουδική Αραβία (80) παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά άγχους, έντονη ανησυχία 

για το μέλλον και αντοχή στην αλλαγή. Οι εργαζόμενοι τείνουν να παραμένουν 

προσκολλημένοι στον ίδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο από την ίδια την κουλτούρα 

ερμηνεύεται ως πίστη και αποκαλύπτει ήθος. Οι θέσεις ευθύνης καταλαμβάνονται 

από ηλικιακά μεγάλης ηλικίας στελέχη, ενώ οι προαγωγές συνδέονται άμεσα με την 

υπάρχουσα θέση και όχι απαραίτητα με τις ικανότητες και τα επιτεύγματα. 

Ταυτόχρονα, οι Διευθυντές, έστω και εάν κατέχουν πολύ υψηλή θέση στον 

οργανισμό, τείνουν να απασχολούνται με λεπτομέρειες στην καθημερινή τους 

εργασία. Σαφέστατα, τα ανταποδοτικά οφέλη από τον οργανισμό προς τον 

εργαζόμενο είναι σχεδόν ανύπαρκτα, ενώ τα απαιτούμενα προσόντα εργασίας 

απαιτούν ένα στέλεχος το οποίο να γνωρίζει τα πάντα.  Οι εντάσεις και οι 

συγκρούσεις αποφεύγονται αφού  δεν διατηρούν τον εποικοδομητικό χαρακτήρα των 

κοινωνιών που αναλαμβάνουν υψηλά ρίσκα. Παράλληλα, οι ενέργειες, οι 

πρωτοβουλίες και οι προτάσεις των υφισταμένων απαιτούν έντονο έλεγχο και 

διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο ενώ γενικότερα παρατηρείται μια πεσιμιστική 
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διάθεση και ένας ενδόμυχος αρνητισμός για τα κίνητρα και τις φιλοδοξίες των 

συναδέλφων εργαζομένων, όπως και για τις αποφάσεις τις διοίκησης.132 

Στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, επιχειρηματίες οι οποίοι  επισκέπτονται 

κουλτούρες υψηλής  αποφυγής αβεβαιότητας, είναι χρήσιμο να θυμούνται ότι εκεί ο 

χρόνος ρέει άφθονος, και η αβεβαιότητα της καθημερινότητας αποτελεί ένα 

συνεχόμενο κίνδυνο ο οποίος πρέπει απλά να γίνει αποδεκτός σαν τετελεσμένο 

γεγονός. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε εξαιρετικά αργούς χρόνους, δεδομένης της 

αντίληψης που επικρατεί για τον χρόνο και της αδυναμίας που έχει κάποιος σε αυτές 

τις κουλτούρες να ορίσει το παρόν και το μέλλον του. Παρομοίως, επικρατεί η 

πεποίθηση ότι οι άνθρωποι πρέπει να προσαρμόζονται στις συνθήκες τις οποίες δεν 

μπορούν να αλλάξουν, η δεν είναι σε θέση να ελέγξουν όπως είναι ολόκληρη η μοίρα 

και ο προορισμός του ανθρώπου, στις ισλαμικές κοινωνίες.   

Παράλληλα, είναι πιθανόν ο Δανός επιχειρηματίας ο οποίος επισκέπτεται τις 

εγκαταστάσεις του Ταϊλανδού εν δυνάμει προμηθευτή του, να διαπιστώσει ότι οι 

αποφάσεις και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου, των χαρακτηριστικών των προϊόντων 

όπως και η συμφωνία για υποστήριξη μετά την πώληση, λαμβάνονται από ένα άτομο 

με γενικές γνώσεις και ένα ευρύ πεδίο αποφάσεων και όχι από τους επιμέρους 

Διευθυντές κάθε τμήματος. Τέλος, ο Δανός διαπραγματευτής είναι χρήσιμο να 

θυμάται ότι ο μόχθος για εργασία σε χώρες με χαμηλή αβεβαιότητα δεν αποτελεί 

αυτοσκοπό, ούτε υπάρχει κάποια εσωτερική παρόρμηση για την δημιουργία και 

προσωπική ανάπτυξη μέσα από την εργασία, στοιχείο το οποίο συναντάται έντονα σε 

χώρες με χαμηλή αποφυγή αβεβαιότητας.  

ΧΑΜΗΛΗ VS ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Επιχειρηματικές κουλτούρες με χαμηλό δείκτη αβεβαιότητας όπως η Σιγκαπούρη (8), 

Δανία (23), η Σουηδία (29), το Χονγκ-Κονγκ (29), Ηνωμένο Βασίλειο (35), η Μοζαμβίκη 

(44), οι Η.Π.Α (46) ο Καναδάς (48), η Νορβηγία (50), η Γερμανία (65), η Εσθονία (60) 

και η Γκάνα (65), διατηρούν μικρό επιχειρηματικό άγχος και μικρή συναισθηματική 

αντίσταση στις αλλαγές. Η πίστη σε ένα περιβάλλον εργασίας, δεν αποτελεί ηθική 

δέσμευση ενώ αναλόγως και οι επιχειρηματίες δεν διστάζουν να αντικαταστήσουν 

τους εργαζομένους με σχετική ευκολία εάν απαιτηθεί. Τα στελέχη επιλέγονται με 



Σελίδα | 70  
 

βάση τα επιτεύγματα, τις γνώσεις και την εμπειρία, ενώ διατηρούν την εσωτερική 

παρόρμηση να αναλαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες ενέχουν ρίσκο. Επιπροσθέτως, οι 

Διευθυντές δεν χαρακτηρίζονται ως «αυθεντία» ενώ παράλληλα δαιτηρούν την 

δυνατότητα μέσα στον οργανισμό να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να 

αναπτυχθούν. Σε ότι αφορά το αντικείμενο εργασίας τους, αυτό σχετίζεται με 

αποφάσεις και ζητήματα στρατηγικής και όχι λεπτομέρειες της καθημερινότητας. 

Αυτή, είναι και μια από τις αιτίες για την οποία παρουσιάζεται μεγάλος 

αποκεντρωτισμός αποφάσεων στις χώρες αυτές. Σε ότι αφορά τους κανόνες 

λειτουργίας και αποφάσεων, αυτοί βρίσκονται εκεί για να αναιρούνται εάν απαιτηθεί 

ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ των μελών, είναι φυσιολογικό απότοκο των εργασιών, 

μέχρι το σημείο εκείνο στο οποίο λειτουργούν εποικοδομητικά και οδηγούν στην 

γέννηση νέων ιδεών. 

Με βάση τα παραπάνω οι διαπραγματευτές οι οποίοι επιχειρούν σε χώρες χαμηλής 

αποφυγής αβεβαιότητας, είναι ωφέλιμο να γνωρίζουν ότι εδώ οι επιχειρηματίες είναι 

πρόθυμοι να υιοθετήσουν νέες και καινοτόμες ιδέες, να διαφοροποιηθούν από το 

κατεστημένο, το σίγουρο και το πετυχημένο και να ακολουθήσουν διαφορετικό 

μονοπάτι επιτυχίας, έστω και εάν η απόφαση αυτή ενέχει μεγάλο ρίσκο. Σαφέστατα, 

οι αποφάσεις υιοθέτησης και υλοποίησης μιας νέας ιδέας δεν πραγματοποιούνται 

αβίαστα, ούτε χωρίς συναίσθηση του ενδεχομένου αποτυχίας του εγχειρήματος, 

απλά με υλοποιούνται με μεγαλύτερη ευκολία. Σε ότι αφορά τις συγκρούσεις, η 

ανταγωνιστική διάθεση και οι υψηλοί τόνοι, είναι αποδεκτοί στο βαθμό τον οποίο 

λειτουργούν προς όφελος της συνεργασίας και ως το σημείο εκείνο το οποίο δεν 

ενέχουν προσωπικές προσβολές. Παρομοίως, υπάρχει εντονότερη διάθεση για 

συμβιβασμό με σκοπό το κοινό συμφέρον και μια συνεργασία επιπέδου “win – win”.133 

3.2.4 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Η τέταρτη διάσταση η οποία περιγράφει ο Hofstede, απαντά στoν «μακροπρόθεσμο 

προσανατολισμό» (long term orientation), στον οποίο περιγράφεται ο τρόπος με τον 

οποίο ενώ μια κοινωνία διατηρεί ισχυρούς ή αδύναμους δεσμούς με το παρελθόν ενώ 

ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. 

Οι κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό εφαρμογής των κανόνων 
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προτιμούν να ακολουθούν τις παραδοσιακές αρχές και αξίες ενώ αντιλαμβάνονται 

οτιδήποτε καινούργιο με καχυποψία. Αντιθέτως, οι κουλτούρες οι οποίες 

παρουσιάζουν υψηλό βαθμό, υιοθετούν μια περισσότερο ρεαλιστική και πρακτική 

αντίληψη. Προάγουν την αποταμίευση και προετοιμάζονται μέσω του εκπαιδευτικού 

συστήματος για το μέλλον.134 Το παρελθόν έχει προσπεράσει και το παρόν σύντομα 

θα πάρει την θέση του.  

Όπως σημειώνουν οι Kluckhomn & Strodtbeck (1961) οι Ισπανόφωνοι Αμερικανοί 

τοποθετούν ως πρώτη προτεραιότητα το παρόν, ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες 

διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με το παρελθόν. Αντιθέτως, οι Αμερικανοί περισσότερο 

από κάθε άλλη κοινωνία δίνουν την μεγαλύτερη έμφαση στο μέλλον. Στο μέλλον το 

οποίο προβλέπεται να είναι «μεγαλύτερο και καλύτερο».135 

Οι Γερμανοί (83), οι Λιθουανοί (82), οι Εσθονοί (82), οι Βέλγοι (82), οι Σλοβάκοι (77), 

οι Ελβετοί (74), οι Βούλγαροι (69), οι Ολλανδοί (67), οι Γάλλοι (63), οι Ιταλοί (61), στην 

Ευρώπη, όπως και οι Νότιο Κορεάτες (100), οι Ταϊβανέζοι (93) οι Ιάπωνες (88), οι 

Κινέζοι (87), οι Σιγκαπουριανοί (72), ο Ινδονήσιοι (62) στην Ασία, αποδίδουν μεγάλη 

έμφαση στον ρόλο του παρελθόντος για να ερμηνεύσουν την θέση στην οποία 

βρίσκονται στο παρόν. Η υψηλή βαθμολογία στις τιμές αυτού του δείκτη 

αποκαλύπτουν μια προσγειωμένη και ρεαλιστική αντιμετώπιση της ζωής. Η 

«αλήθεια» είναι εύπλαστη και διαμορφώνεται κάθε φορά από τις υπάρχουσες 

συνθήκες, το περιεχόμενο και τον χρόνο. Τέλος οι κουλτούρες αυτές παρουσιάζουν 

ικανότητα να προσαρμόζουν τις παραδόσεις τους στις υπάρχουσες συνθήκες, 

πετυχαίνουν αποτελέσματα, αποταμιεύουν και επενδύουν.136 Η βαρύτητα η οποία 

αποδίδεται, γίνεται εμφανής στην συντήρηση παλαιών κτηρίων, στην δημιουργία 

μουσείων και στην διδασκαλία της ιστορίας στα σχολεία.  

Οι υπέρμαχοι της χρήσης παροντικών χρόνων, πιστεύουν ότι το παρελθόν έχει 

περάσει, δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και αλλαγής των κακών κειμένων και 

ότι η ζωή βρίσκεται «εδώ και τώρα» μπροστά τους. Το μέλλον με την σειρά του είναι 

αβέβαιο, δεν γνωρίζει κανείς τις εκπλήξεις τις οποίες μπορεί να κρύβει συνεπώς δεν 

έχει καμία σημασία κάποιος να προγραμματίζει, καθώς όλα μπορεί να ανατραπούν. 

Ιδιαίτερα όταν ο διαπραγματευτής βρίσκεται  σε ισλαμικές χώρες και επιδιώκει την 
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δημιουργία πλάνου ανάπτυξης συνεργασίας. Το μέλλον στις θεοκρατικές ισλαμικές 

κουλτούρες, είναι στα χέρια του «Φιλεύσπλαχνου, Παντοδύναμου, Ύψιστου, Δίκαιου, 

Νικηφόρου, Ανυπέρβλητου και Μεγαλοπρεπούς» Θεού και αυτό ενδεχομένως να 

αποτελεί μια ερμηνεία για την μοιρολατρική και απαισιόδοξη προσέγγιση του χρόνου, 

των Αιγυπτίων (7), των Μαροκινών (14), των Ιρανών (14), των Σαουδαράβων (36), των 

Ιρακινών (25) και των Τούρκων (46). 

Τέλος, ο μελλοντικός προσανατολισμός, συνδέεται με την αντίληψη της κοινωνίας ότι 

ο χρόνος ελέγχεται. Αυτές οι κοινωνίες, γενικότερα παρουσιάζουν αξιόλογα 

τεχνολογικά επιτεύγματα  ενώ ονειρεύονται συνεχώς ένα καλύτερο μέλλον. 

Σαφέστατα, ενώ η βαθμολογία στην έρευνα του Hoftstede παραμένει σε χαμηλά 

επίπεδα, υπάρχει σαφής διαχωρισμός στα αίτια και την αντίληψη με τις παραπάνω 

μοιρολατρικές ισλαμικές κοινωνίες. Οι Αυστραλοί (21), οι Αμερικανοί (26), οι Νέο 

Ζηλανδοί (33), οι Αργεντινοί (20) ακολουθούν μια κανονιστική αντίληψη και ερμηνεία 

της ζωής, σαφέστατα δείχνουν σεβασμό προς τις παραδόσεις, αποταμιεύουν σε 

σχετικά μικρό βαθμό ενώ επικεντρώνονται σε κινήσεις και αποφάσεις οι οποίες 

αποδίδουν γρήγορα στο μέλλον.   

Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία με 

την προσέγγιση των “chronemics”, όπως αυτή προσεγγίστηκε παραπάνω, ο εμπορικός 

διαπραγματευτής, έχει την δυνατότητα να οργανώσει κατάλληλα την στρατηγική 

ανάπτυξης των επιχειρημάτων  του και να αναμένει τα ανάλογα αποτελέσματα.  

3.2.5 ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ VS ΘΗΛΥΠΡΕΠΕΙΑΣ 

Η ανδροπρέπεια έναντι της θηλυπρέπειας αναφέρεται στον βαθμό εκείνο τον οποίο 

μια κοινωνία υπερτονίζει τις αρχές της δυναμικότητας, του κύρους, του 

ανταγωνισμού και των επιτευγμάτων. Αντιθέτως, η θηλυπρέπεια απαντά στις αξίες  οι 

οποίες προάγουν την ποιότητα ζωής και την φροντίδα για τους άλλους. Μια κοινωνία 

μπορεί να χαρακτηριστεί «θηλυπρεπής» όταν διαπιστώνεται ότι μεταφράζει ως 

σημάδι ευτυχίας, την ποιότητα της ζωής. Και στις δυο περιπτώσεις, το σύστημα αυτών 

των αξιών έχει ως αφετηρία τα σχολικά χρόνια ενώ ενισχύεται καθ’ όλη την διάρκεια 

τόσο του εργασιακού βίου όσο και του ελεύθερου χρόνου.137 
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ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ  

Τυπικά χαρακτηριστικά μιας ανδροπρεπούς κοινωνίας είναι η «επιθετικότητα», η 

«φιλοδοξία», ο «ανταγωνισμός». Προτεραιότητα αποτελούν οι απολαβές, η 

αναγνώριση, οι προκλήσεις και η απόκτηση υλικών αγαθών. Η κοινωνία δίνει κίνητρα 

για την επιτυχία, υποστηρίζει τα υψηλόβαθμα στελέχη τα οποία τείνουν να 

χαρακτηρίζονται ως ηγέτες, αποφασίζουν ανεξάρτητα και ζουν για να εργάζονται. 

Αποτελεί στόχο για τον καθένα να γίνει «ο καλύτερος» ενώ την συμπάθεια την 

κερδίζει αυτός ο οποίος συνηθίζει να επιτυγχάνει αποτελέσματα.  

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος θα βρεθεί να διαπραγματεύεται προμήθεια ή πωλήσεις 

υλικών, στην Ιαπωνία (95), στην Ουγγαρία (88), στην Αλβανία (80), στην Αυστρία (79) 

στο Ιράκ (70), στην Ιταλία (70), στο Μεξικό (69), στο Ηνωμένο Βασίλειο (62) ή στις 

Η.Π.Α (62) πρέπει ενδεχομένως να αναμένει μια συμπεριφορά ανάλογη με τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά. Η επίδραση αυτής της διάστασης αναφέρεται στην 

επιδίωξη την οποία έχουν οι «ανδροπρεπείς» διαπραγματευτές να πετυχαίνουν τα 

καλύτερα για αυτούς αποτελέσματα με μοναδικό στόχο να κυριαρχήσουν. Η ερμηνεία 

σε αυτή την τάση απαντάει στην προσέγγιση “win-lose”. 

Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει στην έρευνα του Hofstede η περίπτωση της 

Ιαπωνίας. Με βαθμολογία ενενήντα πέντε (95) μονάδες, η χώρα του Ανατέλλοντος 

Ηλίου απαντά ως μια από τις πλέον «ανδροπρεπείς» κουλτούρες γεγονός το οποίο 

εγείρει αμφιβολίες για όσα έχουν διατυπωθεί για την συνεργατικότητα των Ιαπώνων 

και την τάση να επιδιώκουν λύσεις κοινής ωφέλειας με τους ξένους ομολόγους τους. 

Ο έντονος ανταγωνισμός αναφέρεται ανάμεσα στις ομάδες εργασίας τις οποίες 

συστήνουν οι Ιάπωνες από τα προσχολικά ακόμη χρόνια. Διαπιστώθηκε ότι οι 

εργαζόμενοι στην χώρα, παρουσιάζουν μεγαλύτερη παρόρμηση και έχουν 

περισσότερα κίνητρα όταν ανταγωνίζονται άλλες ομάδες για το ίδιο έργο.138 Μια 

επιπλέον έκφραση της «ανδροπρέπειας» στην ιαπωνική επιχειρηματική κουλτούρα 

απαντά στην τάση για την απόλυτη τελειότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες ενώ 

ένδειξη αποτελεί και η περίφημη τάση των υπερβολικών ωρών εργασίας.  
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ΘΗΛΥΠΡΕΠΕΙΑ 

Από την αντίθετη πλευρά, η «στοργικότητα», η «συμπόνια» και η «κατανόηση» 

αποτελούν τους κύριους πυλώνες μιας «θυληπρεπούς» κοινωνίας η οποία προάγει τις 

διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους προϊστάμενους και τους υφιστάμενους και 

διατηρεί στο κέντρο των αποφάσεων την ομάδα. Τα κίνητρα για επιτυχία 

απουσιάζουν εμφανώς από την στιγμή κατά την οποία η εργασία δεν αποτελεί το 

κέντρο βάρους των ενεργειών των ανθρώπων. Κατά αυτό τον τρόπο, οι κοινωνίες 

αυτές επιλέγουν να εργαστούν λιγότερο παρά να αυξήσουν τα εισοδήματα τους, σε 

αντίθεση με τις ανδροπρεπείς κουλτούρες οι οποίες επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν 

το μισθό τους, έστω και εάν απαιτηθεί να  αυξήσουν το ωράριο εργασίας τους. Ο 

ανδρικός πληθυσμός παρουσιάζει στοιχεία δυναμισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει 

απαραίτητα ότι δεν αναλαμβάνει και ρόλους φροντίδας η υποστήριξης εάν απαιτηθεί. 

Σε επαγγελματικό επίπεδο, δεν αποτελεί κανόνα οι νέοι να επιδιώκουν πάντα την 

καριέρα και την υπέρμετρη επιτυχία, οι επιχειρηματικοί οργανισμοί αποφεύγουν να 

υπεισέρχονται στην προσωπική ζωή των στελεχών ενώ τέλος είναι δυνατόν να 

συναντήσει κανείς περισσότερες σε αριθμό γυναίκες, σε απαιτητικές θέσεις εργασίας 

με υψηλότερο μισθό σε σύγκριση με τις ανδροπρεπείς κοινωνίες.139 

Συμπερασματικά, για τον διαπραγματευτή ο οποίος ταξιδεύει με σκοπό την σύσταση 

κοινοπραξιών στην Σουηδία (5), στην Νορβηγία (8), στην Λετονία (9), στην Ισλανδία 

(10), στην Δανία (16), στην Λιθουανία (19),  στην Αγκόλα (20), στην Φιλανδία (26), 

στην Χιλή (28), στην Πορτογαλία (31), στην Ρωσία (36) ή στην Κροατία (40) δεν θα 

πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός η θέση της Γενική Διεύθυνσης καλύπτεται από 

μια γυναίκα.  Επίσης  κατά την προετοιμασία του είναι σκόπιμο να λάβει υπόψη ότι οι 

κοινότητες εδώ εργάζονται για να ζήσουν, συνεπώς η εργασία δεν μπορεί να αποτελεί 

το κέντρο βάρους μιας διαπραγμάτευσης, ιδιαίτερα όταν αυτή λαμβάνει μέρος σε ένα 

εστιατόριο. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αποτελέσει γνώμονα στην στρατηγική του το 

γεγονός ότι οι επιχειρηματίες στις θηλυπρεπείς κουλτούρες επιδιώκουν την 

συναίνεση, εκτιμούν την ισότητα, προάγουν την αλληλεγγύη και την ποιότητα στον 

τρόπο εργασίας τους. Οι συγκρούσεις λύνονται μέσω διαρκών διαπραγματεύσεων, 

ακολουθώντας συμβιβαστικές και όχι ακραίες λύσεις. Τέλος, η αμερικανική κατά 
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βάση τάση για την επίδειξη μεγάλων σε όγκο και ακριβών σε αξία «λάφυρων 

επιτυχίας» μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα.   

3.2.6 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΛΑΥΣΗ 

Η διάσταση της ικανοποίησης και της απόλαυσης (indulgence), περιγράφει τον βαθμό 

κοινωνικοποίησης των παιδιών και την βαρύτητα την οποία αποδίδουν τα μέλη μια 

κοινωνίας στην ικανοποίηση των επιθυμιών και των παρορμήσεων τους. Σύμφωνα με 

τον Hofstede (2011) η διάσταση αυτή προσδιορίζει τον βαθμό τον οποίο η κοινωνία 

επιτρέπει την ελεύθερη ικανοποίηση των βασικών και φυσικών επιθυμιών που έχουν 

άμεση συνάφεια με την απόλαυση και την διασκέδαση. Κρίνεται σκόπιμο να 

αναφερθεί, ότι η συγκεκριμένη διάσταση δεν γίνεται ευρέως αποδεκτή αφενός 

εξαιτίας του σχετικά μικρού χρονικού διαστήματος εφαρμογής της αφετέρου λόγω 

των αμφιβολιών τις οποίες έχει εκθρέψει σε  ότι αφορά την δυνατότητα μέτρησης της 

ευτυχία, δεδομένου ότι σε κάθε πολιτισμό η ευτυχία μεταφράζεται διαφορετικά. 

Επιπλέον, όπως αναφέρει ο MacLachlan οι επιεικείς κουλτούρες δίνουν μεγαλύτερη 

σημασία στην ελευθερία του λόγου και την τον προσωπικό έλεγχο, ενώ στις 

«συγκρατημένες»  κοινωνίες υπάρχει μια μεγαλύτερη αίσθηση της αδυναμίας για τον 

καθορισμό της  προσωπικής εξέλιξης, στοιχείο το οποίο θυμίζει την «αποφυγή 

αβεβαιότητας».  

Κατά συνέπεια, η επιχειρηματική ομάδα η οποία επιδιώκει μια συμφωνία για την 

ανάληψη ενός turn-key έργου στο Πακιστάν (0), στην Αλβανία (15), στην Βουλγαρία 

(16), στην Ρωσία, (20), στο Μπαγκλαντές (20), στην Κίνα (24), στον Λίβανο (25), στην 

Ινδία (26), στην Σλοβακία (28), στην Ιταλία (30), ή στην Κροατία (33), ενδεχομένως να 

έρθει αντιμέτωπη με τον κυνισμό και την πεσιμιστική διάθεση των ομολόγων οι 

οποίοι εκτιμούν οι δράσεις τους είναι ήδη δρομολογημένες και ανεξάρτητα από αυτό 

το οποίο επιθυμούν. Η οποιαδήποτε επιθυμία ή ιδέα τους μάλλον θα συναντήσει 

εμπόδια στη πορεία υλοποίησης της, συνεπώς δεν υπάρχει κάποιος σαφής λόγος για 

επιμονή  ή διαπραγμάτευση.  

Από την αντίθετη πλευρά ο βαθμός προτεραιότητας τον οποίο αποδίνουν οι 

επιχειρηματίες στην Βενεζουέλα (100), στην Κολομβία (83), στην Αυστραλία (71), στην 
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Ελβετία (66), στο ελεύθερο χρόνο καθώς επίσης και ο όγκος των χρημάτων τα οποία 

επενδύουν στην διασκέδαση, μπορεί να επηρεάσει την διάθεση των 

διαπραγματευτών καθώς και τον χρόνο των συναντήσεων. 

3.3  «ΟὐΚ ἈΘΗΝΑῖΟΣ ΟὐΔὲ ἝΛΛΗΝ, ἀΛΛὰ ΚΟΣΜΙΟΣ».  

 

Η διεθνής βιβλιογραφία όπως προσεγγίστηκε παραπάνω, οι έρευνες του Τριάνδη, του 

Hoftstede, του Hall, των Adler και Graham, του Schwartz, του Acuff, του Druckman, 

του Kremenyuk, του Linton, του Salacuse, του Schramm, του Weiss καθώς και 

σύσσωμης της επιστημονικής κοινότητας αποτελούν αδιαμφισβήτητα εργαλεία τα 

οποία αδιαπραγμάτευτα, κάθε εμπορικός διαπραγματευτής οφείλει για προσωπικό 

και επαγγελματικό όφελος, να μελετήσει. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι σε θέση 

αρχικά να αποφύγει με την κατάλληλη συμπεριφορά, βασικά ατοπήματα κουλτούρας 

τα οποία μπορούν να στοιχήσουν ολόκληρη την επιχειρηματική προσπάθεια. 

Δευτερευόντως, θα μπορέσει να κατανοήσει τον λόγο και να ερμηνεύσει τις αιτίες για 

τις οποίες οι Άραβες κωλυσιεργούν στην λήψη αποφάσεων, οι Αμερικανοί κοιτούν 

συνεχόμενα και επανειλημμένα το ρολόι, οι Ιάπωνες χαμογελούν όταν αποκαλύπτουν 

την άρνηση τους, οι Έλληνες αποφεύγουν την  λήψη αποφάσεων υψηλού ρίσκου και 

οι Ινδοί υφιστάμενοι αρνούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε απόφαση. Τέλος, 

λαμβάνοντας τις κατάλληλες πληροφορίες και γνώσεις μέσα από μια συνεχή και 

επαναλαμβανόμενη εκπαιδευτική διαδικασία θα επιτύχει να   δημιουργήσει το 

κατάλληλο υπόβαθρο, στοιχείο το οποίο θα τον βοηθήσει να προετοιμαστεί, να 

προσαρμόσει και αναπτύξει τις κατάλληλες τεχνικές για κάθε επιχειρηματικό 

προορισμό.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  

Κατόπιν, με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες τις οποίες έχει συλλέξει η 

επιχειρηματική ομάδα, αποτελεί κομβικής σημασίας  στοιχείο, να προετοιμαστεί 

κατάλληλα. Η προετοιμασία συνεπάγεται στην μελέτη: α) των προσωπικών 

χαρακτηριστικών και  αντιδράσεων με βάση τα οποία το απέναντι μέρος διαμορφώνει 

την δική του άποψη και  β) των στοιχείων της κουλτούρα του ξένου ομολόγου. Επίσης 

περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον τρόπο αντίδρασης και της στάσης που θα 
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κρατήσει το αντίπαλο μέρος, καθώς επίσης και την επιλογή α) της στρατηγικής, β)  της 

ανάπτυξης των επιχειρημάτων, γ) της διαχείρισης  αντιρρήσεων, δ) του ύφους και 

τέλος ε) της συμπεριφοράς. Παράλληλα, κατά την διάρκεια προετοιμασίας, είναι 

χρήσιμο  ο επιχειρηματίας να δημιουργήσει ένα χρονικό πλάνο συναντήσεων με βάση 

την χώρα τη οποία επισκέπτεται, καθώς και τις κυκλοφοριακές συνθήκες οι οποίες 

επικρατούν σε κάθε προορισμό. Περισσότερες από δυο συναντήσεις μέσα στην 

διάρκεια της ημέρας, στη Τζέντα ενέχουν το κίνδυνο να μην πραγματοποιηθούν 

δεδομένου του χρόνου που απαιτούν οι επιχειρηματίες ώστε να εξοικειωθούν με το 

νέο συνεργάτη σε συνδυασμό με τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για την  μετακίνηση 

στην πόλη. Επιπροσθέτως, η καταγραφή των ορίων διαπραγμάτευσης καθώς επίσης 

και η δημιουργία πλάνου εναλλακτικών επιλογών (Best Alternative to a negotiated 

agreement) αποτελεί πάντα χρήσιμο εργαλείο καθώς προφυλάσσει από βεβιασμένες 

και επιπόλαιες αποφάσεις κατά την διάρκεια της συνάντησης.  

ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

Η αρμόζουσα συμπεριφορά εκ μέρους του διαπραγματευτή ο οποίος  

δραστηριοποιείται στο διεθνές περιβάλλον αποτελεί συνθήκη αναγκαία, ανεξάρτητα 

εάν εφαρμόζει από την  θέση του πωλητή ή του αγοραστή. Ορισμένοι επιχειρηματίες 

διαθέτουν έμφυτα χαρακτηριστικά τα οποία συνάδουν με μια πρέπουσα 

διαπολιτισμική συμπεριφορά, σε αντίθεση με εκείνα τα στελέχη τα οποία είτε από 

απειρία είτε λόγω ελλιπών γνώσεων, διατηρούν άγνοια των διεθνών κανόνων 

συμπεριφοράς, οι οποίοι συνδέονται άρρηκτα με επιτυχή αποτελέσματα. Ο Acuff 

(2008) προβάλλοντας, σαν παράδειγμα προς αποφυγή τον αμερικανικό υπεροπτικό 

τρόπο προσέγγισης140, καλεί τους διεθνείς διαπραγματευτές να αποφύγουν την τάση 

των τελευταίων να ερμηνεύουν τις αντιδράσεις των ομολόγων τους με βάση τα 

στοιχεία της δικής τους κουλτούρας, καθώς επίσης και να κατανοήσουν ότι οι 

άνθρωποι αντιδρούν, αποφασίζουν, δέχονται, απαντούν, αρνούνται, ακούν, 

διακόπτουν και χαιρετούν ορμώμενοι από τις αξίες και τα χαρακτηριστικά τα οποία 

τους έχει διδάξει η δική τους κοινωνία και όχι η παγκοσμιοποίηση του «αμερικανικού 

ονείρου». Στο ίδιο μήκος κύματος, απαντάει και η χρονικά παλαιότερη έρευνα του 

Hoftstede (1980) για την δυνατότητα εφαρμογής του αμερικανικού μοντέλου ηγεσίας 

και διαπραγματεύσεων στο εξωτερικό.141    
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Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον Reuben (1983) αποτελεί πρόδρομο για την επιτυχία : 

α. Η ικανότητα ο διαπραγματευτής να επιδεικνύει τον σεβασμό προς το πρόσωπο του 

ομολόγου του. Θεωρείται ίσως δεδομένο το γεγονός ότι υπάρχει αμοιβαίως σεβασμός 

για την σύσταση επιχειρηματικών σχέσεων ωστόσο η δυσκολία έγκειται στον βαθμό 

και στον τρόπο επικοινωνίας αυτού ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες.  Η χρήση 

του πληθυντικού ευγενίας, ο τόνος της φωνής, η γλώσσα του σώματος, ο αριθμός 

άμεσων προσωπικών ερωτήσεων,  η συχνότητα της οπτικής επαφής, καθώς επίσης 

και η συχνότητα με την οποία ο επιχειρηματίας διακόπτει τον συνομιλητή του ή 

μονοπωλεί την συζήτηση αποτελούν ενδείξεις και χαρακτηριστικά σεβασμού. 

β. Η ανεκτικότητα στην ασάφεια, η οποία μεταφράζεται ως η ικανότητα αντίδρασης 

σε κάτι νέο, διαφορετικό και απρόβλεπτο. Η δυσφορία η οποία προκαλείται στον 

επιχειρηματία ο οποίος νιώθει άβολα με τις νέες, υφιστάμενες και άγνωστες 

συνθήκες, μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις στην συμπεριφορά του, με αρνητικές για 

την συνέχεια των διαπραγματεύσεων συνέπιες. 

γ. Η επένδυση στις σχέσεις ανεξάρτητα από την χώρα την οποία δραστηριοποιείται ο 

επιχειρηματίας. Σαφέστατα, όπως αναλύθηκε παραπάνω, ορισμένες κοινωνίες 

απαιτούν περισσότερο χρόνο για να έρθουν κοντά με άλλες όπως επίσης και κάποιες 

εκτιμούν ότι δεν έχει μεγάλη σημασία η σχέση παρά το κοινό συμφέρον. Σε καμία 

περίπτωση όμως δεν μπορεί μια σχέση να προχωρήσει επιτυχώς και να αναπτυχθεί 

όταν διατηρεί στο επίκεντρο της αποκλειστικά την ολοκλήρωση του έργου και μόνο.  

δ. Η αποφυγή επικριτικής διάθεσης για τα στοιχεία πολιτισμού και τις συνθήκες ζωής 

του ομολόγου. Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι το χοιρινό κρέας είναι ακάθαρτο, οι 

Εβραίοι αποφεύγουν την κατανάλωση μαλάκιων και θαλασσινών, οι χριστιανοί 

ορθόδοξοι βαπτίζονται στον Ιορδάνη, όπως και οι Ινδουιστές στον Γάγγη. Οι Ελβετοί, 

διαθέτουν 80,000 € κατά κεφαλήν εισόδημα142 και οι γυναίκες στην Σαουδική Αραβία 

υποχρεωτικά σε δημόσιο χώρο, πρέπει να συνοδεύονται από άνδρα συγγενή πρώτου 

βαθμού. Στις διεθνείς εκθέσεις οι Σουηδοί επιχειρηματίες, φορούν αθλητικά 

παπούτσια και τζίν, δεδομένου ότι η ενδυμασία δεν συνδέεται με τα αποτελέσματα 

και την ποιότητα εργασίας που προσφέρουν, ενώ οι Ρώσοι όπως και οι Ουκρανοί 

διαγωνίζονται στην κατανάλωση αλκοόλ. Τα χαρακτηριστικά αυτά κάθε μια από τις 
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παραπάνω κοινωνίες τα κληρονόμησε χρόνια πριν, τα υιοθέτησε και σε κάποιο βαθμό 

τα αποδέχτηκε ή τα απέρριψε, συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος αρνητικών και 

επικριτικών σχολίων. Αποτελεί κοινό τόπο, ότι στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι δεν 

δέχονται να κρίνονται για τις επιλογές και χαρακτηριστικά τους, ιδιαίτερα από ξένους.  

Αντιθέτως, το ειλικρινές ενδιαφέρον από τον επισκέπτη να μάθει και να κατανοήσει 

την συνήθεια των Ιταλών να διακόπτουν την εργασία τους για ένα espresso, την επί 

πέντε φορές την ημέρα προσευχή των ισλαμιστών, την μεσημβρινή siesta των 

Ισπανών, πάντοτε εκτιμάται από την αντίθετη πλευρά και αναμφίβολα βρίσκει 

ανταπόκριση. Απαιτεί ωστόσο εμπειρία και είναι χρήσιμο να έχουν δημιουργηθεί 

πρωτίστως οι κατάλληλες συνθήκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ. 

4.1 Η ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

« Όποιοι δεν ξέρουν πώς να φυλάξουν τις απόψεις τους στον πάγο, δεν πρέπει να μπαίνουν 

σε έναν θερμό διάλογο». 

Nietzsche, 

Οι διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις δεδομένου, απαιτούν ένα διαφορετικό και 

πιο διευρυμένο πεδίο γνώσεων καθώς επίσης και την υιοθέτηση κατά περίπτωση, 

μιας διαφορετικής συμπεριφοράς με τρόπο ώστε να αμβλύνεται η πολιτισμική 

απόσταση κάθε φορά.  

Οι γνώσεις τις οποίες ο ξένος διαπραγματευτής οφείλει να διερευνήσει και να 

οικειοποιηθεί στο βαθμό του δυνατού καθώς και μέχρι το σημείο το οποίο δεν εγείρει 

αμφιβολίες για την ειλικρίνεια των προθέσεων του, επηρεάζονται άμεσα από το 

πολιτισμικό υπόβαθρο και τις επιταγές της κουλτούρας. Αποτελεί κατά αυτό τον 

τρόπο χρήσιμο να γνωρίζει τα παρακάτω βασικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν κατά 

την διεθνή βιβλιογραφία την «διαπολιτισμική εθιμοτυπία».143 

Στην Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία και την Ιρλανδία αποτελεί κανόνα η χρήση 

των τίτλων πριν από το επώνυμο, ενώ οι Αυστριακοί σε αντίθεση με τους Έλληνες δεν 

ρωτούν “ “Wie geht es Ilhnen” (πως είσαι;) εκτός και εάν ενδιαφέρονται να μάθουν 

λεπτομέρειες. Στην Νορβηγία και τη Φινλανδία ένας απλός χαιρετισμός συνοδεύεται 

με μια σύντομη και σταθερή χειραψία, ενώ στο Βέλγιο αναλόγως την περιοχή την 

οποία ο επιχειρηματίας επισκέπτεται θα χαιρετήσει είτε στα γαλλικά είτε στα 

γερμανικά. Στην Ιταλία, οι επισκέπτες συστήνονται πρώτοι, ενώ αποχαιρετιστήρια 

χειραψία συνηθίζεται με όλους όσους βρίσκονται στο τραπέζι. Στην Ολλανδία, η 

χειραψία πραγματοποιείται ακόμη και με τα παιδιά ενώ θεωρείται υποτιμητικό για 

έναν άνδρα να μην προσφέρει το χέρι του σε μια γυναίκα. Αντιθέτως στην Ισπανία, 

είθισται οι γυναίκες εάν το επιθυμούν να τείνουν το χέρι τους προς τους άνδρες και 

μόνο τότε οι τελευταίοι να ανταποκρίνονται. Στην Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, 
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την Ισπανία, την Πορτογαλία γίνεται αμοιβαίως αποδεκτή η χρήση του πρώτου 

ονόματος όταν συνήθως οι επιχειρηματικές σχέσεις είναι μακροχρόνιες και έχουν 

παγιωθεί, ωστόσο η μονομερής χρήση του ελλοχεύει τον κίνδυνο ο ομόλογος να 

χαρακτηριστεί αρνητικά. Οι επαγγελματικές κάρτες είναι πάντοτε χρήσιμες ενώ 

εκτιμάται το γεγονός αυτές να τυπώνονται στην γλώσσα της χώρας την οποία 

επισκέπτεται ο επιχειρηματίας.   

Διαμετρικά αντίθετη ωστόσο παρουσιάζεται η κατάσταση στην Μέση Ανατολή και τις 

αραβικές κυρίως χώρες. Στην Αίγυπτο ο επιχειρηματίας πρέπει να αναμένει αρκετές 

και εγκάρδιες χειραψίες, στο Κουβέιτ και το Κατάρ συνηθίζεται μια θερμή χειραψία 

με μια ελαφριά υπόκλιση ενώ στην Σαουδική Αραβία, οι χαιρετισμοί κατά την 

συνάντηση και την αποχώρηση λαμβάνουν εκτάσεις τελετουργικού. Αποτελεί κανόνα 

στις παραπάνω χώρες, οι ξένοι να μην επιδιώκουν καμία σωματική επαφή με 

ομόλογο του αντιθέτου φύλου.  Στο ενδεχόμενο το οποίο να παρευρεθεί κάποια 

γυναίκα σε επιχειρηματική συνάντηση μια ελαφριά υπόκλιση αποτελεί την 

ασφαλέστερη οδό για ένα χαιρετισμό. Επίσης οι Άραβες συνηθίζουν να αποκαλούν 

τον ξένο ομόλογο με τον μικρό όνομα και όχι το επώνυμο, χρησιμοποιώντας το 

πρόθεμα «Κύριος»  Στην Αλγερία, ακολουθώντας τις γαλλικές καταβολές, οι άνδρες 

επιχειρηματίες συνηθίζουν να ασπάζονται μεταξύ τους, ενώ δεν αποκλείονται και οι 

χειραψίες μεταξύ ανδρών και γυναικών με δεδομένο ότι κανένα μέρος δεν υιοθετεί 

θρησκευτικούς περιορισμούς. Οι επαγγελματικές κάρτες είναι προς όφελος των ξένων 

διαπραγματευτών να είναι τυπωμένες στα αγγλικά και στα αραβικά, με σκοπό την 

δημιουργία από την πρώτη στιγμή συνθηκών συμπάθειας και εγγύτητας. Επίσης, 

αντικατοπτρίζει ήθος, σεβασμό και ενδιαφέρον να είναι τοποθετημένες μπροστά και 

επάνω στο τραπέζι καθόλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.  

Στην Ινδονησία, η χειραψία συνοδεύεται με ένα καταφατικό γνέψιμο, στην Μαλαισία 

μπορεί να διαρκέσει παραπάνω από δέκα δευτερόλεπτα μεταξύ ανδρών ενώ μια 

υπόκλιση είναι προτιμότερο αποδέκτη με τις μεγαλύτερες σε ηλικία Μαλαισιανές 

επιχειρηματίες.  Επίσης, η χρήση του επωνύμου με τον πρόθεμα «Κύριος – Κυρία - 

Δις» υποδηλώνει σεβασμό, αποτελεί στοιχείο καλής ανατροφής και χαίρει της 

εκτίμησης των τοπικών επιχειρηματιών. Τέλος, οι Ιάπωνες δίνουν ιδιαίτερη σημασία 

στην μη – λεκτική επικοινωνία, μέρος της οποίας αποτελεί και ο χαιρετισμός. Ο ξένος 
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περιμένει το αντίστοιχο νεύμα από τον Ιάπωνα ομόλογο του για να προχωρήσει είτε 

στην υπόκλιση είτε στην χειραψία. Ο τρόπος και το πόσο βαθιά θα είναι η υπόκλιση 

αντικατοπτρίζει το σεβασμό προς την αντίθετη πλευρά και αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Βεβαίως, οι Ιάπωνες γνωρίζουν τον 

τρόπο και την εθιμοτυπία των δυτικών κατά συνέπεια μια ένθερμη χειραψία με μια 

ελαφριά υπόκλιση είναι επίσης αρκετή και αποδεκτή. Επίσης, ο τρόπος ανταλλαγής 

των επαγγελματικών με την ιαπωνική αντιπροσωπία αποτελεί ιεροτελεστία. Οι κάρτες 

ανταλλάσσονται με τα δύο χέρια και συνοδεύονται από μια ελαφριά υπόκλιση. Στην 

συνέχει ο επιχειρηματίας, μελετάει την κάρτα, το όνομα και την θέση του ομολόγου 

του. Αποτελεί ένδειξη προσβολής προς την ιαπωνική επιχειρηματική κουλτούρα, ο 

ξένος να τοποθετήσει την επαγγελματική κάρτα απευθείας στο σακάκι του, στο 

πορτοφόλι του ή να σημειώσει οτιδήποτε με στυλό επάνω σε αυτή.144 

4.2 ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Η επίδραση της κουλτούρας γίνεται κατανοητή, τόσο στα πλαίσια της λεκτικής 

επικοινωνίας όσο και της μη – λεκτικής. Η «γλώσσα» σαν μέρος της κουλτούρας 

αποτελείται όχι μόνο από τις λέξεις μέσα από τις οποίες αρθρώνεται ο λόγος αλλά 

επίσης από σύμβολα όπως ο χρόνος, ο χώρος, η απόσταση, οι χειρονομίες, ο τόνος 

και ένταση της φωνής, ο τρόπος με το οποίο οι άνθρωποι συμφωνούν η προβάλλουν 

τις αντιρρήσεις τους.  

Ο ανθρωπολόγος Ray Βirdwhistell, υπήρξε  πρωτοπόρος στην αρχική μελέτη της μη – 

λεκτικής επικοινωνίας, σε αυτό το οποίο ο ίδιος ονόμασε “Kinesics”. Ο Βirdwhistell 

διατυπώνει ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με το ποσοστό μη λεκτικής επικοινωνίας 

το οποίο λαμβάνει χώρα ανάμεσα στους ανθρώπους. Υπολογίζει ότι το μέσο άτομο 

μιλάει συνολικά δέκα-έντεκα λεπτά την ημέρα, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να 

πραγματοποιήσει και να αναγνωρίσει ταυτόχρονα περίπου 250.000 εκφράσεις. 

Παράλληλα, ανακαλύπτει ότι σε μια «πρόσωπο με πρόσωπο» συνομιλία το 65% της 

επικοινωνίας πραγματοποιείται με μη λεκτικό τρόπο ενώ μετά από  έρευνες τις 

όποιες πραγματοποιεί κατά την διάρκεια διαφόρων επαγγελματικών 

διαπραγματεύσεων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η γλώσσα του σώματος 

αντιστοιχεί στο 60%-80%  των εντυπώσεων που προκαλούνται κατά την συνάντηση.145  
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Η μη λεκτική επικοινωνία εκφράζεται μέσα από την στάση και κινήσεις του σώματος, 

την επαφή την οποία πραγματοποιούν τα άτομα με την χρήση των ματιών, τον τόνο 

της φωνής καθώς και τις χειρονομίες, ενώ φαίνεται ότι η χρήση των παραπάνω μέσων 

επικοινωνίας πραγματοποιείται από κουλτούρες οι οποίες δεν προτιμούν τον άμεσο 

λεκτικό τρόπο επικοινωνίας, παρά «εσωκλείουν» το νόημα των λεγομένων τους στις 

κινήσεις τους. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μπορεί να διατυπωθεί η άποψη, ότι ενώ  η 

ομιλία μεταφέρει τις πληροφορίες, η γλώσσα του σώματος χρησιμοποιείται για να 

εκφράζει τις διαπροσωπικές διαθέσεις.    

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα την οποία πραγματοποιεί ο Paul Ekman, 

προβάλλοντας  φωτογραφίες ανθρώπων με συναισθήματα ευτυχίας, θυμού, φόβου, 

θλίψης αηδίας και έκπληξης, σε άτομα 21 διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών. Ο 

Ekman, διαπιστώνει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών, συμφωνεί πλειοψηφικά  στην 

ερμηνεία των παραπάνω συναισθημάτων, με μοναδική πολιτισμική διαφορά να 

εντοπίζεται στους Ιάπωνες, οι οποίοι ερμηνεύουν την έκφραση φόβου ως έκπληξη.146 

Οι μεγαλύτερες πολιτισμικές διαφορές στην γλώσσα του σώματος αφορούν την α. 

οπτική επαφή, β. τον προσωπικό χώρο, γ. την χρήση της σιωπής και δ. τον τρόπο με 

τον οποίο οι κουλτούρες διαφωνούν.  

4.2.1 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 

Ο Hall (1963) χαρακτηρίζει εξαιρετικά σημαντικό και πολύπλοκο τον ρόλο της οπτικής 

επαφής ανάμεσα στους διαπραγματευτές από διαφορετικές κοινωνίες ενώ 

ταυτόχρονα αποφαίνεται ότι η κουλτούρα είναι αυτή η οποία καθορίζει την 

κατεύθυνση και τον τρόπο με τον οποίο ο συνομιλητής προβάλλει το βλέμμα του.147 Ο 

επιχειρηματίας μπορεί αναλόγως την κουλτούρα από την οποία προέρχεται να 

χαρακτηριστεί από ομολόγους του επιθετικός, αδιάφορος προσβλητικός ή αντιθέτως 

ευφυής, ειλικρινής με έντονα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα του. Τα μέλη της 

ινδιάνικης φυλής Ναβάχο, διδάσκονται να αποφεύγουν να στρέφουν το βλέμμα τους 

προς τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούν όπως επίσης και προς την πεθερά 

τους.148 Σε αρκετές λατινογενείς επιχειρηματικές κουλτούρες, οι υφιστάμενοι δεν 

κοιτούν άμεσα και συνεχόμενα τους προϊσταμένους, καθώς αυτή η συμπεριφορά 

υποδεικνύει ασέβεια και υπέρμετρη φιλοδοξία. Παρομοίως οι Κινέζοι χαρακτηρίζουν 
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αρνητικά την άμεση οπτική επαφή από ένα μέλος χαμηλότερης βαθμίδας η 

μικρότερης ηλικίας ενώ οι Ιάπωνες στα προσχολικά χρόνια διδάσκονται να 

επικεντρώνουν το βλέμμα τους στο «μήλο του Αδάμ» ή στο ύψος του κόμπου της 

γραβάτας του συνομιλητή τους. Σαν ενήλικες διδάσκονται να χαμηλώνουν το βλέμμα 

σε ένδειξη σεβασμού προς τον ανώτερο η τον επισκέπτη.149 Επίσης, κατά την διάρκεια 

μιας εμπορικής διαπραγμάτευσης συνηθίζουν να κλείνουν τα μάτια τους ώστε να 

συγκεντρωθούν, κίνηση η οποία δεν θα πρέπει να παρερμηνεύεται από την ξένη 

επιχειρηματική αντιπροσωπία.  

4.2.2 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΩΡΟΣ 

 Ο Hall το 1963 σε έρευνα την οποία πραγματοποιεί ανάμεσα σε τριάντα δυο φοιτητές 

τους οποίους διαχωρίζει σε δυο ομάδες Αμερικανών και Αράβων, διαπιστώνει την 

ανάγκη του ανθρώπου για ζωτικό προσωπικό χώρο, καθώς επίσης και τον 

διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι δυο κουλτούρες τις οποίες μελετά, αντιδρούν σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις. Κατά αυτό τον τρόπο, εισάγει στην ανθρωπολογική 

επιστημονική κοινωνία την έννοια “proxemics” ορίζοντας την ως «τις αλληλένδετες 

παρατηρήσεις και θεωρίες για την χρήση του χώρου από τον άνθρωπο σαν μια 

εξειδικευμένη διεργασία της κουλτούρας»150  

Η έννοια “proxemics” συνδέεται άμεσα με τον ζωτικό χώρο και αφορά την προσωπική 

φυσαλίδα την οποία έχει διαμορφώσει κάθε προσωπικότητα μέσα στα πλαίσια της 

κοινωνίας στην οποία έχει ζήσει. Ο ζωτικός χώρος διαφέρει σε γενικές γραμμές από 

κοινωνία σε κοινωνία, καθώς και για κάθε άτομο χωριστά, ενώ θα μπορούσε να 

παρομοιαστεί με την κίνηση των λιονταριών τα οποία ουρώντας περιμετρικά της 

περιοχής στην οποίας ζουν, καθορίζουν τον χώρο ευθύνης τους και προειδοποιούν τα 

αντίστοιχα αρσενικά για τον έλεγχο της περιοχής.   

Στην Βόρεια Αμερική, οι άνθρωποι αναζητούν μεγαλύτερο φυσικό χώρο στοιχείο το 

οποίο ασυνείδητα έχει περάσει στην καθημερινή διάλεχτο.151 Eλάχιστη σωματική 

επαφή γίνεται αποδεκτή ενώ όταν αυτή προκύπτει υποδηλώνει είτε καχυποψία είτε 

υπέρμετρη ευαισθησία. Οι χειραψίες διαρκούν ελάχιστα δευτερόλεπτα και όταν ο 

γεμάτος κόσμος ανελκυστήρας αδειάζει τα δύο άτομα τα οποία θα μείνουν πίσω 

κατευθύνονται σε διαφορετικές γωνίες.152 Οι Γάλλοι αγγίζουν με μεγαλύτερη 
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συχνότητα το χέρι του ομόλογου διαπραγματευτή τους όταν προσποιούνται, ενώ οι 

Βραζιλιάνοι πέντε φορές σε διάρκεια τριάντα λεπτών.153 Οι τελευταίοι αρέσκονται να 

«μιλούν με τα χέρια» και είναι σχεδόν αδύνατον να εκφραστούν χωρίς την κίνηση των 

χεριών. Στην Μαλαισία, θεωρείται προσβολή ο ξένος να αγγίξει το κεφάλι του 

ομολόγου καθώς εκεί κατοικεί η ψυχή του, ενώ στις ισλαμικές χώρες να προσφέρει 

κάποιος ένα δώρο, η χαιρετήσει με το «ακάθαρτο» αριστερό χέρι. Στο Κουβέιτ και την 

Σερβία οι άνδρες επιχειρηματίες ασπάζονται τους συνεργάτες τους, στην Κίνα η 

έκταση του χεριού με σκοπό την χειραψία από την πλευρά του επισκέπτη υποδηλώνει 

ενδιαφέρον ενώ στην Ν. Κορέα είναι αποδεκτή η χρήση της «διπλής χειραψίας»154, η 

οποία υποδηλώνει ειλικρίνεια και αξιοπιστία.  

Οι Γερμανοί περιορίζουν τις κινήσεις των χεριών τους, χαρακτηρίζουν αρνητικά τον 

επιχειρηματία ο οποίος ενώ μιλάει κρατάει τα χέρια στις τσέπες του, καθώς επίσης 

και εκείνον ο οποίος προτάσσει το πέλμα του παπουτσιού προς το πρόσωπο του 

συνομιλητή. Γενικότερα, η στάση του σώματος που υιοθετούν χαρακτηρίζεται από 

συντηρητισμό στις κινήσεις και εκφράσεις.155  Παρομοίως οι Άγγλοι, ενισχύουν την 

τάση της φυσικής απόστασης χρησιμοποιώντας ευρέως τον τίτλο του “Sir”, ενώ 

περιορίζοντας τις κινήσεις των χεριών τους φαντάζουν παράλυτοι. Οι Ιταλοί 

χρησιμοποιούν έντονα και σε μεγάλη συχνότητα τα χέρια τους προσπαθώντας να 

εξηγήσουν και ταυτόχρονα να «κατανοήσουν» το θέμα συζήτησης. ενώ στην Ιαπωνία, 

οι ασπασμοί και οι αγκαλιές καθώς και κάθε άλλου είδους σωματική επαφή 

ερμηνεύεται σαν εισβολή στον προσωπικό χώρο και θεωρείται αγενής. Με τον ίδιο 

τρόπο, αντιλαμβάνονται αυτού του είδους τις κινήσεις, και οι επιχειρηματίες στην 

Ινδονησία.156 Ερμηνεύοντας από την αντίθετη πλευρά το ζήτημα του προσωπικού 

χώρου, στην Σαουδική Αραβία, πρέπει να θεωρείται αναμενόμενο, ο ομόλογος να 

«εισβάλλει» στον προσωπικό χώρο του καλεσμένου και να πάρει μια θέση σχετικά 

κοντά του. Στην περίπτωση που ο συνομιλητής απομακρύνεται δίνει το μήνυμα ενός 

είτε ψυχρού ανθρώπου, είτε ενός ατόμου που δεν ενδιαφέρεται να έρθει πραγματικά 

κοντά με την απέναντι πλευρά. Και στις δύο περιπτώσεις, η κίνηση αυτή μπορεί να 

έχει καταστροφικά αποτελέσματα για την εξέλιξη της συνεργασίας. Γενικότερα, οι 

Σαουδάραβες κάνουν ευρεία χρήση χειρονομιών, ιδιαίτερα εάν αισθάνονται 
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ενθουσιώδεις για τις ιστορίες τις οποίες περιγράφουν επιδιώκοντας αρκετές φορές να 

αγγίξουν τον συνομιλητή τους. 

4.2.3 ΣΙΩΠΗ 

Συχνά, η χρήση της σιωπής παρουσιάζει δυσκολίες στην ερμηνεία της, ειδικότερα από 

κουλτούρες τις οποίες χαρακτηρίζει η αμεσότητα στην επικοινωνία και η διοχέτευση 

ευθέων μηνυμάτων προς το ακροατήριο. Όπως η οπτική επαφή ή η απόσταση, κατά 

τον ίδιο τρόπο και η σιωπή μεταφράζεται και αξιολογείται με βάση το πολιτισμικό 

υπόβαθρο και τις αξίες του κάθε επιχειρηματία. Για τους Ιάπωνες η σιωπή έχει διττή 

σημασία. Όταν δέχονται μια επαγγελματική πρόταση σωπαίνουν υποδηλώνοντας 

«στοχασμό». Όταν ακούν το απέναντι μέρος σωπαίνουν υποδηλώνοντας «σεβασμό» 

προς τον συνομιλητή ο οποίος έχει την δυνατότητα να αναπτύξει την 

επιχειρηματολογία του και ολοκληρώσει την σκέψη του. Σαν ειλικρινής ακροατής, 

σύμφωνα με τις επιταγές της ιαπωνικής κουλτούρας, επιβεβαιώνει την παρουσία του 

στον χώρο με νεύματα και καταφατικές απαντήσεις οι οποίες ενθαρρύνουν την ροή 

του λόγου του ομολόγου του. Αντίθετα με την Ιαπωνία στην Βραζιλία η σιωπή δεν έχει 

θέση στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις. Οι διακοπές είναι συχνό φαινόμενο 

ωστόσο στην κουλτούρα της χώρας αυτό αντικατοπτρίζει ενθουσιασμό και 

ενδιαφέρον. Οι Γάλλοι με την σειρά τους απολαμβάνουν τις διαπραγματεύσεις με 

έντονες εκατέρωθεν διακοπές, οι οποίες σκοπό έχουν όχι μόνο να καταλήξουν σε 

συμπεράσματα και συμφωνία αλλά ταυτόχρονα και να διασκεδάσουν. Ωστόσο, 

ενδιαφέρονται ελάχιστα για οποιαδήποτε αρνητική αντίδραση προκληθεί στο 

απέναντι μέρος με το οποίο διαφωνούν.157   

4.2.4 ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 

Οι Ιάπωνες κατά τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις χαρακτηρίζονται ως οι 

λιγότερο επιθετικοί ή ως οι πλέον ευγενικοί χαρακτήρες. Επιταγές, εντολές και 

προειδοποιήσεις δεν λαμβάνουν αναγνώρισης από την ιαπωνική επιχειρηματική 

κουλτούρα και δίνουν την θέση τους σε περισσότερο θετικά φορτισμένες υποσχέσεις, 

δεσμεύσεις και προτάσεις. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του ιαπωνικού πολιτισμού 

αποτελεί η μικρή συχνότητα χρήσης του «όχι» σε αντίθεση με τον γειτονικό 

νοτιοκορεατικό όπου συναντάται σε μεγαλύτερο βαθμό.  
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Αντίθετα με τις αξίες της ισορροπίας και αρμονίας, τις οποίες φροντίζουν να 

διατηρούν οι πλειοψηφία των διαπραγματευτών που προέρχονται από την Ν.Α Ασία 

και την Άπω Ανατολή, οι Γάλλοι, βρίσκουν ότι μια διαφωνία μπορεί να είναι 

παραγωγική και να οδηγήσει σε νέα συμπεράσματα ενώ εκφράζουν ευθέως 

αντιρρήσεις, σε μεγαλύτερη συχνότητα. Οι Γαλλόφωνοι επιχειρηματίες του Καναδά 

χρησιμοποιούν επιθετικότερες τακτικές κατά την διάρκεια των διαφωνιών από ότι οι 

αντίστοιχοι Αγγλόφωνοι ομοεθνείς τους. Η ίδια ανεκτικότητα χαρακτηρίζει και τον 

αγγλικό επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος προάγει την υπομονή, το συμβιβασμό και 

την αμοιβαία επίλυση διαφορών. Από την πλευρά τους οι Ιταλοί επιχειρηματίες στον 

νότο, συνηθίζουν να υψώνουν τον τόνο της φωνής τους ενώ οι διαφωνίες δύναται να 

λάβουν εκτάσεις θεατρινισμού, οι οποίες αξιολογούνται μάλιστα από τα μέρη τα 

οποία συμμετέχουν. O όρος “esternazione” περιγράφει το σύνολο της ιταλικής 

κουλτούρας σε επιχειρηματικό πολιτικό ακόμη και στο καθημερινό ιδιωτικό 

επίπεδο.158 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω είναι απαραίτητο να 

σημειωθεί ότι καμία κίνηση του σώματος και αντίδραση του ομολόγου δεν πρέπει να 

ερμηνεύεται μεμονωμένα και έξω από το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται. 

Διαφορετικά μπορεί εύκολα να παρερμηνευτεί και να οδηγήσει σε λανθασμένα 

συμπεράσματα. Μια αδύναμη χειραψία, μπορεί να ερμηνευτεί ως αδιαφορία ή να 

αποκαλύπτει ένα αδιάφορο συνομιλητή. Ενδέχεται όμως να  αφορά ένα άνθρωπο με 

αρθριτικά προβλήματα στα χέρια ή έναν επαγγελματία μουσικό, καλλιτέχνη ή 

χειρούργο οι οποίοι προτιμούν να  αποφεύγουν τις θερμές και σε με μεγάλη 

συχνότητα χειραψίες. Παρομοίως το ξύσιμο του κεφαλιού κατά την διάρκεια της 

διαπραγμάτευσης μπορεί να υποδεικνύει την αρνητικότητα ή την δυσπιστία του 

ομολόγου να  προχωρήσει στην υπογραφή του συμβολαίου αποκλειστικότητας όπως 

επίσης και κάποια δερματική πάθηση.  

Τέλος, είναι χρήσιμο για τον διαπραγματευτή, έστω και εάν δεν υιοθετεί την γλώσσα 

του σώματος ή ορισμένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά γνωρίσματα, να 

αποκτήσει κάποιες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να ερμηνεύει τις κινήσεις της 

απέναντι πλευρά και να προσαρμόζει αναλόγως την διαπραγματευτική του τακτική. Η 

γνώση της γλώσσας του σώματος σε συνδυασμό με τους παραπάνω δέκα βασικούς 



Σελίδα | 88  
 

χώρους του Salacuse, δίνει ένα επιπλέον πλεονέκτημα στον επιχειρήματα να 

σχεδιάσει την στρατηγική ανάπτυξης των επιχειρημάτων του και να τα προσαρμόσει 

στις τοπικές αρχές και έθιμα. 

4.3 ΔΩΡΑ  

4.3.1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Η ανταλλαγή δώρων αποτελεί αναπόσπαστο πλέον μέρος της διεθνούς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ιδιαίτερα σε χώρες της Μέσης και Απω Ανατολής, 

όπου συνηθίζεται οι σχέσεις να ανατροφοδοτούνται μέσα από ένα σύστημα 

ανταλλαγής εξυπηρετήσεων. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε αυτές τις κοινωνίες ο 

επιχειρηματίας ο οποίος διατηρεί μια υποχρέωση έναντι κάποιου, οφείλει να την 

ανταποδώσει κάποια στιγμή στο μέλλον. Η υποχρέωση αυτή απαντάει είτε σε κάποιο 

δώρο ή σε κάποια εξυπηρέτηση.  

Η εθιμοτυπία της προσφοράς δώρων διαφέρει μεταξύ των κοινωνιών ακριβώς με το 

ίδιο τρόπο όπως και η προφορική γλώσσα. Σαφέστατα υπάρχει πάντοτε μια σχετική 

ανοχή για το γεγονός ότι οι επισκέπτες δεν γνωρίζουν τις τοπικές συνήθειες, ωστόσο 

είναι βέβαιο ότι τόσο οι επιχειρηματίες όσο και τα αντικείμενα τα οποία δωρίζουν 

τυγχάνουν καλύτερης αποδοχής όταν ακολουθούν τα τοπικά έθιμα και την κουλτούρα 

της περιοχής.159 

Πρωτίστως, ο επιχειρηματίας για την ασφάλεια του οφείλει να πληροφορηθεί ποια 

προϊόντα, με βάση την νομοθεσία και το εθιμικό δίκαιο, απαγορεύονται να εισέλθουν 

σε μια χώρα. Χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει την σαρία ως δίκαιο του κράτους, 

απαγορεύονται αυστηρά τα προϊόντα και δη τα δώρα τα οποία περιέχουν χοιρινό η 

υποκατάστατα αυτού, θαλασσινά και πτηνά όπως και αλκοολούχα ποτά. Παρομοίως 

ινδουιστικές κοινωνίες απορρίπτουν δώρα τα οποία προέρχονται από βοδινά, λόγω 

της ιερότητας του ζώου σε αυτή την θρησκεία.   

Δεδομένου ότι σκοπός του δώρου αποτελεί η σύσφιξη σχέσεων και περαιτέρω 

ανάπτυξη των δεσμών ανάμεσα στους ομολόγους αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι το 
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δώρο είναι χρήσιμο να βρίσκεται κοντά στα ενδιαφέροντα του συνεργάτη, έτσι ώστε 

να το χρησιμοποίει με ευχαρίστηση, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι θα θυμάται σε 

μεγαλύτερη συχνότητα αυτόν ο οποίος του το δώρισε. Επίσης, έχει σημασία  το δώρο 

να αποτελεί μοναδικό παγκόσμιο προϊόν ιδιαίτερα για χώρες υψηλού μιμητισμού, 

όπως το Ιράν, όπου ο επιχειρηματίας νιώθει περήφανος για την σχέση με τους ξένους 

ομολόγους, μέσα από την οποία του δίνεται η ευκαιρία  να απολαύσει αλλά και 

ταυτόχρονα να επιδείξει ένα κόκκινο κρασί από το Μπορντώ, ένα μπουκάλι 

ελαιόλαδο από την Κρήτη η νήματα σαφράν από την Κοζάνη. 

4.3.2 ΚΟΣΤΟΣ VS ΣΤΟΧΟΣ  

Παράλληλα, ο επιχειρηματίας δεν πρέπει να παραβλέπει την σημασία του κόστους 

και τη ποιότητας του δώρου. Ένα μικρής αξίας μπορεί να τον κακό χαρακτηρίσει, ενώ 

ένα πολύ ακριβό δύναται να εγείρει ερωτηματικά για τις προθέσεις του. Στις Η.Π.Α το 

μέγιστο όριο για να γίνει αποδεκτό ένα δώρο δεν ξεπερνά σε αξία τα 25$ ενώ σε 

χώρες όπου η διαφθορά κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν 

μέσο δωροδοκίας. Στην Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία κυριαρχεί η περσική 

λέξη “baksheesh“, στην Ιταλία ονομάζεται “la bustarella” (φάκελος με χρήματα), στην 

Δυτική Αφρική “dash” στις Η.Π.Α “grease” (λίπος) στην Ν.Α Ασία “kumshaw”, στην 

Γαλλία “pot du vin” (κανάτα κρασί), στο Μεξικό “la morbida”160 ενώ στην Βραζιλία 

“cafezinho” (μονός καφές). Στη τελευταία, εάν ο επιχειρηματίας δεν γνωρίζει ακριβώς 

τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ξεπεράσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς 

επίσης φοβάται ότι ίσως κατηγορηθεί για δωροδοκία, κρίνεται χρήσιμο να 

απευθυνθεί και να προσλάβει έναν “despachantes” ο οποίος θα προσφέρει το 

κατάλληλο για την περίπτωση “jeitinho” ώστε να επιταχυνθεί η μακροσκελής 

γραφειοκρατία.161  

Ενώ στις δυτικές κοινωνίες η συνήθεια ανταλλαγής δώρων δεν αποτελεί ούτε 

υποχρέωση ούτε εκτιμάται ιδιαίτερα αφού βασικός σκοπός της συνάντησης αποτελεί 

η συμφωνία και όχι η σχέση, σε χώρες όπως η Ιαπωνία ,η Νικαράγουα, η Κίνα, το Ιράν 

τα δώρα αποτελούν μέρος του πρωτοκόλλου και φανερώνουν την εκτίμηση και 

σεβασμό προς τον εν δυνάμει πελάτη ή προμηθευτή.  
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Στο Ιράν είθισται και τα δύο μέρη κατά την ανταλλαγή δώρων, ευγενικά να αρνηθούν 

τρείς φορές την προσφορά ακολουθώντας τις επιταγές του “taarof”, ενώ στην Χιλή 

γίνονται αμέσως αποδεκτά και ανοίγονται την ίδια στιγμή. Στην Ινδονησία, η 

συχνότητα μικρών σε αξία δώρων είναι μεγαλύτερη και εκτιμάται αντίστοιχα. Στην 

Ρωσία, την Βολιβία, την Πολωνία, την Ουκρανία, την Κόστα Ρίκα ένα μικρό δώρο 

εκτιμάται κατά την γνωριμία της πρώτης συνάντησης, στην Πορτογαλία γίνεται 

αμέσως αποδεκτό ενώ συνηθίζεται να επιστρέφεται κάποιο αντίστοιχο δώρο την ίδια 

στιγμή ως ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης. Στην Ελβετία δεν είναι απαραίτητα 

ωστόσο «κλείνουν» με ιδιαίτερο τρόπο μια διαπραγμάτευση, όπως παρομοίως 

συμβαίνει και στην Σουηδία.  Στην Ιαπωνία, τα δώρα προσφέρονται με περιτύλιγμα 

και με το σχόλιο ότι «αποτελεί κάτι ασήμαντο», γεγονός το οποίο δηλώνει 

ταπεινότητα ενώ με την σειρά του ο οικοδεσπότης δεν ανοίγει το δώρο ενώπιων των 

προσκεκλημένων μη θέλοντας να αποκαλύψει το πόσο «ασήμαντο» είναι το δώρο.162  

Παρόμοια με την Ιαπωνία και στην Κίνα τα δώρα δεν ανοίγονται κατά την  παρουσία 

όλων. Σε αρκετές χώρες όπως η Ελβετία και η Γερμανία είναι χρήσιμο να 

αποφεύγονται αιχμηρά αντικείμενα καθώς διεθνώς συμβολίζουν τον 

«ακρωτηριασμό» της σχέσης. Οι σοκολάτες, ένα μπουκάλι κρασί ή ένα λικέρ, καθώς 

επίσης παραδοσιακά και διεθνώς αναγνωρισμένα προϊόντα (μαστίχα Χίου, αγγλικό 

τυρί stilton) αποτελούν πάντα μια ασφαλής επιλογή. Παρομοίως και τα λουλούδια 

στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας είναι προσκεκλημένος στο σπίτι του συνεργάτη 

του. Η επιλογή και το χρώμα των λουλουδιών ωστόσο απαιτεί προσοχή καθώς 

συγκεκριμένα άνθη φέρουν διαφορετικά μηνύματα αναλόγως τις καταβολές της 

κουλτούρας. Το κίτρινο χρώμα σε χώρες με λατινογενείς καταβολές υπονοεί 

περιφρόνηση, σε δυτικές κουλτούρες τα κόκκινα τριαντάφυλλα πάθος και έρωτα, ενώ 

τα άσπρα κρίνα και χρυσάνθεμα παραπέμπουν σε δυσάρεστα γεγονότα, όπως 

απώλεια αγαπημένου προσώπου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5. ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

5.1 DOING BUSINESS IN ISRAEL, 2017 

Στην σύγχρονη εποχή και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία το Ισραήλ έχε πετύχει, ένα 

μικρό οικονομικό θαύμα εάν λάβει κανείς υπόψη την συγκυρία της οικονομικής 

κρίσης όπως επίσης και το γεγονός ότι όλος ο μάχιμος πληθυσμός της χώρας 

βρίσκεται σε μια διαρκή επιφυλακή. 

Με εξαίρεση το 2015 (308$ δις), από το 2009 (208$ δις) το ΑΕΠ της χώρας 

παρουσιάζει ανοδική πορεία, με τους ρυθμούς ανάπτυξης να διατηρούν κι αυτοί 

θετικό πρόσημο (2010: 5,5% / 2016: 2,8%).  Κύριος μοχλός ανάπτυξης απαντά στο 

επιχειρηματικό και νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έδωσε νέα ώθηση στις επενδύσεις. 

Οι κυβέρνηση Netanyahu, έχει επικεντρωθεί στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου 

της χώρας και του ανθρώπινου δυναμικού της, προσκαλώντας επενδύσεις και 

προβάλλοντας στην διεθνή σκηνή το Ισραήλ, ως το μελλοντικό κέντρο τεχνολογικής 

καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης. Ενδεικτικά, το 2011 οι εξαγωγές προϊόντων 

υψηλής τεχνολογίας ανήλθαν στα 21 $ δις., ενώ για το 2015 χαρακτηριστικές είναι οι 

εξαγορές της Waze από την Google (1 $ δις), της Fundtech από την DH Corp (390 $ εκ), 

της Annapurna από την Amazon (350 $ εκ) και της Adallom από την Microsoft (320 $ 

εκ). Επίσης αξίζει να σημειωθούν οι άμεσες επενδύσεις της Samsung (20 $ εκ) και της 

Alibaba (6 $ εκ).163 Τέλος, σύμφωνα με έκθεση της  Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2017,  

το Ισραήλ καταλαμβάνει την 41η θέση σε σύνολο 190 χωρών, με ποσοστό 92,8% ως 

προς την ευκολία σύστασης μια νέας επιχείρησης.164. Δεν μπορεί συνεπώς να 

θεωρηθεί τυχαίο γεγονός ότι αυτή την στιγμή το Ισραήλ αριθμεί 4.000-5.000 εταιρίες 

startup και φέροντας και την ονομασία “Έθνος των startup”. 165 

Το Ισραήλ έμπρακτα προάγει την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την καινοτομία σε 

τεχνολογίες αιχμής, σε ιατρικό εξοπλισμό, σε τεχνολογίες άρδευσης και άντλησης 

υδάτων, βασιζόμενο κατά κύριο λόγο στο ανθρώπινο του δυναμικό, το οποίο αριθμεί 

τον μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων (140/10.000 εργαζόμενοι) με βάση των 

πληθυσμό στον κόσμο, με τις Η.Π.Α (84/10.000) και την Ιαπωνία (83/10.000) να 
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ακολουθούν.166  Το Bloomberg με την σειρά του, με παρονομαστή την καινοτομία, 

κατατάσσει το Ισραήλ ανάμεσα σε πενήντα χώρες: στην δεύτερη θέση (2η) ως προς 

την ανάπτυξη του τομέα R&D, στην εικοστή πρώτη (21η) ως προς τις κατασκευές, στην 

ενδέκατη (11η) ως προς τις τεχνολογίες αιχμής, στην τέταρτη (4η) ως προς την 

αξιοποίηση των ταλέντων και τέλος στην τριακοστή πρώτη (31η) ως προς  τις 

ευρεσιτεχνίες.167 

Τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται παραπάνω καθώς και ο όγκος των συναλλαγών 

που σημειώνεται είναι αρκετός σε ένα βαθμό ώστε να πείσει για την δυναμική και τις 

ευκαιρίες τις οποίες παρέχει η οικονομία του Ισραήλ τόσο στους επενδυτές όσο και 

στους επιχειρηματίες οι οποίοι επιδιώκουν εμπορικούς δεσμούς με την χώρα. 

Ωστόσο, οι εμπορικές σχέσεις απαιτούν διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύσεις οι 

οποίες στην χώρα αυτή, μπορεί να είναι φιλικές αλλά καθόλου εύκολες.  

5.2 Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

Τα στερεότυπα των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων θέλουν τους Ισραηλινούς 

λυσσαλέα δυναμικούς, ανεξάρτητους, πατριώτες και περήφανους για τα προσωπικά 

τους επιτεύγματα.168 Αυτά τα χαρακτηριστικά μεταφράζονται συνήθως από τους 

ξένους διαπραγματευτές ως εγωκεντρισμός, εγωπάθεια και απόρριψη για κάθε τι  

διαφορετικό. Στην πραγματικότητα,  οι Ισραηλινοί αγαπούν την αναλυτική σκέψη, 

επικροτούν την επιχειρηματικότητα, επιβραβεύουν την ιδιωτική πρωτοβουλία, έστω 

και εάν αυτή δεν συνοδεύεται πάντα από την επιτυχία και επιδιώκουν να χτίζουν ένα 

ευέλικτο και όχι αυστηρά δομημένο περιβάλλον εργασίας. Παράλληλα, φροντίζουν να 

ενθαρρύνουν την λογική και τεκμηριωμένη έκφραση, καθώς  επίσης την 

δημιουργικότητα και την αυτοϊκανοποίηση.   

Στην ισραηλινή επιχειρηματική κουλτούρα, ο σεβασμός τον οποίο απολαμβάνει ο 

επιχειρηματίας, η Διευθύντρια, ο Προϊστάμενος, το μέλος μιας ομάδας γιατρών, 

μηχανικών, αρτοποιών, τεχνικών, ανεξαρτήτου φύλου, εξαρτάται ως επί το πλείστον 

από τα επιτεύγματα και τον βαθμό εκπαίδευσης του.169 Το “status” και η ηλικία έχουν 

μικρότερη βαρύτητα ενώ με το ίδιο σκεπτικό αντιμετωπίζονται και οι ξένοι 

επισκέπτες. 
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5.3 ΔΕΚΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

1. ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ή ΣΧΕΣΗ ; 

Σε ότι αφορά την επιχειρηματική κουλτούρα του Ισραήλ και το παραπάνω ερώτημα, η 

πλάστιγγα τείνει χωρίς αμφιβολία προς την πλευρά της «σχέσης». Οι Ισραηλινοί έχουν 

έντονη την ανάγκη να ανήκουν σε μια ομάδα, μέσα στην οποία αποκτούν την δική 

τους ταυτότητα. Σχέσεις οι οποίες διαρκούν και χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο 

σεβασμό και εμπιστοσύνη επιδιώκονται και έχουν ιδιαίτερη σημασία, με μεγαλύτερη 

βαρύτητα για αυτούς με αραβικές καταβολές σε σύγκριση με τους γηγενής 

Ισραηλινούς με το προσωνύμιο “Sabra”. Η σχέση, ιδιαίτερα με έναν επιχειρηματία 

από το εξωτερικό, δοκιμάζεται, ελέγχεται και ενισχύεται  στην πορεία της 

συνεργασίας με κριτήριο την αξιοπιστία του τελευταίου και την ικανότητα του να 

πραγματοποιεί εκείνα για τα οποία δεσμεύεται.170 Η σύσταση στιβαρών εμπορικών 

σχέσεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υπογραφή ενός συμβολαίου. 

Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες απαιτηθεί να υπογραφεί ένα συμβόλαιο, κρίνεται 

απαραίτητο ο επιχειρηματίας να συμβουλευτεί ένα τοπικό δικηγορικό γραφείο ή μια 

εταιρία συμβούλων, με ειδικότητα σε θέματα νομικής – εμπορικής φύσεως. Σύμφωνα 

με τον Katz (2007) οι όροι των συμβολαίων που έχουν ήδη υπογραφεί, συναντούν 

μεγάλη αντίσταση στην αλλαγή για αυτό ακριβώς τον λόγο είναι χρήσιμη η εξέταση 

του συμφωνητικού από έναν ειδικό.171    

Τα συμφωνητικά είναι συνήθως μακροσκελή και περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ με την υπογραφή τους εξασφαλίζεται η εφαρμογή 

των συμφωνηθέντων. Αντιθέτως, οι προφορικές συμφωνίες δεν δεσμεύουν κανένα 

μέρος και εύκολα τα αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί μπορεί να ανατραπούν. Καμία 

προφορική συμφωνία στο Ισραήλ, δεν πρέπει να θεωρείται σαν τετελεσμένο 

αντικείμενο επιτυχίας. 
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2. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ : WIN – WIN ή WIN – LOSE ; 

Οι Ισραηλινοί συνηθίζουν να διαπραγματεύονται σχεδόν καθημερινά για τα πάντα 

ανεξαρτήτου ενδιαφέροντος και σημασίας του αντικειμένου. Μοναδική εξαίρεση 

ίσως να αποτελεί η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου.  Σχεδόν όλες οι αγορές 

αποτελούν αντικείμενο προς διαπραγμάτευση, ενώ όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος 

αυτών τόσο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης απαιτείται. Αντικείμενο προς 

διαπραγμάτευση αποτελούν ακόμη και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων!172 

Ωστόσο, όχι έντονες αλλά αξιοσημείωτες διαφορές εντοπίζονται ανάμεσα στους 

Άραβες – Ισραηλινούς και τους Εβραίους – Ισραηλινούς με τους πρώτους να 

«απαιτούν» μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε να έρθουν κοντά με τον ξένο 

επιχειρηματία και να αναπτύξουν μια νέα συνεργασία. Αποτελεί κοινό τόπο και για τις 

δύο αυτές εθνικές ομάδες, παρά τις έντονες διαπραγματεύσεις, ότι 

προσανατολίζονται προς λύσεις οι οποίες προάγουν κοινά οφέλη για όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη. Υιοθετούν δηλαδή μια “win-win” προσέγγιση.   

Ο Katz (2009) σημειώνει, ότι ενώ συνηθίζεται ο αγοραστής να βρίσκεται σε θέση 

ισχύος, στο Ισραήλ όλα τα μέρη τα οποία συμμετέχουν στην διαπραγμάτευση φέρουν 

την ευθύνη την οποία τους αναλογεί ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Οι 

διαπραγματεύσεις χαρακτηρίζονται ανταγωνιστικές, οι Ισραηλινοί προσβλέπουν να 

επωφεληθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ωστόσο επιδιώκουν να χτίσουν 

μακρόχρονες εμπορικές σχέσεις με αμοιβαίο όφελος. Οι Ισραηλινοί, τόσο οι ‘Αραβες 

όσο και οι Εβραίοι συνηθίζουν να ξεκινούν κάποια συνεργασία αφού αρχικά έχουν 

δημιουργήσει ένα ασφαλές πλαίσιο διαπροσωπικών σχέσεων.  

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΎΦΟΣ: ΕΠΙΣΗΜΟ ή ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ ; 

Οι Ισραηλινοί γενικά υιοθετούν ένα ανεπίσημο ύφος στην καθημερινή τους ζωή, 

γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στην εργασία τους και στον τρόπο με τον οποίο 

διαπραγματεύονται. Οι επαγγελματίες αποκαλούν σε σχετικά μικρό χρόνο από την 

γνωριμία, με τον μικρό όνομα τον ομόλογο τους, φροντίζουν να ντύνονται απλά 

ακόμη και στην εργασία τους και ακολουθούν ένα χαλαρό μοτίβο συζήτησης χωρίς να 

ακολουθούν πιστά κάποιο πρωτόκολλο.173  
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Στο τραπεζικό, νομικό και επιχειρηματικό τομέα, οι άνδρες συνηθίζουν να φορούν 

πουκάμισα ή απλά μπλουζάκια ενώ το κουστούμι και η γραβάτα αναβάλλονται μέχρι 

την στιγμή στην οποία μια συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη μόνο, θα λάβει χώρα. 

Οι περισσότεροι άνδρες επιχειρηματίες φορούν μπλουζάκια τύπου “polo”, 

υφασμάτινα πουκάμισα και παντελόνια ακόμη και στις συναντήσεις με ξένους 

επιχειρηματίες, ενώ την ίδια σχεδόν ανεπίσημη ενδυμασία ακολουθούν και οι 

γυναίκες επιχειρηματίες. Για τον διαπραγματευτή και τις εντυπώσεις τις οποίες 

επιθυμεί να αποσπάσει, είναι χρήσιμο η γκαρνταρόμπα του να περιλαμβάνει 

κουστούμι και γραβάτα ή ταγιέρ για τις γυναίκες, μέχρι το σημείο στο οποίο θα έχει 

έρθει πολύ κοντά σε επίπεδο σχέσεων και συνεργασίας και θα πάψει η ενδυμασία να 

αποτελεί διαπραγματευτικό όπλο στην φαρέτρα του. Σε αντίθετη περίπτωση, η άμεση 

υιοθέτηση του ισραηλινού τρόπου ενδυμασίας από την πρώτη συνάντηση, μπορεί να 

οδηγήσει σε σύγχυση ή να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις. 

Η ανεπισημότητα, δεν γίνεται αποκλειστικά εμφανής από την ενδυμασία παρά ακόμη 

περισσότερο από την συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

αλληλεπιδρούν. Κατά αυτό τον τρόπο, υπάρχει πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 

Ισραηλινός επιχειρηματίας να ενδιαφέρεται να μάθει για την οικογενειακή κατάσταση 

του ομολόγου του, τις προσωπικές του συνήθειες ακόμη και το ύψος του μισθού του. 

Οι φυσικές αποστάσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μειώνονται με μεγάλη 

πιθανότητα οι χειρονομίες να γίνουν πιο έντονες όσο τα μέρη έρχονται πιο κοντά σε 

βάθος χρόνου. Οι συναντήσεις συνήθως ξεκινούν με μια γενική συζήτηση, με τους 

άραβες ισραηλινούς να πλατειάζουν ίσως περισσότερο στην αρχή. Είναι χρήσιμο ο 

διαπραγματευτής να προσφέρει τον απαραίτητο «χώρο» και χρόνο στον ισραηλινό 

ομόλογο του και να αφήσει να καθορίσει αυτός τον ρυθμό και την στιγμή κατά την 

οποία θα ολοκληρωθούν οι συστάσεις και θα ξεκινήσει η εργασία.174  

Ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο αποκαλύπτει το μέγεθος της «ανεπισημότητας» στην 

κουλτούρα της χώρα και τα λεπτά όρια που χωρίζουν τους ανθρώπους, γίνεται 

εμφανές από την χρήση των ψευδώνυμων στην καθημερινότητα, ακόμη και στην 

πολιτική σκηνή η οποία προτιμάει συνήθως ένα περισσότερο επίσημο ύφος. Ο 

Πρωθυπουργός της χώρας, Benjamin Netanyahu αποκαλείται “Bibi”, ο Υπουργός 

Άμυνας, Moshe Ya’alon “Βogie”, o σκληροπυρηνικός Ariel Sharon ήταν γνωστός ως 
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“Arik”.175 Στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ, το ψευδώνυμο μειώνει την απόσταση 

ανάμεσα στους ανθρώπους και υποδηλώνει μια φιλική σχέση ανάμεσα στους 

ψηφοφόρους και τους υποψηφίους.176 Αφού λοιπόν είναι «φίλοι» είναι πιο εύκολο 

για τους δεύτερους να ζητήσουν την ψήφο των πρώτων. Δηλαδή των «φίλων» τους. 

Τέλος, οι φιλικές σχέσεις με την σειρά τους ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κοινωνικών 

δικτύων, στοιχείο απαραίτητο για την επιχειρηματική δράση.  

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : ΆΜΕΣΗ ή  ΈΜΜΕΣΗ ; 

Οι Ισραηλινοί συνηθίζουν υιοθετούν ξεκάθαρα, ένα άμεσο τρόπο επικοινωνίας  στις 

εμπορικές τους διαπραγματεύσεις. Δεν διστάζουν να δώσουν ένα ευθύ «όχι» και 

γενικά προτιμούν τα ειλικρινή και ξεκάθαρα μηνύματα. Επιτακτικά ρήματα και 

εκφράσεις όπως «θέλω», «απαιτείται», «πρέπει», «κάνεις λάθος», «δεν 

καταλαβαίνεις», εμφανίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα από τα μετριοπαθή «θα 

ήταν χρήσιμο», «ελπίζω» «εάν υπάρχει η δυνατότητα». Σε κάθε περίπτωση, τίποτα 

από τα παραπάνω δεν πρέπει να λαμβάνεται προσωπικά. Σύμφωνα με τον Katz 

(2009), οι Ισραηλινοί εκτιμούν περισσότερο τον ομόλογο ο οποίος θα ακολουθήσει 

την ίδια με αυτούς ειλικρινή τακτική, παρά τον επιχειρηματία ο οποίος νιώθει 

προσβεβλημένος ή  χάνει την αυτοπεποίθηση του. 177 

Ακριβώς για τους παραπάνω λόγους, οι Ισραηλινοί χαρακτηρίζονται ως επιθετικοί και 

αδίστακτοι. Αυτό το επιχείρημα ισχύει ως ένα βαθμό, ωστόσο οι τελευταίοι αντιδρούν 

κατά αυτό τον τρόπο επηρεαζόμενοι από τις επιταγές της κουλτούρας τους, η οποία 

επιτάσσει τα μέλη τα οποία ανήκουν στην ίδια οικογένεια (όπως ακριβώς νιώθουν 

όλοι οι Ισραηλινοί) να προκρίνουν την αμεσότητα στις σχέσεις και να επιδιώκουν 

ειλικρίνεια στις εκφράσεις τους.178 Η έρευνα του Hoftstede, για την ισραηλινή 

κοινωνία φανερώνει ένα μείγμα διαθέσεων και μια ελαφριά τάση για ατομικιστική 

διάθεση (54) ωστόσο, η βάση παραμένει η οικογένεια, τα μέλη της οποίας εκτιμούν 

ότι ταυτόχρονα ανήκουν και σε ένα μεγαλύτερο κύκλο. 

Παράλληλα, η αμεσότητα στην επικοινωνία γίνεται εμφανής και από την χρήση, σε 

σχετικά σύντομο διάστημα από την γνωριμία, του μικρού ονόματος δίνοντας της 

αίσθηση από νωρίς μιας φιλικής και χαλαρής ατμόσφαιρας. Η μετάβαση από τον 

πληθυντικό ευγενίας στο πρώτο όνομα γίνεται σχετικά γρήγορα ή συμφωνείται 
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σιωπηλά ανάμεσα στα μέλη, αποκαλύπτοντας την ένθερμη διάθεση των γηγενών 

διαπραγματευτών. Είναι καλό και υποδηλώνει στοιχεία ευπρέπειας και σεβασμού, 

μέχρι την στιγμή την οποία έχουν δημιουργηθεί στέρεες βάσεις συνεργασίας ο ξένος 

επιχειρηματίας να  διατηρήσει τον πληθυντικό  προς το πρόσωπο των ομολόγων του, 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για υψηλόβαθμα στελέχη ή μεγάλους σε ηλικία 

επιχειρηματίες. Στην προκειμένη, η χρήση του πληθυντικού εκλαμβάνεται θετικά 

καθώς αντικατοπτρίζει ένα άτομο καλλιεργημένο με αρχές και αξίες.  

Αντιθέτως, η άρνηση στο κάλεσμα του ισραηλινού η συζήτηση να γίνεται στον ενικό, 

αυτόματα μπορεί να χαρακτηριστεί αρνητικά και ως δείγμα υπεροπτικής διάθεσης 

ενός ανθρώπου ο οποίος δεν θέλει να συνδεθεί πραγματικά, παρά ενδιαφέρεται 

αποκλειστικά και μόνο για το συμβόλαιο.  

Επίσης, είθισται να χρησιμοποιούνται οι ακαδημαϊκοί τίτλοι, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο δεδομένου ότι τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα χαίρουν του του σεβασμού 

της ισραηλινής κοινωνίας.  

5. ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:  ΈΝΤΟΝΗ ή ΧΑΛΑΡΗ ; 

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινοί την έννοια του χρόνου 

παρουσιάζει ενδιαφέρον εξαιτίας κατά κύριο λόγο της αέναης ανασφάλειας την 

οποία βιώνουν. Οι συχνές συγκρούσεις, οι οποίες συχνά στην σύγχρονη ιστορία του 

ισραηλινού κράτους έχουν λάβει και την μορφή πολέμου, έχουν διαμορφώσει μια 

«αδιάφορη» στάση και αντίληψη για το μέλλον και τις εκπλήξεις τις οποίες αυτό 

επιφυλάσσει. Κατά αυτό τον τρόπο, οι Ισραηλινοί, επικεντρώνονται και φροντίζουν να 

βιώσουν το παρόν, παρά να σχεδιάζουν το «μακρινό αβέβαιο μέλλον». Το παρόν 

βρίσκεται πάντα εκεί για να θυμίζει σε κάθε νέα γενιά, την ιστορία και τους αγώνες 

του εβραϊκού έθνους. Η τάση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί 

ωστόσο φαταλιστική ή μεμψίμοιρη δεδομένων των, κατά την διάρκεια όλων των 

τελευταίων ετών, όπως και της σύγχρονης εποχής, επιτευγμάτων της οικονομίας του 

Ισραήλ.  

Είναι χρήσιμο να σημειωθεί επίσης, ότι οι Ισραηλινοί επιχειρηματίες με αραβικές 

καταβολές «απαιτούν» μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να ξεκινήσουν μια 
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συνεργασία δεδομένου ότι αρχικά επενδύουν στην γνωριμία και την θεμελίωση 

σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Αντιθέτως, οι ”Sabra” επιδιώκουν να 

δραστηριοποιηθούν πιο γρήγορα, προσπερνώντας τις τυπικές για αυτούς διαδικασίες, 

σύστασης στιβαρών σχέσεων.179 

Οι Ισραηλινοί σε γενικές γραμμές, στην κοινωνική τους ζωή διατηρούν μια χαλαρή 

στάση απέναντι στον χρόνο. Σε επαγγελματικό επίπεδο, οι συναντήσεις τόσο σε ενδο-

εταιρικά πλαίσια όσο και σε επίπεδο διαπραγματεύσεων με ξένους προμηθευτές ή 

πελάτες αναμένεται να ξεκινούν με μία ελάχιστη καθυστέρηση. Ωστόσο, σε κάθε 

περίπτωση, αναμένουν από τους ξένους να βρίσκονται παρόντες στην συμφωνημένη 

ώρα, γεγονός το οποίο το εκτιμούν ιδιαίτερα όταν συμβαίνει. Η ακρίβεια υποδηλώνει 

στοιχεία σεβασμού προς το πρόσωπο τους και  αντικατοπτρίζει επαγγελματικό ήθος 

και συνέπεια.  

Η ισραηλινή κουλτούρα μπορεί να χαρακτηριστεί σύμφωνα με τα πρότυπα του Hall, 

ως πολυχρονική. Εάν απαιτηθεί, οι συναντήσεις θα ορισθούν ξανά νέους χρόνους 

παραχωρώντας προτεραιότητα σε αυτή με την μεγαλύτερη σημασία σε επίπεδο 

διαπροσωπικών σχέσεων. Η έννοια του «ανοιχτού γραφείου» (open office) κυριαρχεί 

στην χώρα, συνεπώς κατά την διάρκεια της συνάντησης αποτελεί συχνό φαινόμενο, 

άτομα να εισέρχονται και να εξέρχονται στην αίθουσα της διαπραγμάτευσης και 

τηλεφωνικές κλήσεις  να διακόπτουν την πορεία της συζήτησης.180  Σαφέστατα, ο 

διαπραγματευτής ιδιαίτερα εάν προέρχεται από μονοχρονική κουλτούρα, πρέπει να 

είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους διακοπές οι οποίες του 

αποσπούν την προσοχή και τον απομακρύνουν από την επιχειρηματολογία του. Σε 

κάθε περίπτωση, ο επιχειρηματίας πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία του, να 

«δείξει κατανόηση» και με περισσή ευγένεια να δεχτεί την συγνώμη του συνομιλητή 

του για τις επαναλαμβανόμενες διακοπές. Αρνητικές σκέψεις μπορεί να  

μεταμορφωθούν σε εκφράσεις απογοήτευσης και θυμού με μη αναστρέψιμα 

αποτελέσματα, για την πορεία των επαγγελματικών σχέσεων. 

Η τάση η οποία επικρατεί, είναι από την στιγμή την οποία λαμβάνεται μια απόφαση, 

είναι οι ενέργειες οι οποίες ακολουθούν να ολοκληρώνονται σε σχετικά άμεσο χρόνο. 

Το στοιχείο αυτό αποκαλύπτει μια κουλτούρα με «βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό»  



Σελίδα | 99  
 

(38) η οποία επιδιώκει άμεσα αποτελέσματα, σαν να μην υπάρχει αύριο.181 Στην 

περίπτωση των Ισραηλινών αυτό δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα.  

Τέλος, είναι πάντοτε χρήσιμο στο Ισραήλ, ο ξένος επιχειρηματίας να παραχωρεί τον 

χρόνο τον οποίο απαιτεί η απέναντι πλευρά, μέχρι αυτή να αισθανθεί άνετα και να 

προχωρήσει στο επόμενο βήμα.182 Σαφέστατα, το χρονικό αυτό διάστημα ποικίλει και 

δεν  μπορεί να πλαισιωθεί αυστηρά δεδομένου ότι εξαρτάται από τις συνθήκες, την 

προσφορά, την ζήτηση, τον ανταγωνισμό καθώς και πλήθος άλλων παραγόντων. Αυτό 

ωστόσο το οποίο ο διαπραγματευτής οφείλει να κρατάει στην μνήμη του, προς 

όφελος του, είναι το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί χαρακτηρίζονται πιστοί στις 

συνεργασίες τους και θα ξεκινήσουν μια νέα, την στιγμή κατά την οποία έχουν 

πεισθεί πλήρως για την φερεγγυότητα του εκάστοτε νέου συνεργάτη. 

6. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΣ:  ΈΝΤΟΝΟΣ ή ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ; 

Οι Ισραηλινοί γενικά συνηθίζουν να μιλούν με έντονο τόνο και περίσσιο ενθουσιασμό 

για αυτό το οποίο περιγράφουν. Η επίδειξη συναισθημάτων αποτελεί κοινό τόπο ενώ 

οι διάλογοι ανάμεσα σε γηγενείς επιχειρηματίες ή συναδέλφους υπάρχει περίπτωση 

να διατηρούν την θερμοκρασία υψηλή, δίνοντας την εντύπωση ότι εξελίσσεται μια 

σύγκρουση, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται απλά για μια διαφωνία. Στην 

πλειοψηφία τους οι Ισραηλινοί είναι θιασώτες της άποψης ότι αποτελεί «υγεία» η 

έκφραση των συναισθημάτων, καθώς αποφορτίζεται ο οργανισμός από τις τοξικές 

σκέψεις. Παράλληλα, η ένταση αποτελεί για την επιχειρηματική κουλτούρα, όπως 

επίσης και τις φιλικές σχέσεις μια ένδειξη ενδιαφέροντος, εμπλοκής και δέσμευσης. 

Αντιθέτως, η έντονη απόκρυψη του συναισθηματικού κόσμου, δύναται να ερμηνευτεί 

ως σημάδι αδιαφορίας, ενός ανθρώπου που συντηρεί τις αποστάσεις και διατηρεί 

δεύτερες σκέψεις. 183  Σύμφωνα με τον Hofstede, ο έντονος συναισθηματισμός και η 

έκφραση του αποτελεί χαρακτηριστικό μιας επιχειρηματικής κουλτούρας με υψηλό 

δείκτη «αποφυγής αβεβαιότητας» (81).  
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7. ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ : ΓΕΝΙΚΗ ή ΕΙΔΙΚΗ ; 

Όπως προαναφέρθηκε, οι προφορικές συμφωνίες στο Ισραήλ έχουν μικρή βαρύτητα, 

δεν δεσμεύουν απαραίτητα τα μέλη και αποτελεί λάθος για τον διαπραγματευτή να 

τις θεωρήσει ως αμετάβλητες και τελικές συμφωνίες. Κάθε απόφαση μπορεί να 

διαφοροποιηθεί και να αποτελέσει εκ νέου ζήτημα προς διαπραγμάτευση, μέχρι την 

στιγμή κατά την οποία το συμβόλαιο υπογραφεί.184 

Τα συμβόλαια συνήθως ακλουθούν το αμερικανικό πρότυπο, είναι μακροσκελή και 

περιλαμβάνουν πολλές λεπτομέρειες. Η υπογραφή ενός συμβολαίου, διατηρεί έντονη 

βαρύτητα από την νομική πλευρά, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτει και την ισχυρή 

δέσμευση του επιχειρηματία στο Ισραήλ να εμπλακεί στη νέα συνεργασία. Από την 

στιγμή κατά την οποία ο όροι έχουν υπογραφεί σπάνια αλλάζουν καθώς οι Ισραηλινοί 

παρουσιάζουν μεγάλη αντίσταση.    

8. ΧΤΙΣΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ: ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ή ΑΠΑΓΩΓΙΚΑ ; 

Οι Ισραηλινοί, εξαιτίας ενδεχομένως της εξαιρετικής αβεβαιότητας την οποία βιώνουν 

επιδιώκουν σε εκείνες τις περιπτώσεις τις οποίες είναι σε θέση να ελέγξουν να το 

πράττουν στο μεγαλύτερο βαθμό, πραγματοποιώντας αρκετές ερωτήσεις και 

ξεκαθαρίζοντας τις λεπτομέρειες από τα αρχικά στάδια. 

9. ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΗΓΕΤΗΣ ή ΟΜΑΔΑ ; 

Η διοίκηση ενός οργανισμού στο Ισραήλ χαρακτηρίζεται από την συνεργασία των 

μελών, ενώ η έννοια της ιεραρχίας απλά απουσιάζει. Αυτό αποκαλύπτει και η έρευνα 

του Hofstede στην οποία το Ισραήλ, στην διάσταση «απόσταση εξουσίας» 

βαθμολογείται με μόλις δεκατρείς μονάδες (13).185 Η επιχειρηματική κουλτούρα 

προσανατολίζεται στην χώρα, σε λύσεις και αποτελέσματα, συνεπώς δίνεται η 

ευκαιρία ανεξαρτήτου ιεραρχικής κλίμακας, αυτός ο οποίος γνωρίζει και είναι σε 

θέση να συνεισφέρει εποικοδομητικά, να συμμετέχει και να επιχειρηματολογήσει 

υπέρ της θέσης του.186 Ενθαρρύνεται η ανεξαρτησία στην λήψη αποφάσεων, η 

προσωπική πρωτοβουλία και τα επιτεύγματα τα οποία πηγάζουν από αυτή 

αποτελούν ισχυρές αξίες της επιχειρηματικότητας στο Ισραήλ.187    
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Ανάλογα με την βαρύτητα την οποία φέρουν, οι αποφάσεις λαμβάνονται σε ομαδικό 

ή λιγότερο ανοιχτό κύκλο, με ορισμένα μόνο στελέχη να συμμετέχουν. Το 

χαρακτηριστικό της ισραηλινής επιχειρηματικής κουλτούρας το οποίο προκαλεί 

ενδιαφέρον και αποτελεί ταυτόχρονα και μέρος της επιτυχίας της, απαντά στο 

γεγονός ότι η διοικήσεις των οργανισμών, επιδιώκουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι 

σχετίζονται άμεσα με ένα ζήτημα να διατυπώνουν ευθέως και με επαγγελματισμό την 

γνώμη τους. Στην συνέχεια αυτή ή αξιολογείται ως προς την σαφήνεια, την πληρότητα 

της και αναλόγως εφαρμόζεται ή όχι. Επίσης, τα Διευθυντικά Στελέχη δεν απαιτείται 

να καταπιάνονται με λεπτομέρειες στην καθημερινή τους απασχόληση, να λαμβάνουν 

αποφάσεις για την πλειοψηφία των εργασιών όπως επίσης και κατά την διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων, δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχει πάντα ο αρμόδιος 

Διευθυντής τμήματος.188  

Οι ρόλοι εργασίας στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά διακριτοί. Κάθε στέλεχος γνωρίζει με 

σαφήνεια το αντικείμενο εργασίας του και δεν συνηθίζεται να απασχολείται με 

ζητήματα τα οποία τον αποσπούν από τον στόχο του. Γενικότερα, το ιδανικό 

περιβάλλον εργασίας το οποίο κυριαρχεί στην χώρα περιέχει φιλικές και άνετες 

διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν εις βάρος του 

αυστηρού επαγγελματισμού ο οποίος αποτελεί και βασική επιδίωξη της λειτουργίας 

της επιχείρησης. Η γραφειοκρατία, διατηρείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα προς 

όφελος της απόδοσης, ενώ δεν υπάρχει απαίτηση, ο εργαζόμενος να ακολουθεί την 

εύπλαστη ουσιαστικά ιεραρχική δομή για να απευθυνθεί σε ένα ανώτερο στέλεχος.  

Συμπερασματικά, αποτελεί κομβικής σημασίας για τον επιχειρηματία να εντοπίσει και  

διαπιστώσει με ακρίβεια το αρμόδιο άτομο το οποίο λαμβάνει αποφάσεις στην 

εταιρία, για το αντικείμενο το οποίο διαπραγματεύεται. Η συγκατάθεση ή η άρνηση 

δεν προέρχεται μόνο από την κορυφή, συνεπώς αποτελεί σφάλμα για τον 

διαπραγματευτή να επιμένει να συναντήσει ένα κορυφαίο στέλεχος, για το οποίο η 

συγκεκριμένη συνάντηση μπορεί να χαρακτηριστεί και ως σπατάλη χρόνου. Επίσης, 

στην περίπτωση κατά την οποία υφιστάμενοι συμμετέχουν σε μια συνάντηση, 

λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και δημιουργεί αξία στην σχέση, ο επιχειρηματίας να 

απευθύνεται με τον ίδιο σεβασμό και να προβάλει την πρέπουσα αναγνώριση  στο 
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πρόσωπο τους. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι βρίσκει απάντηση, 

σε όλα τα παραπάνω.  

ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΟΥ: ΥΨΗΛΗ ή ΧΑΜΗΛΗ ; 

Στο Ισραήλ, η φιλοδοξία των ανθρώπων για την δημιουργία κάτι καινούργιου και 

καινοτόμου, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο σε συνδυασμό με το επιχειρηματικό 

πλαίσιο το οποίο έχουν θεσπίσει τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις, έχει οδηγήσει 

την υψηλά επίπεδα την επιθυμία των ισραηλινών να αναλάβουν το ρίσκο το οποίο θα 

τους οδηγήσει στην επιτυχία.189  

Οι Ισραηλινοί αισθάνονται άνετα, να διατυπώνουν δύσκολες για τον συνομιλητή 

ερωτήσεις, να συλλέγουν πληροφορίες, να ερευνούν όλες τις πιθανότητες επιτυχίας 

και αποτυχίας ενώ οι αποφάσεις τους βασίζονται περισσότερο στις συνθήκες που 

επικρατούν κάθε φορά, παρά σε γενικές αρχές. Ωστόσο, αυτή η διάθεση ρίσκου των 

Ισραηλινών, δεν πρέπει να αποτελεί αλάνθαστο κανόνα και βάση συλλογισμού του 

επιχειρηματία. Η υφιστάμενη και μακροχρόνια αστάθεια στην χώρα έχει 

δημιουργήσει ένα κλίμα προσωπικής ανασφάλειας, συνεπώς πολλοί ισραηλινοί 

επιλέγουν την ασφάλεια την οποία τους παρέχει η εμπειρία, η γνώση και η συνήθεια. 

Σε καμία από τις δυο περιπτώσεις, ο επιχειρηματίας δεν πρέπει να αναμένει ότι οι 

διαπραγματεύσεις οι οποίες «ξεκινούν», παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζονται 

φιλικές, είναι και εύκολες. 

5.4 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

Η υπομονή και η ψυχραιμία αποτελούν βασικά συστατικά των προσόντων ενός 

διαπραγματευτή ο οποίος επιχειρεί στο Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί στα πλαίσια των 

εμπορικών διαπραγματεύσεων χρησιμοποιούν αρκετές παραπλανητικές τεχνικές, 

όπως θεατρινισμούς, αυξομειώσεις στην ένταση της φωνής, χειρονομίες, δήθεν 

απώλεια ενδιαφέροντος, προσπάθεια υποτίμησης των προσφερόμενων αγαθών όπως 

επίσης, υπερβολικές σε όγκο ζητήσεις καθώς και ψευδείς πληροφορίες. Είναι 

χρήσιμο, οι πληροφορίες πριν χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων και 

την ανάπτυξη πορείας δράσης, να επιβεβαιωθούν για την ορθότητα τους. Παράλληλα, 

μια τεχνική αποπροσανατολισμού η οποία συνηθίζεται να χρησιμοποιείται είναι αυτή 

του «καλού και του κακού αστυνομικού».190 Οι παραπάνω τακτικές υιοθετούνται 
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τόσο από τους Ισραηλινούς με αραβικές καταβολές όσο και από τους Ισραηλινούς – 

Εβραίους. Σε κάθε περίπτωση, καμία από τις παραπάνω τακτικές δεν πρέπει να 

λαμβάνεται προσωπικά υπόψη. Επιπλέον, αποτελεί γεγονός ότι αναμένουν τις ίδιες 

αντιδράσεις και από τους ομολόγους  τους. 

Παρά τους παραπάνω θεατρινισμούς , ο επιχειρηματίας ο οποίος διατηρεί ένα θετικό, 

δεκτικό και ανεκτικό προφίλ, με αντοχή στις παραχωρήσεις,  είναι αυτός ο οποίος 

κερδίζει τον σεβασμό των Ισραηλινών ομολόγων. Οι παραχωρήσεις σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να πραγματοποιούνται αργά και να έχουν ανταπόδοση. Οι 

Ισραηλινοί, παρά το γεγονός ότι ασκούν μεγάλη πίεση με σκοπό να  επωφεληθούν 

στο μέγιστο βαθμό από μια συνεργασία, εκτιμούν ιδιαίτερα και σέβονται 

περισσότερο, τον διαπραγματευτή ο οποίος υποχωρεί πολύ αργά στα αιτήματα 

τους.191 Οι «τελικές προσφορές» δεν είναι σχεδόν ποτέ «τελικές» και ιδιαίτερα για 

τους Άραβες-Ισραηλινούς αποτελεί προσβολή για την κουλτούρα τους, να γίνουν 

δέκτες μιας «τελικής προσφοράς» στο άνοιγμα ή σχετικά στα πρώτα στάδια της 

διαπραγμάτευσης.  

 Παρά το γεγονός, ότι ο σεβασμός και η εκτίμηση συνήθως αποτελούν τα σημεία 

εκκίνησης μιας συνάντησης, αυτό δεν αποτρέπει τους γηγενείς επιχειρηματίες να 

«επιτεθούν» εμπορικά στον ομόλογο τους, ζητώντας συνεχόμενες παραχωρήσεις εκ 

μέρους του. Το σημείο στο οποίο η σύγκρουση φαίνεται στον ορίζοντα, τα λογικά 

επιχειρήματα και η θέληση για συμβιβασμό πρέπει να κυριαρχούν. Η υπομονή και η 

επινοητικότητα στην επιχειρηματολογία ρευστοποιούν  την επιτυχία.192 

Παράλληλα, ο διαπραγματευτής πρέπει να είναι προετοιμασμένος και 

κατατοπισμένος πλήρως και κατάλληλα για τα περιθώρια τιμών. Εκτός από τους 

όρους ενός συμβολαίου, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης και πληρωμής, οι 

Ισραηλινοί επικεντρώνουν την διαπραγματευτική τους μαεστρία στην πτώση της 

χρηματικής αξίας των υλικών και υπηρεσιών τα οποία ενδιαφέρονται να αποκτήσουν.   

Συνεπώς, συμβουλεύεται να υπάρχει πάντα αρκετό περιθώριο για μετακίνηση στις 

τιμές. Σε αυτό το σημείο, ο επιχειρηματίας πρέπει να θυμάται ότι οι υπερβολικές, 

συνεχόμενες και γρήγορες παραχωρήσεις εκ μέρους του θα αποκαλύψουν ένα 
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χαρακτήρα αδύναμο, ο οποίος χειραγωγείται με σχετική ευκολία, στοιχείο το οποίο 

θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα εις βάρος του. 

Είναι χρήσιμο, πριν από ένα επαγγελματικό ταξίδι στο Ισραήλ, ο διαπραγματευτής να 

φροντίσει να εξοικειωθεί, στο βαθμό τον οποίο είναι δυνατός, με τις συνήθειες και 

την επιχειρηματική κουλτούρα των Ισραηλινών. Όπως κάθε επιχειρηματίας, έτσι και 

οι Ισραηλινοί ομόλογοι αναμένουν να ακούσουν τα οφέλη τα οποία θα αποκομίσουν 

από την νέα συνεργασία την οποία καλούνται να αξιολογήσουν. Η τάση για ανάληψη 

ρίσκου για κάτι καινούργιο και καινοτόμο από την ισραηλινή πλευρά σαφέστατα 

ευνοεί τον ξένο πωλητή, ωστόσο τόσο οι Άραβες όσο και οι Εβραίοι ισραηλινοί 

απαιτούν να δουν ξεκάθαρα, τα κίνητρα καθώς και την προσέγγιση του απέναντι 

μέρους. Η έννοια της προσέγγισης περιλαμβάνει συνολικά, τον τρόπο ανάπτυξης 

επιχειρημάτων, το προσωπικό ύφος, το στόχο της συνάντησης όπως και την μορφή 

επικοινωνίας.  

Την χρονική στιγμή κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις θα φτάσουν σε τέλμα, 

λειτουργεί προς όφελος της διαδικασίας  οι επιχειρηματίες να μετακινηθούν σε ένα 

περισσότερο ανεπίσημο χώρο, όπως ένα εστιατόριο ή διαφορετικά ο 

διαπραγματευτής να προτείνει μια πιο λεπτομερή ανάλυση των διαφορών που 

εμποδίσουν την επίτευξη της συμφωνίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν και πάλι η 

διαπραγμάτευση βρίσκεται σε τέλμα, λειτουργεί εποικοδομητικά η τμηματοποίηση 

των ανοιχτών θεμάτων και η «περιθωριοποίηση» των ήδη συμφωνηθέντων.193   

Κατά  την διάρκεια της συνάντησης είναι ωφέλιμο ο επισκέπτης επιχειρηματίας να 

διαπιστώσει την θέληση και την επιθυμία του Ισραηλινού ομολόγου του να εμπλακεί 

σε μια νέα συνεργασία. Επιθετικές τακτικές, όπως τελικές προσφορές ή πίεση  μέσω 

χρονικών περιορισμών δεν βρίσκουν εφαρμογή στο Ισραήλ. Αντιθέτως, όπως 

προαναφέρθηκε, λογικά επιχειρήματα,  γεγονότα και αποδείξεις θα προκαλέσουν τον 

Ισραηλινό ομόλογο να εξετάσει σοβαρά και σε βάθος την πιθανότητα μιας νέας 

συνεργασίας. 
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5.3.1 DOS & DONTS 

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα σημεία τα μπορούν να αποτελέσουν 

συνώνυμο της επιτυχίας και οδηγό για κάθε διαπραγματευτή, ο οποίος επιχειρεί στο  

Ισραήλ 

DO .. 

 Καλλιέργεια της υπομονής και έλεγχος των συναισθημάτων.                                

Οι διαπραγματεύσεις είναι φιλικές ως προς το ύφος, σκληρές ως προς την 

ουσία. Απαιτείται εξοικονόμηση των παραχωρήσεων και παροχή 

ανταλλαγμάτων.  

 Υιοθέτηση ενός περισσότερο επίσημου ύφους στην αρχή, το οποίο σταδιακά 

μπορεί να πάρει προσαρμοστεί στις συνθήκες και στους ομολόγους. 

Απαιτείται φιλικότητα όπως και αυτοκυριαρχία 

 Παραχώρηση του κατάλληλου χώρου και χρόνου στον ομόλογο, ώστε να 

αισθανθεί άνετα και οικεία να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. 

 Είναι ωφέλιμο να διατηρείται ακέραιη οπτική επαφή. Δηλώνει ειλικρίνεια και 

χτίζει εμπιστοσύνη. 

 Απαιτούνται επαναλαμβανόμενες επισκέψεις για την έναρξη συνεργασίας. 

  Ακρίβεια στην άφιξη στον χώρο συνάντησης έστω και εάν υπάρχει γνώση ότι  

οι Ισραηλινοί καθυστερούν. Η ακρίβεια χαρακτηρίζεται θετικά & ανταμείβεται.  

 Ο επιχειρηματίας φροντίζει να πραγματοποιήσει αυτά για τα οποία έχει 

δεσμευτεί ενώ λειτουργεί προς όφελος του η επανάληψη των ίδιων σημείων. 

Με αυτό τον τρόπο αποκαλύπτει γνώση, εμπειρία και ειλικρίνεια στις θέσεις 

του. 

 Η γλώσσα των διαπραγματεύσεων είναι συνήθως η αγγλική εκτός και εάν 

ομιλείται από κοινού κάποια άλλη. Η εβραϊκή διασπορά έχει συνεισφέρει στην 

πολυπολιτισμικότητα της χώρας.  

 Οι θρησκευτικοί νόμοι (Τοράχ & Κοράνιο) επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα, 

την διατροφή, την ένδυση, την φυσική απόσταση, την συμμετοχή των 

γυναικών σε μια διαπραγματευτική ομάδα.  

 Ο όρος «Εβραικός» περιγράφει περισσότερο την θρησκεία και την κουλτούρα 

παρά μια εθνική ομάδα. Είναι σχεδόν πάντα ξεκάθαρο εάν ο ομόλογος είναι 
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Εβραίος, Μουσουλμάνος όχι όμως πάντα εάν είναι χριστιανός. Είναι χρήσιμο 

μέχρι να διαπιστωθεί το θρήσκευμα, να αποφεύγονται τέτοιου είδους 

συζητήσεις. 

 Σύμφωνα με τον εβραϊκό νόμο, απαγορεύεται η κατανάλωση χοιρινού, 

μαλάκιων και οστρακοειδών καθώς και η ταυτόχρονη κατανάλωση κρέατος με 

γαλακτοκομικά προϊόντα. 

 Τα δώρα δεν συνηθίζονται στον επιχειρηματικό κόσμο και είναι καλό να 

αποφεύγονται, ιδιαίτερα στην πρώτη συνάντηση, ώστε να μην εγείρουν 

υποψίες.  

 Τα εργατικά σωματεία έχουν πολύ μεγάλη δύναμη στην χώρα.  

 Οι γυναίκες απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους 

άνδρες ομολόγους τους. Αποκλείονται ωστόσο την επιχειρηματική κοινότητα 

των Ορθόδοξων Εβραίων.  

DO NOT ..  

  Οι Ισραηλινοί λατρεύουν να συζητούν για πολιτική και για τις διεθνείς 

εξελίξεις. Η πιο ασφαλής θέση για τον επιχειρηματία είναι περισσότερο να ακούει  

και να εκφράζει όσο το δυνατόν λιγότερο την γνώμη του, έστω και εάν υιοθετεί 

την ίδια άποψη με τον συνομιλητή του. Επίσης, οι Ισραηλινοί είναι πολύ 

υπερήφανοι για την χώρα τους και την φυλή τους, συνεπώς οποιαδήποτε ευθεία 

αρνητική κριτική μπορεί να αποβεί καταστροφική. 

 Σε επίπεδο διαπραγματεύσεων, η επιθετική προσέγγιση του ομολόγου, δεν 

πρέπει να ληφθεί προσωπικά ούτε να προκαλέσει τον θυμό τους επιχειρηματία.  

 Οι διακοπές στην ομιλία, από την πλευρά του Ισραηλινού ομολόγου δεν πρέπει 

να εκλαμβάνεται ως ένδειξη αγένειας και προσβολής, παρά σαν σημάδι 

ενδιαφέροντος να εμπλακεί στην συζήτηση.  

 Συνίσταται να μην πραγματοποιούνται αλλαγές στην διαπραγματευτική ομάδα, 

δεδομένου ότι οι Ισραηλινοί επενδύουν στην σχέση την οποία αναπτύσσουν. Σε 

διαφορετική περίπτωση, η σχέση πρέπει να αναπτυχθεί από τα πρώτα στάδια, 

ιδιαίτερα εάν πρόκειται για Άραβες – Ισραηλινούς. 
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 Επιχειρηματικές συναντήσεις δεν πραγματοποιούνται πότε την Παρασκευή το 

απόγευμα έως και το Σάββατο βράδυ για την εβραϊκή κοινότητα. Παρομοίως για 

τους Μουσουλμάνους Ισραηλινούς η Παρασκευή είναι η ημέρα προσευχής κατά 

την οποία απέχουν από τις εργασίες τους. 

 Είναι χρήσιμο να αποφεύγεται η οδήγηση και  το κάπνισμα κατά την διάρκεια 

του Σαββάτου, στις περιοχές όπου θεωρούνται ιερές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα | 108  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την στιγμή την οποία οι επιχειρηματίες αποφασίζουν να διαπραγματευτούν εκτός 

των εθνικών συνόρων η κουλτούρα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα ο οποίος δεν 

πρέπει να παραληφθεί. Αιτία είναι η διαφορά στην αντίληψη και στον τρόπο με τον 

οποίο άνθρωποι από διαφορετικές κοινωνίες ερμηνεύουν το ίδιο γεγονός, με 

διαφορετικό τρόπο. Κατά συνέπεια και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν, 

ασπάζονται, χαιρετούν, αφουγκράζονται και διαπραγματεύονται διαφέρει. 

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η παρούσα εργασία λαμβάνουν μάλλον 

χαρακτήρα συμβουλών και παραινέσεων προς τους επιχειρηματίες διεθνών 

διαπραγματεύσεων και επικεντρώνονται γύρω από την έννοια της «παγκόσμιας 

κουλτούρας». Τα στοιχεία τα οποία σκοπίμως τονίζονται  σε όλο το φάσμα της 

μελέτης αφορούν: την επιμονή και την διάθεση για μάθηση του καινούργιου, την 

κατανόηση του διαφορετικού, την δεκτικότητα και την ανεκτικότητα στο αντίθετο 

όπως  και την απόρριψη των στερεοτυπικών αντιλήψεων.  

Αρχικά, κάθε διαπραγματευτής ο οποίος αναζητά την επιτυχία οφείλει να αντιληφθεί 

ότι οι άνθρωποι αντιδρούν ακολουθώντας τις προσωπικές τους καταβολές και 

εμπειρίες. Συνεπώς, οποιαδήποτε ερμηνεία της συμπεριφοράς του ομολόγου με βάση 

το κριτήριο αυτοναφαοράς, θέτει σε λανθασμένη τροχιά την πορεία των σχέσεων. Η 

υπομονή, η έκφραση του σεβασμού και η ενσυναίσθηση πρέπει να αφορούν 

αναντικατάστατα όπλα στην φαρέτρα του επιχειρηματία ο οποίος ταυτόχρονα οφείλει 

να προετοιμάζεται κατάλληλα για κάθε αποστολή. 

Η προετοιμασία έγκειται στην μελέτη των χαρακτηριστικών της κουλτούρας του εν 

δυνάμει συνεργάτη, όπως και στην πρόβλεψη των ενδεχόμενων αντιδράσεων αυτού. 

Σε καμία περίπτωση όμως, τα διεθνή «στερεότυπα» τα οποία αναλύθηκαν παραπάνω 

δεν πρέπει να αποτελούν πλοηγό και να αποτρέπουν τον επιχειρηματία να δει την 

πραγματικότητα.    

Κατά την προσωπική μου εκτίμηση το στοιχείο το οποίο αποτελεί την αδυναμία της 

παρούσας ανάλυσης μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα και εφαλτήριο για την 
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μελλοντική έρευνα. Αυτό απαντά στην επίδραση της παγκοσμιοποίησης στην 

εξάλειψη των χαρακτηριστικών της κουλτούρας, στην άμβλυνση της ανομοιογένειας 

των λαών και στην δημιουργία μιας πραγματικά παγκόσμιας κουλτούρας με κοινούς 

κώδικες, αξίες και ιδανικά. Ο «προβληματισμός» αυτός εφαρμόζεται ήδη εδώ και 

αρκετές  δεκαετίες με αποτέλεσμα την υιοθέτηση κοινών προτύπων συμπεριφοράς σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, η τεχνολογία, ο εκμηδενισμός των αποστάσεων, το 

παγκόσμιο δίκτυο μέσα στο οποίο εκατομμύρια άτομα «καταχωρούν την 

προσωπικότητα» τους έρχεται να εκμηδενίσει την ετερότητα και τον πλουραλισμό 

των αντιδράσεων καλώντας σε ένα κοινό μοτίβο εργασίας και επικοινωνίας.    

Μέχρι την στιγμή όπου το μέλλον θα πάρει την θέση του παρόντος και δεν θα υπάρχει 

ενδεχομένως ενδιαφέρον να γίνεται λόγος, για αυτά που χωρίζουν τους ανθρώπους 

είναι καλό να αποδεχτούμε και να θυμόμαστε ότι «δεν υπάρχουν καλές ή κακές 

κουλτούρες, υπάρχουν απλά διαφορετικές». 
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