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Περύληψη
ηελ επνρή καο, γηα αξθεηνχο αλζξψπνπο ε έλλνηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο απνηειεί
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, αλεμαξηήησο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν
θαλείο δξαζηεξηνπνηείηαη. Οινέλα θαη

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο εηζάγνληαη

θαζεκεξηλά ζηελ αγνξά ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, θαζηζηψληαο ηελ επηθνηλσλία ζε
δηεζλείο φξνπο επηηαθηηθή. Η θνπιηνχξα, ινηπφλ, ησλ δηαθφξσλ ιαψλ απνηειεί έλαλ
απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαδηαθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Αλ θαη ε «ηέρλε»
ηεο δηαπξαγκάηεπζεο απνηειεί ρξφληα θαη θαζεκεξηλή δηαδηθαζία, παξαηεξνχληαη
ζπρλά νπζηψδε ιάζε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ειιηπή γλψζε γηα ζεκαληηθά ζέκαηα
γχξσ απφ ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία.
ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ/ παξαγφλησλ εθείλσλ
πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζε δηεζλείο φξνπο απφ απηή ζε
ηνπηθφ επίπεδν, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ παξάγνληα «θνπιηνχξα» θαη ζην ξφιν πνπ
απηφο δηαδξακαηίδεη ζηελ πξνζαξκνγή πνπ απαηηεί ε δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία,
φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν. ηελ εξγαζία εμεηάδνληαη επίζεο νη
πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο δηαθφξσλ ρσξψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή
δηαδηαθαζία. Οη ρψξεο πνπ έρνπλ επηιεγεί λα αλαιπζνχλ παξνπζηάδνπλ ζε κεγάιν
βαζκφ εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα.
Ωο εξγαιείν έξεπλαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, έρεη επηιεγεί ε
κειέηε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο έρνληαο σο ζθνπφ λα
ζπγθεληξψζεη θαη λα ζπλδπάζεη ηηο ηνπνζεηήζεηο δηαθφξσλ επηζηεκφλσλ πνπ έρνπλ
αζρνιεζεί κε ηελ κειέηε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, πξνζθέξνληαο ζηνλ αλαγλψζηε φιεο
εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απφθηεζε κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο
γηα ηελ δηαδηθαζία ησλ δηεζλψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.
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Ειςαγωγό
Η δηαπξαγκάηεπζε απνηειεί ζε φιε ηεο ηελ έθηαζε, σο έλλνηα, αλαπφζπαζην θνκκάηη
ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ ηνπ αλζξψπνπ. Πξηλ απφ ηε ιήςε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο,
ιακβάλεη ρψξα θάπνηα κνξθή δηαπξαγκάηεπζεο. Καζεκεξηλά κπνξεί θαλείο λα
δηαπξαγκαηεχεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο αθφκε θαη γηα ζέκαηα ρακειήο
ζεκαζίαο. Η έλλνηα, σζηφζν, ηεο δηαπξαγκάηεπζεο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηείλνπλ λα απμάλνληαη
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Δδψ, κέζσ ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα δχν
εκπιεθφκελα κέξε πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ην βέιηηζην γηα απηνχο νηθνλνκηθφ
απνηέιεζκα.
ε

δηεζλέο

επίπεδν,

παξνπζηάδνληαη

δηάθνξνη

παξάγνληεο

πνπ

κπνξεί

λα

δηαθνξνπνηνχλ ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο απφ απηή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη νη ηδενινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ
ησλ δχν κεξψλ, δηάθνξνη δηεζλείο νηθνλνκηθνί παξάγνληεο θ.α. Ωζηφζν, πςίζηεο
ζεκαζίαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη ε
δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θνπιηνχξαο ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ.
ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζνπκε φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο,
άκεζνπο θαη έκκεζνπο, πνπ επηδξνχλ ζηε δηαδηθαζία κηαο δηεζλνχο δηαπξαγκάηεπζεο,
αλαιχνληαο επίζεο θαη φια ηα εκπφδηα πνπ κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη θαη κπνξεί λα
επεξεάζνπλ ηελ δηεμαγσγή κηαο νκαιήο δηαδηθαζίαο. Αλαιπηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηνλ
παξάγνληα «θνπιηνχξα» θαη ζηα ζηνηρεία απηήο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κε ηε
ζεηξά ηνπο ηελ δηαδηθαζία κηαο δηεζλνχο δηαπξαγκάηεπζεο. ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο
εξγαζίαο, έρνπλ επηιεγεί ελλέα ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε
ρψξα καο θαη έρνπλ αλαιπζεί γηα απηέο φια εθείλα ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηεο
θνπιηνχξαο ηνπο πνπ νθείιεη λα γλσξίδεη έλαο μέλνο δηαπξαγκαηεπηήο. Έρνληαο
ζηνηρεία γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θνπιηνχξαο ηεο θάζε ρψξαο, ν δηαπξαγκαηεπηήο
πξνιακβάλεη ζεκαληηθά ιάζε πνπ αξγφηεξα κπνξεί λα θνζηίζνπλ ζην ηειηθφ
απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.

Κεφϊλαιο 1. Οι Επιχειρηματικϋσ διαπραγματεύςεισ
1.1 Οριςμού διαπραγμϊτευςησ - ανϊλυςη ϋννοιασ
Με ηνλ φξν δηαπξαγκάηεπζε αλαθεξφκαζηε ζε θάζε επαθή αιιειεπίδξαζεο πνπ
απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ζπκθεξφλησλ. Κάλνπκε δηαπξαγκαηεχζεηο εθφζνλ
εθηηκνχκε φηη πθίζηαηαη αληηπαξάζεζε ζπκθεξφλησλ θαη επηδεηνχκε, αλάινγα κε ηηο
ηδησηηθέο καο βιέςεηο, λα θαηαιήμνπκε ζε έλα ζπκβηβαζκφ. Δμαηηίαο ησλ πξνζσπηθψλ
επηδηψμεσλ ηεο θάζε πιεπξάο, πνπ είλαη απηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαπξαγκάηεπζε, ε αίζζεζε ηνπ ράνπο είλαη εθηεηακέλε
ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αδχλαην λα αζπαζηνχκε έλα θαη
κφλν κνληέιν δηαβνχιεπζεο πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ησλ δχν πιεπξψλ.
Δπνκέλσο, ην κνληέιν πνπ ζα αθνινπζήζεη ην θάζε δηαπξαγκαηεπφκελν κέξνο,
εμαξηάηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θιπ. πεξηζηάζεηο, ηε
ζπγθξνπζηαθή αμηνζχλε ηνπ θάζε κέξνπο θαη ηνλ απνινγηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ησλ
πνηθίισλ ζπκπεξηθνξψλ (Fisher et al., 2002).
χκθσλα κε ηνπο Σεξδίδε θαη Σδσξηδάθε (2004), ε δηαπξαγκάηεπζε απνηειεί κηα
δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο (ιεθηηθή ή κε θαη γξαπηή), πνπ πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζε
δχν ή θαη πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο (άηνκα ή νκάδεο), πνπ πξσηίζησο είραλ
εθθξάζεη άιιεο απφςεηο ή ελδηαθέξνληα θαη είρε πξνθχςεη αληηπαξάζεζε
ζπκθεξφλησλ. Μέζσ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο επηδεηείηαη ζπλερψο ε δπλακηθή θαη
αλεξρφκελε αιιειεπίδξαζε ησλ κεξψλ, ψζηε ην θάζε έλα λα απνθνκίζεη άκεζα ή κεηά
απφ θαηξφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ή ηξίηνπ, ηε κέγηζηε δπλαηή σθέιεηα. Σν είδνο ηεο
σθέιεηαο, θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηηο θαηά θαηξνχο αλάγθεο ή επηδηψμεηο πνπ
επηδεηνχληαη λα θαιπθζνχλ απφ εθείλνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ.
ηελ νπζία, ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη έλαο ηξφπνο επηθνηλσλίαο πνπ γίλεηαη κεηαμχ δχν
ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ φπνπ απνβιέπνπλ ζηελ άκεζε ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπο.
Απφξξνηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη, κέζσ ηνπ δηαιφγνπ, λα θαηαθέξνπλ λα ιχζνπλ ηηο
δηαθνξέο ηνπο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα θνηλά ηνπο ζπκθέξνληα,
θαηαιήγνληαο ζε έλα ζπκβηβαζκφ ή ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο.
χκθσλα κε ηνλ Μαθξπγησξγάθε (2001), νη δηαπξαγκαηεχζεηο δηαθξίλνληαη ζε:
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 Δθείλεο πνπ έρνπλ θνηλσληθφ χθνο. ε απηή ηελ πεξίζηαζε πεξηιακβάλνληαη
δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ δηελεξγνχληαη θαη ζηνλ νηθνγελεηαθφ πεξίγπξν κε ηα
αλάινγα θπζηθά πξφζσπα.
 Δθείλεο πνπ έρνπλ επηρεηξεκαηηθφ χθνο. Απηή ε πξαθηηθή ζεψξεζε πεξηιακβάλεη
θαη ηνλ νηθνλνκηθφ θιάδν. Γειψλεηαη ζε ζπκθσλίεο φπνπ

ξηζθάξνπλ κεηαμχ

επηρεηξήζεσλ, πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ.
χκθσλα κε ηνπο Gulbro θαη Herbig (1997), δχν ζηνηρεία πξέπεη λα ππάξρνπλ
ηαπηνρξφλσο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηαπξαγκάηεπζε, θνηλφ ζπκθέξνλ θαη ζεκεία
ζχγθξνπζεο. Υσξίο απηά δελ ππάξρεη δήηεκα πξνο δηαπξαγκάηεπζε. Η άπνςε απηή
ηαπηίδεηαη κε ηνπο Lewicki et al. (2004), νη νπνίνη πξνζζέηνπλ επηπιένλ
ραξαθηεξηζηηθά ζηελ θαηάζηαζε ηεο

δηαπξαγκάηεπζεο. Αλαθέξνπλ φηη

«ε

δηαπξαγκάηεπζε είλαη κηα ζθφπηκε δηαδηθαζία» θαηά ηελ νπνία ηα δχν κέξε ζεσξνχλ
φηη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ επηξξνή ζηελ αληίζεηε κεξηά γηα λα εμαζθαιίζνπλ
κεγαιχηεξν φθεινο ή λα θαηαιήμνπλ ζε κηα ιχζε πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηα αηηήκαηα φισλ
ησλ κεξψλ. Δπίζεο, ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία πξνθχπηεη φηαλ
δελ ππάξρεη έλαο κεραληζκφο επίιπζεο ησλ δηαθσληψλ ή φηαλ ηα κέξε επηζπκνχλ λα
έξζνπλ ζε ζπκθσλία ρσξίο ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ. Καηά ηνπο
Hodgetts θαη Luthans (2003), δηαπξαγκάηεπζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία δχν ή
πεξηζζφηεξα κέξε επηδηψθνπλ λα θζάζνπλ ζε κηα ιχζε απνδεθηή γηα φινπο.
Αξρηθά, ην δήηεκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εξεπλήζεθε απφ θνηλσληνιφγνπο θαη
εξεπλεηέο ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ. ηε ζπλέρεηα, απαζρφιεζε θαη ηνπο
νηθνλνκνιφγνπο, νη νπνίνη αλέπηπμαλ πεξαηηέξσ ηε ζεσξία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη
ηελ αλέιπζαλ κε βάζε δχν δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο.
Πξψηνλ, απφ ηε ζθνπηά ηεο ζεσξίαο ησλ παηγλίσλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί καζεκαηηθά
κνληέια γηα λα πξνβιέςεη ην απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Ο Nash (1950), ήηαλ
εθείλνο πνπ ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε κνληέισλ κε ηα νπνία θαζφξηδε ηελ έθβαζε
ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Βέβαηα, έρεη αζθεζεί έληνλε θξηηηθή ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία
κηαο θαη δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε θνπιηνχξα, ε ζπκπεξηθνξά
ησλ κειψλ, ε πξνζσπηθφηεηα, ε εκπεηξία θαη ν ηξφπνο πνπ απηά επηδξνχλ ζηε
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Όινη νη δηαπξαγκαηεπηέο ζεσξνχληαη νξζνινγηζηέο
θαη έηζη ην απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα είλαη ξεαιηζηηθφ, αιιά θαηά πξνζέγγηζε.
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Γεχηεξνλ, απφ ηελ πξννπηηθή ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, ε νπνία ζεσξεί ηελ
δηαπξαγκάηεπζε σο κηα δηαδηθαζία αληαιιαγήο πνπ ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ην
κάξθεηηλγθ θαη ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Brett (2007), νη
δηαπξαγκαηεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη κπνξεί λα
βαζίδνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά θνπιηνχξαο. Καηά ηνπο Angelmar θαη Stern (1978), ε
ζεκαζία θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ θνπιηνχξαο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην απνηέιεζκα
ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Δπνκέλσο, βάζεη απηήο ηεο πξννπηηθήο ππάξρεη θνηλσληθή
δηάζηαζε ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ εμαξηάηαη απφ ζπλδπαζκφ
παξαγφλησλ. Απηνί νη παξάγνληεο ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα εθαξκφζνπλ θαηά ηε
δηαπξαγκάηεπζε.

1.2 τρατηγικϋσ διαπραγμϊτευςησ
Σν θάζε δηαπξαγκαηεπφκελν κέξνο ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ζα
αθνινπζήζεη ζε φιε ηε δηάξθεηα θαη ηα ζηάδηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Γηα λα
νξγαλσζεί ζσζηά ζα πξέπεη πξψηα λα θαζνξηζηεί ην πξφβιεκα, δειαδή ην πιαίζην
κέζα ζην νπνίν ζα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηα κέξε θαη ζηε ζπλέρεηα νη πιεπξέο λα ζέζνπλ
ηνπο ζηφρνπο ηνπο, λα νξγαλψζνπλ ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα επηιέμνπλ θαη λα
πξνεηνηκάζνπλ ην πιάλν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηελ πινπνηήζνπλ. Γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθφο ν ζρεδηαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο, νη δηαπξαγκαηεπηέο ζα πξέπεη λα
ζέζνπλ μεθάζαξνπο, κεηξήζηκνπο θαη θαηαλνεηνχο ζηφρνπο, ηεξαξρεκέλνπο βάζεη
ζεκαληηθφηεηαο (Lewicki et al., 2004).
Οη Lewicki et al. (2004) πεξηγξάθνπλ ηελ ζηξαηεγηθή σο έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ
απαξηίδνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο. Πξφθεηηαη δειαδή, γηα έλα δήηεκα επηινγήο, φπνπ νη
δηαπξαγκαηεπηέο απνθαζίδνπλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο βαζίδεηαη θαηά έλα κέξνο ζηελ
ηχρε γηαηί δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ κεξψλ. Δπίζεο, ε
αιιειεμάξηεζε ησλ κεξψλ επεξεάδεηαη απφ δηαθνξεηηθά θίλεηξα θαη ε πιεξνθφξεζε
είλαη ζπλήζσο αηειήο, θαζψο είλαη άγλσζηα ηα δεδνκέλα ηεο θάζε πιεπξάο.
Καηά ηνπο Lewicki et al. (2004), ηα θχξηα είδε ζηξαηεγηθήο είλαη: α) ε ζπλεξγαζία, β)
ν αληαγσληζκφο, γ) ν ζπκβηβαζκφο θαη δ) ε απνθπγή
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α) πλεξγαζία- ζπλζεηηθή ζηξαηεγηθή
Δίλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ επηδηψθεη κηα έθβαζε λίθεο - λίθεο (win- win) κε θίλεηξν ηελ
κεγηζηνπνίεζε νθέινπο φισλ ησλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ πιεπξψλ θαη ζηφρν ηελ θνηλή
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Όιεο νη πιεπξέο παξνπζηάδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο
επηδηψμεηο θαη επηθξαηεί θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη εηιηθξίλεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα κηα κειινληηθή θαη καθξνρξφληα
ζπλεξγαζία. Βέβαηα, πξέπεη πάληνηε λα εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο άιιεο πιεπξάο,
έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη πεξίπησζε λα εθκεηαιιεπηεί ηε ζεηηθή ζηάζε θαη λα
κεηαβιεζεί ην απνηέιεζκα.
Οη Ghauri θαη Usunier (1996) ηαπηίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ απηνχ
ηνπ είδνπο ηε ζηξαηεγηθή:
 Η πιεξνθφξεζε είλαη ακθίδξνκε αλάκεζα ζηηο δηαπξαγκαηεπφκελεο πιεπξέο.
Τπάξρεη εηιηθξηλήο δηάινγνο θαη ε θάζε πιεπξά ζέηεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, ελψ
ηαπηφρξνλα θαηαλνεί ηνπο ζηφρνπο ηεο άιιεο πιεπξάο πξνζπαζψληαο λα βξεζνχλ
θνηλά ζεκεία κεηαμχ ηνπο.
 Δπηδηψθεηαη ε αλεχξεζε θνηλά απνδεθηήο ζπκθσλίαο, ε νπνία ζα ηθαλνπνηεί ηα
ζπκθέξνληα φισλ ησλ πιεπξψλ.
 Οη πιεπξέο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη, εθηφο απφ ηα θνηλά ζεκεία πνπ πξέπεη λα
εληνπίζνπλ, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πνπ πάληα
πξνθχπηεη, αθφκα θαη εάλ ν ηειηθφο ζθνπφο είλαη ε ζπλεξγαζία. Γηα ην ιφγν απηφ
πξέπεη λα βξίζθνληαη θνηλνί θαη ζπκπιεξσκαηηθνί ηξφπνη γηα λα αληηκεησπίδνληαη
ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, πνπ ζα είλαη απνδεθηνί απφ φινπο.
 Γηα λα μεπεξαζηεί ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη λα πξναρζνχλ νη θνηλνί ζηφρνη,
νη πιεπξέο πξέπεη λα αληηιεθζνχλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηεο άιιεο θαη λα επηζπκνχλ
πξαγκαηηθά λα πεηχρνπλ κηα απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία.
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τήκα 1. Γηαπραγκάηεσζε win- win

β) Αληαγσληζκφο- επηκεξηζηηθή ζηξαηεγηθή
Πξφθεηηαη γηα δηαπξαγκάηεπζε λίθεο - ήηηαο (win - lose), βξαρππξφζεζκνπ ραξαθηήξα,
θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα κειινληηθή ζπλεξγαζία. Κίλεηξν είλαη ε
κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ηνπ ελφο δηαπξαγκαηεπηή ζε βάξνο ηνπ άιινπ. χκθσλα
κε ηνπο Ghauri θαη Usunier (1996), νη πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη ή ζηαζεξνί θαη ε θάζε
πιεπξά πξνζπαζεί λα θεξδίζεη φζν δπλαηφλ κεγαιχηεξν κεξίδην. ηε ζπγθεθξηκέλε
ζηξαηεγηθή, ε αηκφζθαηξα δελ είλαη ηδηαίηεξα θηιηθή, επηθξαηεί έληνλε κπζηηθφηεηα
θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο. Οη δηαπξαγκαηεπηέο ζπκπεξηθέξνληαη νπνξηνπληζηηθά θαη
δελ γλσζηνπνηνχληαη νη αλάγθεο θακηάο πιεπξάο ή παξαπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ
παξαπιάλεζε γηα ηε δεκηνπξγία πξνβαδίζκαηνο. Η πηνζέηεζε αληαγσληζηηθήο
δηαπξαγκάηεπζεο, ππάξρεη πεξίπησζε λα νδεγήζεη ζε παξεμεγήζεηο, φζνλ αθνξά ζηηο
δηαθξίζεηο ηζρπξφηεξνπ- αδχλακνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ εθηηκνχληαη ζσζηά νη
αλάγθεο θαη νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ άιινπ δηαπξαγκαηεπηή. πλήζσο, ην έλα κέξνο είλαη
απξνεηνίκαζην θαη αλνξγάλσην ηε ζηηγκή πνπ δηεμάγεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε θαη
πνιιέο θνξέο θάπνηα απφ ηηο δχν κεξηέο ρξεζηκνπνηεί αζέκηηα κέζα θαη εμαπαηά ηελ
άιιε (Goldwich, 2010).

τήκα 2. Γηαπραγκάηεσζε win- lose

6

γ) πκβηβαζηηθή ζηξαηεγηθή
Δίλαη ζπκβηβαζηηθή δηαπξαγκάηεπζε ήηηαο- λίθεο (lose- win), αληίζηξνθε ηεο
αληαγσληζηηθήο πνπ ε κηα πιεπξά πξνηίζεηαη λα ζπζηάζεη ίδηεο αλάγθεο γηα ράξε ηεο
άιιεο. Σν κνληέιν απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπκβηβαζκφ θαη ζπλαίλεζε. Ο
δηαπξαγκαηεπηήο πνπ επηζπκεί ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο άιιεο κεξηάο,
πξνβαίλεη ζε απηή ηε ζηξαηεγηθή είηε γηα λα κε δηαθηλδπλεχζεη κηα θαηάζηαζε, είηε
γηα λα επελδχζεη ζε κηα πηζαλή καθξνρξφληα ζρέζε, ε νπνία κειινληηθά ζα απνθέξεη
νθέιε (Salacuse, 2003). Απηή ε πιεπξά ζπκπεξηθέξεηαη κε κεγαιχηεξε εηιηθξίλεηα ζε
ζρέζε κε ηελ άιιε θαη θαλεξψλεη ηα ηξσηά ηεο ζεκεία. Καηά ηνλ Zartman (2008), αληί
νη δχν πιεπξέο λα επηθεληξψλνληαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα ηηο νδεγήζνπλ ζε κηα καθξνρξφληα επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία, ζέηνπλ εμαξρήο ηηο
πξνηάζεηο ηνπο θαη πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηε ζχγθιηζε ησλ ζέζεσλ ηνπο, κέρξηο φηνπ
απηέο λα ηαπηηζηνχλ. Σν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε δπζθνιία
αλαηξνπήο κειινληηθήο ζπκθσλίαο κέζσ ιηγφηεξσλ παξαρσξήζεσλ. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, δπζαξεζηείηαη ε άιιε πιεπξά ή αλαγθαζηηθά δηαηεξνχληαη νη
παξαρσξήζεηο ζηα ίδηα επίπεδα ρσξίο λα ηθαλνπνηνχληαη ηειηθά νη αλάγθεο ηνπ πξψηνπ
δηαπξαγκαηεπηή.

τήκα 3. Γηαπραγκάηεσζε lose- win

δ) ηξαηεγηθή ηεο κε αλάκεημεο- απνθπγή
Μηα πιεπξά κπνξεί λα απνθχγεη ηε δηαπξαγκάηεπζε (lose - lose) γηα δηάθνξνπο
ιφγνπο. Μπνξεί λα απνθχγεη ζπγθξνχζεηο ή λα κελ είλαη ηειηθά απαξαίηεην λα
δηαπξαγκαηεπηεί γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο επηδηψμεηο ηεο. Δπίζεο, ππάξρεη
πεξίπησζε, ην θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπαηάιε ρξφλνπ λα είλαη κεγαιχηεξν
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απφ ην ελ δπλάκεη φθεινο. Δπηπξφζζεηα, είλαη πηζαλφ ν δηαπξαγκαηεπηήο λα κελ
δηαζέηεη επηζπκεηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, νπφηε ην απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο
δελ είλαη επαξθέο.

τήκα 4. Γηαπραγκάηεσζε lose- lose

χκθσλα κε ηνλ Accuf (2008), ε ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα επηιεγεί κε γλψκνλα ηε
δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο, ην βαζκφ νξγάλσζεο κηαο ρψξαο θαη ηηο
επηζεκφηεηεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηή, θαζψο επίζεο θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ
ραξαθηεξίδεη ηελ άιιε πιεπξά. Δπίζεο, ζεκαληηθή βαξχηεηα έρνπλ ηα ζπκπεξηθνξηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά
θνπιηνχξαο.

1.3 Η διαπραγμϊτευςη ωσ διαδικαςύα
Η δηαπξαγκάηεπζε σο δηαδηθαζία έρεη νξηζκέλα δηαθξηηά ζηάδηα πξνθεηκέλνπ ηα κέξε
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή λα κπνξέζνπλ λα νξγαλψζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
δηαπξαγκαηεπηνχλ.
Σν ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο
χκθσλα κε ηνπο Raiffa, Richardson θαη Metcalfe (2002), ηα κέξε απνθαζίδνπλ αλ ζα
μεθηλήζνπλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη, θαηαλννχλ ηηο αλάγθεο ηνπο, νξίδνπλ θαη ηεξαξρνχλ
ηνπο ζηφρνπο ηνπο, αλαδεηνχλ θαη επεμεξγάδνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ππνινγίδνπλ
θαη ζηαζκίδνπλ ηηο απψιεηεο πνπ ζα ππνζηνχλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί
ζπκθσλία, αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο, νξίδνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο πξνζθνξέο θαη απφ
θνηλνχ επεμεξγάδνληαη έλα αξρηθφ ζρέδην πάλσ ζην νπνίν ζα θηλεζνχλ νη κεηέπεηηα
ζπδεηήζεηο.
Η θύξηα δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο
Σν ακέζσο επφκελν βήκα είλαη ε θχξηα δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Ο Salacuse
(2003), αλαθέξεη φηη ζε απηφ ην ζηάδην πιένλ νη πιεπξέο αλαδεηνχλ λα ζέζνπλ ηνπο
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βαζηθνχο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο. Οη δηαπξαγκαηεπηέο πξνηείλνπλ θαη αληηπξνηείλνπλ
ιχζεηο, πξνβαίλνπλ ζε παξαρσξήζεηο, αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο θαη ςπρνινγνχλ
θαηαζηάζεηο. Η δεηλφηεηα, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε εκπεηξία ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ
είλαη εθείλεο πνπ θαζνξίδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο.
Σν θιείζηκν ηεο ζπκθωλίαο
Πξφθεηηαη γηα ην ζηάδην θαηά ην νπνίν θαηαξηίδνληαη νη ηερληθνί φξνη ηεο ζπκθσλίαο.
Σν θιείζηκν κηαο δηαπξαγκάηεπζεο επηηπγράλεηαη κφλν εθφζνλ ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ
δηαπξαγκαηεπηψλ ην ζπκβφιαην ηεο ζπκθσλίαο. Όιεο νη πξνθνξηθέο ζπκθσλίεο θαη
ππνζρέζεηο πνπ δίλνληαη ζε θάζε θχθιν ζπλαληήζεσλ πξέπεη λα ζεσξνχληαη απιά
πξνζδνθίεο. Καηά ηνλ Φίιην (2007), ε ζπκθσλία επέξρεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή θαη
λνκηθά ηππηθή εθπιήξσζε ηεο εκπξάγκαηεο ή ελνρηθήο δηθαηνπξαμίαο αλεμάξηεηα απφ
ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο. Κξίλεηαη ινηπφλ θξίζηκν ζχκθσλα κε ηνλ Γεσξγηάδε
(2007), θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο λα ιεθζνχλ ππφςε, λα εξκελεπζνχλ θαη λα
πξνζδηνξηζηνχλ ακνηβαία φζν ηα νπζηψζε φζν θαη ηα επνπζηψζε ζηνηρεία ηεο
ζπκθσλίαο. Ο ίδηνο πηζηεχεη φηη πθίζηαηαη Λαλζάλνπζα ζπκθωλία ή Κξπθή αζπκθωλία
φηαλ ζεσξείηαη φηη λαη κελ ζπκθψλεζαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζε φινπο ηνπο φξνπο
ηεο ζχκβαζεο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη.

Προετοιμαςία

Διαδικαςία

υμφωνία

τήκα 5. Η δηαδηθαζία ηες δηαπραγκάηεσζες
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Κεφϊλαιο 2. Οι Διαπραγματεύςεισ ςτο Διεθνϋσ Οικονομικό
Περιβϊλλον
Καηά ηνλ Kremenyuk (2002) γίλεηαη ιφγνο γηα δηεζλή δηαπξαγκάηεπζε φηαλ ππάξρνπλ
ηνπιάρηζηνλ δχν πιεπξέο πνπ λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο. χκθσλα κε
αθαδεκατθνχο κειεηεηέο θαη δηεζλείο δηαπξαγκαηεπηέο, νη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη θαηά θαλφλα δπζθνιφηεξεο θαη πην πεξίπινθεο απφ ηηο
εγρψξηεο. Ο Thomas (2001) ππνζηεξίδεη φηη φηαλ ηα κέξε κηαο δηαπξαγκάηεπζεο
πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, ε επίιπζε ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ θαη ε
πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κηαο πιεπξάο γηα ράξε ηεο άιιεο, γίλεηαη πην
δχζθνια ζε ζρέζε κε ηε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ κεξψλ κε θνηλά πνιηηηζκηθά
ραξαθηεξηζηηθά. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ν
δηαπξαγκαηεπηήο εθηφο απφ ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, θαιείηαη ζπρλά λα
αληηκεησπίζεη ηηο δηαθνξέο ζε δεηήκαηα αμηψλ, ζπκπεξηθνξψλ, αληίιεςεο,
πξνζσπηθφηεηαο θ.α.
χκθσλα κε ηνλ Salacuse (2003), φιεο νη δηεζλείο ζπλαιιαγέο είλαη πξντφληα
δηαπξαγκάηεπζεο θαη κηα δηεζλήο ζπκθσλία είλαη κηα δηαξθήο δηαπξαγκάηεπζε ζε έλα
κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Σα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηρεηξνχλ δηεζλείο
δηαπξαγκαηεχζεηο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθά εκπφδηα, φπσο νη δηαθνξέο
ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, θνπιηνχξαο, ηδενινγίαο, γξαθεηνθξαηίαο, λνκνζεζίαο θαη
ζπλαιιάγκαηνο. Αληίζηνηρα, ν Rodrigues (2002), επηζεκαίλεη πσο φηαλ ζε κηα
δηαπξαγκάηεπζε ζπκκεηέρνπλ κέξε απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο θνπιηνχξεο, ηφηε ε
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη νινέλα θαη πην πνιχπινθε, αθνχ νη
δηαπξαγκαηεπηέο πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηα δηαθνξεηηθά ζηπι δηαπξαγκάηεπζεο
θαη ηνπο παξάγνληεο θνπιηνχξαο.

2.1 Σα εμπόδια για την ομαλό διεξαγωγό διεθνών επιχειρηματικών
διαπραγματεύςεων
Ο Salacuse (2003) εληνπίδεη 5 βαζηθά ζηνηρεία πνπ δηαθξίλνπλ ηηο εγρψξηεο έλαληη ησλ
δηεζλψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα:
 Σν πεξηβάιινλ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο
Καηά ηνλ Salacuse (2003), ην δηαθνξεηηθφ γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν πξέπεη
λα πξνζαξκνζηνχλ νη δηαπξαγκαηεπηέο είλαη ην πξψην απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηαθξίλεη
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ηηο εγρψξηεο έλαληη ησλ δηεζλψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Αλ θαη δηαθξίλνπκε ηα ρξφληα ηεο
άκεζεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηα κέζα κεηαθνξάο ζπλαληψληαη ζηελ πην εμειηγκέλε
ηνπο κνξθή, ε γεσγξαθηθή απφζηαζε παξακέλεη κηα πξαγκαηηθφηεηα θαη έλα
ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ νκαιή εμέιημε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.
Οη δηαπξαγκαηεπηέο θαινχληαη κέζα ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα λα ζπλέιζνπλ απφ
ην πνιηηηζκηθφ ζνθ πνπ ηνπο πξνθαιεί ε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θνπιηνχξαο, λα
πξνζαξκνζηνχλ ζε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο θαη λα ξπζκίζνπλ ην πξφγξακκα ησλ
ζπλαληήζεσλ κέζα ζε έλα ζηελφ ρξνλνδηάγξακκα.
 Σν πνιηηηθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ, ε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία θαη νη απξφβιεπηεο
κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ
χκθσλα κε ηνλ Salacuse (2003), ηα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηεζλή
δηαπξαγκάηεπζε ζπρλά έξρνληαη αληηκέησπα κε πιήζνο αζχκβαησλ λφκσλ θαη
πνιηηηθψλ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο ρψξαο. Η θξαηηθή παξέκβαζε θαη ε γξαθεηνθξαηία,
ινηπφλ, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο. Ο εθηεηακέλνο
θξαηηθφο ραξαθηήξαο θαη ε πνιπζχλζεηε εζσηεξηθή λνκνζεζία ζε νξηζκέλεο
νηθνλνκίεο, απνηειεί έλα βαζηθφ παξάγνληα πνπ δελ κπνξεί λα αγλνεζεί θαηά ηε
δηάξθεηα ζχλαςεο κηαο ζπκθσλίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, έλα δηεζλέο νηθνλνκηθφ εγρείξεκα
βξίζθεηαη εθηεζεηκέλν ζε απξφβιεπηεο κεηαβνιέο ζπλζεθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα
έλαο πφιεκνο, κηα επαλάζηαζε, κηα θπζηθή θαηαζηξνθή θ.α. πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ.
Οη Armstrong θαη Kotler (2009), ζεσξνχλ θξίζηκν πξνηνχ δξαζηεξηνπνηεζεί κηα
εηαηξία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα λα εμεηάζεη παξάγνληεο φπσο ηε ζηάζε απηήο ηεο
ρψξαο απέλαληη ζε μέλεο επελδχζεηο, ηελ αλάκεημε ηεο ζε εκπνξηθέο ζπκθσλίεο θαη ηελ
πνιηηηθή ηεο ζηαζεξφηεηα.
 πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Καηά ηνλ Salacuse (2003), έλαο ηξίηνο παξάγνληαο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηηο δηεζλείο
ζπλαιιαγέο είλαη ε παξνπζία δηαθνξεηηθψλ λνκηζκάησλ. Η ζπλαιιαγή ζε δηαθνξεηηθφ
λφκηζκα δεκηνπξγεί ηξία ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Δμαηηίαο ηεο αιιαγήο ηεο ηζνηηκίαο
ησλ λνκηζκάησλ κέζα ζην ρξφλν, ειινρεχεη ν θίλδπλνο νη πξαγκαηηθέο νηθνλνκηθέο
αμίεο ησλ ζπκθσλεκέλσλ ηηκψλ θαη πιεξσκψλ λα δηαθνξνπνηνχληαη κε απνηέιεζκα νη
επηρεηξήζεηο λα έξρνληαη αληηκέησπεο κε κε αλακελφκελα θέξδε ή δεκηέο.
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Σαπηφρξνλα, πνιιέο θνξέο νη εζληθέο θπβεξλήζεηο αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα επεξεάζνπλ
ηελ είζνδν θαη έμνδν ζπλαιιάγκαηνο απφ ηε ρψξα ηνπο κε απνηέιεζκα νη εκπνξηθέο
ζπκθσλίεο λα εμαξηψληαη άκεζα απφ ηε ζέιεζε ησλ θξαηψλ λα δηαηεξήζνπλ ειεχζεξε
ηελ δηαθίλεζε ζπλαιιάγκαηνο. Σέινο, ππάξρνπλ λνκίζκαηα κε ειάρηζηε ππφιεςε ζηε
δηεζλή αγνξά κε απνηέιεζκα λα κε γίλεηαη δεθηή ε αληαιιαγή ηνπο κε άιια ηζρπξά
λνκίζκαηα.
 Η δηαζηαχξσζε δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηψλ
Ο Salacuse (2003) αλαθέξεη φηη ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο
παληξεχνληαη δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο. Έλλνηεο φπσο επέλδπζε, θέξδνο, αλζξψπηλν
δηθαίσκα θαη εξγαζία ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθφ λφεκα αλά ηνλ θφζκν. Παξάιιεια, νη
άλζξσπνη βάζεη ηεο ηδενινγηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, έρνπλ ηελ ηάζε λα νκαδνπνηνχλ
ηνπο άιινπο ζε θαινχο θαη θαθνχο, ζε θίινπο θαη ερζξνχο, ζε εκάο θαη ηνπο άιινπο.
Αθφκα θαη ν πην αλνηρηφο ζε απφςεηο άλζξσπνο, έζησ θαη ππνζπλείδεηα, έρεη
δηακνξθψζεη θάπνηα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επέιηθηα κνληέια θνηλσληθψλ
ζηεξενηχπσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη αμηψλ.
 Η δηαζηαχξσζε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ
Ο Salacuse (2003) ηέινο αλαθέξεη φηη νη δηεζλείο ζπκθσλίεο δελ ελψλνπλ κφλν
γεσγξαθηθά ηνλ θφζκν, αιιά ηαπηφρξνλα δηαζηαπξψλνπλ θαη δηαθνξεηηθέο
θνπιηνχξεο. χκθσλα κε ηνλ Giddens (2002), νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ
είλαη πνιιέο θαη ηα απνδεθηά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
έξρνληαη ζε αληηδηαζηνιή κε απηφ πνπ ν δπηηθφο θφζκνο απνθαιεί «θαλνληθά». Σηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη δχζθνιν λα θαηαλνήζνπκε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ
πεπνηζήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα πξνζσπηθφηεηα κε δηαθνξεηηθή
απφ εκάο θνπιηνχξα, αλ πξψηα δελ εξκελεχζνπκε ηηο πνιηηηζκηθέο ηεο θαηαβνιέο.
Αθνχ ινηπφλ ε πνιηηηζκηθή θαηαγσγή επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο, δελ
ζα κπνξνχζε λα κελ επεξεάδεη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαπξαγκαηεχνληαη.

2.2 Οι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τισ διεθνεύσ επιχειρηματικϋσ
διαπραγματεύςεισ
Κάζε δηαπξαγκάηεπζε επεξεάδεηαη απφ θάπνηνπο παξάγνληεο. ηε βηβιηνγξαθία νη
παξάγνληεο απηνί ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηνπο άκεζνπο θαη ηνπο
έκκεζνπο.
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2.2.1

Άμεςοι

παρϊγοντεσ

που

επηρεϊζουν

τισ

διεθνεύσ

επιχειρηματικϋσ

διαπραγματεύςεισ

Οη άκεζνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ κηα δηαπξαγκάηεπζε πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ
άιισλ ην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, ην πσο αιιεινεμαξηψληαη
θαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηεο θάζε πιεπξάο. Γεληθφηεξα, άκεζνη είλαη νη
παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο ηα δχν κέξε κπνξνχλ σο έλα ζεκείν λα ειέγμνπλ θαη λα
αζθήζνπλ πάλσ ηνπο θάπνηα επηξξνή (Phatak & Habib, 1996).
ην ζρήκα 6 πνπ αθνινπζεί, απνηππψλνληαη νη άκεζνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο
δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο.

πζρεηηζκφο
δπλάκεσλ θαη
δηαπξαγκάηεπζε

Δπηζπκεηφ
απνηέιεζκα

Γηαδηθαζία
δηαπξαγκάηεπζεο
θαη απνηέιεζκα

εκεία
ζχγθξνπζεο

ρέζε αλάκεζα
ζηνπο
δηαπξαγκαηεπηέο
πξίλ & θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ

Άκεζα
ελδηαθεξφκελνη

τήκα 6. Οη άκεζοη παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηης
δηεζλείς επητεηρεκαηηθές δηαπραγκαηεύζεης

Οη παξάγνληεο απηνί επεξεάδνπλ άκεζα ηε δηαδηθαζία, ηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ θαη
ην απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ελψ παξάιιεια βξίζθνληαη θαη θάησ απφ ηελ
επηξξνή θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαπξαγκαηεπνκέλσλ. Οη δηαπξαγκαηεπφκελνη δελ έρνπλ
ηνλ απφιπην έιεγρν απηψλ ησλ παξαγφλησλ, φκσο κπνξνχλ ζε έλα βαζκφ λα ηνπο
επεξεάδνπλ θαη λα κεηαβάινπλ έηζη ηελ επίδξαζε ηνπο. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο δελ
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απνηεινχλ

ραξαθηεξηζηηθφ

γλψξηζκα

κφλν

ησλ

δηεζλψλ

επηρεηξεκαηηθψλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ, αιιά επεξεάδνπλ θάζε είδνπο επηρεηξεκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο
(Phatak & Habib, 1996).
Αλαιπηηθφηεξα νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη:
Ο ζπζρεηηζκόο δπλάκεωλ θαη ε αιιειεμάξηεζε ηωλ δηαπξαγκαηεπνκέλωλ
Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη δχν πιεπξέο απνθαζίδνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα πεηχρεη ε
θάζε κία ηνπο ζηφρνπο ηεο, δεκηνπξγείηαη κηα αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ηνπο. Οη ζηφρνη
ησλ δχν πιεπξψλ δελ είλαη απαξαίηεην λα ηαπηίδνληαη. Κάπνηεο θνξέο νη δχν πιεπξέο
έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο, ελψ θάπνηεο άιιεο ηειείσο δηαθνξεηηθνχο ή αθφκα θαη
αληηθξνπφκελνπο. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε κηα δηαπξαγκάηεπζε είλαη φηη
αλεμάξηεηα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε θάζε πιεπξά, πηζηεχεη φηη κπνξεί λα
επηηχρεη θαιχηεξν απνηέιεζκα κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ άιιε θαη γηα ην ιφγν
απηφ βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο καδί ηεο. Η θχζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ δχν
πιεπξψλ, θαζψο επίζεο θαη ην πψο ηελ αληηιακβάλεηαη ε θάζε κηα δηαδξακαηίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα
επηιέμνπλ νη δχν πιεπξέο (Phatak & Habib, 1996).
Η θχζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ δχν πιεπξψλ, ην πφζν ζεκαληηθή ζεσξεί ε θάζε
πιεπξά ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηελ άιιε θαη ν αξηζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ
επηινγψλ πνπ έρεη ε θάζε κηα, είλαη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ θαη ην ζπζρεηηζκφ
ησλ δπλάκεσλ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Αλ ν ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ επλνεί κία απφ
ηηο δχν πιεπξέο, απηή είλαη πνιχ πηζαλφ λα επηρεηξήζεη λα πάξεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο
ππφ ηνλ έιεγρν ηεο θαη λα πηνζεηήζεη κηα πην επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηελ ψξα πνπ ε
άιιε πιεπξά ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα θάλεη κεγαιχηεξεο παξαρσξήζεηο πξνθεηκέλνπ
λα δηαηεξήζεη ηε ζρέζε θαη λα πεηχρεη ην ζχλνιν ή έλα κέξνο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο
(Phatak & Habib, 1996).
εκεία ζύγθξνπζεο
ε κηα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ππάξρεη ηφζν ην ζηνηρείν ηεο ζπλεξγαζίαο φζν θαη
εθείλν ηεο ζχγθξνπζεο. Καη νη δχν πιεπξέο έρνπλ θάπνηα θνηλά ζεκεία θαη ζέινπλ
κέζα απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο λα θηάζνπλ ζε έλα απνηέιεζκα πνπ ζα ηνπο ηθαλνπνηεί
φινπο. Όκσο είλαη πηζαλφ ζε νξηζκέλα ζέκαηα λα ππάξρεη ζχγθξνπζε απφςεσλ ή
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ζπκθεξφλησλ. Όζν νη δχν πιεπξέο ζπκθσλνχλ ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θχξηα ζέκαηα,
ηφζν απνκαθξχλεηαη ην ελδερφκελν ηεο ζχγθξνπζεο.

Όηαλ φκσο νη δχν πιεπξέο

δηαθσλνχλ ζε βαζηθά ζεκεία, ην ελδερφκελν ηεο ζχγθξνπζεο θαη ην ερζξηθφ θιίκα
νινέλα θαη κεγαιψλνπλ (Phatak & Habib, 1996).
ηηο πεξηπηψζεηο δηαπξαγκάηεπζεο win- win, νη πηζαλφηεηεο λα ππάξμεη θιίκα
ζπλεξγαζίαο εληζρχνληαη ζεκαληηθά. Αληίζεηα, ζε δηαπξαγκαηεχζεηο win- lose, ε
ζχγθξνπζε είλαη κάιινλ αλαπφθεπθηε. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο
νη δηαπξαγκαηεπηέο ληψζνπλ φηη ππάξρεη ζχγθξνπζε, ρσξίο φκσο απηή λα είλαη
πξαγκαηηθή θαη ηφηε πηνζεηνχλ ηελ αλάινγε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηελ άιιε πιεπξά.
Απηφ είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί φηαλ νη δχν πιεπξέο δελ γλσξίδνληαη θαιά κεηαμχ ηνπο,
νπφηε είλαη επθνιφηεξν λα ππάξμνπλ παξαλνήζεηο (Phatak & Habib, 1996).
Η ζρέζε ηωλ δηαπξαγκαηεπηώλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ δηαπξαγκαηεύζεωλ
Οη δηαπξαγκαηεπηέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαδηθαζία κε ηελ εκπεηξία θαη
ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. Η πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε δηαπξαγκαηεπηή δηαδξακαηίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν. Καηά ζπλέπεηα, νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ νη δηαπξαγκαηεπηέο
κεηαμχ ηνπο ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη
ζεκαληηθέο. Όηαλ έρνπλ πξνεγεζεί θαη άιιεο ζπλαληήζεηο, ε γλψκε πνπ ζρεκάηηζε ε
θάζε πιεπξά γηα ηελ άιιε ζα έρεη επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ παξνχζα
δηαπξαγκάηεπζε. Αλ γηα παξάδεηγκα νη δχν πιεπξέο έρνπλ παξειζφλ νκαιήο θαη
θεξδνθφξαο ζπλεξγαζίαο είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ζηελ παξνχζα δηαπξαγκάηεπζε ζα
ππάξρεη

ζεηηθή

πξνδηάζεζε

θαη

θιίκα

ζπλεξγαζίαο.

Δηδηθά

ζηηο

δηεζλείο

δηαπξαγκαηεχζεηο, φπνπ πνιιέο θνξέο νη δχν πιεπξέο είλαη άγλσζηεο κεηαμχ ηνπο θαη
ππάξρεη έιιεηςε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ άιιε πιεπξά, ε πξψηε εληχπσζε παίδεη πνιχ
ζεκαληηθφ ξφιν. ηελ νπζία ε δηαπξαγκάηεπζε απνηειεί κηα ζπλερή δηαδηθαζία φπνπ
ε θάζε ζπλάληεζε ησλ δχν πιεπξψλ απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ επφκελε θαη
επεξεάδεη ην θιίκα θαηά αλάινγν ηξφπν, πξηλ αθφκα μεθηλήζνπλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο
(Phatak & Habib, 1996).
Επηζπκεηό απνηέιεζκα
πλήζσο θαιφ απνηέιεζκα κηαο δηαπξαγκάηεπζεο ζεσξείηαη εθείλν πνπ εμαζθαιίδεη
νηθνλνκηθά νθέιε. Απηφ πνπ πξέπεη λα αλαξσηεζεί θαλείο πξνηνχ θξίλεη ην
απνηέιεζκα κηαο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ην πνηνη ήηαλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηελ θάζε
πιεπξά ζην ηξαπέδη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Ήηαλ ε επίηεπμε θέξδνπο απφ ηελ παξνχζα
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ζπκθσλία ή ε εμαζθάιηζε κηαο κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο; Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε
ζηξαηεγηθή πνπ ζα επηιέμεη ε θάζε πιεπξά ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην επηζπκεηφ γηα απηήλ απνηέιεζκα (Phatak & Habib, 1996).
Οη επηδξάζεηο από ηνπο άκεζα ελδηαθεξόκελνπο
ε κηα δηαπξαγκάηεπζε νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη είλαη νη δηαπξαγκαηεπηέο θαη νη
επηρεηξήζεηο, ηα ζηειέρε ηνπο, νη ππάιιεινη θαη ηα δηνηθεηηθά ηνπο ζπκβνχιηα. Όπσο
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε θνπιηνχξα ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ θαη ε εκπεηξία ηνπο
παίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Δπίζεο, νη
επηδηψμεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ θαη ησλ ππαιιήισλ,
ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα επηιεγνχλ, νη πξνζθνξέο πνπ ζα γίλνπλ θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ε ιήςε ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ ζα θέξνπλ ηε
ζθξαγίδα φισλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (Phatak & Habib, 1996).
2.2.2 Έμμεςοι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τισ διεθνεύσ επιχειρηματικϋσ
διαπραγματεύςεισ

Οη έκκεζνη παξάγνληεο είλαη εθείλνη πνπ αλαθέξνληαη ζε δπλάκεηο ηνπ πεξηβάιινληνο
πνπ είλαη έμσ απφ ηε ζθαίξα επηξξνήο θαη ηνλ έιεγρν νπνηαζδήπνηε εθ ησλ δχν
πιεπξψλ. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη νη θπβεξλεηηθνί έιεγρνη, ε αζηάζεηα ηνπ δηεζλνχο
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, νη δηαθνξέο θνπιηνχξαο θιπ. (Phatak & Habib, 1996).
ην ζρήκα 7 πνπ αθνινπζεί, απνηππψλνληαη νη έκκεζνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
ηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο.
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τήκα 7. Οη έκκεζοη παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηης
δηεζλείς επητεηρεκαηηθές δηαπραγκαηεύζεης

Οη έκκεζνη παξάγνληεο ζεσξνχληαη σο νη θχξηνη ππαίηηνη γηα ηελ απμεκέλε δπζθνιία
θαη πνιππινθφηεηα ησλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Οη παξάγνληεο
απηνί δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη νξγαληζκνί ζηε
δηεζλή ζθελή θαη θάζε δηαπξαγκαηεπηήο πνπ αζρνιείηαη κε δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο
ζα πξέπεη λα ηνπο ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ (Salacuse, 1988).
Αλαιπηηθφηεξα νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη:
Πνιηηηθόο θαη λνκηθόο πινπξαιηζκόο
Όηαλ νη επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο ησλ εζληθψλ ηνπο ζπλφξσλ έξρνληαη
ζε επαθή κε ην πνιηηηθφ θαη λνκηθφ ζχζηεκα άιισλ ρσξψλ, ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα
δηαθέξνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα αληίζηνηρα εγρψξηα. Κάζε δηεζλήο
επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην
λνκηθφ ζχζηεκα ησλ ρσξψλ πνπ αθνξά. Απφ ρψξα ζε ρψξα δηάθνξνη λφκνη
απαγνξεχνπλ νξηζκέλνπο ηχπνπο ζπλαιιαγψλ, φπσο ε εμαγσγή ηερλνινγίαο κε πηζαλέο
ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο. Δπίζεο, ζε θάπνηεο ρψξεο νξηζκέλνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο

17

είλαη θιεηζηνί γηα ακηγψο μέλεο επηρεηξήζεηο. πλεπψο κηα μέλε επηρείξεζε πνπ ζέιεη
λα εηζέιζεη ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θνηλνπξαμία κε κηα
εγρψξηα επηρείξεζε (Salacuse, 1988).
Σν πνιηηηθφ ζθεληθφ θαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή θάζε ρψξαο, επεξεάδνπλ ζε κεγάιν
βαζκφ ηηο δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπκθσλίεο. Πνιιέο θνξέο επηρεηξεκαηίεο
έξρνληαη αληηκέησπνη κε αδηέμνδα πνπ νθείινληαη ζηηο αληηθξνπφκελεο εμσηεξηθέο
πνιηηηθέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη. Δίλαη ζεκαληηθφ, ινηπφλ, γηα
θάζε δηαπξαγκαηεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζε κηα δηεζλή δηαπξαγκάηεπζε λα γλσξίδεη θαη
λα θαηαιαβαίλεη φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη ζηε δηαδηθαζία απφ ηηο
πνιηηηθέο θαη ηα λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ πνπ επεξεάδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ
ην απνηέιεζκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (Salacuse, 1988).
Δηεζλείο νηθνλνκηθνί παξάγνληεο
Οη δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ
ζπλππάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά λνκίζκαηα, νη αμίεο ησλ νπνίσλ κεηαβάιινληαη
θαζεκεξηλά. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί κηα πξφζζεηε πεγή αβεβαηφηεηαο θαη είλαη
έλαο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε
κηαο δηεζλνχο ζπκθσλίαο. Η επηινγή ηνπ λνκίζκαηνο πνπ ζα εθαξκνζηεί ε ζπκθσλία,
αλ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη θαηάιιειεο ξήηξεο πξνζηαζίαο, κπνξεί λα κεηαηξέςεη
κηα ακνηβαία επηθεξδή ζπκθσλία ζε πνιχ θεξδνθφξα γηα ηελ κηα πιεπξά θαη
θαηαζηξνθηθή γηα ηελ άιιε. Σν ξίζθν απηφ κεγαιψλεη φζν πην αζηαζέο είλαη ην
λφκηζκα πνπ επηιέγεηαη. Δπίζεο, νη ζπλαιιαγκαηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ ζε
θάπνηεο ρψξεο επεξεάδνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε κηα μέλε επηρείξεζε. Γηα
παξάδεηγκα, ε δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα πιεξψζεη ηηο εηζαγσγέο ηεο ζε
ζπλάιιαγκα ή λα ζηείιεη θέξδε γηα επαλαπαηξηζκφ ζηε κεηέξα επηρείξεζε ζην
εμσηεξηθφ, εμαξηάηαη απφ ηνπο εθάζηνηε πεξηνξηζκνχο ηεο θπβέξλεζεο. Έηζη ινηπφλ,
είλαη ζεκαληηθφ θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε κηαο δηεζλνχο ζπκθσλίαο λα πξνζηίζεληαη νη
απαξαίηεηεο

ξήηξεο

πνπ

ζα

πξνζηαηεχνπλ

απφ

απφηνκεο

αιιαγέο

ζηηο

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη λα πξνβιέπνληαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη
ζπλαιιαγκαηηθνί πεξηνξηζκνί δε ζα εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο
(Salacuse, 1988).
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Κπβεξλεηηθνί έιεγρνη θαη γξαθεηνθξαηία
Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ζηελ
νπνία ε θπβέξλεζε ειέγρεη θαη ξπζκίδεη θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη
νξγαληζκνχο. Ιδίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ηα πξψελ θνκκνπληζηηθά θξάηε, νη
εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο παξαθνινπζνχληαη ζηελά απφ ηελ θπβέξλεζε, ε νπνία είλαη
παξνχζα ζε θάζε δηαπξαγκάηεπζε εγρψξηαο επηρείξεζεο κε θάπνηα μέλε. Πνιιέο
θνξέο νιφθιεξνη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο, φπσο νη αεξνκεηαθνξέο, ε παξαγσγή
ελέξγεηαο θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο, είλαη απνθιεηζηηθά θξαηηθνί θαη απαγνξεχεηαη ε
δξαζηεξηνπνίεζε ζε απηνχο νπνηαζδήπνηε ηδησηηθήο επηρείξεζεο, είηε πξφθεηηαη γηα
εγρψξηα είηε γηα μέλε. Γηαθνξέο παξαηεξνχληαη επίζεο απφ ρψξα ζε ρψξα φζνλ αθνξά
ην κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
ε κεξηθέο ρψξεο ν δεκφζηνο ηνκέαο είλαη ηφζν κεγάινο θαη δπζθίλεηνο κε
απνηέιεζκα νη δηαδηθαζίεο λα είλαη ηφζν ρξνλνβφξεο, ψζηε ε εθαξκνγή θάπνηαο
ζπκθσλίαο πνπ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ λα θαζπζηεξεί ππεξβνιηθά θαη ζε κεξηθέο
πεξηπηψζεηο λα κε πξαγκαηνπνηείηαη θαη πνηέ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη δηαπξαγκαηεχζεηο
απαηηνχλ κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη γλψζε ησλ θπβεξλεηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη
ειέγρσλ, αιιά θαη ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ ε ζπκθσλία ε
νπνία ελδερνκέλσο λα επηηεπρζεί λα κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί ρσξίο θξαηηθέο
αληηξξήζεηο ή γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα (Salacuse, 1988).
Αζηάζεηα θαη αιιαγή
Σα ηειεπηαία ρξφληα νη αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο βξίζθνληαη ζε κηα θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη φπνηεο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ είλαη σο έλα
βαζκφ πξνβιέςηκεο θαη αλακελφκελεο. Παξφια απηά, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην ζε
νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. ε πνιιέο ρψξεο θπξηαξρεί αζηάζεηα θαη αβεβαηφηεηα, ηφζν
πνιηηηθή φζν θαη νηθνλνκηθή. Πξαμηθνπήκαηα, ζπγθξνχζεηο, κεγάιεο απεξγίεο,
αιιαγέο θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη άιιεο παξφκνηεο θαηαζηάζεηο δελ είλαη
αζπλήζηζηεο ζε θάπνηεο ρψξεο. Λακβάλνληαο ππφςε απηφ, φπνηνο ελδηαθέξεηαη λα
μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχζεηο ζε κηα μέλε ρψξα, ηδηαίηεξα αλ απηή δελ είλαη γλσζηή γηα
ην ζηαζεξφ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ηεο πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα είλαη
πξνεηνηκαζκέλνο.

Ο

δηεζλήο

δηαπξαγκαηεπηήο

ζα

πξέπεη

λα

είλαη

άξηζηα

πιεξνθνξεκέλνο γηα ηελ ρψξα κε ηελ νπνία ζα δηαπξαγκαηεπηεί. ε ζπλεξγαζία κε
εηδηθνχο αλαιπηέο, ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ ελ ιφγσ ρψξα θαη ην
πηζαλφ ξίζθν πνπ ζα θιεζεί λα πάξεη εμαηηίαο ηεο αζηάζεηαο ζηελ πεξηνρή.
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Υξεζηκνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαη γλσξίδνληαο ηα πηζαλφηεξα νηθνλνκηθά
θαη πνιηηηθά ζελάξηα ζα κπνξέζεη λα δηαπξαγκαηεπηεί ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζπκθσλία.
ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπκθσλία ξήηξεο
πξνζηαζίαο ή ξήηξεο γηα εχθνιε αθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο (Salacuse, 1988).
Ιδενινγηθέο δηαθνξέο
πλήζσο αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ θαηνηθνχλ ζε έλα θξάηνο ππάξρεη θνηλή ηδενινγία.
Αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη κηα εληαία ηδενινγία πνπ λα ηνπο εθθξάδεη φινπο, ππάξρεη
ζίγνπξα κηα θπξίαξρε ηδενινγία ηελ νπνία αζπάδνληαη νη πεξηζζφηεξνη θαη ηε
γλσξίδνπλ φινη. Έηζη, ζε κηα εγρψξηα δηαπξαγκάηεπζε θάπνηα πξάγκαηα, φπσο ε
ηζφηεηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ή ε πνιηηηθή ειεπζεξία θαη ην δηθαίσκα θαηνρήο
πεξηνπζίαο, ζεσξνχληαη απηνλφεηα αλάκεζα ζηνπο δηαπξαγκαηεπφκελνπο. Απηφ φκσο
δε ζπκβαίλεη παληνχ. Σν ζηέιερνο πνπ ζα αζρνιεζεί κε δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο ζα
πξέπεη λα γλσξίδεη φηη νη ηδενινγηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθψλ
ρσξψλ είλαη κεξηθέο θνξέο πνιχ κεγάιεο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, δχν ηδενινγίεο δελ
είλαη απιά δηαθνξεηηθέο, αιιά ηπραίλεη θαη λα ζπγθξνχνληαη. Απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα
κεηαμχ ησλ ηδενινγηθψλ πεπνηζήζεσλ ζε δηάθνξα θξάηε απμάλεη ηηο επηθνηλσληαθέο
δπζθνιίεο ζηηο δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζα πξέπεη ν δηεζλήο δηαπξαγκαηεπηήο λα
βξεη κηα κέζε νδφ πξνθεηκέλνπ λα θέξεη εηο πέξαο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη λα πεηχρεη
κηα ζπκθσλία απνδεθηή θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο (Salacuse, 1988).
Κνπιηνύξα
Οη δηαθνξέο θνπιηνχξαο αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε κηα δηαπξαγκάηεπζε
παίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζην πψο ζα ζπκπεξηθεξζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
Άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαίλεηαη φηη δηαπξαγκαηεχνληαη δηαθνξεηηθά
(Salacuse, 1988). χκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο, απφ φινπο ηνπο
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, νη
δηαθνξέο θνπιηνχξαο είλαη εθείλεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηνλ πην θαζνξηζηηθφ ξφιν
(Maude, 2014).
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Κεφϊλαιο 3. τοιχεύα τησ κουλτούρασ που επηρεϊζουν τισ
Διεθνεύσ Διαπραγματεύςεισ
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε θνπιηνχξα απνηειεί έλα
ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. χκθσλα κε
ηνπο Khakhar θαη Rammal (2012), ε θνπιηνχξα απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά: α) είλαη έκθπηε θαη δε δηδάζθεηαη, β) φιεο νη πηπρέο ηεο
αιιεινζπλδένληαη θαη γ) θαζνξίδεη ηα φξηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ αλζξψπσλ.
Άξα, ε θνπιηνχξα είλαη έλα ζχλνιν ελλνηψλ, αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ πνπ
αιιειεπηδξνχλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο θάζε νκάδαο. Ο Geert Hofstede
(1980) ρξεζηκνπνηεί ηελ θνπιηνχξα σο ην «ζπιινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κπαινχ
πνπ μερσξίδεη ηα κέιε κηαο θαηεγνξίαο αλζξψπσλ απφ εθείλνπο κηαο άιιεο». Η εζληθή
θνπιηνχξα ινηπφλ είλαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνεηηθνχ καο πξνγξακκαηηζκνχ
πνπ κνηξαδφκαζηε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ζπκπαηξηψηεο καο θαη φρη κε ηνπο
πνιίηεο άιισλ ρσξψλ.
χκθσλα κε ηνλ Hofstede (1980), ππάξρνπλ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο πνπ δηαρσξίδνπλ ηε
δηεζλή θνπιηνχξα. Αλαιπηηθφηεξα νη δηαζηάζεηο απηέο είλαη:
 Η απφζηαζε ηεο εμνπζίαο
Πξφθεηηαη γηα ηελ απφζηαζε ηεο εμνπζίαο θαηά ηελ νπνία ηα ιηγφηεξν ηζρπξά κέιε ζε
έλαλ νξγαληζκφ κπνξνχλ λα απνδερηνχλ ηελ άληζε θαηαλνκή εμνπζίαο. Η
ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε έρεη ζεκαζία θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηαηί
αλάινγα κε ηελ απφζηαζε επηβξαδχλεηαη ή επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία.
 Ο αηνκηθηζκφο ζε αληίζεζε κε ηνλ θνιεθηηβηζκφ
ηε δηάζηαζε απηή θαίλεηαη θαηά πφζν κηα θνπιηνχξα εληζρχεη ηνλ αηνκηθηζκφ ή ηελ
νκάδα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα φια ηεο ηα κέιε. Οη θνηλσλίεο πνπ είλαη νξγαλσκέλεο ζε
νκάδεο εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ
δηαπξαγκαηεπηψλ, ελψ ζηηο θνηλσλίεο κε αηνκηθηζηηθή νξγάλσζε ζεκαζία έρεη ε
ηθαλφηεηα ησλ κειψλ ηεο θαη φρη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.
 Οη αξζεληθέο θαη ζειπθέο θνπιηνχξεο
Οη αξζεληθέο θνπιηνχξεο ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ απφθηεζε αγαζψλ θαη
ρξεκάησλ, ρσξίο λα αζρνινχληαη κε ηελ επεκεξία ησλ ππνινίπσλ. Καηά ηε δηάξθεηα
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ηεο δηαπξαγκάηεπζεο εκθαλίδνπλ έλα αληαγσληζηηθφ πξφζσπν. Αληίζεηα, νη
θνπιηνχξεο κε ζειπθφ ραξαθηήξα ελδηαθέξνληαη γηα ην θνηλσληθφ θαιφ θαη ην βηνηηθφ
επίπεδν ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη πην
επηξξεπείο ζην ζπκβηβαζκφ.
 Η απνθπγή ηεο αβεβαηφηεηαο
Η απνθπγή ηεο αβεβαηφηεηαο πεξηγξάθεη ζε πνηα έθηαζε κηα ρψξα πξνγξακκαηίδεη ηα
κέιε ηεο λα ληψζνπλ είηε άλεηα είηε άβνια ζε θαηαζηάζεηο ρσξίο δνκή (Lewicki et al.,
2004). Ωο πξνο ηε δηαπξαγκάηεπζε, ηα κέξε πνπ είλαη ζπλεζηζκέλα ζε κε δνκεκέλεο
θαηαζηάζεηο πξνζαξκφδνληαη κε κεγαιχηεξε επθνιία ζε κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ζε
αληίζεζε κε ηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ θνηλσλίεο πνπ απνθεχγνπλ ηελ
αβεβαηφηεηα.
Πνιινί εξεπλεηέο δηαθξίλνπλ νκνηφηεηεο ζηα ζεκεία φπνπ ε θνπιηνχξα επεξεάδεη ηε
δηαπξαγκάηεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Lewicki θαη ζπλεξγάηεο (2004), Danciu (2010),
Hollensen (2008) θαη Herbig θαη Kramer (1991) επηζεκαίλνπλ ηηο εμήο νκνηφηεηεο:
ε ζέκαηα πρφηοθόιιοσ
Η εζηκνηππία ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαπξαγκαηεπφκελσλ κεξψλ ζπρλά δηαθέξεη
θαη εθθξάδεη ην πφζν ηππηθφο ή νηθείνο είλαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο ησλ δχν πιεπξψλ.
Μηιψληαο γηα ζέκαηα πξσηνθφιινπ, αλαθεξφκαζηε ζηηο πξνζθσλήζεηο, ηε ρξήζε
επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ, ηνπο ελδπκαηνινγηθνχο θαλφλεο, ηηο ρεηξαςίεο θαη
ρεηξνλνκίεο, ηα δψξα θαη ην ρηνχκνξ. Η αληαιιαγή επαγγεικαηηθψλ δψξσλ θαηέρεη
δηαθνξεηηθή ζέζε ζε θάζε θνπιηνχξα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα δψξα
ππνδειψλνπλ ην status ηεο εηαηξίαο θαη ηε ζεκαληηθφηεηα κηαο πηζαλήο ζπλεξγαζίαο,
ελψ ζε θάπνηεο άιιεο θνπιηνχξεο κεηαθξάδνληαη σο δείγκα δσξνδνθίαο.
Αθφκε, δήηεκα πξσηνθφιινπ απνηειεί θαη ν ρψξνο φπνπ ζα δηεμαρζεί ε
δηαπξαγκάηεπζε. Τπάξρνπλ θνπιηνχξεο πνπ επηζπκνχλ λα νξγαλψλνπλ ηηο
επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο, φπσο γξαθεία εηαηξηψλ, ελψ άιιεο
θνπιηνχξεο ζε πεξηζζφηεξν νηθείνπο θαη άλεηνπο ρψξνπο, φπσο εζηηαηφξηα.
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη φια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη πξνζερηηθφο,
αθνχ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ηεξείηαη ην πξσηφθνιιν, δεκηνπξγείηαη αξλεηηθή
εηθφλα θαη πξνθαηαβάιιεηαη ε κία πιεπξά γηα ηελ ζνβαξφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο
άιιεο.
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ε ζέκαηα επηθοηλφλίας
Η επηθνηλσλία δηαρσξίδεηαη ζε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή. Η ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη ε
γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα κέξε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.
Δίλαη πνιχ πηζαλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο λα δεκηνπξγεζνχλ
παξεμεγήζεηο απφ ηε ρξήζε θάπνησλ ιέμεσλ πνπ ζε θάζε θνπιηνχξα κπνξεί λα
εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά θαη λα έρνπλ πξνζβιεηηθφ λφεκα.
Η κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, δειαδή νη ρεηξνλνκίεο, ε
ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ θαη ησλ καηηψλ. Υξεηάδεηαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή, γηαηί αλ ν δηαπξαγκαηεπηήο δελ γλσξίδεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ θνπιηνχξα ηεο απέλαληη πιεπξάο, είλαη πηζαλφ λα θέξεη ζε δχζθνιε ζέζε ηνλ
νκφινγφ ηνπ.
ε ζέκαηα ζορύβοσ
Οη ήρνη πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ νκηιία, ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ, ηα ρηππήκαηα ησλ
δαρηχισλ ζην ηξαπέδη, ην κάζεκα ηζίριαο θ.α. απνηεινχλ ζνξχβνπο. Αθφκε, πεγέο
ζνξχβνπ είλαη θαη ζπκπεξηθνξέο φπσο ε έληνλε νπηηθή επαθή, ε κηθξή απφζηαζε απφ
ην ζπλνκηιεηή, ε ππεξβνιηθή νηθεηφηεηα θαη γεληθφηεξα ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα
δεκηνπξγήζνπλ λεπξηθφηεηα θαη ακεραλία ζηελ απέλαληη πιεπξά.
ηελ αληίιευε ηοσ τρόλοσ
Πνιιέο θνξέο ε δηάζηαζε ζηελ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο
παξεμεγήζεηο, θαζψο έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία θαη αμία γηα ηνλ θάζε πνιηηηζκφ. ηηο
πξννδεπηηθέο θνηλσλίεο, ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αθξίβεηα, ηε ζπλέπεηα
θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα. Σα ρξνληθά φξηα κηαο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξέπεη
λα ηεξνχληαη απζηεξά θαη νπνηαδήπνηε ρξνληθή απφθιηζε ζεσξείηαη ζπαηάιε ρξφλνπ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο πην παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο θχξην κέιεκα είλαη ε
νηθνδφκεζε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο, έηζη ψζηε λα πξνρσξήζεη νκαιά ε
ζπλεξγαζία. Αθφκε, νη πην παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο επηδηψθνπλ θάζε ζέκα λα
δηεπζεηείηαη ηε ζηηγκή πνπ πξέπεη, ψζηε λα κελ ππάξρεη ζχγρπζε θαη λα κπνξνχλ λα
δηαζέζνπλ ζε απηφ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν. Βέβαηα, κε απηή ηελ ηαθηηθή είλαη πηζαλφ
λα

επηβξαδχλεηαη

ε

εμέιημε

ηεο

δηαδηθαζίαο.

Δπνκέλσο,

ζπρλά

νη

δχν

δηαπξαγκαηεπφκελεο πιεπξέο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο
ηεο θνπιηνχξαο ηνπο.
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ηο ηη είλαη δηαπραγκάηεσζε
Η θάζε θνπιηνχξα αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ην ηη είλαη δηαπξαγκάηεπζε.

Η

δηαπξαγκαηεπφκελε πιεπξά πνπ αθνινπζεί αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή, ζεσξεί ηε
δηαπξαγκάηεπζε σο κηα δηαδηθαζία λίθεο- ήηηαο, νπφηε επηδηψθεη ηε λίθε. Αλ δηέπεηαη
απφ ζπλεξγαηηθφ πλεχκα, ηφηε επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία γηα θνηλφ ζθνπφ θαη ηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ νθέινπο. ηελ
πεξίπησζε πνπ νη δχν δηαπξαγκαηεπφκελεο πιεπξέο αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ
πεξηπηψζεηο, ηφηε ε πξψηε θηλείηαη εηο βάξνο ηεο δεχηεξεο θαη ζπρλά θεξδίδεη ηα
πεξηζζφηεξα απφ κηα ζπκθσλία.
ηελ επηιογή ηοσ δηαπραγκαηεσηή
Η θάζε θνπιηνχξα θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ δηαπξαγκαηεπηή ή ηεο
δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο κηαο επηρείξεζεο. πλήζσο, ε ζέζε ηνπ ζηειέρνπο ζηελ
εηαηξία απνηειεί θξηηήξην επηινγήο. Δπίζεο, ε επηινγή ηνπ δηαπξαγκαηεπηή κπνξεί λα
εμαξηεζεί απφ ηελ εκπεηξία θαη γλψζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ην θχιν, ηηο
δηαζπλδέζεηο θ.α. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα θξηηήξηα γηα ηελ
επηινγή ηνπ δηαπξαγκαηεπηή δηαθέξνπλ απφ ηνλ έλα πνιηηηζκφ ζηνλ άιιν θαη ε
ηθαλφηεηα ηνπ δηαπξαγκαηεπηή δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά απφ δηαθνξεηηθά δεδνκέλα.
ε ζέκαηα αλάιευες ρίζθοσ θαη ιήυες αποθάζεφλ
Η αλάιεςε ξίζθνπ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε εμαξηάηαη απφ
ηελ θνπιηνχξα ε νπνία θαζνξίδεη πφζν πξφζπκνο είλαη λα δηαθηλδπλεχεη ν θάζε
δηαπξαγκαηεπηήο θαη πφζε εμνπζία θαηέρεη, ψζηε λα ην θάλεη. Τπάξρνπλ ζπληεξεηηθέο
θνπιηνχξεο κε έληνλα ζηνηρεία γξαθεηνθξαηίαο ζηηο νπνίεο ε εμνπζία γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ πεξηνξίδεηαη ζε έλα άηνκν πνπ ζπλήζσο εγείηαη ηεο νκάδαο ή ηεο
επηρείξηζεο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, νη δηαπξαγκαηεπηέο νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ζηελ
αλψηεξε δηνίθεζε ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηε ζπλάληεζε, έηζη ψζηε λα ιάβεη εθείλε ηηο
απνθάζεηο. Σέηνηνπ είδνπο πνιηηηζκνί έρνπλ ζηελά πεξηζψξηα ζηελ αλάιεςε θηλδχλνπ
θαη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηε ιήςε απνθάζεσλ εμαηηίαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ
αθνινπζνχλ.
ε αληίζεηε πεξίπησζε, ππάξρνπλ θνπιηνχξεο πνπ δηαζέηνπλ δηαπξαγκαηεπηέο
έηνηκνπο λα αλαιάβνπλ ην ξίζθν ζθνπεχνληαο ζην κεγαιχηεξν θέξδνο θαη ηελ
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εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή νη δηαπξαγκαηεπηέο ιακβάλνπλ επί ηφπνπ
απνθάζεηο, έηζη ψζηε λα νινθιεξψζνπλ έγθαηξα ηε ζπκθσλία.
ε ζέκαηα ζύλαυες θαη οιοθιήρφζες κηας ζσκθφλίας
Η ζχλαςε θαη νινθιήξσζε κηαο ζπκθσλίαο εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ θνπιηνχξα ησλ
δηαπξαγκαηεπφκελσλ πιεπξψλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα κέξε θαηαιήγνπλ ζε
ζπκθσλία θαη ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο πνηθίιεη αλάινγα κε ην ηη ζεσξεί σο ζπκθσλία ε
θάζε θνπιηνχξα. Παξάιιεια, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, γηα λα επηθπξσζεί κηα
ζπκθσλία ρξεηάδνληαη γξαπηά ζπκβφιαηα, ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη φια ηα δεηήκαηα
γηα ηα νπνία δηαπξαγκαηεχηεθαλ νη δχν πιεπξέο. Τπάξρνπλ φκσο θαη νξηζκέλνη
πνιηηηζκνί πνπ ζεσξνχλ πξνζβιεηηθή ηελ έγγξαθε ζπκθσλία, αθνχ ηελ εθιακβάλνπλ
σο ζηνηρείν έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο ζην πξφζσπν ηνπο.
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Κεφϊλαιο 4. Οδηγόσ Διεθνών Διαπραγματεύςεων ςε χώρεσ
ϊμεςου ενδιαφϋροντοσ για την Ελλϊδα
Η πξαθηηθή ησλ δηεζλψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ έρεη απαζρνιήζεη ηδηαηηέξσο ηνπο
επηζηήκνλεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαγξάςνπλ φια απηά ηα νπνία πξέπεη λα
γλσξίδεη ή λα πξνζέμεη έλα δηαπξαγκαηεπηήο, πξηλ μεθηλήζεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε
ηνλ αληίζηνηρν δηαπξαγκαηεπηή κηαο άιιεο ρψξαο.

Καηά θαηξνχο έρνπλ γξαθεί

δηάθνξα άξζξα θαη βηβιία, πνπ αλαθέξνληαη ζε πξαθηηθέο κεζφδνπο θαη ζπκπεξηθνξέο
“θιεηδηά”, ψζηε λα θαηαθέξεη ν δηαπξαγκαηεπηήο λα θαηαλνήζεη, αξρηθά, ηελ
θνπιηνχξα ηνπ απέλαληη δηαπξαγκαηεπηή, λα ηελ πξνζαξκφζεη ζηελ θνπιηνχξα ηεο
δηθήο ηνπ ρψξαο θαη λα ηηο ζπλδπάζεη, απνζθνπψληαο πάληα ζηελ επίηεπμε ηνπ
βέιηηζηνπ δπλαηνχ δηαπξαγκαηεπηηθνχ απνηειέζκαηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ
εθπξνζσπεί.
Ωζηφζν, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη νδεγνί πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη ελδεηθηηθνί θαη
πξνζπαζνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ αλαγλψζηε λα απνθχγεη ζεκαληηθά ιάζε πνπ κπνξεί
λα θνζηίζνπλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Η πνιππινθφηεηα ηφζν
ησλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ θαλφλσλ φζν θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
δηάθνξσλ

ιαψλ,

θαζηζηνχλ

αδχλαηε

ηελ

ζέζπηζε

νξίσλ

ζηελ

δηαδηθαζία

δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ δπν δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη δηεζλείο
δηαπξαγκαηεπηέο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη καζαίλνληαο γηα ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηελ θνπιηνχξαο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ δηαπξαγκαηεπηή, είηε κέζσ
εγρεηξηδίσλ θαη βηβιηνγξαθηθψλ κειεηψλ είηε δεηψληαο ηε ζπκβνπιή αλζξψπσλ πνπ
γλσξίδνπλ εθ πείξαο ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο απηήο.
ηελ πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία έλαο
δηαπξαγκαηεπηήο

πξέπεη

λα

δψζεη

πξνζνρή,

ζηα

πιαίζηα

κηαο

δηεζλνχο

δηαπξαγκάηεπζεο, ν James K. Sebenius, ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν “The Hidden
Challenge of Cross-Border Negotiations”, παξαζέηεη ηελ παξαθάησ ιίζηα βαζηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ πνπ θάζε δηαπξαγκαηεπηήο νθείιεη λα γλσξίδεη.
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Πίλαθας 1: Καηάιογος Dos & Dont’s

Καηάιογος Dos & Dont’s
Χαηρεηηζκοί

Πσο νη άλζξσπνη ραηξεηίδνληαη ή απεπζχλνληαη ν έλαο ζηνλ άιιν? Ση ξφιν
παίδνπλ νη επαγγεικαηηθέο θάξηεο?

Βαζκός Δπηζεκόηεηας

Οη νκφινγνί κνπ ζα πεξηκέλνπλ απφ εκέλα λα ληχλνκαη θαη λα
ζπκπεξηθέξνκαη επίζεκα ή αλεπίζεκα?

Αληαιιαγή Γώρφλ

Οη άλζξσπνη ησλ επηρεηξήζεσλ αληαιιάζνπλ δψξα? Πνηα δψξα είλαη ηα
θαηάιιεια? Τπάξρνπλ ηακπνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληαιιαγή δψξσλ?

φκαηηθή Δπαθή

Πνηα είλαη ε νξζή ζπκπεξηθνξά φζνλ αθνξά ζηε ζσκαηηθή επαθή?

Οπηηθή Δπαθή

Δίλαη επγεληθή ε άκεζε νπηηθή επαθή? Θεσξείηαη απαξαίηεηε?

σκπερηθορηθή ηάζε Πσο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνκαη? Σππηθά? Υαιαξά?
Θεσξείηαη αγελήο, ελνριεηηθή ή ζπλήζεο ε εμσηεξίθεπζε ησλ
σλαηζζήκαηα
ζπλαηζζεκάησλ?
ηφπή
Γεύκαηα
Γιώζζα ηοσ ζώκαηος
Αθρίβεηα

Δίλαη ε ζησπή ακήραλε? Αλακελφκελε? Πξνζβιεηηθή? Γείγκα ζεβαζκνχ?
Πνηνη είλαη νη ελδεδεηγκέλνη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο ζηα γεχκαηα?
Θεσξνχληαη θάπνηεο ηξνθέο ηακπνχ?
Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ρεηξνλνκίεο ή ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο πνπ
ζεσξνχληαη αγελείο?
Θα πξέπεη λα είκαη αθξηβήο θαη λα πεξηκέλσ ην ίδην θαη απφ ηνπο
νκνιφγνπο κνπ? Ή ηα πξνγξάκκαηα θαη νη αηδέληεο είλαη ξεπζηά?

Πεγή: Sebenius, 2002:8
Ωο ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, ζα παξνπζηαζηεί έλαο νδεγφο φπνπ ζα αλαιχνληαη,
αλά ρψξα, νη ελδεδεηγκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ έλαλ
μέλν δηαπξαγκαηεπηή θαη νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο θνπιηνχξαο
ηεο θάζε ρψξαο πνπ ζα πξέπεη λα αθνκνησζνχλ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη επίηεπμε ηνπ
βέιηηζηνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο, απψηεξνο ζθνπφο ηεο θάζε επηρεηξεκαηηθήο
δηαπξαγκάηεπζεο.
Οη ρψξεο πνπ ζα κειεηεζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία έρνπλ επηιεγεί ελδεηθηηθά, απφ
έλα ζχλνιν ρσξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ρψξα
καο.
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4.1 Αύγυπτοσ
Η Αίγππηνο, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ φγθνπ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη κε άιιεο
ρψξεο, έρεη δερζεί επηξξνέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη Αηγχπηηνη δηαπξαγκαηεχνληαη.
Οη επηξξνέο απηέο κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ Δπξψπε είηε απφ άιιεο
αξαβηθέο ρψξεο. Ωζηφζν, ε Αίγππηνο απνηειεί κηα κνπζνπικαληθή ρψξα θαη ν
ζεβαζκφο ζηηο αξρέο ηεο ζξεζθείαο ηνπο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλνο απφ ην
ζχλνιν ησλ μέλσλ δηαπξαγκαηεπηψλ πνπ βξίζθνληαη εθεί γηα ηελ ζχλαςε εκπνξηθήο
ζρέζεο.
Επηρεηξεζηαθέο ρέζεηο
Γηα ηνπο Αηγχπηηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ρηίδνπλ ζρέζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο
κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο εηαίξνπο. Οη ζπλεξγαζίεο ηνπο ρηίδνληαη ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηα ζεκέιηα φρη κφλν ησλ επαγγεικαηηθψλ αιιά θαη ησλ
πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο εηαίξνπο, αθφκε θαη πξηλ απφ ηελ
ηειηθή ζπκθσλία γηα επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία. Οη ζρέζεηο, δεκηνπξγνχληαη θαηά
θαλφλα κε ηνπο αλζξψπνπο θαη φρη κε ηηο εηαηξίεο, γηα ην ιφγν απηφ ν δηαπξαγκαηεπηήο
ζα πξέπεη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη εχλνηα ησλ ηνπηθψλ εηαίξσλ. Ο ζεβαζκφο,
σζηφζν, γηα ην πξφζσπν ηνπ δηαπξαγκαηεπηή εμαξηάηαη ζηελ αηγππηηαθή θνπιηνχξα
θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο ε ειηθία θαη ε ηεξαξρία πνπ θαηέρεη θάπνηνο ζηελ
επηρείξεζε πνπ εθπξνζσπεί. Οη θηλήζεηο, ινηπφλ, ηνπ δηαπξαγκαηεπηή ζα πξέπεη λα
αληαλαθινχλ ην θχξνο ηεο εηαηξίαο πνπ εθπξνζσπεί αιιά θαη ηελ απηνλνκία ηνπ ίδηνπ
σο πξνο ηε ιήςε απνθάζεσλ αληί απηήο.
Επηθνηλωλία
Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο γίλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αγγιηθή γιψζζα, αλ θαη ε
επίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο είλαη ε αξαβηθή. Καιφ ζα είλαη, ζηηο πξψηεο ηνπιάρηζηνλ
επαθέο, νη ζπλνκηιεηέο λα κηινχλ αξγά, πξνο απνθπγήλ παξεξκελεχζεσλ. Γηα ηηο
πξψηεο επαθέο κε ηελ επηρείξεζε, ζπλίζηαηαη λα ππάξρεη καδί κε ηνλ δηαπξαγκαηεπηή
θαη θάπνην πξφζσπν απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα πνπ ζα γλσξίδεη θαιά ηελ γιψζζα θαη
ζα κπνξέζεη λα πξντδεάζεη ηνλ μέλν δηαπξαγκαηεπηή γηα πηζαλέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ
επηθνηλσληαθή θνπιηνχξα πνπ δελ είλαη εχθνια αληηιεπηέο απφ αλζξψπνπο
δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο.
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Οη Αηγχπηηνη, ζπλήζσο, κηινχλ ρακειφθσλα ρσξίο εληάζεηο, ελψ δηαηεξνχλ ζρεηηθά
κηθξέο απνζηάζεηο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ. Η
επηθνηλσλία ζεσξείηαη θπξίσο έκκεζε, αθνχ ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο ζα δηαθσλήζνπλ
αλνηρηά. Η ζησπή ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο γηα λα δειψζεη άξλεζε. Οη Αηγχπηηνη
ζπλεζίδνπλ λα θάλνπλ έληνλεο θηλήζεηο θαη λα έρνπλ θπζηθή επαθή κε ηνλ ζπλνκηιεηή
ηνπο. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαλείο φηη δελ ελδείθλπηαη λα αγγίδεηο ην θεθάιη
θάπνηνπ ή

λα ρξεζηκνπνηείο ην αξηζηεξφ ζνπ ρέξη. Αληίζεηα, νη Αηγχπηηνη

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νπηηθή επαθή θαη εμσηεξηθεχνπλ ζεηηθέο εληππψζεηο θαη
ζπλαηζζήκαηα.
πλαληήζεηο
Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπλαληήζεσλ ζεσξείηαη απαξαίηεηνο, ηε ζηηγκή βέβαηα πνπ
ηα πξνγξάκκαηα ησλ Αηγχπηησλ είλαη ζπλήζσο επκεηάβιεηα. πλίζηαηαη πηζαλή
θαζπζηέξεζε ζε πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ λα κελ μεπεξλά ηα 10-15 ιεπηά.
Σα αηγππηηαθά νλφκαηα απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα κέξε, γηα ην
ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα εξσηεζεί επγεληθά ν ίδηνο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
ήζειε λα ηνλ πξνζθσλνχκε. ε πεξίπησζε πνπ ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο δηαηεξεί
θάπνηνλ ηίηιν, θαιφ ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξνζθψλεζή ηνπ. Η επηθνηλσλία
γίλεηαη θπξίσο ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ ρξεζηκνπνηψληαο ην επίζεην ηνπ νκηιεηή. Οη
γλσξηκίεο μεθηλνχλ ζπλήζσο κε ρεηξαςίεο, ρξεζηκνπνηψληαο πάληα ην δεμί ρέξη, ελψ
αθνινπζεί ε αληαιιαγή επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη πάληα λα
παξνπζηάδνληαη απφ ηελ κηα πιεπξά ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη απφ ηελ άιιε ζηελ
αξαβηθή. Οη θάξηεο πξνζθέξνληαη πάληα κε ην δεμί ρέξη θαη ηελ αξαβηθή πιεπξά λα
θνηηάδεη ηνλ απνδέθηε, ελψ ακέζσο κεηά ηνπνζεηνχληαη κπξνζηά απφ ηνπο
ζπλνκηιεηέο, ζην ηξαπέδη φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπδήηεζε.
ηελ πξψηε ζπλάληεζε πνιχ πηζαλφ λα γίλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ
πξνζσπηθά ηνλ δηακεζνιαβεηή αθνχ ζπλήζσο ζθνπφο ηεο είλαη ε γλσξηκία κεηαμχ ησλ
δχν κεξψλ.
Δηαπξαγκαηεύζεηο
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαπξαγκαηεχνληαη νη Αηγχπηηνη είλαη αξρηθά αληαγσληζηηθφο,
σζηφζν πξνζβιέπνπλ ζηελ δεκηνπξγία καθξνρξφλησλ, “win to win” ζρέζεσλ. Καηά
ηελ δηαπξαγκάηεπζε κε Αηγχπηηνπο εθηηκάηαη ηδηαίηεξα ε ρξήζε ινγηθψλ
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επηρεηξεκάησλ θαη ε εθδήισζε πξφζεζεο γηα απφ θνηλνχ ππνρσξήζεηο θαη
ζπκβηβαζκνχο. Δπίζεο, δηαζέηνπλ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ζηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο θαη γηα ην ιφγν απηφ κπνξεί ζπρλά λα ελαιιάζζνπλ ηα ζέκαηα πνπ
ζπδεηνχλ ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ιδηαίηεξε ζεκαζία δίλνπλ θαη ζην
«παδάξη». Θα πξέπεη, ινηπφλ, ν δηαπξαγκαηεπηήο λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα λα
δηεθδηθήζεη αιιά θαη λα ππνρσξήζεη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.
πρλά βέβαηα γίλεηαη ρξήζε θαη ηερληθψλ παξαπιάλεζεο ηνπ ζπλνκηιεηή γη’ απηφ θαη
γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζα πξέπεη λα
επηβεβαηψλεηαη ε νξζφηεηά ηνπο.
ηελ πεξίπησζε δηαπξαγκαηεχζεσλ, ινηπφλ, κε Αηγχπηηνπο πξνηείλεηαη ε ρξήζε
ζπλαηζζεκαηηθψλ ηερληθψλ. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ζπκφκαζηε φηη νη

Αηγχπηηνη

απνθεχγνπλ ηελ ιήςε θηλδχλνπ γη’ απηφ θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπο ζα πξέπεη λα απνηειεί
πξσηαξρηθφ ζηφρν θάζε δηαπξαγκαηεπηή, ζηηο πξψηεο ηνπιάρηζηνλ ζπλαληήζεηο.
Θεηηθέο εληππψζεηο ζα αθήζεη ζην ζεκείν απηφ θαη ε πξνζθνξά θάπνηνπ δψξνπ.
Σα ζπκβφιαηα ησλ Αηγππηίσλ ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο γεληθφηεξνπο φξνπο, κε ηα
βαζηθά ζεκεία ηεο ζπκθσλίαο. Ωζηφζν, γηα ηνπο Αηγχπηηνπο ε ζχλαςε ηνπ γξαπηνχ
ζπκβνιαίνπ ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν έλα ηππηθφ θνκκάηη, ελψ ε νπζία ηεο ζπκθσλίαο
βξίζθεηαη ζηηο πξνθνξηθέο δεζκεχζεηο ησλ δχν αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Γηα ην
ιφγν απηφ νη Αηγχπηηνη ζεσξνχλ απηνλφεην φηη νη φξνη ηνπ ζπκβνιαίνπ κπνξνχλ λα
ηξνπνπνηεζνχλ κεξηθψο, εάλ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ.
Επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο
Οη ζπλαληήζεηο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη λα νξγαλψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
Ρακαδαλίνπ, αθνχ εμαηηίαο ηεο κνπζνπικαληθήο ζξεζθείαο ηνπο, παξακέλνπλ γηα
κεγάιε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ρσξίο ηξνθή. ηηο ζπλαληήζεηο, θνηλσληθέο ή
επαγγεικαηηθέο, ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή
θαηάζηαζε ηεο Αηγχπηνπ, ελψ ε θαηαλάισζε αιθνφι ζα πξέπεη λα γίλεηαη ππφ ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ νηθνδεζπφηε.
Σέινο, φζνλ αθνξά ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δσή ηεο ρψξαο ζα
πξέπεη λα ληχλνληαη θαηάιιεια κε ηελ εζηθή πνπ πξνζηάδεη ε κνπζνπικαληθή
ζξεζθεία κε θαιπκκέλνπο ηνπο ψκνπο θαη ηα γφλαηα, ελψ νη άλδξεο ζα πξέπεη λα
απνθεχγνπλ λα ζπδεηνχλ κε ηνπο Αηγχπηηνπο νκνιφγνπο ηνπο γηα ηηο γπλαίθεο ηεο
νηθνγελείαο (Katz, 2008).
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Πίλαθας 2: Αίγσπηος- Καηάιογος Dos & Dont’s θαηά Sebenius

Χαηρεηηζκοί

Βαζκός Δπηζεκόηεηας

Αληαιιαγή Γώρφλ

φκαηηθή Δπαθή
Οπηηθή Δπαθή
σκπερηθορηθή ηάζε
σλαηζζήκαηα
ηφπή

Γεύκαηα

Γιώζζα ηοσ ζώκαηος
Αθρίβεηα

Η επηθνηλσλία γίλεηαη θπξίσο ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ ρξεζηκνπνηψληαο ην επίζεην
ηνπ νκηιεηή.
H ρεηξαςία είλαη ν ζπλήζεο ραηξεηηζκφο κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ηδίνπ θχινπ. πλήζσο
γίλνληαη αζηαζείο θαη παξαηεηακέλεο.
ε θάζε ραηξεηηζκφ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ε γπλαίθα πξέπεη λα επεθηείλεη
πξψηα ην ρέξη ηεο. Δάλ δελ ην θάλεη, ν άλδξαο πξέπεη λα θιίλεη ην θεθάιη ηνπ ζαλ
ραηξεηηζκφ.
Οη επαγγεικαηηθέο θάξηεο θαιφ ζα είλαη λα δίλνληαη κεηαθξαζκέλεο ζηα αηγππηηαθά
αξαβηθά θαη ζα πξέπεη λα δίλνληαη πάληα κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε ν παξαιήπηεο λα
κπνξεί λα ηηο δηαβάζεη.
Η ελδπκαζία είλαη επίζεκε θαη ζπληεξεηηθή. Οη άλδξεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ ζθνχξν
θνπζηνχκη, απνθεχγνληαο ηα νξαηά θνζκήκαηα γχξσ απφ ην πξφζσπν θαη ην ιαηκφ.
Οη γπλαίθεο πξέπεη λα θνξνχλ θνχζηεο ή θνξέκαηα πνπ θαιχπηνπλ ην γφλαην, ελψ ηα
καλίθηα πξέπεη λα θαιχηπνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρεξηνχ.
Πάληα ηα δψξα πξέπεη λα δίλνληαη κε ην δεμί ή θαη κε ηα δχν ρέξηα αλ ην δψξν είλαη
βαξχ.
Σα δψξα δελ αλνίγνληαη ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο ηα παξαιακβάλεη.
Καιφ είλαη λα απνθεχγνληαη ηα ινπινχδηα, ηα νπνία ζπλήζσο δίλνληαη ζε γάκνπο ή
ζε αξξψζηνπο.
πλεζίδνληαη νη έληνλεο θηλήζεηο θαη ε θπζηθή επαθή.
Οη Αηγχπηηνη ζεσξνχλ φηη ε άκεζε νπηηθή επαθή είλαη ζεκάδη εηιηθξίλεηαο.
Οη Αηγχπηηνη ρξεζηκνπνηνχλ ρεηξνλνκίεο φηαλ είλαη ελζνπζηαζκέλνη.
ε γεληθέο γξακκέο, κηινχλ απαιά, αλ θαη κπνξεί νξηζκέλεο θνξέο λα θσλάμνπλ ή
λα ρηππήζνπλ ην ρέξη ηνπο ζην ηξαπέδη, ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη γηα απηνχο ζπκφ.
Η εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζεσξείηαη ζπλήζεο.
Η ζησπή ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο γηα λα δειψζεη άξλεζε.
Πεξηκέλεηε ηνλ νηθνδεζπφηε λα ζαο ελεκεξψζεη πνπ ζα θαζίζεηε.
Φάηε κφλν κε ην δεμί ρέξη.
Γείμηε ηελ εθηίκεζή ζαο γηα ην δείπλν.
Όηαλ ηειεηψζεηε ην γεχκα, αθήζηε κηα κηθξή πνζφηεηα θαγεηνχ ζην πηάην γηαηί ζα
ζπλερίζνπλ λα ζαο ην γεκίδνπλ.
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ θαη ην άγγηγκα ζην θεθάιη.
Σα ξαληεβνχ είλαη απαξαίηεηα, πξέπεη λα θιείλνληαη λσξίηεξα θαη λα επηβεβαηψλνληαη
μαλά 1-2 εκέξεο πξηλ ηε ζπλάληεζε.
Σα πξνγξάκκαηα βέβαηα ησλ Αηγππηίσλ είλαη επκεηάβιεηα. πλίζηαηαη πηζαλή
θαζπζηέξεζε ζε πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ, λα κελ μεπεξλά ηα 10-15 ιεπηά.

4.2 Ρωςύα
ηε Ρσζία ππάξρεη έιιεηςε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε αγνξά. Οη πεξηζζφηεξνη
Ρψζνη επηρεηξεκαηίεο έρνπλ κηθξή εκπεηξία ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε άιιεο ρψξεο
πέξαλ ησλ γεηηνληθψλ ηνπο. Σν πνιππνιηηηζκηθφ κείγκα ηεο ρψξαο ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ έρεη ππνζηεί δεκηνχξγεζαλ έλα επξχ θάζκα
επηρεηξεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ζεβαζηεί θαη λα πεξηκέλεη,
φπνηνο ζθνπεχεη λα δηαπξαγκαηεπηεί κε ηε ρψξα.
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Επηρεηξεζηαθέο ρέζεηο
Γηα ηνπο Ρψζνπο επηρεηξεκαηίεο ε νηθνδφκεζε ζρέζεσλ δηαξθείαο θαη εκπηζηνζχλεο
είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη κπνξεί λα είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζήο.
Γεληθά, είλαη θαιφ λα δνζεί ζηνπο Ρψζνπο ρξφλνο λα ληψζνπλ άλεηα θαη λα γίλνπλ
θηιηθνί, θαζψο ζπρλά δπζπηζηνχλ κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη «κφλν κε
επηρεηξήζεηο». Η νηθνδφκεζε ζρέζεσλ είλαη ζπλήζσο κηα αξγή δηαδηθαζία, αθνχ νη
Ρψζνη δελ βηάδνληαη θαη δελ αθνινπζνχλ ηε γξήγνξε δπηηθή πξνζέγγηζε. Η ππνκνλή
ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ζε απηή ηε ρψξα. Οη επηρεηξεκαηηθέο
ζρέζεηο ζηε Ρσζία ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε εηαηξηθφ επίπεδν.
Πξνηείλεηαη λα ρηηζηεί εκπηζηνζχλε δίλνληαο έκθαζε ζην θνηλφ έδαθνο ησλ δχν
ρσξψλ, εθθξάδνληαο γηα παξάδεηγκα δπζπηζηία σο πξνο ηε γξαθεηνθξαηία. ηελ
επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα ηεο Ρσζίαο, ν ζεβαζκφο πνπ απνιακβάλεη έλα άηνκν
εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ ζέζε ηνπ, ελψ κηθξφηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε ειηθία θαη ε
εθπαίδεπζε ηνπ. Σα πην αμηνζεκείσηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δηαπξαγκαηεπηή είλαη ε
ζηαζεξφηεηα, ε εηιηθξίλεηα θαη ε αμηνπηζηία.
Επηθνηλωλία
Η επίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο είλαη ε ξψζηθε, ελψ κηινχληαη θαη κηα ζεηξά απφ
κεηνλνηηθέο γιψζζεο. Λίγνη Ρψζνη επηρεηξεκαηίεο κηινχλ αγγιηθά, νπφηε θξίλεηαη
απαξαίηεηε ε χπαξμε δηεξκελέα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Όηαλ ε
επηθνηλσλία γίλεηαη ζηα αγγιηθά, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιίγεο ιέμεηο, λα
ζρεκαηίδνληαη απιέο πξνηάζεηο θαη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο νξνινγίαο.
Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ μέλν δηαπξαγκαηεπηή λα εθθξάδεη αλνηθηά ηα ζπλαηζζήκαηα
ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Οη Ρψζνη ζπλνκηινχλ ελψ ζηέθνληαη ζε
απφζηαζε πεξίπνπ δχν έσο ηξηψλ πνδηψλ. Η επηθνηλσλία κε ηνπο Ρψζνπο κπνξεί λα
είλαη απφ πνιχ άκεζε έσο θαη έκκεζε. Πνιχ ζπρλά ιέλε πξάγκαηα πνπ ζθέθηνληαη φηη
ν μέλνο νκφινγφο ηνπο ζέιεη λα αθνχζεη κε ζθνπφ λα ηνλ δειεάζνπλ ζε κηα
επηρεηξεκαηηθή ζπκθσλία. Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο ρεηξνλνκίεο, γηαηί
πνιιέο απφ απηέο ζηε Ρσζία ζεσξνχληαη άζεκλεο. Η επαθή κε ηα κάηηα πξέπεη λα είλαη
ζπρλή, θαζψο εθθξάδεη ηελ εηιηθξίλεηα θαη βνεζά ζηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο.
πλαληήζεηο
Η επηινγή ελφο ηνπηθνχ δηακεζνιαβεηή πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο ππάξρνπζεο
ζρέζεηο γηα λα θάλεη ηελ αξρηθή επαθή, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε, αθνχ ζα βνεζήζεη λα
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γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ, επηηξέπνληαο ηελ δηεμαγσγή ζπκθσληψλ
κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηε Ρσζία κπνξνχλ λα
δηεμαρζνχλ απφ κεκνλσκέλα άηνκα ή νκάδεο δηαπξαγκαηεπηψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ
νκάδσλ, ν ξφινο ηνπ θάζε κέινπο ζα πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηνο. Οη Ρψζνη
δηαπξαγκαηεπηέο είλαη πνιχ θαινί ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο άιιεο νκάδαο πξνο φθειφο ηνπο. Δάλ είλαη δπλαηφλ, νη ζπλαληήζεηο ζα
πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν έσο ηξεηο εβδνκάδεο εθ ησλ πξνηέξσλ,
κηαο θαη νη Ρψζνη ζέινπλ λα γλσξίδνπλ πνηνλ ζα ζπλαληήζνπλ, λα δψζνπλ
ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνπο ηίηινπο, ηηο ζέζεηο θαη ηηο επζχλεο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ
εθ ησλ πξνηέξσλ.
Αλ θαη νη ζπλαληήζεηο κπνξεί λα αξγήζνπλ λα μεθηλήζνπλ, νη Ρψζνη πεξηκέλνπλ φηη ζα
είζηε αθξηβείο. Μηα θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε απφ 10 έσο 15 ιεπηά ρσξίο έγθπξε θαη
εχινγε δηθαηνινγία κπνξεί λα απνβεί ιαλζαζκέλε. Καιφ ζα είλαη ν θηινμελνχκελνο
δηαπξαγκαηεπηήο λα κελ παξνπζηάζεη ζεκάδηα αλππνκνλεζίαο, αθφκε θαη αλ ρξεηαζηεί
λα πεξηκέλεη πνιχ. Σα ξσζηθά νλφκαηα δίλνληαη ζπλήζσο κε ηε ζεηξά ηνπ πξψηνπ
νλφκαηνο, ηνπ κεζαίνπ νλφκαηνο θαη ηνπ νλφκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο. Μπνξεί θαλείο λα
πξνζθσλεί ηνλ Ρψζν νκφινγν ηνπ είηε κε ηα ηξία νλφκαηα είηε ρξεζηκνπνηψληαο κφλν
ην επψλπκν ηνπ. Δάλ έλα άηνκν έρεη αθαδεκατθφ ή επαγγεικαηηθφ ηίηιν, είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ ρξεζηκνπνηεζεί αλη 'απηνχ, αθνινπζνχκελν απφ ην επψλπκν. Πξηλ θαλείο
απνθαιέζεη ηνπο Ρψζνπο κε ην πξψην ηνπο φλνκα, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη κέρξη λα ην
θάλνπλ νη ίδηνη. Οη Ρψζνη πξνηηκνχλ ηηο γξήγνξεο ρεηξαςίεο, ελψ ε αληαιιαγή
επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ απνηειεί νπζηαζηηθφ βήκα ζηελ πξψηε ζπλάληεζε. Οη
ζπλαληήζεηο αξρίδνπλ ζπλήζσο κε κηθξέο ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα θπκαίλνληαη
απφ ζχληνκεο έσο εθηεηακέλεο. πλήζσο νη Ρψζνη είλαη απηνί πνπ ξπζκίδνπλ ην ξπζκφ
ηεο ζπδήηεζεο. Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ξσζηθήο πιεπξάο γηα ηελ αξρηθή ζπλάληεζε
είλαη λα θάλεη ην μέλν δηαπξαγκαηεπηεί λα ληψζεη άλεηα θαη λα αμηνινγήζεη ηελ
αμηνπηζηία ηεο εηαηξίαο πνπ απηφο εθπξνζσπεί.
Δηαπξαγκαηεύζεηο
ηε Ρσζία, γίλνληαη δηαπξαγκαηεχζεηο κφλν φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. Ο αγνξαζηήο
βξίζθεηαη ζπρλά ζε εμαηξεηηθά επλντθή ζέζε θαη κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα πηέζεη γηα
λα θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία κε ηνλ πσιεηή. Γεδνκέλεο ηεο ζρεηηθά αζηαζνχο πνιηηηθήο
θαη

νηθνλνκηθήο

θαηάζηαζεο

ηεο

ρψξαο, νη

δηαπξαγκαηεπηέο

κπνξνχλ λα

επηθεληξσζνχλ θπξίσο ζε βξαρππξφζεζκα νθέιε απφ κία επηρεηξεκαηηθή ζπκθσλία.
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Σν πξσηαξρηθφ ζηπι δηαπξαγκάηεπζεο ζηε ρψξα είλαη πνιχ αληαγσληζηηθφ. Οη
πεξηζζφηεξνη Ρψζνη βιέπνπλ ηε δηαπξαγκάηεπζε ζαλ έλα παηρλίδη κεδεληθνχ
αζξνίζκαηνο ζην νπνίν ην θέξδνο ηεο κηαο πιεπξάο ηζνδπλακεί κε ηελ απψιεηα ηεο
άιιεο πιεπξάο. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη κηα δηαθσλία ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο, θαιφ ζα ήηαλ λα αθήζνπκε λα πεξάζεη ιίγνο ρξφλνο. ηε ζπλέρεηα,
ίζσο κπνξέζνπλ λα ιπζνχλ ηπρφλ δηαθνξέο είηε κε ηε ρξήζε ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ
είηε κε κία αληηπξφηαζε. Οη Ρψζνη αγαπνχλ ηελ ηερλνινγία, έρνπλ κεγάιν ζεβαζκφ
ζηε δπηηθή ηερλνγλσζία θαη εληππσζηάδνληαη εχθνια απφ κεγέζε θαη αξηζκνχο.
Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κε Ρψζνπο είλαη πνιχ αξγέο θαη παξαηεηακέλεο, νπφηε απαηηείηαη
εμαηξεηηθή ππνκνλή. Δηδηθά θαηά ηα πξψηα ζηάδηα δηαπξαγκάηεπζεο ίζσο ν μέλνο
δηαπξαγκαηεπηήο αηζζαλζεί φηη ζεκεηψλεηαη κηθξή πξφνδνο. πρλά πηνζεηνχλ κηα
νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη κπνξεί λα κεηαπεδνχλ κεηαμχ ησλ ζεκάησλ ρσξίο λα ηα
αληηκεησπίδνπλ κε δηαδνρηθή ζεηξά. Γελ είλαη αζπλήζηζην γηα απηνχο λα μαλαξρίζνπλ
κηα ζπδήηεζε γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε ζπκθσλεζεί. Δλψ αξθεηνί Ρψζνη είλαη
δηαπξαγκαηεπηέο πςειήο εμεηδίθεπζεο, ε πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηε ρψξα
έρεη πεξηνξηζκέλε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα. Παξφια απηά κπνξνχλ λα είλαη εμαηξεηηθά
ππνκνλεηηθνί, επίκνλνη θαη πεηζκαηηθνί δηαπξαγκαηεπηέο. Η δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο
Ρψζνπο πεξηιακβάλεη αλαπφθεπθηα πνιιέο ζηάζεηο θαη ειηγκνχο. Η θαιχηεξε
πξνζέγγηζε είλαη λα είλαη θαλείο επγεληθφο θαη ηαπηφρξνλα ζθιεξφο ζε φιε ηε
δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο.
Επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο
Πξνηείλεηαη ζπληεξεηηθή ελδπκαζία φηαλ πξφθεηηαη λα ππάξμεη επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηε Ρσζία. Σα επαγγεικαηηθά γεχκαηα θαη δείπλα είλαη πνιχ θνηλά θαη
ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ πινχζηα βξαδηλή δηαζθέδαζε. Η άξλεζε ζπκκεηνρήο ζε
απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα
ζπλεξγαζία. Σν λα πηείηε έλα πνηφ κε ηνπο Ρψζνπο ζπλεξγάηεο ζαο είλαη έλαο εχθνινο
ηξφπνο λα δείμεηε θαιή ζέιεζε θαη εθείλνη κπνξεί λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ σο
επθαηξία λα ζπλερίζνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Η αθξίβεηα αλακέλεηαη ζηα πεξηζζφηεξα
θνηλσληθά πεξηβάιινληα (Katz, 2008).
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Πίλαθας 3: Ρφζία- Καηάιογος Dos & Dont’s θαηά Sebenius

Χαηρεηηζκοί

Βαζκός Δπηζεκόηεηας

Αληαιιαγή Γώρφλ

φκαηηθή Δπαθή
Οπηηθή Δπαθή
σκπερηθορηθή ηάζε
σλαηζζήκαηα
ηφπή

Γεύκαηα

Γιώζζα ηοσ ζώκαηος

Αθρίβεηα

Ο ζπλήζεο ραηξεηηζκφο είλαη κηα ζηαζεξή, δπλαηή ρεηξαςία. Όηαλ ραηξεηηνχληαη
άλδξεο κε γπλαίθεο ε ρεηξαςία είλαη ιηγφηεξν δπλαηή.
Μπνξεί θαλείο λα πξνζθσλεί ηνλ Ρψζν νκφινγν ηνπ είηε κε ηα ηξία νλφκαηα είηε
ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην επψλπκν ηνπ.
Οη επαγγεικαηηθέο θάξηεο δίλνληαη ρσξίο θάπνηα επίζεκε δηαδηθαζία.
Η ελδπκαζία ζα πξέπεη λα είλαη επίζεκε θαη ζπληεξεηηθή. Οη άλδξεο ζα πξέπεη λα
θνξνχλ θνζηνχκη θαη νη γπλαίθεο ηαγηέξ πνπ θαιχπηεη ην γφλαην.
Οη Ρψζνη αληαιιάζνπλ ζπρλά δψξα κεηαμχ ηνπο.
Σα πην θαηάιιεια δψξα ζεσξνχληαη ηα γιπθά, ηα αμεζνπάξ γξαθείνπ θαη πςειήο
πνηφηεηαο θαθέο ή αιθνφι.
Πξνζνρή, κπνξεί ε βφηθα λα είλαη ζπλεθαζκέλε κε ηνπο Ρψζνπο, σζηφζν δελ
ζπλίζηαηαη σο επαγγεικαηηθφ δψξν.
Η θπζηθή επαθή θαηά ηε δηάξθεηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ κπνξεί λα είλαη έλα
ζεηηθφ ζεκάδη.
Η επαθή κε ηα κάηηα πξέπεη λα είλαη ζπρλή, θαζψο εθθξάδεη ηελ εηιηθξίλεηα θαη
βνεζά ζηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο.
Οη ζπλαληήζεηο έρνπλ ζπλήζσο επίζεκν ραξαθηήξα, αλ θαη ε δνκή ηνπο εμαξηάηαη
απφ ηνλ Ρψζν νηθνδεζπφηε.
Σαθηηθέο πσιήζεσλ πςειήο πίεζεο δελ είλαη επράξηζηεο γηα ηνπο Ρψζνπο.
Οη Ρψζνη ζέινπλ λα ζθέθηνληαη ζησπειά πξηλ απαληήζνπλ ζε κηα εξψηεζε.
Μελ λνηψζεηε άβνια απφ ηε ζησπή.
Αθήζηε αξθεηφ ρξφλν γηα λα δηακνξθσζεί ε απάληεζε πξηλ ζπάζεηε ηελ παχζε.
Σα επηρεηξεκαηηθά δείπλα γίλνληαη νινέλα θαη πην ζπρλά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ ζθξάγηζε κηαο ζπκθσλίαο.
Σα θεληξηθά θαζίζκαηα πξννξίδνληαη γηα ηνπο αλψηεξνπο ππαιιήινπο.
Η ρξήζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο είλαη γεληθά πεξηνξηζκέλε.
Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο ρεηξνλνκίεο, γηαηί πνιιέο απφ απηέο ζηε Ρσζία
ζεσξνχληαη άζεκλεο.
Σα ξαληεβνχ είλαη απαξαίηεηα θαη πξέπεη λα θιείλνληαη φζν ην δπλαηφ λσξίηεξα.
Θα πξέπεη λα επηβεβαηψλνληαη φηαλ θηάλεη θαλείο ζηε ρψξα θαη μαλά 1-2 κέξεο πξηλ
ηε ζπλάληεζε.
Σα ξαληεβνχ κπνξεί λα αθπξσζνχλ αθφκε θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή.
Η αθξίβεηα ζεσξείηαη απηνλφεηε.

4.3 Ινδύα
Η Ιλδία απνηειεί κηα πνιππνιηηηζκηθή ρψξα κε κέιε δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ, γεγνλφο
πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαπξαγκαηεχνληαη νη Ιλδνί επηρεηξεκαηίεο.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηε Νφηηα πιεπξά ηεο ρψξαο ζπρλά εκθαλίδνληαη πην
πξννδεπηηθέο ζε ζρέζε κε απηέο ηεο Βφξεηαο Ιλδίαο. εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ
επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαπξαγκαηεχνληαη νη Ιλδνί είλαη θαη ν ηνκέαο
απαζρφιεζεο ηεο επηρείξεζεο. Δπηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε λέεο ηερλνινγίεο
ηείλνπλ λα είλαη πην επέιηθηεο.
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Επηρεηξεζηαθέο ρέζεηο
Οη Ιλδνί έρνπλ πηνζεηήζεη αξθεηά ζηνηρεία απφ ηηο ππφινηπεο Αζηαηηθέο ρψξεο (Κίλα,
Ιαπσλία), σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο Ιλδνχο
επηρεηξεκαηίεο λα ρηίδνπλ καθξνρξφληεο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο ζπλεξγάηεο
ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ελδείθλπηαη λα ππάξμεη θάπνηνο ρξφλνο κε παξαπάλσ απφ κηα
ζπλαληήζεηο, πξηλ απφ ηελ ζχλαςε θάπνηαο ζπκθσλίαο. Υξφλνο αξθεηφο γηα ηελ
απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο γηα ηνπο Ιλδνχο επηρεηξεκαηηθήο εκπηζηνζχλεο. ηηο
αξρηθέο, ινηπφλ, ζπλαληήζεηο είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ μέλνπ δηαπξαγκαηεπηή. Οη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ρηίδνληαη
ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, κε απνηέιεζκα ε εηθφλα ηνπ
δηαπξαγκαηεπηή λα αληηπξνζσπεχεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη απηήλ ηεο εηαηξίαο πνπ
εθπξνζσπεί.
Οη Ιλδνί είλαη ηδηαίηεξα θηιηθνί θαη επγεληθνί κε ηνπο θηινμελνχκελνχο ηνπο, αξρέο πνπ
εθηηκνχλ θαη αλακέλνπλ θαη απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο εηαίξνπο. Καη ζηελ Ιλδία,
φπσο θαη ζε άιιεο Αζηαηηθέο ρψξεο ν ζεβαζκφο, σο πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν,
κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ε ζέζε ζηελ εηαηξία θα.
Επηθνηλωλία
Δπίζεκε γιψζζα ζηελ Ιλδία είλαη ηα Υίληη, σζηφζν φιεο νη δηαπξαγκαηεχζεηο θαη
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε μέλνπο επηρεηξεκαηίεο γίλνληαη ζηα αγγιηθά. Οη πεξηζζφηεξνη
Ιλδνί είλαη ηδηαίηεξα επγεληθνί θαη επηθνηλσλνχλ ζε ρακεινχο ηφλνπο. Οη έληνλεο
ζπδεηήζεηο θαη απφηνκεο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ απφ ηνπο Ιλδνχο σο
ελδείμεηο θαθήο ζπκπεξηθνξάο ή απψιεηαο ειέγρνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ μέλνπ
δηαπξαγκαηεπηή.
Η απφζηαζε πνπ θξαηνχλ ζπλήζσο νη Ιλδνί απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο δελ μεπεξλά ην
έλα κέηξν. Η επηθνηλσλία γίλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έκκεζα, κε ζέινληαο λα
θαλνχλ αγελείο ζηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο. Οη αλνηρηέο δηαθσλίεο, δελ πξνηείλνληαη,
αθνχ νη Ιλδνί δελ ζέινπλ λα αξλνχληαη θαηεγνξεκαηηθά θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα
πεξάζνπλ επγεληθά ην «φρη» ηνπο. Αθφκε θαη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ν Ιλδφο
δηαπξαγκαηεπηήο ελδέρεηαη λα αληηδξάζεη ρακνγειψληαο, κε ζέινληαο λα θαλεί
αγελήο. Αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά ελδείθλπηαη θαη απφ ηελ απέλαληη πιεπξά.
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Οη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε κε Ιλδνχο, είλαη πην έληνλεο απφ
απηή πνπ ζπλαληά θαλείο ζηηο άιιεο Αζηαηηθέο ρψξεο, σζηφζν θαη πάιη ε επαθή θαιφ
ζα είλαη λα πεξηνξηζηεί ζηελ ρεηξαςία. Καη εδψ, φπσο θαη ζε άιιεο κνπζνπικαληθέο
ρψξεο, δελ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ πνπ ζεσξείηαη «αθάζαξην». Σν
λεχκα ηνπ θεθαιηνχ πνπ γηα εκάο ηνπο δπηηθνχο ζεκαίλεη «φρη», γηα ηνπο Ιλδνχο κπνξεί
λα ζεκαίλεη «λαη», γηα ην ιφγν απηφ ν μέλνο δηαπξαγκαηεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη
ηδηαίηεξα πξνζερηηθφο σο πξνο ηε ζεκαζηνινγία ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο ησλ Ιλδψλ
νκνιφγσλ ηνπ.
πλαληήζεηο
ηελ Ιλδία, φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Αζίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε
εχξεζε θάπνηνπ δηακεζνιαβεηή πνπ ζα θέξεη αξρηθά ζε επαθή κηα μέλε επηρείξεζε κε
κηα ηνπηθή. Ο ηνπηθφο δηακεζνιαβεηήο γλσξίδεη ηα ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο θνπιηνχξαο
θαη πσο απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο φθεινο κηαο ζπλεξγαζίαο.
Οη ζπλαληήζεηο κε Ιλδνχο επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη πάληα λα πξνγξακκαηίδνληαη εθ
ησλ πξνηέξσλ, ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ, ελψ θαιφ ζα ήηαλ ε εκεξνκελία ηεο
ζπλάληεζεο λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αηδέληα ησλ ζεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα
ζπδεηεζνχλ ζε απηή. Οη Ιλδνί εθηηκνχλ, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη ιανί, ηελ ηππηθφηεηα
φζνλ αθνξά ζηελ αθξίβεηα ησλ σξαξίσλ ησλ ζπλαληήζεσλ. Δπεηδή ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν πξνζθσλνχληαη νη Ιλδνί κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζξεζθεία ηνπο,
πξνηείλεηαη ν ζπλνκηιεηήο λα εξσηεζεί επγεληθά γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνηηκά
λα ηνλ απνθαινχλ. Καη ζηελ Ιλδία, βέβαηα, ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηνπο ηίηινπο,
πνπ δελ ζα πξέπεη λα παξαιείπνληαη θαηά ηελ πξνζθψλεζε θάπνηνπ κέινπο ηεο
δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο.
Ωο ραηξεηηζκφο κπνξεί λα είλαη ρξεζηκνπνηεζεί ε ηππηθή ρεηξαςία, πάληα κε ην δεμί
ρέξη ή ν παξαδνζηαθφο ραηξεηηζκφο “namaste”, ελψλνληαο ηα ρέξηα ζην χςνο ηνπ
ζηήζνπο κε θνξά πξνο ηα επάλσ. Οη επαγγεικαηηθέο θάξηεο, πξνζθέξνληαη θαη πάιη κε
ην δεμί ρέξη κε ηα ζηνηρεία λα θνηηνχλ πξνο ηελ πιεπξά ηνπ απνδέθηε ελψ νθείινπλ λα
αλαγξάθνπλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ δηαπξαγκαηεπηή (ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ζέζε ζηελ
εηαηξία θα). Αληίζηνηρα κε ην δεμί ρέξη νθείιεη ν δηαπξαγκαηεπηήο λα θάλεη ηελ
παξαιαβή ηεο θάξηαο ηνπ ηνπηθνχ εηαίξνπ. Όιεο νη επαγγεικαηηθέο θάξηεο, κεηά ηελ
αληαιιαγή ηνπο, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη επάλσ ζην ηξαπέδη πνπ ζα γίλεη ε
δηαπξαγκάηεπζε.
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Οη αξρηθέο ζπδεηήζεηο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, έρνπλ σο ζθνπφ ηε γλσξηκία
ησλ κειψλ ησλ δχν επηρεηξήζεσλ, γηα απηφ θαη δελ είλαη πηζαλφ λα νξηζηηθνπνηεζεί
θάπνηα ζπκθσλία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ζπλαληήζεσλ. Θα πξέπεη, ινηπφλ, νη
μέλνη δηαπξαγκαηεπηέο λα είλαη αξθεηά ππνκνλεηηθνί δίλνληαο ζηνπο Ιλδνχο νκνιφγνπο
ηνπο ην ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ιάβνπλ ηελ απαξαίηεηε γηα απηνχο αζθάιεηα,
πξηλ μεθηλήζνπλ ηηο θαζαξά πιένλ επαγγεικαηηθέο ζπδεηήζεηο.
Δηαπξαγκαηεύζεηο
Οη Ιλδνί δηαπξαγκαηεπηέο εκθαλίδνληαη αληαγσληζηηθνί ζηηο αξρηθέο ζπλαληήζεηο,
σζηφζν πξνζβιέπνπλ ζε καθξνπξφζεζκεο ζπλεξγαζίεο κε νθέιε θαη γηα ηηο δπν
πιεπξέο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ε ιχζε έξρεηαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηψληαο
πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθέο ηερληθέο κε δηάζεζε γηα ζπκβηβαζκφ θαη φρη κε ηε
ρξήζε θαζαξά ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ.
Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο Ιλδνχο απαηηνχλ αξθεηφ ρξφλν, είλαη αξγέο θαη
παξαηεηακέλεο. Γηα ηνπο Ιλδνχο ε βηαζχλε είλαη δείγκα αλππνκνλεζίαο θαη κπνξεί λα
επεξεάζεη αξλεηηθά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Γηαζέηνπλ ζπρλά κηα
νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηάθνξσλ ζεκάησλ, ελαιιάζζνληάο ηα ζπρλά, γεγνλφο πνπ
δπζθνιεχεη αξθεηά ηνπο «δπηηθνχο» δηαπξαγκαηεπηέο. Η θαζπζηέξεζε ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ κπνξεί λα ππνδεηθλχεη πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο
φπσο αξλεηηθή δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα έιεγρν ησλ
φξσλ ηεο ζπκθσλίαο θαη θαηά πφζν απηνί είλαη ζπκθέξνληεο θα. Όπσο θαη λα έρεη θαη
πάιη ν μέλνο δηαπξαγκαηεπηήο νθείιεη λα δείρλεη ππνκνλή, γηα λα απνθεπρζεί ε ιήςε
ιαλζαζκέλσλ κελπκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ Ιλδψλ νκνιφγσλ ηνπ.
Οη Ιλδνί είλαη αξθεηά θαινί ζηελ ηέρλε ηνπ «παδαξέκαηνο» γηα ην ιφγν απηφ ν μέλνο
δηαπξαγκαηεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηελ επηρείξεζε πνπ
εθπξνζσπεί ψζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηελ δηαδηθαζία απηή, θεξδίδνληαο
ζεκεία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πξνο φθεινο ηεο εηαηξίαο ηνπ. ηε δηαπξαγκάηεπζε κε
ηνπο Ιλδνχο κπνξεί ζπρλά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηερληθέο παξαπιάλεζεο απφ ηελ
πιεπξά ηνπο. Ωζηφζν, ηερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ ζα αζθήζνπλ πίεζε ρξφλνπ
ζηνπο Ιλδνχο δηαπξαγκαηεπηέο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη αθνχ φπσο αλαθέξζεθε
παξαπάλσ νη Ιλδνί πξνζβιέπνπλ ζε καθξνρξφληεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο.
Καηά ηε ζχλαςε ζπκβνιαίνπ κε Ιλδνχο εηαίξνπο πξνηείλεηαη ε θαηαγξαθή θαη
πεξηγξαθή γεληθφηεξσλ φξσλ ζε απηφ. Οη Ιλδνί ζεσξνχλ αξθεηέο θνξέο φηη αθφκε θαη
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φξνη πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ αλ νη θαηαζηάζεηο ην απαηηνχλ.
Δπίζεο, πηζαλή θαζπζηέξεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ηεο ηάμεσο
ηεο κηαο ή δχν εβδνκάδσλ, δελ ζεσξείηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ Ιλδψλ σο αζέηεζε
απηψλ, γηα ην ιφγν απηφ νη μέλνη εηαίξνη ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη.
Επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο
Η γξακκή κεηαμχ δψξνπ θαη δσξνδνθίαο είλαη πνιχ ιεπηή γηα ηνπο Ιλδνχο. Θα πξέπεη,
ινηπφλ, ν μέλνο δηαπξαγκαηεπηήο λα θαλεί ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο γηα λα απνθεπρζεί
νπνηαδήπνηε θίλεζε πνπ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηελ εζηθή ησλ Ιλδψλ νκνιφγσλ ηνπ.
Σα επαγγεικαηηθά γεχκαηα είλαη αξθεηά ζπρλά θαη απνθεχγεηαη λα ζπδεηηνχληαη ζε
απηά επαγγεικαηηθά ζέκαηα.. Καιφ ζα ήηαλ λα απνθεπρζνχλ επίζεο ζέκαηα πνπ
κπνξεί λα πξνζθαιέζνπλ εληάζεηο φπσο πνιηηηθά ή ε ζρέζε ηεο Ιλδίαο κε ηελ ππξεληθή
ελέξγεηα ελψ ηέινο, πξνηείλεηαη θαη ε απνθπγή θαηαλάισζεο αιθνφι (Katz, 2008).

39

Πίλαθας 4: Ιλδία- Καηάιογος Dos & Dont’s θαηά Sebenius

Χαηρεηηζκοί

Βαζκός Δπηζεκόηεηας

Αληαιιαγή Γώρφλ

φκαηηθή Δπαθή

Οπηηθή Δπαθή
σκπερηθορηθή ηάζε
σλαηζζήκαηα
ηφπή

Γεύκαηα

Γιώζζα ηοσ ζώκαηος

Αθρίβεηα

Ωο ραηξεηηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη ε ρεηξαςία, πάληα κε ην δεμί ρέξη ή ν παξαδνζηαθφο
ραηξεηηζκφο “namaste”, ελψλνληαο ηα ρέξηα ζην χςνο ηνπ ζηήζνπο κε θνξά πξνο ηα
επάλσ.
Οη επαγγεικαηηθέο θάξηεο πξνζθέξνληαη κε ην δεμί ρέξη κε ηα ζηνηρεία λα θνηηνχλ
πξνο ηελ πιεπξά ηνπ απνδέθηε.
Αληίζηνηρα κε ην δεμί ρέξη ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ε παξαιαβή ηεο θάξηαο.
Οη επαγγεικαηηθέο θάξηεο, κεηά ηελ αληαιιαγή ηνπο, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη
επάλσ ζην ηξαπέδη.
Σα θνπζηνχκηα είλαη ε θαηάιιειε επηινγή γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο.
Οη γπλαίθεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ θνχζηεο πνπ θαιχπηνπλ ην γφλαην.
Σα πξνζσπηθά δψξα εθηηκνχληαη, ηδίσο φηαλ πξνέξρνληαη απφ ηελ ρψξα ηνπ
θηινμελνχκελνπ.
Γψζηε θαη ιάβεηε ηα δψξα κε ηα δχν ρέξηα.
Σα δψξα δελ αλνίγνληαη ηε ζηηγκή πνπ δίλνληαη.
Απνθχγεηε λα δψζεηε καχξα ή ιεπθά δψξα. Σν καχξν ππνδειψλεη ην ζπκφ, ην θαθφ
θαη ηελ αξλεηηθφηεηα, ελψ ην ιεπθφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο θεδείεο θαη ην πέλζνο.
Αλη 'απηνχ, επηιέμηε θφθθηλν, κπιε ή πξάζηλν γηα ην δψξν ή ην πεξηηχιηγκα
Απνθχγεηε ηα δψξα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δέξκα ή δέξκα ρνίξνπ.
Η επαθή θαιφ ζα είλαη λα πεξηνξηζηεί ζηελ ρεηξαςία, ελψ δελ ελδείθλπηαη ε ρξήζε
ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ πνπ ζεσξείηαη «αθάζαξην».
Μελ αγγίδεηε άιιν άηνκν κε ηα πφδηα ή ηα παπνχηζηα ζαο.
Απνθχγεηε ηηο "επηζεηηθέο" ζηάζεηο, φπσο ηα δηπισκέλα ρέξηα.
Η νπηηθή επαθή δελ είλαη ζπλεζηζκέλε ηδίσο κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθνχ
θνηλσληθνχ επηπέδνπ.
Η ηλδηθή πξνζέγγηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ξφισλ είλαη γεληθά επίζεκε θαη ηεξαξρηθή.
H εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ζπλήζεο γηα ηνπο Ιλδνχο φπνπ
ζπλαηζζεκαηηθέο ηερληθέο κε δηάζεζε γηα ζπκβηβαζκφ κπνξνεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα επίιπζε δηαθνξψλ.
H εζπρία θαη ε ζησπή είλαη αμίεο πνπ εμππεξεηνχλ δηάθνξνπο ζθνπνχο ζηελ Ιλδία
θαη κπνξεί θαλείο λα ηηο ζπλαληήζεη θαηά ηε δηάξθεηα επαγγεικαηηθψλ ζπλαληήζεσλ.
Πνιινί απζηεξνί κνπζνπικάλνη θαη Ιλδέο γπλαίθεο δελ πίλνπλ αιθνφι.
Μπνξεί λα ζαο δεηεζεί λα πιχλεηε ηα ρέξηα ζαο πξηλ ην θαγεηφ.
Απνδερηείηε φ, ηη ζαο πξνζθέξεηαη, αιιά κελ αηζζάλεζηε ππνρξεσκέλνη λα
νινθιεξψζεηε ηα πάληα ζην πηάην ζαο.
Δάλ ηα ηξφθηκα ηνπνζεηνχληαη ζε θνηλά πηάηα, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα
θνπηάιη.
Γηα ηνπο Ιλδνχο ε βηαζχλε είλαη δείγκα αλππνκνλεζίαο.
Σερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ ζα αζθήζνπλ πίεζε ρξφλνπ ζηνπο Ιλδνχο ζα πξέπεη
λα απνθεχγνληαη.
Σν λα δείρλεη θαλείο ρξεζηκνπνηψληαο ην έλα ή ηα δχν δάρηπια, ζεσξείηαη αγέλεηα.
Οη ζπλαληήζεηο ζα πξέπεη πάληα λα πξνγξακκαηίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ,
ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ.
Η αθξίβεηα σο πξνο ηα σξάξηα ηεο ζπλάληεζεο δείρλεη ζεβαζκφ θαη αθεξαηφηεηα.
Σα πξνγξάκκαηα θαη νη αηδέληεο ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςηλ.

4.4 Ιςραόλ
Οη πεξηζζφηεξνη Ιζξαειηλνί επηρεηξεκαηίεο, εηδηθά εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζηηο λεφηεξεο
γεληέο, έρνπλ επαθή κε άιινπο πνιηηηζκνχο. ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ ν πιεζπζκφο ηνπ
Ιζξαήι απνηειείηαη απφ Δβξαίνπο θαη ζπλππάξρεη κε Άξαβεο κνπζνπικάλνπο θαη
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ρξηζηηαλνχο. Η θχζε ινηπφλ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ηέηνηα πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηηο
επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο απνηεινχλ έλα

κείγκα βνξεηνακεξηθαληθψλ,

επξσπατθψλ, ξσζηθψλ θαη άιισλ πνιηηηζκηθψλ επηξξνψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ, νη Ιζξαειηλνί πεξηκέλνπλ απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο λα
ζεβαζηνχλ ην πνιηηηθφ θαζεζηψο ηεο ρψξαο ηνπο θαη λα επηδείμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ
ηζηνξία ηεο.
Επηρεηξεζηαθέο ρέζεηο
Ο πνιηηηζκφο ηνπ Ιζξαήι δίλεη ζηα κέιε ηνπ ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ θάπνπ, ελψ
παξάιιεια, ηνπο αθήλεη πεξηζψξηα γηα ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο. Σν θηίζηκν
πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνηθίιιεη ζε κεγάιν βαζκφ αλάινγα κε ην πνχ κεγάισζε ν θάζε
Ιζξαειηλφο επηρεηξεκαηίαο. Οη Ιζξαειηλνί Άξαβεο πξνηηκνχλ ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ
δεζκψλ κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο πξηλ ην θιείζηκν νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο, πξάγκα
πνπ θαζπζηεξεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Αληίζεηα, άιινη Ιζξαειηλνί
θηλνχληαη κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο. Γεληθά, είλαη πάληα ρξήζηκν λα δνζεί ζηνπο
Ιζξαειηλνχο επηρεηξεκαηίεο ν ρξφλνο λα ληψζνπλ αηζζαλζνχλ άλεηα. Δπίζεο, είλαη
ζεηηθή ε αλαθνξά άιισλ επαθψλ πνπ πηζαλφλ ππάξρνπλ ζηε ρψξα.
ην Ιζξαήι ππάξρνπλ επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ηφζν κεηαμχ εηαηξεηψλ φζν θαη κεηαμχ
ηδησηψλ. Οη Ιζξαειηλνί ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ζπλνκηιεηή πνπ έρνπλ απέλαληί ηνπο,
φκσο απηφ δε ζεκαίλεη φηη αλ πξνζηεζεί θάπνην λέν κέινο ζηε δηάξθεηα ηεο
δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο, δε ζα γίλεη ζχληνκα απνδεθηφ. ηελ επηρεηξεκαηηθή
θνπιηνχξα ηνπ Ιζξαήι, ν ζεβαζκφο πνπ απνιακβάλεη έλα πξφζσπν εμαξηάηαη θπξίσο
απφ ηα επηηεχγκαηα θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη ιάβεη, ελψ ε ζέζε πνπ θαηέρεη θαη ε
ειηθία είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά. Οη αξρηθέο εληππψζεηο πνπ ζα πξνθαιέζεη θάπνηνο
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ πνξεία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.
Επηθνηλωλία
ην Ιζξαήι επίζεκε γιψζζα είλαη ε εβξατθή, φκσο πνιινί άλζξσπνη κηινχλ αξαβηθά
θαη αγγιηθά. Οη πεξηζζφηεξνη Ιζξαειηλνί επηρεηξεκαηίεο κπνξεί λα κηινχλ θαιά
αγγιηθά, νπφηε νη δηεξκελείο δελ είλαη απαξαίηεηνη. Παξφια απηά, νη ζπδεηήζεηο ζηα
εβξατθά είλαη ζπρλέο θαη ζηνρεχνπλ ζην λα θάλνπλ ηηο εζσηεξηθέο ζπδεηήζεηο πην
απνηειεζκαηηθέο θαη φρη λα απνθιείζνπλ ηελ άιιε πιεπξά απφ ηε ζπδήηεζε. Οη
Ιζξαειηλνί κηινχλ θαλνληθά κε δπλαηνχο, ελζνπζηψδεηο ήρνπο, δηαθφπηνπλ ηνπο
άιινπο θαη κηινχλ παξάιιεια κε εθείλνπο. Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα θαίλνληαη
41

επηζεηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, φκσο ηαπηφρξνλα ζα κπνξνχζαλ λα
γίλνπλ θαη ζηελνί ζαο θίινη. ηηο ζπδεηήζεηο κε Ιζξαειηλνχο νη κεγάιεο παχζεηο είλαη
πνιχ ζπάληεο. Οη Ιζξαειηλνί ζπδεηνχλ ζε απφζηαζε πεξίπνπ δχν πφδηα ή θαη
κηθξφηεξε απφ ην ζπλνκηιεηή ηνπο.
Η επηθνηλσλία κε ηνπο Δβξαίνπο Ιζξαειηλνχο είλαη εμαηξεηηθά άκεζε. Οη ρεηξνλνκίεο
θαη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα είλαη εθηεηακέλεο θαη νη Ιζξαειηλνί έρνπλ ζπρλή
ζσκαηηθή επαθή κε ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο. Οη Ιζξαειηλνί Άξαβεο ζεσξνχλ ην
αξηζηεξφ ρέξη αθάζαξην, νπφηε θαιφ ζα είλαη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηνπ. Η επαθή κε
ηα κάηηα πξέπεη λα είλαη ζπρλή, εθθξάδεη ηελ εηιηθξίλεηα θαη βνεζά ζηελ νηθνδφκεζε
εκπηζηνζχλεο.
πλαληήζεηο
Η επηινγή ελφο ηξίηνπ κεζάδνληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ελφο δηθεγφξνπ ή ζπκβνχινπ,
ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε, εηδηθά κε ηνπο Ιζξαειηλνχο Άξαβεο.
Σν πξφζσπν απηφ ζα γεθπξψζεη απνηειεζκαηηθά ην ράζκα κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ,
επηηξέπνληάο

ηελ

ζπλεξγαζία

κε

κεγαιχηεξε

απνηειεζκαηηθφηεηα.

Οη

δηαπξαγκαηεχζεηο ζην Ιζξαήι κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ απφ ηδηψηεο ή απφ νκάδεο
δηαπξαγκαηεπηψλ. Η αιιαγή ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζπλήζσο δελ απνηειεί πξφβιεκα,
αλ

θαη

κπνξεί

λα

επηβξαδχλεη

ηελ

πξφνδν

ησλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ.

Δάλ

δηαπξαγκαηεχεηαη θαλείο κε Ιζξαειηλνχο Άξαβεο, είλαη θαιχηεξν λα θξαηήζεη ηελ
νκάδα ακεηάβιεηε, δηφηη δηαθνξεηηθά ε νηθνδφκεζε ζρέζεσλ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη
απφ ηελ αξρή.
Οη ζπλαληήζεηο πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ. Ωζηφζν, κεξηθέο
θνξέο απηφ πξέπεη λα ζπκβεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θπξίσο φηαλ ηα κέξε είραλ
πξνεγνχκελεο επηρεηξεκαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο. Οη Ιζξαειηλνί αλάινγα κε ην
πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ νκνιφγσλ ηνπο, δεκηνπξγνχλ πξνζδνθίεο αθξίβεηαο. Καιφ
είλαη θαηά ηηο ζπλαληήζεηο κε Ιζξαειηλνχο επηρεηξεκαηίεο λα απνθχγεηε θαζπζηέξεζε
άλσ ησλ 10 έσο 15 ιεπηψλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα ελεκεξψζεηε.
Δμαηηίαο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ηνπ Ιζξαήι, ηα νλφκαηα ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ
πνηθίιινπλ. Η αζθαιέζηεξε επηινγή είλαη λα αλαθέξεζηε ζηνπο ζπλνκηιεηέο ζαο κε ην
πξνζσλχκην θ. ή κε ηνλ αθαδεκατθφ ηίηιν ηνπο, αθνινπζνχκελν απφ ην φλνκα ηεο
νηθνγέλεηαο. Οη Ιζξαειηλνί ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ γξήγνξα ην κηθξφ φλνκα ηνπ
ζπλνκηιεηή ηνπο. Κάλνπλ άθακπηεο ρεηξαςίεο θαη αληαιιάζζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο
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ηνπο θάξηεο ζε ραιαξφ ξπζκφ. Οη θάξηεο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζηα αγγιηθά.
Καιφ είλαη νη θάξηεο λα δίλνληαη κε ην δεμί ρέξη θαη ιακβάλνληαη πίζσ
ρξεζηκνπνηψληαο πάιη ην δεμί ρέξη.
Οη ζπλαληήζεηο αξρίδνπλ ζπλήζσο κε κηθξέο ζπδεηήζεηο. Οη ζπδεηήζεηο κε
Ιζξαειηλνχο Άξαβεο κπνξεί λα είλαη εθηεηακέλεο θαη λα πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο
ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ μέλνπ δηαπξαγκαηεπηή. Αληίζεηα, νη
Δβξαίνη Ιζξαειηλνί κπνξεί λα κελ ζέινπλ λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ νηθνγέλεηα παξά
κφλν γηα άιια πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά ζέκαηα. Δίλαη ζεκαληηθφ ν μέλνο
δηαπξαγκαηεπηήο λα εκθαλίδεηαη ππνκνλεηηθφο θαη λα αθήλεη ηνπο ηνπηθνχο νκνιφγνπο
ηνπ λα ξπζκίζνπλ ην ξπζκφ ηεο ζπδήηεζεο. Σν εηξσληθφ θαη θπληθφ ρηνχκνξ θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο ζπλάληεζεο κπνξεί λα εθηηκεζεί, αιιά ε δνπιεηά είλαη πάλσ απφ φια
ζην Ιζξαήι.
Δηαπξαγκαηεύζεηο
ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζην Ιζξαήι, αλ θαη ν αγνξαζηήο είλαη ζε αλψηεξε ζέζε, θαη νη
δχν πιεπξέο θέξνπλ επζχλε ζηελ επίηεπμε κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπκθσλίαο. Οη
Ιζξαειηλνί Άξαβεο πεξηκέλνπλ απφ φινπο λα αλαιάβνπλ καθξνπξφζεζκε δέζκεπζε
θαη ζηνρεχνπλ ζηα καθξνπξφζεζκα νθέιε κηαο ζπκθσλίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη
Δβξαίνη Ιζξαειηλνί, δίλνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηα βξαρππξφζεζκα νθέιε. Οη
Ιζξαειηλνί είλαη αληαγσληζηηθνί ζηε δηαπξαγκάηεπζε, σζηφζν εθηηκνχλ ηηο
καθξνρξφληεο ζρέζεηο θαη αλαδεηνχλ ιχζεηο win-win.
Μπνξεί θαλείο λα θεξδίζεη ην ζεβαζκφ ησλ νκνιφγσλ ηνπ δηαηεξψληαο έλα ζεηηθφ θαη
επίκνλν ελδηαθέξνλ. Οη Ιζξαειηλνί κπνξνχλ λα αξρίζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο
Γπηηθνχο κφλν εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ζεβαζκνχ θαη εθηίκεζεο. Απηφ βέβαηα δελ ζα
ηνπο εκπνδίζεη λα γίλνπλ ζθιεξνί θαη αληαγσληζηηθνί ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη δηαθσλία ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην
δηαπξαγκάηεπζεο, ε ρξήζε ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ θαη ε πξνζπκία γηα ζπκβηβαζκφ
πηζαλφλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίιπζή ηεο. Η ππνκνλή θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη
βαζηθά ραξίζκαηα ησλ ζπλνκηιεηψλ.
Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κε Ιζξαειηλνχο επηρεηξεκαηίεο ζα είλαη αξγέο θαη παξαηεηακέλεο,
παξά ην γεγνλφο φηη ε ιήςε απνθάζεσλ κπνξεί λα είλαη γξήγνξε, ν ρξφλνο πνπ
αθηεξψλεηαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη δηαπξαγκάηεπζεο κπνξεί λα είλαη πνιχ
κεγαιχηεξνο απφ φηη θαλείο κπνξεί λα πεξηκέλεη. Η ππνκνλή, ν έιεγρνο ησλ
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ζπλαηζζεκάησλ θαη ε απνδνρή πηζαλψλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη
ζηνηρεία πνπ ζα εθηηκεζνχλ. Οη Ιζξαειηλνί επηρεηξεκαηίεο είλαη ζπρλά πεπεηξακέλνη
δηαπξαγκαηεπηέο θαη δελ πξέπεη λα ππνηηκνχληαη.
Επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο
ε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο, ε πξνζσπηθή εκθάληζε είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή φηαλ
δηαζέηεη θαλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην Ιζξαήι. Σα γεχκαηα θαη ηα δείπλα
απνηεινχλ εμαηξεηηθέο επθαηξίεο γηα λα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπδεηήζνπλ
γηα ηηο εηαηξίεο ηνπο νη δχν πιεπξέο δηαπξαγκαηεπηψλ. Δίλαη θαιφ λα θηάλεη θαλείο ζηα
δείπλα θνληά ζηελ θαζνξηζκέλε ψξα. Μία θαζπζηέξεζε πεξίπνπ 15 ιεπηψλ είλαη
ζρεδφλ πάληα απνδεθηή, φηαλ γηα πνιινχο Ιζξαειηλνχο, ε θαζπζηέξεζε κπνξεί λα
μεπεξλά θαη ηε κία ψξα . Η πξνζθνξά δψξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη ζπάληα θαη θαιφ
είλαη λα κε γίλεηαη ζηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εληάζεηο ζηελ
Παιαηζηίλε θαη ηηο ππφινηπεο αξαβηθέο ρψξεο πξέπεη λα απνθεπρζνχλ. Δπίζεο, πξέπεη
λα ζεκεησζεί φηη ε Ιζξαειηλή εβδνκάδα εξγαζίαο αξρίδεη ηελ Κπξηαθή θαη ηειεηψλεη
ηελ Πέκπηε, νπφηε ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ ηελ
Παξαζθεπή ή ην άββαην (Katz, 2008).
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Πίλαθας 5: Ιζραήι- Καηάιογος Dos & Dont’s θαηά Sebenius

Χαηρεηηζκοί

Βαζκός Δπηζεκόηεηας

Αληαιιαγή Γώρφλ

φκαηηθή Δπαθή
Οπηηθή Δπαθή
σκπερηθορηθή ηάζε
σλαηζζήκαηα
ηφπή
Γεύκαηα

Γιώζζα ηοσ ζώκαηος

Αθρίβεηα

Η αζθαιέζηεξε επηινγή είλαη λα αλαθέξεζηε ζηνπο ζπλνκηιεηέο ζαο κε ην
πξνζσλχκην θ. ή κε ηνλ αθαδεκατθφ ηίηιν ηνπο, αθνινπζνχκελν απφ ην φλνκα ηεο
νηθνγέλεηαο.
Οη Ιζξαειηλνί ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ γξήγνξα ην κηθξφ φλνκα ηνπ ζπλνκηιεηή
ηνπο.
Κάλνπλ άθακπηεο ρεηξαςίεο θαη αληαιιάζζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο θάξηεο ζε
ραιαξφ ξπζκφ.
Οη θάξηεο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζηα αγγιηθά.
Καιφ είλαη νη θάξηεο λα δίλνληαη κε ην δεμί ρέξη θαη ιακβάλνληαη πίζσ
ρξεζηκνπνηψληαο πάιη ην δεμί ρέξη.
Η πξνζσπηθή εκθάληζε είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή θαηά ηελ ζπλεξγαζία κε
Ιζξαειηλνχο.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη Ιζξαειηλνί είλαη ππεξβνιηθνί κε ηα δψξα, γη' απηφ θαη ζε
πνιιέο εηαηξίεο δελ επηηξέπνληαη.
Απνδεθηά επαγγεικαηηθά δψξα ζεσξνχληαη ηα δηαθεκηζηηθά δψξα (πρ ζηπιφ ή
αληηθείκελα γξαθείνπ), πνπ θέξνπλ ην ινγφηππν ηεο εηαηξίαο.
Οη Ιζξαειηλνί είλαη άλεηνη κε ηελ θπζηθή επαθή θαη είλαη ζπλήζεο ζηηο θαζεκεξηλέο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ζρέζεηο.
Η επαθή κε ηα κάηηα πξέπεη λα είλαη ζπρλή, εθθξάδεη ηελ εηιηθξίλεηα θαη βνεζά ζηελ
νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο.
Η επηθνηλσλία κε ηνπο Δβξαίνπο Ιζξαειηλνχο είλαη εμαηξεηηθά άκεζε.
H δηαδηθαζία ηεο γλσξηκίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή.
Πξνζσπηθέο εξσηήζεηο κπνξεί λα ιάβνπλ ρψξα, ελψ ην ζπλαηζζεκαηηθφ
πεξηερφκελν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνδφκηζε κηαο
επηηπρεκέλεο επαγγεικαηηθήο ζπλεξγαζίαο.
H ζησπή ρξεζηκνπνηείηαη ειάρηζηα ζαλ κέζν επηθνηλσλίαο ζην Ιζξαήι.
Σν κεζεκεξηαλφ είλαη ην θχξην γεχκα ζην Ιζξαήι
πρλά νη επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζάληνπηηο.
Σν δείπλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα πην ραιαξέο επηρεηξεκαηηθέο ζπδεηήζεηο.
Οη ρεηξνλνκίεο θαη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα είλαη εθηεηακέλεο
Οη Ιζξαειηλνί έρνπλ ζπρλή επαθή κε ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο.
Οη Ιζξαειηλνί Άξαβεο ζεσξνχλ ην αξηζηεξφ ρέξη αθάζαξην.
Οη ζπλαληήζεηο πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ.
Καιφ ζα είλαη λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 15 ιεπηψλ ρσξίο
πξφηεξε ελεκέξσζε.

4.5 Αρμενύα
Επηρεηξεζηαθέο ρέζεηο
Οη Αξκέληνη πξνζπαζνχλ λα δηαρσξίδνπλ ηε δνπιεηά απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή
σζηφζν απνηεινχλ εθ θχζεσο έλαλ ηδηαίηεξα θηιηθφ θαη επηθνηλσληαθφ ιαφ. Δθηηκνχλ
ηδηαηηέξσο ηε δεκηνπξγία θηιηθήο αηκφζθαηξαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ,
ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζπλεπάγεηαη θαη ζεηηθή έθβαζε γηα ηνλ μέλν δηαπξαγκαηεπηή.
Επηθνηλωλία
Δπίζεκε γιψζζα ζηελ Αξκελία είλαη ηα Αξκέληθα, ελψ πνιινί κηινχλ επίζεο ξψζηθα,
αγγιηθά, γαιιηθά ή γεξκαληθά. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ
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γίλεηαη ζηα αγγιηθά, σζηφζν, πνιινί είλαη νη Αξκέληνη πνπ κηινχλ πεξηζζφηεξεο
γιψζζεο. Βέβαηα, ν Αξκέληνο νκφινγνο ζα εληππσζηαδφηαλ αλ ν ζπλνκηιεηή ηνπ ζα
κπνξνχζε λα παξνπζηάζεη φια ηα επηρεηξεζηαθά έγγξαθα θαη ζηελ Αξκέληθε γιψζζα.
Οη Αξκέληνη εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα άκεζνη ζηελ επηθνηλσλία ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα
κεηαθέξνπλ ζηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο αθξηβψο απηφ πνπ ελλννχλ, ρσξίο δηηηέο εξκελείεο
ζηα ιεγφκελά ηνπο.
πλαληήζεηο
Οη Αξκέληνη ζπλεζίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ νη ίδηνη ηνλ θηινμελνχκελν δηακεζνιαβεηή
ζηα ππφινηπα κέιε πνπ βξίζθνληαη παξφληεο ζηελ ζπλάληεζε, αληί λα ηνλ αθήλνπλ λα
παξνπζηαζηεί κφλνο. πλήζσο, γηα λα απεπζπλζείο ζε θάπνηνλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ
ηίηινπ ηνπ, εάλ βέβαηα ππάξρεη. Η ζπλέπεηα σο πξνο ηελ ψξα πνπ θαλνλίδεηαη κηα
ζπλάληεζε ζεσξείηαη δεδνκέλε, αλ θαη αξθεηέο θνξέο νη Αξκέληνη θξαηνχλ ζε
αλακνλή ηνπ θηινμελνχκελνχο ηνπο. ηα κηθξά θελά πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ
κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπδεηήζεσλ, πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ επηθνηλσλία κε
ηνπο νκνιφγνπο καο, σζηφζν θαιφ ζα είλαη λα απνθεχγνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
πνιηηηθή ή ηελ ζξεζθεία. χκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθφ πξσηφθνιιν ν νηθνδεζπφηεο
είλαη απηφο πνπ μεθηλά ή ηεξκαηίδεη κηα ζπδήηεζε.
Αλαθνξηθά κε ηελ αληαιιαγή επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ, ζπλίζηαηαη σζηφζν δελ
ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν πνπ αθνινπζείηαη.
Δηαπξαγκαηεύζεηο
Η δηαπξαγκάηεπζε, πξηλ απφ ηε ζχλαςε κηαο ζπκθσλίαο, ζεσξείηαη απνδεθηή απφ
ηνπο Αξκέληνπο, σζηφζν ζα πξέπεη ν μέλνο δηαπξαγκαηεπηήο λα κελ ζθέθηεηαη
απφιπηα, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο. Οη Αξκέληνη κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ απφ ηέηνηνπ
είδνπο ακεζφηεηα, απφ ηελ πιεπξά ηνπ θηινμελνχκελνπ θαη ηα απνηειέζκαηα λα κελ
είλαη ζεηηθά γηα ηελ ηειηθή ζπκθσλία.
Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη Αξκέληνη είλαη ηδηαίηεξα εζσζηξεθείο θαη δελ αλαιακβάλνπλ
εχθνια πξσηνβνπιίεο. Γηα ην ιφγν απηφ έλαο ζίγνπξνο δηαπξαγκαηεπηήο πνπ ιακβάλεη
πξσηνβνπιίεο ζα θεξδίζεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ Αξκέλησλ νκνιφγσλ ηνπ βνεζψληαο
ζεηηθά ζηελ ζπλεξγαζία.
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Επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο
Οη Αξκέληνη πξνηηκνχλ νη επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε
πην ζπληεξεηηθφ θιίκα. Οη άλδξεο ζπλήζσο θνξνχλ ζθνπξφρξσκν θνζηνχκη κε
γξαβάηα ελψ νη γπλαίθεο ηαγέξ πνπ θαιχπηνπλ ην γφλαην. Οη Αξκέληνη, ινηπφλ, δίλνπλ
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ελδπκαζία θαη δχζθνια ζα δερηνχλ θαζεκεξηλή ελδπκαζία ζε
επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο.
πλεζίδεηαη λα δίλεηαη θάπνην κηθξφ δψξν ζηνλ ηνπηθφ νκφινγν ην νπνίν ζα πξέπεη
πάληα λα είλαη ηπιηγκέλν. Μηθξά δψξα γξαθείνπ, αθφκε θαη απηά πνπ θέξνπλ ην
ινγφηππν ηεο εηαηξίαο, πξνηηκψληαη. Δάλ δνζεί θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ νηθνδεζπφηε
θάπνην δψξν, απηφ δελ ζα πξέπεη λα αλνηρηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο.
Πίλαθας 6: Αρκελία- Καηάιογος Dos & Dont’s θαηά Sebenius

Χαηρεηηζκοί

Βαζκός Δπηζεκόηεηας

Αληαιιαγή Γώρφλ

φκαηηθή Δπαθή
Οπηηθή Δπαθή
σκπερηθορηθή ηάζε
σλαηζζήκαηα
ηφπή
Γεύκαηα
Γιώζζα ηοσ ζώκαηος
Αθρίβεηα

Γηα λα απεπζπλζείο ζε θάπνηνλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ ηίηινπ ηνπ, εάλ βέβαηα
ππάξρεη.
H αληαιιαγή επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ, ζπλίζηαηαη σζηφζν δελ ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν πνπ αθνινπζείηαη.
Οη Αξκέληνη πξνηηκνχλ νη επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπο λα πξαγκαηνπνηνχληαη
ζε πην ζπληεξεηηθφ θιίκα.
Οη άλδξεο ζπλήζσο θνξνχλ ζθνπξφρξσκν θνζηνχκη κε γξαβάηα ελψ νη γπλαίθεο
ηαγέξ πνπ θαιχπηνπλ ην γφλαην.
πλεζίδεηαη λα δίλεηαη θάπνην κηθξφ δψξν ζηνλ ηνπηθφ νκφινγν ην νπνίν ζα πξέπεη
πάληα λα είλαη ηπιηγκέλν.
Μηθξά δψξα γξαθείνπ, αθφκε θαη απηά πνπ θέξνπλ ην ινγφηππν ηεο εηαηξίαο,
πξνηηκψληαη.
Η ζσκαηηθή επαθή δελ ζπλεζίδεηαη επνκέλσο νη Αξκέληνη δελ δείρλνπλ
εμνηθεησκέλνη κε απηή.
H άκεζε νπηηθή επαθή ζπλεζίδεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο Αξκέληνπο.
ηελ Αξκελία, νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα είλαη πνιχ άκεζνη θαη λα ιέλε αθξηβψο απηφ
πνπ ελλννχλ.
Σν λα είλαη θαλείο απφιπηνο, κπνξεί λα πξνζβάιιεη έλαλ Αξκέλην.
----Σα επαγγεικαηηθά γεχκαηα ζηελ Αξκελία είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο θαη ζπλνδεχνληαη
απφ πνιιέο πξνπφζεηο.
----Η ζπλέπεηα σο πξνο ηελ ψξα πνπ θαλνλίδεηαη κηα ζπλάληεζε ζεσξείηαη δεδνκέλε, αλ
θαη αξθεηέο θνξέο νη Αξκέληνη θξαηνχλ ζε αλακνλή ηνπ θηινμελνχκελνχο ηνπο.

4.6 Γερμανύα
Οη Γεξκαλνί επηρεηξεκαηίεο, εηδηθά εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζηηο λεφηεξεο γεληέο, είλαη
ζπλήζσο πνιχ έκπεηξνη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε
μέλνπο. Καηά ηε δηαπξαγκάηεπζε πεξηκέλνπλ λα γίλνπλ φια φπσο εθείλνη ζέινπλ. Αλ
θαη ππάξρεη ζρεηηθή νκνηνγέλεηα ζην γεξκαληθφ πιεζπζκφ έπεηηα απφ ηελ επαλέλσζε
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ηνπ αλαηνιηθνχ θαη ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ρψξαο, παξφια απηά νη
δπηηθνγεξκαληθέο επηξξνέο επηθξαηνχλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή δσή νιφθιεξεο ηεο
ρψξαο.
Επηρεηξεζηαθέο ρέζεηο
Οη πξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη ζπρλά κέηξηαο ζεκαζίαο ζηε Γεξκαλία θαη ζπλήζσο δελ
απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ.
Οη πεξηζζφηεξνη Γεξκαλνί επηρεηξεκαηίεο είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί θαη ηδηαίηεξα
επηθπιαθηηθνί κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Μφιηο δεκηνπξγεζεί ε
απαξαίηεηε εκπηζηνζχλε, ππάξρεη κηα αίζζεζε αθνζίσζεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ
εηαίξν. Οη πεξηζζφηεξνη Γεξκαλνί επηρεηξεκαηίεο αλακέλνπλ απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπο
λα δεζκεπηνχλ καθξνπξφζεζκα γηα ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο.
ηε Γεξκαλία ππάξρνπλ επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εηαηξεηψλ θαζψο επίζεο θαη
κεηαμχ ηδησηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε κηα εηαηξεία αληηθαηαζηήζεη θάπνην απφ ηα κέιε
ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεη απφ εθεί πνπ
ζηακάηεζε. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη Γεξκαλνί επηρεηξεκαηίεο δελ ελδηαθέξνληαη γηα
ην πνηνο αζρνιείηαη θαη κε ηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Η πξνζσπηθή
αθεξαηφηεηα θαη ε αμηνπηζηία είλαη ζεκαληηθέο αλ ζέιεη θαλείο λα θεξδίζεη ηελ
εκπηζηνζχλε ηνπο. Παξφιν πνπ πξνηηκνχλ λα δηαηεξνχλ ρσξηζηή ηελ επηρεηξεκαηηθή
θαη πξνζσπηθή ζρέζε, είλαη δπλαηφ λα νηθνδνκεζνχλ ηζρπξέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε
ηνπο νκνιφγνπο ηνπο. Απηφ βέβαηα κπνξεί λα πάξεη ρξφλν, ζπλήζσο κήλεο ή αθφκε θαη
ρξφληα.
Η εηιηθξίλεηα απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη
ε εκπηζηνζχλε ζε απηή ηε ρψξα. κπνξεί πνιχ πην εχθνια λα ραζεί απφ φ,ηη λα
θεξδεζεί. Οη Γεξκαλνί επηρεηξεκαηίεο κπνξεί λα είλαη πνιχ επαίζζεηνη ζηελ θξηηηθή
γηα απηφ πξέπεη ν μέλνο δηαπξαγκαηεπηήο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο. Η
εθπαίδεπζε θαη ε ζέζε απνηεινχλ πξνζφληα γηα ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο ζπλδπάδνληαη
εμαηξεηηθά κε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αμηνπηζηία, ν αλαιπηηθφο ηξφπνο
ζθέςεο, ε γλψζε θαη ε εκπεηξία. Οη πεξηζζφηεξνη Γεξκαλνί πηζηεχνπλ φηη νη
εξγαδφκελνη ηεο ρψξαο ηνπο είλαη πην απνηειεζκαηηθνί απφ ηνπο άιινπο θαη ληψζνπλ
ππεξήθαλνη γηα απηνχο.
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Επηθνηλωλία
Η επίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο είλαη ε γεξκαληθή. Ωζηφζν, ε πξνθνξά θαη ην ιεμηιφγην
πνηθίιινπλ ζεκαληηθά ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Οη πεξηζζφηεξνη Γεξκαλνί
επηρεηξεκαηίεο
επηρεηξεκαηηθέο

κηινχλ

αγγιηθά,

δηαπξαγκαηεχζεηο.

νπφηε
Καηά

ζπάληα
ηε

ρξεηάδνληαη

δηαπξαγκάηεπζε

δηεξκελείο
κε

ζηηο

Γεξκαλνχο

επηρεηξεκαηίεο ν μέλνο νκφινγφο ηνπ πξέπεη λα κηιάεη ελ ζπληνκία, ρξεζηκνπνηψληαο
απιέο πξνηάζεηο θαη απνθεχγνληαο ηελ νξνινγία θαη ηελ αξγθφ. Οη Γεξκαλνί
επηρεηξεκαηίεο κπνξεί λα κηιήζνπλ ιίγν πην έληνλα ζε ζρέζε κε επηρεηξεκαηίεο άιισλ
ρσξψλ. ηα επαγγεικαηηθά δείπλα ελδείθλπηαη λα θξαηνχληαη νη ζπλνκηιίεο ζε ήζπρν
επίπεδν, γηαηί ε δπλαηή νκηιία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλδεημε θαθψλ ηξφπσλ.
Οη Γεξκαλνί επηρεηξεκαηίεο ζπλδηαιέγνληαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ ηξηψλ έσο
ηεζζάξσλ πνδηψλ. Η γεξκαληθή επηθνηλσλία είλαη ζπλήζσο πνιχ άκεζε. Οη Γεξκαλνί
αληηπαζνχλ αφξηζηεο δειψζεηο θαη ζπλεζίδνπλ λα κνηξάδνληαη απφςεηο, αλεζπρίεο θαη
ζπλαηζζήκαηα κε άιινπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ππεξβνιηθή δηπισκαηία κπνξεί λα
ζπγρέεη θαη ηαπηφρξνλα λα εξεζίδεη ηνπο Γεξκαλνχο επηρεηξεκαηίεο, αθνχ ηνπο δίλεη
ηελ εληχπσζε ηεο αιήζεηαο. πρλά δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο ρσξίο λα δηζηάζνπλ. Πνιχ
ζπρλά κπνξεί λα θαίλνληαη ππεξβνιηθά αληηπαξαζεηηθνί. Οη Γεξκαλνί ρξεζηκνπνηνχλ
ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο κε θεηδψ, αλ θαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο θαη άιιεο
ελδείμεηο κπνξνχλ λα είλαη αξθεηά μεθάζαξεο, εηδηθά εάλ δελ ηνπο αξέζεη κηα ηδέα ή
κηα πξφηαζε. Μπνξνχλ λα έρνπλ θάπνηα θπζηθή επαθή κε ην ζπλνκηιεηή ηνπο σο έλα
ζεκάδη ηεο θηιίαο, αιιά ηέηνηεο επαθέο είλαη ζπάληεο. ε δηαπξαγκαηεχζεηο κε
Γεξκαλνχο επηρεηξεκαηίεο ε νπηηθή επαθή ζα πξέπεη λα είλαη ζπρλή, θαζψο απηφ
δείρλεη ηελ χπαξμε εηιηθξίλεηαο θαη βνεζά ζηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο.
πλαληήζεηο
ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε Γεξκαλνχο κηα ηνπηθή επαθή κπνξεί λα
είλαη έλα πιενλέθηεκα, αιιά ζπλήζσο δελ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε
ζχλαςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηα ζηε Γεξκαλία. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κπνξνχλ
λα δηεμαρζνχλ απφ ηδηψηεο ή νκάδεο δηαπξαγκαηεπηψλ. Καιφ είλαη ε ζπλάληεζε λα
πξνγξακκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία έσο δχν εβδνκάδεο λσξίηεξα θαη λα κελ αθπξσζεί
ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αγέλεηα.
Οη Γεξκαλνί επηρεηξεκαηίεο ζπλήζσο ζέινπλ λα γλσξίδνπλ πνηνλ ζα ζπλαληήζνπλ,
νπφηε ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνπο ηίηινπο, ηηο ζέζεηο θαη ηηο
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επζχλεο ησλ μέλσλ δηαπξαγκαηεπηψλ εθ ησλ πξνηέξσλ. πλεζίδεηαη λα ζπκθσλείηαη
πξηλ ηε ζπλάληεζε κηα αηδέληα, ε νπνία αθνινπζείηαη απζηεξά.
ε νπνηαδήπνηε ζπλάληεζε, είηε επαγγεικαηηθή είηε θνηλσληθή, ζπληζηάηαη λα είζηε
πνιχ αθξηβήο. Καζπζηέξεζε κεγαιχηεξε απφ 10 έσο 15 ιεπηά, ρσξίο έγθπξε θαη
εχινγε δηθαηνινγία κπνξεί λα είλαη ζνβαξή. Σα νλφκαηα ζπλήζσο δίλνληαη κε ηε ζεηξά
ηνπ πξψηνπ νλφκαηνο θαη έπεηηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ. ηηο ζπλαληήζεηο πξνζθσλείηε
ηνλ ζπλνκηιεηή ζαο κε ηνλ φξν θ. θαη ην επίζεην ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ή κε ηνλ
αθαδεκατθφ ηίηιν ηνπ, αλ ηνλ γλσξίδεηε. Μφλν φζνη είλαη θίινη απνθαινχληαη κε ηα
κηθξά ηνπο νλφκαηα.
Οη απαξαίηεηεο ρεηξαςίεο μεθηλνχλ κφλν αθνχ έξζνπλ ζηελ ζπλάληεζε νη γπλαίθεο. Η
αληαιιαγή επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ απνηειεί νπζηαζηηθφ βήκα φηαλ ζπλαληά θαλείο
θάπνηνλ γηα πξψηε θνξά. Οη ζπλαληήζεηο κπνξεί λα μεθηλνχλ κε κηθξέο ζπδεηήζεηο ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο φκσο επηθεληξψλεηαη ζε επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα. Οη Γεξκαλνί
επηρεηξεκαηίεο εθηηκνχλ ηελ αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ, σζηφζν ζα πξέπεη λα είζηε πνιχ
πξνζεθηηθνί ψζηε λα κελ ην παξαθάλεηε. Οη πεξηζζφηεξεο ζπλαληήζεηο είλαη αξθεηά
ηππηθέο. Δλψ ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη
ζπλνκηιεηέο έηζη ψζηε ε ζπδήηεζε λα επηθεληξσζεί γξήγνξα ζηηο ηερληθέο πηπρέο ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο. Οη ίδηνη ζπλεζίδνπλ λα θάλνπλ ζπλερείο εξσηήζεηο θαη λα
πεξηκέλνπλ γξήγνξεο απαληήζεηο.
Δηαπξαγκαηεύζεηο
Γηα ηνπο Γεξκαλνχο επηρεηξεκαηίεο, ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη ζπλήζσο κηα θνηλή
δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηελ νπνία ν αγνξαζηήο βξίζθεηαη ζε αλψηεξε
ζέζε, θαη νη δχν ζπκβαιιφκελεο πιεπξέο θαηέρνπλ ηελ επζχλε λα θζάζνπλ ζε
ζπκθσλία. Οη Γεξκαλνί επηρεηξεκαηίεο επηθεληξψλνληαη εμίζνπ ζηα βξαρππξφζεζκα
θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε ηεο ζπκθσλίαο. Οη Γεξκαλνί πηζηεχνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ
win-win θαη ζε κία δηαπξαγκάηεπζε πεξηκέλνπλ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη εκπηζηνζχλε.
πληζηάηαη ηδηαίηεξα λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε αλνηρηή αληηπαξάζεζε κε ηνπο
Γεξκαλνχο δηαπξαγκαηεπηέο. Καιφ ζα είλαη λα παξακείλεηε ήξεκνη, θηιηθνί,
ππνκνλεηηθνί θαη ηαπηφρξνλα επίκνλνη.
ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη δηαθσλία ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ε
επίιπζε ίζσο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ θαη πξφζζεησλ
δεδνκέλσλ. Πξνζπαζήζηε λα βξείηε θάπνηα θνηλή ζέζε κε ηνπο νκνιφγνπο ζαο.
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Μεξηθέο θνξέο, νη ζπγγλψκεο κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηνπο Γεξκαλνχο λα γίλνπλ πην
θηιηθνί. Οη Γεξκαλνί δηαπξαγκαηεπηέο κπνξεί λα αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν ζηε
ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, ζπδεηψληαο ιεπηνκέξεηεο πξηλ αξρίζεη ην θπξίσο ζηάδην
κηαο δηαπξαγκάηεπζεο.
ηε Γεξκαλία νη δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη αξγέο. Γηα απηφ επζχλεηαη ε κεζνδηθή θαη
πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε πξνζέγγηζε

ηνπο

θαηά

ηελ

πξνεηνηκαζία γηα

ηε

δηαπξαγκάηεπζε θαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. Όζνη δηαπξαγκαηεχνληαη κε Γεξκαλνχο
ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ ππνκνλεηηθνί θαη λα ειέγρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο
απνδερφκελνη ηηο αλαπφθεπθηεο θαζπζηεξήζεηο. Οη Γεξκαλνί επηρεηξεκαηίεο έρνπλ
πηνζεηήζεη έλα άθακπην ζηπι ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη δχζθνια
αλεθηφ απφ ηνπο δηαπξαγκαηεπηέο άιισλ πνιηηηζκψλ. Καιφ είλαη ν μέλνο νκφινγφο
ηνπο λα είλαη πξφζπκνο λα δηαπξαγκαηεπηεί κεξηθά ζηνηρεία κεκνλσκέλα. Οη Γεξκαλνί
πξνηηκνχλ

γεληθά

έλα

απιφ

ζηπι

δηαπξαγκάηεπζεο,

φκσο

ρξεζηκνπνηνχλ

παξαπιαλεηηθέο ηερληθέο.
Επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο
Οη Γεξκαλνί επηρεηξεκαηίεο εκθαλίδνληαη κε αζπλήζηζηνπο ζπλδπαζκνχο ζηηο
ζπλαληήζεηο, ρσξίο φκσο λα ζρνιηάδνπλ ην απζηεξφ ζηπι ληπζίκαηνο ησλ νκνιφγσλ
ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο είλαη ζεκαληηθή ζηε Γεξκαλία. Μηα
ππεξβνιηθά ραιαξή ζηάζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αθαηάιιειε ή αθφκα θαη σο
αζέβεηα. Σα επαγγεικαηηθά γεχκαηα θαη δείπλα είλαη θνηλά. Ωζηφζν, νη επηρεηξήζεηο
ζπάληα απνηεινχλ ζέκα ζπδήηεζεο ζε απηά. Καιφ είλαη απνθεπρζνχλ ηα δψξα ζε κηα
πξψηε ζπλάληεζε γηα λα κε δεκηνπξγεζνχλ ππνςίεο γηα ηα θίλεηξα ησλ μέλσλ
νκνιφγσλ (Katz, 2008).
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Πίλαθας 7: Γερκαλία- Καηάιογος Dos & Dont’s θαηά Sebenius

Χαηρεηηζκοί

Βαζκός Δπηζεκόηεηας

Αληαιιαγή Γώρφλ

φκαηηθή Δπαθή
Οπηηθή Δπαθή
σκπερηθορηθή ηάζε
σλαηζζήκαηα
ηφπή
Γεύκαηα

Γιώζζα ηοσ ζώκαηος

Αθρίβεηα

Οη ηίηινη θαη ηα επψλπκα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο φηαλ δελ γλσξίδεηε έλα άηνκν
θαηά ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο.
Οη απαξαίηεηεο ρεηξαςίεο μεθηλνχλ κφλν αθνχ έξζνπλ ζηελ ζπλάληεζε νη γπλαίθεο.
Η αληαιιαγή επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ απνηειεί νπζηαζηηθφ βήκα φηαλ ζπλαληά
θαλείο θάπνηνλ γηα πξψηε θνξά.
Σν λα είζαη θαιά θαη ζσζηά ληπκέλνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο Γεξκαλνχο.
Γπλαίθεο θαη άλδξεο θνξνχλ ζπληεξεηηθά θνζηνχκηα ζε ζθνχξεο θπξίσο
απνρξψζεηο.
Αλάινγε πεξηκέλνπλ λα είλαη θαη ε ζπκπεξηθνξά καο.
Η αληαιιαγή δψξσλ δελ είλαη ζπλεζηζκέλε ζηε Γεξκαλία.
Απνδεθηά δψξα ζηηο επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο ζασξνχληαη ηα είδε γξαθείνπ
φπσο έλα ζηπιφ θαιήο πνηφηεηαο κε ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο.
Οη Γεξκαλνί ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο κε θεηδψ.
Μπνξνχλ λα έρνπλ θάπνηα θπζηθή επαθή κε ην ζπλνκηιεηή ηνπο σο έλα ζεκάδη ηεο
θηιίαο, αιιά ηέηνηεο επαθέο είλαη ζπάληεο.
Η νπηηθή επαθή ζα πξέπεη λα είλαη ζπρλή, θαζψο απηφ δείρλεη ηελ χπαξμε
εηιηθξίλεηαο θαη βνεζά ζηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο.
Οη πεξηζζφηεξεο ζπλαληήζεηο κε Γεξκαλνχο επηρεηξεκαηίεο είλαη αξθεηά ηππηθέο.
Η γεξκαληθή επηθνηλσλία είλαη ζπλήζσο πνιχ άκεζε.
Οη Γεξκαλνί αληηπαζνχλ αφξηζηεο δειψζεηο θαη ζπλεζίδνπλ λα κνηξάδνληαη απφςεηο,
αλεζπρίεο θαη ζπλαηζζήκαηα κε άιινπο.
Οη Γεξκαλνί είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη κε ηελ ζησπή, ε νπνία ζπλήζσο εθθξάδεη
αβεβαηφηεηα ή αξλεηηζκφ.
Σα γεχκαηα ζεσξνχληαη ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζεο γηα ηνπο Γεξκαλνχο.
Σελ έλαξμε ηνπ θαγεηνχ δίλεη ν νηθνδεζπφηεο.
Η έκκεζε επηθνηλσλία, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλαληήζεσλ, κπνξεί
λα αληηκεησπηζηεί κε θαρππνςία.
Καιφ ζα είλαη λα απνθεχγνληαη ηαθηηθέο πςειήο πίεζεο ή αληηθαηηθέο δειψζεηο πνπ
κπνξεί λα ζπληθαζηνχλ κε ηελ αζπλέπεηα.
Η ζηάζε ηνπ ζψκαηνο είλαη ζεκαληηθή ζηε Γεξκαλία.
Μηα ππεξβνιηθά ραιαξή ζηάζε κπνξεί λα ζεσξεζεί αθαηάιιειε.
O ρξφλνο είλαη πνιχηηκνο γηα ηνπο Γεξκαλνχο θαη πξέπεη λα αμηνπνηείηαη πξνζεθηηθά.
Σα ξαληεβνχ θαη ηα εκεξήζηα πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη.
Οη Γεξκαλνί είλαη εμαηξεηηθά αθξηβείο, θαη αθφκε θαη ιίγεο ιεπηά θαζπζηέξεζεο
κπνξνχλ λα ηνπο πξνζβάιινπλ.

4.7 Φινλανδύα
Οη Φηλιαλδνί επηρεηξεκαηίεο, έρνπλ εκπεηξία ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ιανχο άιισλ
ρσξψλ. Η Φηλιαλδία είλαη αξθεηά νκνηνγελήο ρψξα, αλ θαη ππάξρεη κηα ζνπεδηθή
κεηνλφηεηα. Οη Φηλιαλδνί είλαη πεξήθαλνη άλζξσπνη θαη δελ είλαη πνιχ αλνηρηνί ζε
πιεξνθνξίεο ή βνήζεηα. Αλ θαη νη ζρέζεηο είλαη γεληθά θαιέο ζε φιεο ηηο ζθαλδηλαβηθέο
ρψξεο, ν θηλιαλδηθφο πνιηηηζκφο είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ ηεο νπεδίαο,
ηεο Ννξβεγίαο ή ηεο Γαλίαο. Καηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζρνή
ψζηε λα κελ ηνπο εμηζψζεηε, γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζεσξείηαη παξαλφεζε φηη ε
Φηλιαλδία είλαη κηα ζθαλδηλαβηθή ρψξα.
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Επηρεηξεζηαθέο ρέζεηο
ηε Φηλιαλδία ππάξρνπλ ιίγα ζηνηρεία αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
νκάδσλ θαη νη επηρεηξεκαηίεο δελ ζέινπλ λα μερσξίδνπλ ζηελ νκάδα. Η νηθνδφκεζε
ζρέζεσλ δηαξθείαο θαη εκπηζηνζχλεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο
Φηλιαλδνχο. Ωζηφζν, δελ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζχλαςε
επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθσληψλ. Οη Φηλιαλδνί επηρεηξεκαηίεο επηζπκνχλ λα γλσξίδνπλ
θαιχηεξα ηνπο νκνιφγνπο ηνπο θαζψο δνπιεχνπλ καδί. Με ηνλ θαηξφ, ηέηνηεο ζρέζεηο
κπνξεί λα γίλνπλ πνιχ ηζρπξέο. Γεληθφηεξα, νη Φηλιαλδνί επηρεηξεκαηίεο είλαη
πξνζεθηηθνί,

εκθαλίδνληαη

επηθπιαθηηθνί

θαη

πξνρσξνχλ

πνιχ

αξγά

ηηο

δηαπξαγκαηεχζεηο.
Οη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ζηε Φηλιαλδία ζπλάπηνληαη κεηαμχ εηαηξεηψλ θαζψο
επίζεο θαη κεηαμχ ηδησηψλ. Αλ ε εηαηξεία αληηθαηαζηήζεη έλα κέινο ηεο κε θάπνην
άιιν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαπξαγκάηεπζεο, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεη απφ ην ζεκείν
ζην νπνίν βξηζθφηαλ. Η νηθνδφκεζε ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ απαηηεί πνιχ ρξφλν. Η
πξνζσπηθή αθεξαηφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ζηελ πνξεία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη πνιχ
ζεκαληηθέο.
Η Φηλιαλδία είλαη κηα ηζφηηκε θνηλσλία. Οη θηλιαλδηθέο εηαηξείεο ηείλνπλ λα είλαη
ηεξαξρηθέο, φκσο νη αλψηεξνη δελ ζεσξνχληαη αλαγθαζηηθά αλψηεξνη. Σα αθεληηθά
είλαη ζπλελλνήζηκα θαη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή θαη εγέηεο. Η
απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζπλαληήζεη έληνλε απνδνθηκαζία. ηελ
επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα ηεο Φηλιαλδίαο, ν ζεβαζκφο πνπ έλα άηνκν απνιακβάλεη
εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηα επηηεχγκαηά ηνπ. Πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο

ε

εηιηθξίλεηα, ε ζνβαξφηεηα, ε ηαπεηλνθξνζχλε, ε γλψζε θαη ε εκπεηξία, απνηεινχλ
πξνηεξήκαηα γηα θάζε δηαπξαγκαηεπηή.
Επηθνηλωλία
Η Φηλιαλδία έρεη δχν επίζεκεο γιψζζεο, ηε θηλιαλδηθή θαη ηε ζνπεδηθή. Οη
πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο κηινχλ θαιά αγγιηθά. Ωζηφζν, θαιφ είλαη λα απνθχγεη
θαλείο ηε ρξήζε εηδηθήο θξαζενινγίαο θαη αξγθφ θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Οη
Φηλιαλδνί κηινχλ ζπλήζσο απαιά. Η ζησπή απνηειεί κηα κνξθή επηθνηλσλίαο γηα ηνπο
Φηλιαλδνχο θαη κπνξεί λα ζηακαηήζνπλ ζηε κέζε κηαο ζπλνκηιίαο γηα πνιχ
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ φ, ηη έλαο μέλνο κπνξεί λα αηζζάλεηαη άλεηα. Ο
μέλνο δηαπξαγκαηεπηήο δελ ζα πξέπεη λα βηαζηεί λα ζπκπιεξψζεη απηέο ηηο παχζεηο,
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αθνχ νη Φηλιαλδνί νκνιφγνη κπνξεί λα παίξλνπλ ρξφλν γηα λα ζθέθηνληαη ή λα
δηαηππψλνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο.
Οη Φηλιαλδνί ζπδεηνχλ ζε απφζηαζε πεξίπνπ ηξηψλ έσο ηεζζάξσλ πνδηψλ. Γεδνκέλνπ
φηη ε αληηπαξάζεζε απνθεχγεηαη σο επί ην πιείζηνλ, ε επηθνηλσλία είλαη ζπλήζσο πνιχ
έκκεζε. Οη Φηλιαλδνί επηρεηξεκαηίεο πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζπλνκηιίεο
επηθεληξσκέλνη ζε γεγνλφηα θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζαλ. Μφιηο ληψζνπλ άλεηα ε
επηθνηλσλία γίλεηαη πην άκεζε. Οη Φηλιαλδνί ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο
κε θεηδψ θαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο είλαη δχζθνιν λα δηαβαζηνχλ. Όηαλ
ζπλνκηιεί θαλείο καδί ηνπο ζα πξέπεη λα απνθχγεη ηηο έληνλεο θηλήζεηο ή ηελ θπζηθή
επαθή. Μελ δηπιψλεηε ηα ρέξηα ζαο, θαζψο απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί σο αιαδνληθή
ζπκπεξηθνξά. Η επαθή κε ηα κάηηα πξέπεη λα είλαη ζπρλή, εηδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο νκηιίαο, θαζψο απηφ δείρλεη εηιηθξίλεηα θαη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία
εκπηζηνζχλεο.
πλαληήζεηο
Όηαλ δηαπξαγκαηεχεζηε ζηελ Φηλιαλδία, κηα ηνπηθή επαθή κπνξεί λα είλαη έλα
πιενλέθηεκα, αιιά ζπλήζσο δελ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζχλαςε
ζπκθσλίαο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηε Φηλιαλδία κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ απφ άηνκα ή
νκάδεο δηαπξαγκαηεπηψλ. Οη ζπλαληήζεηο είλαη θαιφ λα πξνγξακκαηίδνληαη εθ ησλ
πξνηέξσλ. Ωζηφζν, κεξηθέο θνξέο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα, εάλ ηα κέξε είραλ πξνεγνχκελεο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο.
Οη Φηλιαλδνί εθηηκνχλ ηελ αθξίβεηα ζε νπνηαδήπνηε ζπλάληεζε, είηε επαγγεικαηηθή
είηε θνηλσληθή. Δίλαη επνκέλσο θαιφ λα βξίζθεηαη θαλείο εγθαίξσο ζηηο ζπλαληήζεηο.
Η αξγνπνξεκέλε άθημε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλδεημε αζέβεηαο. Σα νλφκαηα ησλ
Φηλιαλδψλ ζπλήζσο δίλνληαη κε ηε ζεηξά ηνπ πξψηνπ νλφκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ
νηθνγελεηαθνχ. Δλδείθλπηαη ν μέλνο δηαπξαγκαηεπηήο λα πξνζθσλεί ηνπο νκνιφγνπο
ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν θ. θαη ην φλνκα ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ
ηίηιν.
Οη ζπλαληήζεηο ζπλνδεχνληαη απφ γξήγνξεο ρεηξαςίεο. Η αληαιιαγή επαγγεικαηηθψλ
θαξηψλ απνηειεί θνηλή πξαθηηθή. Όηαλ δίλεηε ηελ θάξηα ζαο, ρακνγειάηε θαη θξαηάηε
ηελ επαθή κε ηα κάηηα ζαο. ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη
κηθξέο ζπλνκηιίεο. Οη Φηλιαλδνί είλαη εηιηθξηλείο άλζξσπνη πνπ αληηπαζνχλ ηελ
ππεξνρή ζηε ζπλνκηιία. Σν ρηνχκνξ ζπάληα έρεη κηα ζέζε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο.
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Θέκαηα φπσο ε ηδησηηθή δσή ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ δελ πξέπεη λα ζπδεηψληαη. ηε
Φηλιαλδία νη δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη επίζεκεο. Δλψ ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο πξψηεο
ζπλάληεζεο είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη δηαπξαγκαηεπφκελνη, ε ζπδήηεζε επηθεληξψλεηαη
θαηά θχξην ιφγν ζε επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα.
Δηαπξαγκαηεύζεηο
ηνπο Φηλιαλδνχο επηρεηξεκαηίεο, ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη ζπλήζσο κηα θνηλή
δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ο αγνξαζηήο θαη ν πσιεηήο ζε κηα επηρεηξεκαηηθή
ζπκθσλία είλαη ηζφηηκνη εηαίξνη πνπ θαη νη δχν είλαη θχξηνη ηεο επζχλεο γηα ηελ
επίηεπμε ζπκθσλίαο. Οη Φηλιαλδνί επηρεηξεκαηίεο επηθεληξψλνληαη εμίζνπ ζηα
βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε ηεο ζπκθσλίαο. Σν πξσηαξρηθφ ζηπι
δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ζπλεξγαηηθφ θαη νη Φηλιαλδνί είλαη αλνηρηνί ζε ζπκβηβαζκνχο
γηα λα πξνσζήζνπλ ηε δηαπξαγκάηεπζε.
Οη Φηλιαλδνί επηρεηξεκαηίεο πηζηεχνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ win-win, νπφηε πεξηκέλνπλ
ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη εκπηζηνζχλε. πληζηάηαη έληνλα λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε
ζχγθξνπζε θαη λα παξακείλνπλ θαη ηα δχν κέξε ήξεκα θαη ππνκνλεηηθά. ε πεξίπησζε
πνπ πξνθχςεη δηαθσλία ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ε ινγηθή
ζπιινγηζηηθή ίζσο κπνξέζεη λα ζπλδξάκεη ζηελ επίιπζή ηεο. Οη Φηλιαλδνί
δηαπξαγκαηεπηέο πηζηεχνπλ ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ σο έλαλ ηξφπν νηθνδφκεζεο
εκπηζηνζχλεο.
Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηε Φηλιαλδία είλαη αξγέο. Η κεζνδηθή θαη πξνζεθηηθά
ζρεδηαζκέλε πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Φηλιαλδνί γηα ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε
δηαπξαγκάηεπζε

θαη

ηε

ζπιινγή

πιεξνθνξηψλ,

απαηηεί

ρξφλν.

Ο

μέλνο

δηαπξαγκαηεπηήο ζα πξέπεη λα παξακείλεη ππνκνλεηηθφο, λα ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηα
ηνπ θαη λα απνδερζεί ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο. Οη Φηλιαλδνί επηρεηξεκαηίεο δελ ζέινπλ
δηαθνπέο ή παξεθηξνπέο απφ ηηο ζπδεηήζεηο. Οη Φηλιαλδνί πξνηηκνχλ λα
δηαπξαγκαηεπηνχλ κε απιφ θαη εηιηθξηλέο χθνο. Υξεζηκνπνηνχλ ιίγεο παξαπιαλεηηθέο
ηερληθέο. Καιφ ζα είηλαη λα απνθεπρζνχλ επηζεηηθέο ηαθηηθέο θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε
κε ηνπο Φηλιαλδνχο, νη νπνίνη δελ ζα απνθχγνπλ ηελ αλνηρηή αληηπαξάζεζε κε ηνλ
μέλν νκφινγφ ηνπο, εάλ ην ζεσξήζνπλ απαξαίηεην. Η πξνζσπηθή ζρέζε θαηά ηε
δηαπξαγκάηεπζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κφλν εάλ είλαη καθξνρξφληα θαη πνιχ ηζρπξή.
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Επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο
Οη Φηλιαλδνί επηρεηξεκαηίεο εθηηκνχλ ηελ αθξίβεηα ζηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο
ηνπο. Καιφ είλαη ν μέλνο δηαπξαγκαηεπηήο λα βξίζθεηαη εγθαίξσο ζην δείπλν θαη ζηηο
εμσηεξηθέο ζπλαληήζεηο καδί ηνπο. Η πξνζθνξά δψξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη ζπάληα
θαη θαιφ ζα ήηαλ λα απνθεπρζεί ζε κηα πξψηε ζπλάληεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε
δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε κηθξφηεξεο εηαηξείεο πνπ φκσο έρνπλ κεγάιε δηεζλή
εκπεηξία, πξνεηνηκαζηείηε, θαζψο νη νκνιφγνί ζαο κπνξεί λα ζαο πξνζθαιέζνπλ λα
ζπλερίζεηε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπδήηεζε ζε κηα ζάνπλα. Δάλ δελ επηζπκείηε λα
ζπκκεηάζρεηε, είλαη πξνηηκφηεξν λα αλαθεξζείηε ζε πηζαλά πξνβιήκαηα πγείαο παξά
λα απνξξίςεηε απεπζείαο κηα ηέηνηα πξφζθιεζε (Katz, 2008).
Πίλαθας 8: Φηλιαλδία- Καηάιογος Dos & Dont’s θαηά Sebenius

Χαηρεηηζκοί

Βαζκός Δπηζεκόηεηας

Αληαιιαγή Γώρφλ
φκαηηθή Δπαθή
Οπηηθή Δπαθή
σκπερηθορηθή ηάζε
σλαηζζήκαηα

ηφπή

Γεύκαηα

Γιώζζα ηοσ ζώκαηος

Αθρίβεηα

Δλδείθλπηαη ν μέλνο δηαπξαγκαηεπηήο λα πξνζθσλεί ηνπο νκνιφγνπο ηνπ
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν θ. θαη ην φλνκα ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ
ηίηιν.
Οη ζπλαληήζεηο ζπλνδεχνληαη απφ γξήγνξεο ρεηξαςίεο.
Η αληαιιαγή επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ απνηειεί θνηλή πξαθηηθή.
Όηαλ δίλεηε ηελ θάξηα ζαο, ρακνγειάηε θαη θξαηάηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα ζαο.
Σν ληχζηκν είλαη ζπλήζσο επίζεκν κε ζθνχξα θνζηνχκηα γηα ηνπο άαλδξεο θαη ηηο
γπλαίθεο.
Πην πξφρεηξν χθνο ζα κπνξνχζε λα είλαη απνδεθηφ, αλάινγα βέβαηα κε ην χθνο ηεο
επηρείξεζεο.
Η πξνζθνξά δψξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη ζπάληα θαη θαιφ ζα ήηαλ λα απνθεπρζεί
ζε κηα πξψηε ζπλάληεζε.
Η ζσκαηηθή επαθή δελ είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλε γηα ηνπο Φηλιαλδνχο
Οη Φηλιαλδνί ζα αηζζαλζνχλ πεξίεξγα αλ θάπνηνο ηνπο αγγίμεη ζηνλ ψκν θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο.
Η νπηηθή επαθή πξέπεη λα είλαη ζπρλή, εηδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νκηιίαο, θαζψο
απηφ δείρλεη εηιηθξίλεηα θαη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο.
ηε Φηλιαλδία νη δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη επίζεκεο.
Η ζπδήηεζε επηθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα.
Οη Φηλιαλδνί είλαη εηιηθξηλείο άλζξσπνη πνπ αληηπαζνχλ ηελ ππεξνρή ζηε ζπλνκηιία.
Ο μέλνο δηαπξαγκαηεπηήο ζα πξέπεη λα παξακείλεη ππνκνλεηηθφο θαη λα ειέγρεη ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ.
Η ζησπή απνηειεί κηα κνξθή επηθνηλσλίαο γηα ηνπο Φηλιαλδνχο, φπνπ ηε ζηηγκή
εθείλε κπνξεί λα παίξλνπλ ρξφλν γηα λα ζθεθηνχλ ή λα δηαηππψζνπλ θαιχηεξα ηηο
ζθέςεηο ηνπο.
O θηινμελνχκελνο δελ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ην γεχκα πξηλ ηνπ ην ππνδείμεη ν
νηθνδεζπφηεο.
ηα επαγγεικαηηθά γεχκαηα θαιφ είλαη φηη αθνξά ηελ ζπλεξγαζία λα ζπδεηεζεί κφλν
εάλ μεθηλήζεη ηελ θνπβέληα ν νηθνδεζπφηεο.
Οη Φηλιαλδνί ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο κε θεηδψ θαη νη εθθξάζεηο ηνπ
πξνζψπνπ ηνπο είλαη δχζθνιν λα δηαβαζηνχλ. Όηαλ ζπλνκηιεί θαλείο καδί ηνπο ζα
πξέπεη λα απνθχγεη ηηο έληνλεο θηλήζεηο ή ηελ θπζηθή επαθή. Σν δίπισκα ησλ
ρεξηψλ κπνξεί λα εξκελεπηεί σο αιαδνληθή ζπκπεξηθνξά.
Οη Φηλιαλδνί εθηηκνχλ ηελ αθξίβεηα ζε νπνηαδήπνηε ζπλάληεζε, είηε επαγγεικαηηθή
είηε θνηλσληθή.
Δίλαη θαιφ λα βξίζθεηαη θαλείο εγθαίξσο ζηηο ζπλαληήζεηο.
Η αξγνπνξεκέλε άθημε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλδεημε αζέβεηαο.
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4.8 Κύνα
Η Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία κηαο κεγάιεο κεηάβαζεο
απφ θνκκνπληζηηθή ρψξα ζε θνηλσλία κε ειεχζεξε αγνξά. Καηά ζπλέπεηα ππάξρνπλ
δηαθνξνπνηήζεηο ζην ζηπι δηαπξαγκάηεπζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο ρψξαο.
εκαληηθέο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο εληνπίδνληαη αλάκεζα ζε λένπο θαη ειηθησκέλνπο,
θαηνίθνπο αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Λφγσ ησλ εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθψλ
αγνξψλ

εξγαζίαο

ζε

κεξηθέο

πεξηνρέο,

φπνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη

Κηλέδνη

επηρεηξεκαηίεο ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο κε
απνηέιεζκα λα κε δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηηο ζρέζεηο κε άιιεο ρψξεο. Ο πνιηηηζκφο
ηεο Κίλαο

είλαη αξθεηά νκνηφκνξθνο. Οη πεξηζζφηεξνη Κηλέδνη επηρεηξεκαηίεο

γλσξίδνπλ άιινπο πνιηηηζκνχο θαη πνιιέο θνξέο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
δηαπξαγκαηεχνληαη

θαίλεηαη

αξθεηά

«δπηηθνπνηεκέλνο».

Όηαλ

θάλνπκε

δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Κίλα, πξέπεη λα δείμνπκε ζεβαζκφ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηε
ζεκαζία ηεο ρψξαο.
Επηρεηξεζηαθέο ρέζεηο
Ο πνιηηηζκφο ηεο Κίλαο είλαη έληνλα νκαδνπνηεκέλνο. Οη κεκνλσκέλεο πξνηηκήζεηο
έξρνληαη δεχηεξεο. Γηα ηνπο Κηλέδνπο επηρεηξεκαηίεο ην θηίζηκν δηαξθψλ πξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θαη πξηλ ην θιείζηκν κηαο ζπκθσλίαο αλακέλνπλ
λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο. πλεπψο, ε δεκηνπξγία
επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ ζηελ Κίλα γίλεηαη εθηθηή κφλν αθνχ έρεηε θάλεη ηνπο
νκνιφγνπο ζαο λα ληψζνπλ άλεηα καδί ζαο. Η αίζζεζε ησλ Κηλέδσλ γηα ηνλ ρξφλν
δηαθέξεη απφ απηή ησλ δπηηθψλ ρσξψλ, νπφηε φηαλ δηαπξαγκαηεχεηαη θαλείο καδί ηνπο
πξέπεη λα είλαη ππνκνλεηηθφο θαη λα ηνλίδεη ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε ηεο πηζαλήο
ζπκθσλίαο. Οη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ζηελ Κίλα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξά
δίθηπα.
Η θηλεδηθή έλλνηα, πνπ νλνκάδεηαη Guanxi, βαζίδεηαη ζε πνιχ ηζρπξέο δεζκεχζεηο θαη
ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο δελ λνείηαη λα κελ εθπιεξσζνχλ. Σν Guanxi κπνξεί
λα αλνίμεη πφξηεο θαη λα ιχζεη πξνβιήκαηα πνπ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα
ιπζνχλ θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε. Η ηθαλφηεηά ελφο δηαπξαγκαηεπηή λα εθκεηαιιεπηεί
ην Guanxi κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά επεξγεηηθή. Οη ζρέζεηο κε ηνπο Κηλέδνπο
επηρεηξεκαηίεο βαζίδνληαη ζηελ εμνηθείσζε, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζσπηθή
εκπηζηνζχλε.
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ηελ Κίλα ζπλάπηνληαη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηδησηψλ ή νκάδσλ αλζξψπσλ
θαη φρη κεηαμχ εηαηξεηψλ. Απηφ θαζηζηά πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ακεηάβιεηε ε
ζχζηαζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο κηαο εηαηξείαο. Δλδερφκελε αιιαγή θάπνηνπ
κέινπο

ηεο

δηαπξαγκαηεπηηθήο

νκάδαο

ζα

ζεκαίλεη

θαη

ηελ

παχζε

ηεο

δηαπξαγκάηεπζεο κέρξη ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ εθ λένπ. ηηο ζρέζεηο κε
ηνπο Κηλέδνπο επηρεηξεκαηίεο πξέπεη λα ππάξρεη αξκνλία. Η έιιεηςε ζεβαζκνχ κπνξεί
λα είλαη θαηαζηξνθηθή γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Η ζεκαζία ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο
ηαθηηθήο δελ ππεξεθηηκάηαη απφ ηνπο Κηλέδνπο επηρεηξεκαηίεο. Η επγέλεηα θαη ε
ηαπεηλφηεηα απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά γηα κηα επηηπρεκέλε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε
ζηελ Κίλα. ηελ παξαδνζηαθή θηλεδηθή επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα, ν ζεβαζκφο πνπ
απνιακβάλεη έλα άηνκν εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία, ηελ ζέζε ηνπ θαη ζε κηθξφηεξν
βαζκφ, ηα επηηεχγκαηά ηνπ.
Επηθνηλωλία
ηελ Κίλα επίζεκε γιψζζα είλαη ηα θηλέδηθα ζηα νπνία ζπλαληά θαλείο ηδησκαηηζκνχο
θαη δηαιέθηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη Κηλέδνη επηρεηξεκαηίεο κηιάλε αγγιηθά, φκσο ζηηο
ζπλαληήζεηο είλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηεξκελείο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ
ζπλνκηιηψλ.

Όηαλ

επηθνηλσλείηε

ζηα

αγγιηθά,

κηιήζηε

κε

ιίγα

ιφγηα,

ρξεζηκνπνηψληαο απιέο πξνηάζεηο θαη απνθχγεηε ηελ ρξήζε αξγθφ. Οη Κηλέδνη
επηρεηξεκαηίεο κηινχλ ζπλήζσο ζε ήζπρνπο ηφλνπο θαη νη ζπλνκηιίεο ηνπο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ πεξηφδνπο ζησπήο. Πνιιέο θνξέο θαίλνληαη ζπλαηζζεκαηηθνί φηαλ
κηινχλ, αιιά πξφθεηηαη γηα πιάλε. Η δπλαηή θσλή θαηά ηηο ζπλνκηιίεο ζεσξείηαη
έιιεηςε απηνειέγρνπ θαη είλαη δπζάξεζηε γηα ηνπο Κηλέδνπο.
Οη Κηλέδνη κηινχλ ζε απφζηαζε πεξίπνπ ηξία πφδηα καθξηά απφ ην ζπλνκηιεηή ηνπο. Η
αλνηθηή δηαθσλία κε θάπνην Κηλέδν δηαπξαγκαηεπηή πξέπεη λα απνθεπρζεί. Καιφ
είλαη λα απνθεχγεηαη ε θπζηθή επαθή ζηηο ζπλνκηιίεο κε Κηλέδνπο θαη λα κε
ρξεζηκνπνηνχληαη

ηα

ρέξηα

φηαλ

θάπνηνο

κηιάεη

γηαηί

είλαη

πηζαλφ

λα

απνζηαζηνπνηεζνχλ. Η νπηηθή επαθή πξέπεη λα είλαη ζπάληα γηαηί ζεσξείηαη αγέλεηα.
πλαληήζεηο
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ Κίλα, είλαη
επσθειέο λα βξεζεί θάπνηνο ηνπηθφο κεζνιαβεηήο πνπ ζα βνεζήζεη λα γεθπξσζεί ην
ράζκα ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο επηθνηλσλίεο θαη ζα επηηξέςεη θαη ζηα δχν κέξε ησλ
δηαπξαγκαηεηπηηθψλ νκάδσλ λα αζθήζνπλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε
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κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν άηνκν ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη ηηο
ππάξρνπζεο ζρέζεηο, πξάγκα πνπ ζα κείσλε ζεκαληηθά ηνλ ρξφλν έλαξμεο ησλ
ζπλνκηιηψλ.
Όηαλ δηεμάγνπκε δηαπξαγκαηεχζεηο ζηελ Κίλα είλαη πνιχ θαιχηεξν λα ρξεζηκνπνηνχκε
κηα νκάδα δηαπξαγκαηεπηψλ παξά έλα κεκνλσκέλν άηνκν, αθνχ έηζη δηεπθνιχλεηαη ε
νηθνδφκεζε ηζρπξψλ ζρέζεσλ θαη επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. ε
κηα ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη ηα κέιε ζηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο νκάδεο λα έρνπλ
μεθάζαξνπο ξφινπο, θαζψο νη Κηλέδνη είλαη πνιχ θαινί ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αληίπαιεο νκάδαο. Η αιιαγή ελφο κέινπο ηεο
νκάδαο κπνξεί θαζπζηεξήζεη ηελ επαλέλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.
χκθσλα κε ην επηρεηξεζηαθφ πξσηφθνιιν, νη άλζξσπνη πξέπεη λα εηζέιζνπλ ζηε
ζπλάληεζε κε ηεξαξρηθή ζεηξά. Δάλ είλαη δπλαηφλ, νη ζπλαληήζεηο ζα πξέπεη λα
πξνγξακκαηίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο εβδνκάδεο λσξίηεξα, δεδνκέλνπ φηη νη
Κηλέδνη ζέινπλ λα γλσξίζνπλ πνηνλ ζα ζπλαληήζνπλ. Η ζπκθσλία γηα κηα αηδέληα εθ
ησλ πξνηέξσλ κπνξεί επίζεο λα είλαη ρξήζηκε. Καιφ είλαη λα κελ αλαβάιιεη θαλείο
κηα ζπλάληεζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η θαζπζηέξεζε ζε κηα ζπλάληεζε ή έλα
θνηλσληθφ γεγνλφο ρσξίο κία αιεζνθαλή δηθαηνινγία κπνξεί λα είλαη πξφβιεκα.
Σα θηλεδηθά νλφκαηα δίδνληαη ζπλήζσο κε ηε ζεηξά ηνπ πξψηνπ νλφκαηνο θαη έπεηηα
ηνπ νηθνγελεηαθνχ νλφκαηνο. Όηαλ απεπζχλεηαη θαλείο ζε Κηλέδνπο επηρεηξεκαηίεο
ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο θ. θαη ην φλνκα ηεο νηθνγέλεηαο. Μφλν ζηελνί
θίινη θαινχλ ν έλαο ηνλ άιινλ κε ηα πξψηα ηνπο νλφκαηα θαη δελ πξέπεη πνηέ λα ην
θάλεηε εθηφο αλ ζαο ην δεηήζνπλ. ε πεξίπησζε χπαξμεο θάπνηνπ αθαδεκατθνχ ηίηινπ
θαιφ είλαη ν ζπλνκηιεηήο λα πξνζθσλείηαη κε απηφλ.
ε κία ζπλάληεζε ραηξεηίζηε πξψηα ηνπο ειηθησκέλνπο. Οη ρεηξαςίεο πξέπεη λα είλαη
ειαθξέο θαη κε κηθξή δηάξθεηα θαη θαιφ είλαη λα μεθηλήζνπλ απφ ηνλ Κηλέδν νκφινγν
ζαο. Η αληαιιαγή ησλ επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ αθνινπζεί. Καιφ ζα ήηαλ ν μέλνο
δηαπξαγκαηεπηήο λα έρεη κεηαθξάζεη ηηο θάξηεο θαη λα δηαβάζεη ηελ θάξηα ηνπ
ζπλνκηιεηή ηνπ. ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο ζπλεζίδεηαη κηα κηθξή ζπδήηεζε πνπ
επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ εμνηθείσζε. Οη Κηλέδνη εθηηκνχλ ηελ αίζζεζε ηνπ
ρηνχκνξ, αιιά θαιφ ζα είλαη λα θξαηάηαη έλα ειαθξχ θαη θηιηθφ επίπεδν, κε πξνζνρή
πάληα ζε ελδερφκελεο ππεξβνιέο. Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο είλαη
λα γλσξίζεη ν έλαο ηνλ άιινλ λα μεθηλήζεη, δειαδή, ε νηθνδφκεζε ησλ ζρέζεσλ.
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Οη πεξηζζφηεξνη Κηλέδνη δηαπξαγκαηεπηέο είλαη άλεηνη ζε ζεκείν πνπ κπνξεί λα
θαίλνληαη άζρεηνη. Ο μέλνο δηαπξαγκαηεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα
απνζαθελίζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, αθφκε θαη φηαλ ν νκφινγφο
ηνπ κπνξεί λα κελ είλαη πξφζπκνο λα ην θάλεη. Όηαλ κηα ζπλάληεζε ηειεηψλεη, ν
θηινμελνχκελνο ζα πξέπεη λα θχγεη ελψπηνλ ησλ Κηλέδσλ νκνιφγσλ ηνπ.
Δηαπξαγκαηεύζεηο
ηελ Κίλα γίλνληαη δηαπξαγκαηεχζεηο φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. Δλψ ν αγνξαζηήο
βξίζθεηαη ζε αλψηεξε ζέζε, θαη νη δχν πιεπξέο θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε
ζπκθσλίαο. Οη Κηλέδνη επηρεηξεκαηίεο επηθεληξψλνληαη ζηα καθξνπξφζεζκα νθέιε
απφ κηα ζπκθσλία. Αλ θαη ην ζηπι δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Κηλέδσλ είλαη
αληαγσληζηηθφ, σζηφζν νη ίδηνη εθηηκνχλ ηηο καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο. Οη Κηλέδνη
δηαπξαγκαηεπηέο δηαπξαγκαηεχνληαη ζζελαξά γηα θαηλνκεληθά κηθξφ θέξδνο, σζηφζν,
αθφκα θαη φηαλ δηαπξαγκαηεχνληαη κε έλαλ αξθεηά άκεζν θαη επηζεηηθφ ηξφπν
ζηνρεχνπλ ζε κηα καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή θαη παξακέλνπλ πξφζπκνη λα
ζπκβηβαζηνχλ γηα ράξε ηεο πξνζσπηθήο ζρέζεο πνπ έρνπλ ρηίζεη. Σν επηζεηηθφ ηνπο
ζηπι δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε θαθέο πξνζέζεηο. Δίλαη θαιφ λα παξακείλεηε ήξεκνη,
θηιηθνί, ππνκνλεηηθνί θαη επίκνλνη θαη λα κελ παίξλεηε ηίπνηα πξνζσπηθά, φηαλ
δηαπξαγκαηεχεζηε κε Κηλέδνπο.
ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη δηαθσλία ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο,
ίζσο κπνξεί λα επηηεπρζεί επίιπζή ηεο ππνγξακκίδνληαο ηα νθέιε θαη γηα ηηο δχν
πιεπξέο, παξακέλνληαο επέιηθηνη θαη δείρλνληαο πξνζπκία γηα ζπκβηβαζκφ. Γείμηε ηε
δέζκεπζή ζαο ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε θαη απνθχγεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηθέο
ζθέςεηο. Η ππνκνλή θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα αληακείβνληαη. ε αθξαίεο θαηαζηάζεηο,
αμηνπνηήζηε ηηο ηνπηθέο ζαο ζρέζεηο (Guanxi) γηα λα επεξεάζεηε ηε δηαπξαγκάηεπζή.
Οη Κηλέδνη δηαπξαγκαηεπηέο είλαη πξφζπκνη λα αθηεξψζνπλ αξθεηφ ρξφλν, κεξηθέο
θνξέο ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο θαη ζπδεηψληαο δηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο πξηλ απφ ηε
δηαπξαγκάηεπζε, νπφηε ε δηαδηθαζία ζα είλαη ρξνλνβφξα. Θα πξέπεη θαλεί λα γλσξίδεη
φηη ε ηαπεηλφηεηα είλαη κηα ζεκαληηθή αξεηή ζηελ θηλεδηθή επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα.
Καηά ηε δηαπξαγκάηεπζε, ζπρλά ιακβάλνπλ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη κπνξεί λα
επηζηξέθνπλ ζε θάπνην ζέκα πνπ πηζηεχεηε φηη έρεη ζπκθσλεζεί ή λα ζπδεηνχλ
ηαπηφρξνλα πνιιά ζέκαηα. ε θάζε πεξίπησζε, δελ ελδείθλπληαη ζεκάδηα εξεζηζκνχ ή
νξγήο φηαλ ζπλαληά θαλείο κηα παξφκνηα ζπκπεξηθνξά. Η ππνκνλή θαη ε επηκνλή
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είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Οη πεξηζζφηεξνη Κηλέδνη επηρεηξεκαηίεο είλαη έμππλνη
δηαπξαγκαηεπηέο πνπ δελ πξέπεη λα ππνηηκεζνχλ. Οη δηαπξαγκαηεπηέο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερληθέο πίεζεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ζησπή, ηελ νινθιήξσζε
ή ηε ιήμε ησλ πξνζθνξψλ.
Επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο
Δπηρεηξεκαηηθά γεχκαηα, δεμηψζεηο θαη άιια βξαδηλά γεγνλφηα, είλαη πνιχ ζεκαληηθά
φηαλ δηαπξαγκαηεχεηαη θαλείο ζηελ Κίλα, θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνδφκεζε
ηζρπξψλ ζρέζεσλ. Άξλεζε ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη έλα κήλπκα
φηη ν μέλνο δηαπξαγκαηεπηήο δελ ελδηαθέξεηαη ζνβαξά λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο
νκνιφγνπο ηνπ. Οη επηρεηξήζεηο δελ απνηεινχλ ζέκα ζπδήηεζεο ζηηο εθδειψζεηο απηέο.
Οη Κηλέδνη δηαπξαγκαηεπηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηεο εθδειψζεηο σο
επθαηξίεο γηα λα κεηαδψζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ή γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ.
Η αληαιιαγή δψξσλ είλαη ζπλεζηζκέλε ζηηο θνηλσληθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαληήζεηο. πλήζσο, επηιέγεηαη ε αληαιιαγή ραξαθηεξηζηηθψλ δψξσλ ηεο παηξίδαο
ηνπ θηινμελνχκελνπ δηαπξαγκαηεπηή.
Θέκαηα πνπ πξέπεη λα απνθεπρζνχλ ζηηο ζπδεηήζεηο είλαη ε ζρέζε ηεο Κίλαο κε ηελ
Σατβάλ, ν κεηαβαιιφκελνο ξφινο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, ή αξλεηηθά ζρφιηα γηα ηελ
θπβέξλεζε (Katz, 2008).
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Πίλαθας 9: Κίλα- Καηάιογος Dos & Dont’s θαηά Sebenius

Χαηρεηηζκοί

Βαζκός Δπηζεκόηεηας

Αληαιιαγή Γώρφλ

φκαηηθή Δπαθή
Οπηηθή Δπαθή
σκπερηθορηθή ηάζε
σλαηζζήκαηα
ηφπή

Γεύκαηα

Γιώζζα ηοσ ζώκαηος

Αθρίβεηα

Η δπηηθή ρεηξαςία είλαη απνδεθηή.
Σα θηλεδηθά νλφκαηα δίδνληαη ζπλήζσο κε ηε ζεηξά ηνπ πξψηνπ νλφκαηνο θαη έπεηηα
ηνπ νηθνγελεηαθνχ νλφκαηνο.
Όηαλ απεπζχλεηαη θαλείο ζε Κηλέδνπο επηρεηξεκαηίεο ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη
ν φξνο θ. θαη ην φλνκα ηεο νηθνγέλεηαο.
Αλ θάπνηνο θαηέρεη επηζηεκνληθφ ηίηιν, πξέπεη λα αθνινπζεί ην επψλπκν.
Οη επαγγεικαηηθέο θάξηεο πξνζθέξνληαη θαη ιακβάλνληαη θαη κε ηα δχν ρέξηα.
Δίλαη απξεπέο λα κπεη ε επαγγεικαηηθή θάξηα ζηελ ηζέπε, παξνπζία ηνπ αηφκνπ πνπ
ηελ δίλεη.
Σν επαγγεικαηηθφ ληχζηκν είλαη ζπληεξεηηθφ: ζθνχξν θνπζηνχκη θαη παπνχηζηα,
νπδέηεξεο γξαβάηεο.
Οη γπλαίθεο θνξνχλ θφξεκα ή ηαγηέξ θαη φρη πνιχ ςειφ ηαθνχλη.
Οη Κηλέδνη δίλνπλ δψξα θαη πεξηκέλνπλ απφ ηνπο άιινπο λα θάλνπλ ην ίδην.
Η ζπζθεπαζία ηνπ δψξνπ πξέπεη λα είλαη φκνξθε.
Σα θαιχηεξα ρξψκαηα είλαη ην ρξπζφ θαη ην θφθθηλν, ή ην αζεκί θαη ην ξνδ.
Θα πξέπεη λα απνθεπρζεί ην ιεπθφ ή ην καχξν ρξψκα, θαζψο ζπκβνιίδνπλ ην
πέλζνο ζηελ Κίλα.
Σα θαιά επαγγεικαηηθά δψξα είλαη ηα εηαηξηθά είδε.
Γελ είλαη απνδεθηφ λα δίλνληαη ζαλ δψξα ξνιφγηα ή νκπξέιεο.
Καιφ είλαη λα απνθεχγεηαη ε θπζηθή επαθή ζηηο ζπλνκηιίεο κε Κηλέδνπο θαη λα κε
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ρέξηα φηαλ θάπνηνο κηιάεη γηαηί είλαη πηζαλφ λα
απνζηαζηνπνηεζνχλ.
Η νπηηθή επαθή πξέπεη λα είλαη ζπάληα γηαηί ζεσξείηαη αγέλεηα.
H ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ηππηθή θαη πξνζεθηηθή.
Η επηζεκφηεηα ζηελ ζπκπεξηθνξά ζπλεπάγεηαη πνιιέο θνξέο απηνέιεγρν θαη
ζεβαζκφ.
Η δπλαηή θσλή θαηά ηηο ζπλνκηιίεο ζεσξείηαη έιιεηςε απηνειέγρνπ θαη είλαη
δπζάξεζηε γηα ηνπο Κηλέδνπο.
Οη Κηλέδνη επηρεηξεκαηίεο κηινχλ ζπλήζσο ζε ήζπρνπο ηφλνπο θαη νη ζπλνκηιίεο
ηνπο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πεξηφδνπο ζησπήο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη
σο ηερληθέο άζθεζεο πίεζεο.
Δπηρεηξεκαηηθά γεχκαηα, δεμηψζεηο θαη άιια βξαδηλά γεγνλφηα ζπκβάιινπλ ζηελ
νηθνδφκεζε ηζρπξψλ ζρέζεσλ.
Δίλαη επγεληθφ λα δνθηκάζεηε απφ φια ηα πηάηα πνπ βξίζθνληαη ζην ηξαπέδη.
Γελ πξέπεη λα γίλνληαη ρεηξνλνκίεο, κνξθαζκνί, λα αγγίδεηε ή λα ρηππάηε θάπνηνλ
ζηνλ ψκν ή λα γειάηε δπλαηά ρσξίο ιφγν.
Οη Κηλέδνη εθηηκνχλ ηελ απηνζπγθξάηεζε θαη ηελ πξαφηεηα.
Απερζάλνληαη λα δείρλνπλ κε ην δάρηπιν.
Όηαλ θαζνξίδνληαη πξνζεζκίεο, θαιφ είλαη λα πξνβιέπνληαη κεξηθέο εβδνκάδεο
παξαπάλσ γηα αζθάιεηα.
Η ζπκθσλία γηα κηα αηδέληα εθ ησλ πξνηέξσλ κπνξεί επίζεο λα είλαη ρξήζηκε.
Καιφ είλαη λα κελ αλαβάιιεη θαλείο κηα ζπλάληεζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Η θαζπζηέξεζε ζε κηα ζπλάληεζε ή έλα θνηλσληθφ γεγνλφο ρσξίο κία αιεζνθαλή
δηθαηνινγία κπνξεί λα είλαη πξφβιεκα.

4.9 Ιαπωνύα
Πνιινί Ιάπσλεο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ εκπεηξία ζηελ δηαπξαγκάηεπζε κε άηνκα απφ
άιιεο ρψξεο.

Ωζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη αλνηρηφκπαινη. Καηά ηε

δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Ιαπσλία, νη επηρεηξεκαηίεο πεξηκέλνπλ νη νκφινγνη ηνπο λα
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αθνινπζήζνπλ ηνλ ηαπσληθφ ηξφπν ζθέςεο. Η Ιαπσλία ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ
πνιηηηζηηθή νκνηνγέλεηα ηεο, κε ηελ ηζηνξία ηεο.
Επηρεηξεζηαθέο ρέζεηο
Ο πνιηηηζκφο ηεο Ιαπσλίαο είλαη έληνλα νκαδνπνηεκέλνο. Οη κεκνλσκέλεο πξνηηκήζεηο
είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο
Ιάπσλεο. Η εκπηζηνζχλε ησλ Ιάπσλσλ επηρεηξεκαηηψλ ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη
εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, νπφηε νη ίδηνη αλακέλνπλ ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ ζρέζεσλ πξηλ
θιείζνπλ ηηο ζπκθσλίεο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ζνβαξέο επηρεηξεκαηηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο κφλν φηαλ νη νκνιφγνη ζαο ληψζνπλ άλεηα καδί ζαο. Οη Ιάπσλεο
είλαη χπνπηνη κε ηνπο μέλνπο, νπφηε ην ρηίζηκν ζρέζεσλ απαηηεί ρξφλν. Δίλαη θαιφ λα
ππάξρεη ηαθηηθή επαθή κε ηνπο νκνιφγνπο ζαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ζαο δέζκεπζεο.
Οη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ζηελ Ιαπσλία κπνξεί λα ππάξρνπλ ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη
ζε εηαηξηθφ επίπεδν. Γηα ηνπ Ιάπσλεο ν ζεβαζκφο θαη ε εκπηζηνζχλε είλαη
πξνηεξήκαηα ζε κηα ζπλεξγαζία. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο θάπνηνπ κέινπο ηεο
νκάδαο, αλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηζρπξέο ζρέζεηο, ε δηαπξαγκάηεπζε κπνξεί λα
μεθηλήζεη απφ εθεί φπνπ ζηακάηεζε. ηελ Ιαπσλία, ε έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ είλαη ίζσο
αθφκε πην ζεκαληηθή απφ φ, ηη ζε άιιεο αζηαηηθέο θνηλσλίεο. Η θήκε θάπνηνπ
δηαπξαγκαηεπηή εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ειέγρεη
ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη λα δηαηεξεί ηελ νκαδηθή αξκνλία. Η ζεκαζία ηνπ
δηπισκαηηθνχ πεξηνξηζκνχ θαη ηεο ηαθηηθήο δελ πξέπεη λα ππεξεθηηκεζεί.
ηελ ηαπσληθή επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα, ν ζεβαζκφο πνπ απνιακβάλεη έλα άηνκν
εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ ειηθία θαη ηε ζέζε ηνπ. Η ηαπεηλνθξνζχλε είλαη πνιχηηκε,
θαη νη Ιάπσλεο είλαη θχξηνη ηεο ιεπηφηεηαο. Η πίζηε, ε νκαδηθφηεηα θαη ε
θνηλσληθφηεηα απνηεινχλ πξνηεξήκαηα ελφο δηαπξαγκαηεπηή.
Επηθνηλωλία
Η επίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο είλαη ε ηαπσληθή. Οη πεξηζζφηεξνη ληφπηνη
επηρεηξεκαηίεο, αθφκε θαη νη λεφηεξνη, δελ κηινχλ θαιά ηα αγγιηθά. Η θαηαλφεζε ηνπ
γξαπηνχ θεηκέλνπ είλαη θαιχηεξε απφ απηή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, νπφηε είλαη θαιή
ηδέα λα ππνβάινληαη γξαπηψο νη νπνηεζδήπνηε πξνηάζεηο. ηηο ζπλαληήζεηο κε
Ιάπσλεο επηρεηξεκαηίεο ελδείθλπληαη ζπρλέο παχζεηο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, είλαη
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απαξαίηεην λα ππάξρεη δηεξκελέαο, ν νπνίνο θαιφ ζα ήηαλ λα είλαη κέινο ηεο
δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη εκπηζηνζχλε ζε φζα κεηαθξάδεη.
Όηαλ επηθνηλσλείηε ζηα αγγιηθά, κηιάηε ελ ζπληνκία, κε απιέο πξνηάζεηο
απαιιαγκέλεο απφ νξνινγίεο θαη αξγθφ. Οη Ιάπσλεο επηρεηξεκαηίεο κηινχλ ζπλήζσο ζε
ήζπρνπο ηφλνπο. ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο απνθχγεηε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη
ρακνγειάηε. Η έληνλε θαη ζνξπβψδεο ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έιιεηςε
απηνέιεγρνπ. Οη Ιάπσλεο ζπλνκηινχλ ελψ ζηέθνληαη πεξίπνπ ηξία έσο ηέζζεξα πφδηα
απέλαληη απφ ην ζπλνκηιεηή ηνπο. Η επηθνηλσλία είλαη εμαηξεηηθά έκκεζε. Οη
ρεηξνλνκίεο είλαη ζπλήζσο πνιχ ιεπηέο ζηελ Ιαπσλία. πληζηάηαη ηδηαίηεξα λα
πεξηνξηζηεί ε ρξήζεο ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο. Απνθχγεηε ηε θπζηθή επαθή κε ηνπο
νκνιφγνπο ζαο πέξα απφ ηηο ρεηξαςίεο, ελψ δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα
ρέξηα φηαλ κηιάεη θαλείο κε Ιάπσλεο, επεηδή κπνξεί λα απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο.
πλαληήζεηο
Πξηλ μεθηλήζνπλ νη επηρεηξεκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηελ Ιαπσλία, ν μέλνο
δηαπξαγκαηεπηήο θαιφ ζα ήηαλ λα εληνπίζεη έλαλ ηδηαίηεξα ζεβαζηφ ηνπηθφ άλζξσπν
θαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ ζηελ νηθνδφκεζε επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο κε ηνλ
Ιάπσλα

εηαίξν.

δηαπξαγκαηεπηψλ,

ηελ
θαιά

Ιαπσλία

νη

δηαπξαγκαηεχζεηο

νξγαλσκέλε

κε

εηδηθνχο

απαηηνχλ
θαη

κηα

νκάδα

εμεηδηθεπκέλνπο

δηαπξαγκαηεπηέο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε νκάδα ηφζν πην ζνβαξή θαίλεηαη ζηα
κάηηα ηνπ Ιάπσλα εηαίξνπ. Η αιιαγή ζηα κέιε ηεο νκάδαο κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηελ
επαλέλαξμε νηθνδφκεζεο πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Γεδνκέλεο ηεο έληνλεο έκθαζεο ζηελ
ηεξαξρία ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα ηεο Ιαπσλίαο, ζα πξέπεη ζηελ νκάδα λα
ππάξρεη έλα αλψηεξν ζηέιερνο ηεο εηαηξίαο.
Οη ζπλαληήζεηο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εβδνκάδεο
λσξίηεξα. ηνπο Ιάπσλεο δελ αξέζνπλ νη εθπιήμεηο, αθνχ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ πνηνλ
ζα ζπλαληήζνπλ Οη ζπζθέςεηο one-on-one είλαη πνιχ ζπάληεο θαη απαηηνχλ
εκπηζηνζχλε. Δίλαη θαιφ λα έρνπλ ζπκθσλεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ηα ζέκαηα εκεξήζηαο
δηάηαμεο, ηα νπνία αθνινπζνχληαη απζηεξά. ηηο ζπλαληήζεηο πξέπεη λα είζηε πνιχ
αθξηβείο. Δάλ κηα θαζπζηέξεζε είλαη αλαπφθεπθηε, θαιέζηε θαη δεηήζηε ζπγλψκε.
Σα νλφκαηα ζπλήζσο δίλνληαη κε ηε ζεηξά ηνπ πξψηνπ νλφκαηνο, θαη έπεηηα ηνπ
νηθνγελεηαθνχ. ηηο ζπλαληήζεηο είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ φξν θ. θαη ην
νηθνγελεηαθφ φλνκα. Ωζηφζν, είλαη πην ζεβαζηφ λα απεπζχλεηε ην ιφγν ζε έλαλ
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Ιάπσλα κε ην παξαδνζηαθφ νηθνγελεηαθφ φλνκα αθνινπζνχκελν απφ ην "-san." Αλ ην
άηνκν έρεη αθαδεκατθφ ηίηιν, κπνξείηε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε, αθνινπζνχκελν εθ
λένπ απφ ην νηθνγελεηαθφ φλνκα θαη "-san." Πνηέ κελ απνθαιέζεηε ηνπο Ιάπσλεο κε ην
πξψην ηνπο φλνκα, εθηφο εάλ επηκέλνπλ ζε απηφ.
ηηο ζπλαληήζεηο, ν μέλνο δηαπξαγκαηεπηήο ζα πξέπεη λα ραηξεηίζεη πξψηα ηνπο
ειηθησκέλνπο κε ρεηξαςία. Η αληαιιαγή επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ αθνινπζεί. Οη
θάξηεο θαιφ είλαη λα είλαη κεηαθξαζκέλεο θαη ζηα Ιαπσληθά. Όηαλ παίξλεηε ζηα ρέξηα
ζαο ηελ θάξηα θάπνηνπ θξαηήζηε ηε κε ηα δχν ρέξηα θαη ρακνγειάζηε. Η κε αλάγλσζε
ηεο θάξηαο θάπνηνπ κπνξεί λα είλαη πξνζβνιή. Σν ειαθξχ ρηνχκνξ είλαη εππξφζδεθην
ζηηο ζπδεηήζεηο. πλνιηθά, νη δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη γεληθά επίζεκεο θαη ζνβαξέο. Ο
πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο είλαη λα γλσξίζεη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη
λα δεκηνπξγεζνχλ ζρέζεηο θαη ακνηβαία εκπηζηνζχλε.
Δηαπξαγκαηεύζεηο
Γηα ηνπο Ιάπσλεο, ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη ζπλήζσο κηα δηαδηθαζία επίιπζεο
πξνβιεκάησλ. Ο αγνξαζηήο έρεη ζαθψο θπξίαξρν ξφιν θαη ν πσιεηήο θέξεη
κεγαιχηεξν βάξνο γηα λα ηνλ ζηεξίμεη. Καη νη δχν πιεπξέο αλακέλεηαη λα «θξνληίζνπλ
ν έλαο ηνλ άιιν». Καη νη δχν εηαίξνη ελδηαθέξνληαη γηα καθξνπξφζεζκεο δεζκεχζεηο
θαη νθέιε απφ κηα ζπκθσλία. Σν πξσηαξρηθφ ζηπι δηαπξαγκάηεπζεο είλαη
ζπλεξγαηηθφ θαη νη άλζξσπνη κπνξεί λα είλαη αλνηρηνί ζε ζπκβηβαζκνχο γηα λα
πξνσζήζνπλ ηε δηαπξαγκάηεπζε. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη δηαθσλία ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ε επίιπζε κπνξεί λα απαηηεί ηε βνήζεηα
εμσηεξηθνχ κεζνιαβεηή.
Μηα δηαπξαγκάηεπζε δηαξθεί αξθεηά, θαζψο νη Ιάπσλεο είλαη πνιχ ιεπηνκεξείο. Οη
δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη αξγέο θαη παξαηεηακέλεο, κε εθηεηακέλε ζπδήηεζε γηα ηηο
ιεπηνκέξεηεο ζε φια ηα ζηάδηα. ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ,
παξακείλεηε ήξεκνη, θηιηθνί θαη κε επίκνλε. Ο μέλνο δηαπξαγκαηεπηήο δελ ζα πξέπεη
πνηέ λα επηηξέςεη ζηα δεηήκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ λα
δεκηνπξγεζνχλ πξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο. Οη Ιάπσλεο επαλαθέξνπλ ηε ζπδήηεζε ζε
ζέκαηα

πνπ

έρνπλ

ζπδεηεζεί

λσξίηεξα.

Οη

δηαπξαγκαηεπηέο

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερληθέο πίεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζησπή θαη ηελ πίεζε ρξφλνπ.
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Επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο
ηηο ζπλαληήζεηο θαιφ είλαη λα πηνζεηείηαη ζπληεξεηηθφ ληχζηκν. ηα επηρεηξεκαηηθά
γεχκαηα θαη ηηο εμφδνπο γηα δηαζθέδαζε ε έληνλε θαηαλάισζε αιθνφι είλαη
ζπλεζηζκέλε, θαζψο ζπληειεί ζηελ νηθνδφκεζε ηζρπξψλ ζρέζεσλ. Η άξλεζε
ζπκκεηνρήο ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ιεθζεί σο ζαθέο κήλπκα φηη δελ
ελδηαθέξεηαη θάπνηνο γηα λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο Ιάπσλεο νκνιφγνπο ηνπ. Θέκαηα πνπ
πξέπεη λα απνθεχγεηαη λα ζπδεηψληαη είλαη νη ζρέζεηο ηεο Ιαπσλίαο κε ηε Νφηηα Κνξέα
θαη εηδηθά κε ηελ Κίλα.
Η πξνζθνξά δψξσλ είλαη θνηλή ζηηο θνηλσληθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο ζηελ
Ιαπσλία, αθφκα θαη ζηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο. Δίλαη θαιφ λα αληαπνδίδεηαη έλα δψξν
πνπ έρεη θαλείο ιάβεη κε έλα ίζεο αμίαο πνπ λα ραξαθηεξίδεη ηελ παηξίδα ηνπ.
Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηελ Ιαπσλία ζπλεζίδεηαη ην
θάπληζκα. Δπίζεο, κηα δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Ιαπσλία κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη θαη
αθξαίεο ψξεο εξγαζίαο (Katz, 2008).
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Πίλαθας 10: Ιαπφλία- Καηάιογος Dos & Dont’s θαηά Sebenius

Χαηρεηηζκοί

Βαζκός Δπηζεκόηεηας

Αληαιιαγή Γώρφλ

φκαηηθή Δπαθή
Οπηηθή Δπαθή

σκπερηθορηθή ηάζε

σλαηζζήκαηα
ηφπή
Γεύκαηα

Γιώζζα ηοσ ζώκαηος

Αθρίβεηα

Σα νλφκαηα ζπλήζσο δίλνληαη κε ηε ζεηξά ηνπ πξψηνπ νλφκαηνο, θαη έπεηηα ηνπ
νηθνγελεηαθνχ.
ηηο ζπλαληήζεηο είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ φξν θ. θαη ην νηθνγελεηαθφ
φλνκα.
Πην ζεβαζηφ λα απεπζχλεηε ην ιφγν ζε έλαλ Ιάπσλα κε ην παξαδνζηαθφ
νηθνγελεηαθφ φλνκα αθνινπζνχκελν απφ ην "-san.".
Αλ ην άηνκν έρεη αθαδεκατθφ ηίηιν, κπνξείηε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε,
αθνινπζνχκελν εθ λένπ απφ ην νηθνγελεηαθφ φλνκα θαη "-san.".
Η αληαιιαγή επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ αθνινπζεί.
Οη θάξηεο θαιφ είλαη λα είλαη κεηαθξαζκέλεο θαη ζηα Ιαπσληθά.
Όηαλ παίξλεηε ζηα ρέξηα ζαο ηελ θάξηα θάπνηνπ θξαηήζηε ηε κε ηα δχν ρέξηα θαη
ρακνγειάζηε.
Η κε αλάγλσζε ηεο θάξηαο θάπνηνπ κπνξεί λα είλαη πξνζβιεηηθή.
To επίπεδν επηζεκφηεηαο ζηελ Ιαπσλία είλαη πνιχ πςειφηεξν απφ απηφ ηεο
Ακεξηθήο ή ηεο Δπξψπεο.
Οη δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη γεληθά επίζεκεο θαη ζνβαξέο.
ηηο ζπλαληήζεηο θαιφ είλαη λα πηνζεηείηαη ζπληεξεηηθφ ληχζηκν.
Η πξνζθνξά δψξσλ είλαη θνηλή ζηηο θνηλσληθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο,
αθφκα θαη ζηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο.
Δίλαη θαιφ λα αληαπνδίδεηε έλα δψξν κε έλα ίζεο αμίαο πνπ λα ραξαθηεξίδεη ηελ
παηξίδα ζαο.
Απνθχγεηε ηε θπζηθή επαθή κε ηνπο νκνιφγνπο ζαο πέξα απφ ηηο ρεηξαςίεο.
Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ρέξηα φηαλ κηιάεη θαλείο κε Ιάπσλεο, επεηδή
κπνξεί λα απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο.
H άκεζε νπηηθή επαθή δελ ζπλεζίδεηαη ζηελ Ιαπσλία, ελψ φηαλ απηή γίλεηαη
παξαηεηακέλα ζεσξείηαη αγέλεηα.
Οη Ιάπσλεο πεξηκέλνπλ απφ ηνπο μέλνπο νκνιφγνπο ηνπο λα είλαη αξθεηά ηππηθνί.
Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο είλαη λα γλσξίζεη ν έλαο ηνλ άιινλ
θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζρέζεηο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο.
Σν ειαθξχ ρηνχκνξ είλαη εππξφζδεθην ζηηο ζπδεηήζεηο.
Με ην ρακφγειν νη Ιάπσλεο επηθνηλσλνχλ δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα: ζπκφ, ακεραλία,
ζιίςε ή απνγνήηεπζε. Η εξκελεία εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηελ πεξίπησζε.
ηηο ζπλαληήζεηο κε Ιάπσλεο επηρεηξεκαηίεο ελδείθλπληαη ζπρλέο παχζεηο.
Η ζησπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο θνξέο σο ηερληθή άζθεζεο πίεζεο.
Σα επαγγεικαηηθά γεχκαηα είλαη ζπρλά ζηελ Ιαπσλία.
Δάλ θάπνηνο επηιέμεη λα θάεη κε μπιάθηα ζα πξέπεη ηειεηψλνληαο ην θαγεηφ λα ηα
ελαπνζέζεη ζην πιάη θαη πνηέ κέζα ζην πηάην ηνπ.
Η επηθνηλσλία είλαη εμαηξεηηθά έκκεζε.
Οη ρεηξνλνκίεο είλαη ζπλήζσο πνιχ ιεπηέο ζηελ Ιαπσλία.
πληζηάηαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο.
Η έληνλε θαη ζνξπβψδεο ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έιιεηςε
απηνέιεγρνπ.
Οη ζπλαληήζεηο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εβδνκάδεο
λσξίηεξα.
Δίλαη θαιφ λα έρνπλ ζπκθσλεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο,
ηα νπνία αθνινπζνχληαη απζηεξά.
ηηο ζπλαληήζεηο πξέπεη λα είζηε πνιχ αθξηβείο.
Δάλ κηα θαζπζηέξεζε είλαη αλαπφθεπθηε, θαιέζηε θαη δεηήζηε ζπγλψκε.
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Επύλογοσ- υμπερϊςματα
Η δηαπξαγκάηεπζε απνηειεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα κηα βαζηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνλ
θάζε άλζξσπν θαη φρη κηα εμεηδηθεπκέλε κέζνδν ζχλαςεο ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ. Γηαπξαγκαηεχζεηο, κπνξεί λα γίλνληαη θαζεκεξηλά ζε πξνζσπηθφ ή
επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν, σζηφζν, νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηηο δηέπνπλ παξακέλνπλ ίδηεο,
αλεμάξηεηα απφ ην πξνο δηαπξαγκάηεπζε δήηεκα.
Οη επηρεηξήζεηο ζήκεξα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηβηψζνπλ ζην ζχγρξνλν
αληαγσληζηηθφ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηέρλε ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε, πξνζπαζψληαο λα επηηχρνπλ έλα επλντθφ
νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ή ζπκθσλία γηα ηνλ νξγαληζκφ ηνπο. ηφρνο ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο ήηαλ λα πξνζεγγίζεη, αξρηθά, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ηελ έλλνηα ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο δίλνληαο ζηνλ αλαγλψζηε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζεη επαθξηβψο
ηελ έλλνηα θαη ηη απηή πεξηιακβάλεη. ηε ζπλέρεηα, αλαιχζεθαλ βαζηθέο ζηξαηεγηθέο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία, άιιεο ζπλεξγαηηθέο θαη
άιιεο πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο.
Η έλλνηα ηεο δηεζλνχο δηαπξαγκάηεπζεο εκθαλίζηεθε φηαλ δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε
γηα ζπλαιιαγέο, θαη άξα δηαπξαγκαηεχζεηο, κεηαμχ αλζξψπσλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ ή
δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο. Ωζηφζν, άκεζνη ή έκκεζνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία κηαο δηεζλνχο δηαπξαγκάηεπζεο, κε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα
ηεο θνπιηνχξαο λα απνηειεί ίζσο ηνλ πην ζεκαληηθφ απφ απηνχο. Γηάθνξνη κειεηεηέο
έρνπλ θαηά θαηξνχο αζρνιεζεί κε ην πψο νη δηαθνξέο ζηελ θνπιηνχξα δχν ή
πεξηζζφηεξσλ κεξψλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο.
Σα κέιε, ινηπφλ, ησλ δηαθφξσλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ νκάδσλ πνπ δξνπλ ζε δηεζλέο
επίπεδν νθείινπλ λα κειεηνχλ πξνζεθηηθά ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ μέλσλ
νκνιφγσλ ηνπο, λα ηα αθνκνηψλνπλ θαη λα πξνζπαζνχλ λα ηα ελζσκαηψλνπλ ζηελ
δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία, ψζηε λα απνθεπρζνχλ πηζαλά ιάζε πνπ κπνξεί λα
θνζηίζνπλ ζην απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.
ηελ εξγαζία απηή έγηλε πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζνχλ φια εθείλα ηα πνιηηηζκηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ έλαο δηαπξαγκαηεπηήο πξέπεη λα γλσξίδεη, δηαπξαγκαηεπφκελνο
κε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. ην Παξάξηεκα 1, έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο ζπλνπηηθφο,
ζπγθξηηηθφο πίλαθαο, κε θάπνηα βαζηθά γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε ζηνηρεία πνπ
δηαθνξνπνηνχληαη ζηηο ρψξεο πνπ κειεηήζεθαλ. Ωζηφζν, ε δηαπξαγκάηεπζε απνηειεί
68

πάληα κηα κνλαδηθή δηαδηθαζία, αθφκε θαη φηαλ ηα δηαπξαγκαηεπφκελα κέξε έρνπλ
επαλαιάβεη παξφκνηεο δηαδηθαζίεο κε νκνιφγνπο ηνπο, ίδηαο ή παξφκνηαο θνπιηνχξαο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε αλάιπζε πνπ έγηλε ζηελ παξνχζα εξγαζία, απνηειεί έλαλ
ελδεηθηηθφ νδεγφ πνπ πεξηιακβάλεη ηα πην έληνλα ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο ηεο θάζε
ρψξαο πνπ κειεηήζεθε θαη δελ κπνξεί λα θαιχςεη φια ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ
κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία κηαο δηαπξαγκάηεπζεο θαη λα ηελ
επεξεάζνπλ.
Σέινο, φζνλ αθνξά ζην κέιινλ ηεο “ηέρλεο” ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ππάξρνπλ αθφκε
πνιιά θελά πνπ κπνξεί λα κειεηεζνχλ αθνχ ε δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία
εμειίζζεηαη γηα πνιινχο ζε επηζηήκε, κηαο θαη νη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ κνλφδξνκν ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.
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Παραρτόματα
Παράρηεκα 1: σγθεηρφηηθός πίλαθας ταραθηερηζηηθώλ δηαπραγκάηεσζες αλά τώρα

θοπός ηες
Γηαπραγκάηεσζες

Γηαπραγκαηεσηηθή
ηραηεγηθή
σκπερηθορά
Δπηθοηλφλία
Δσαηζζεζία φς προς
ηο τρόλο
Δπίπεδο
σλαηζζεκαηηζκού
Γηαπραγκαηεσηηθές
Οκάδες

Αίγσπηος

Ρωζία

Ινδία

Ιζραήλ
Άξαβεο:
Αλάπηπμε
εηαηξηθψλ
ζρέζεσλ
Δβξαίνη:
χλαςε
χκβαζεο

Αρμενία

Γερμανία

Φινλανδία

Κίνα

Ιαπωνία

Αλάπηπμε
εηαηξηθψλ
ζρέζεσλ

Αλάπηπμε
εηαηξηθψλ
ζρέζεσλ

Αλάπηπμε
εηαηξηθψλ
ζρέζεσλ

χλαςε
ζχκβαζεο

χλαςε
ζχκβαζεο

χλαςε
ζχκβαζεο

Αλάπηπμε
εηαηξηθψλ
ζρέζεσλ

Αλάπηπμε
εηαηξηθψλ
ζρέζεσλ

Win- Win

Win-Lose

Win- Win

Win- Win

Win- Win

Win- Win

Win- Win

Win- Win

Δπίζεκε

Δπίζεκε

Δπίζεκε

Αλεπίζεκε

Δπίζεκε

Δπίζεκε

Δπίζεκε

Δπίζεκε

Δπίζεκε

Έκκεζε

Ακεζε ή
Έκκεζε

Έκκεζε

Άκεζε

Άκεζε

Άκεζε

Έκκεζε

Έκκεζε

Έκκεζε

Τςειή

Τςειή

Υακειή

Υακειή

Υακειή

Υακειή

Υακειή

Υακειή

Υακειή

Τςειφ

Υακειφ

Τςειφ

Υακειφ

Υακειφ

Υακειφ

Υακειφ

Τςειφ

Υακειφ

Έλα ή
Πεξηζζφηεξα
Μέιε

Έλα ή
Πεξηζζφηεξα
Μέιε

Πεξηζζφηεξα
Μέιε

Έλα ή
Πεξηζζφηεξα
Μέιε

Έλα ή
Πεξηζζφηεξα
Μέιε

Έλα ή
Πεξηζζφηεξα
Μέιε

Πεξηζζφηεξα
Μέιε

Πεξηζζφηεξα
Μέιε
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