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Πεξίιεςε  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο έρεη πνιιαπιαζηάζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο 

επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο. Σν ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελν κνηίβν ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν ηνπ 21νπ αηψλα γελλά λέεο πξνθιήζεηο θαζψο ηα εζληθά ζχλνξα δελ πεξηνξίδνπλ 

ηα επηρεηξεζηαθά. Οη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά 

θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο. Ζ θνπιηνχξα 

θαη θάπνηνη επηπιένλ παξάγνληεο, φπσο, νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί, λνκηθνί, θνηλσληθνί., 

επεξεάδνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα θαη δηακνξθψλνπλ αλαιφγσο ην 

απνηέιεζκα. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη κέζα απφ εθηελή κειέηε 

δεπηεξνγελψλ πεγψλ έξεπλαο, λα ζπγθεληξσζνχλ φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην 

ειιεληθφ ζηπι δηεζλνχο δηαπξαγκάηεπζεο ψζηε λα απνηειεί αλαθνξά αλαδήηεζεο θαη 

εμήγεζεο ηαθηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηελ ειιεληθή 

θνπιηνχξα θαη θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή έθβαζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Οη 

Έιιελεο πνπ πξνέξρνληαη απφ θνπιηνχξα επηδηψθνπλ δεζκνχο αληί ζπκθσληψλ, 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο win-win, έρνπλ χθνο επίζεκν, πνιπρξνληθή αληίιεςε αιιά 

δηαηεξνχλ αξγφ ξπζκφ. Ο αλψηεξνο ζηελ ηεξαξρία είλαη ν ιήπηεο ηεο απφθαζεο. Σέινο 

παξαηίζεληαη πξφζθαηα παξαδείγκαηα δηεζλψλ ζπκθσληψλ ηδηαίηεξν δηαπξαγκαηεπηηθφ 

ελδηαθέξνλ, φπσο ε κειέηε πεξίπησζεο πψιεζεο ηεο Finansbank απφ ηελ Eζληθή 

ηξάπεδα θαη ε πψιεζε ηνπ ΟΛΠ ζηελ Cosco 

Λέμεηο Κιεηδηά: Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γηαπξαγκαηεχζεηο, ειιεληθέο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, Finansbank, Cosco 
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Abstract  

Globalization of the economy has multiplied competition and business requirements. 

The rapidly changing pattern business, in the 21st century, creates new challenges as 

national borders do not restrict business. Nowadays, businesses expand their activities 

in the international market work and meet companies of different cultures. The culture 

and some other factors, such as economic, political, legal, social., influence negotiation 

process and its result accordingly. The aim of the present paper is to study the Greek 

style of international negotiation. It is to explain tactics and behaviors by Greek culture 

and determine the effective base of international negotiations. Greek negotiation style 

seeks bonds and not contracts, uses win-win strategies, has formal style and polychronic 

perception but keeps a slow pace. The decision is to be taken be the highest in the 

hierarchy. Finally, recent examples of international agreements are of particular 

negotiating interest, such as the case study of Finansbank's sale by the National Bank 

and the sale of the Piraues port to Cosco. 

Keywords: International Business Negotiations, Greek Business Negotiations, 

Finansbank, Cosco 
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Δηζαγσγή 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο έρεη πνιιαπιαζηάζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο 

επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο. Σν ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελν κνηίβν ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν ηνπ 21νπ αηψλα γελλά λέεο πξνθιήζεηο θαζψο ηα εζληθά ζχλνξα δελ πεξηνξίδνπλ 

ηα επηρεηξεζηαθά θαη νη αλάγθεο γηα ηελ επίηεπμε δηεζλψλ ζπκθσληψλ έρνπλ 

πνιιαπιαζηαζηεί. Ζ παιαηφηεξε ζεκειηψδεο δηάθξηζε κεηαμχ εγρψξηαο θαη δηεζλνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηεξείηαη λνήκαηνο. 

Οη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάγθε ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά θαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο. Ζ θνπιηνχξα θαη 

θάπνηνη επηπιένλ παξάγνληεο, φπσο, νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί, λνκηθνί, θνηλσληθνί θηι., 

επεξεάδνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα θαη δηακνξθψλνπλ αλαιφγσο ην 

απνηέιεζκα. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα ζπγθεληξψζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπλζέηνπλ ην ειιεληθφ ζηπι δηεζλνχο δηαπξαγκάηεπζεο ψζηε λα απνηειεί αλαθνξά 

αλαδήηεζεο θαη εμήγεζεο ζπκπεξηθνξψλ πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηελ ειιεληθή 

θνπιηνχξα θαη θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή έθβαζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

Δπηκέξνπο ζηφρνη είλαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ην δηαπξαγκαηεπηηθφ πιαίζην, λα νξηνζεηεζνχλ απηά πνπ επηδξνχλ ζηηο 

δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο, πεξηγξάθνληαο αλαιπηηθά ηελ θνπιηνχξα σο θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα θαη λα θαηαγξαθνχλ ηα δηαπξαγκαηεπηηθά εζληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηαπλένληαη απφ ηελ ειιεληθή θνπιηνχξα θαη επεξεάδνπλ ηελ επίηεπμε κηαο δηεζλνχο 

ζπκθσλίαο ζε πεξηβάιινληα δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο  

Κίλεηξν επηινγήο ηνπ ζέκαηνο απνηέιεζε ε επηζπκία λα απνηειέζεη νδεγφ ηφζν 

γηα ηνπο Έιιελεο φζν θαη γηα απηνχο πνπ ζέινπλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ καδί ηνπο, 

θαζψο ηφζν ε αλαδήηεζε δηεμφδσλ εθηφο ηνπ, ππφ θξίζε, ειιεληθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο φζν θαη ε ζχγρξνλε απαίηεζε γηα άζθεζε δηεζλνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην παγθφζκην πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, νδεγεί ζηελ 

θαιιηέξγεηα κεζφδσλ απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 

ζπκθσλίεο κε απνθφκηζε ησλ κεγαιχηεξσλ δπλαηψλ σθειεκάησλ . 
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Αξρηθά, ε εξγαζίαο δνκείηαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη γίλεηαη παξνπζίαο ησλ δηάθνξσλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ 

θχξησλ αμφλσλ ζηνπο νπνίνπο δηελεξγνχληαη. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη νη θχξηεο κέζνδνη 

δηαπξαγκάηεπζεο, νη αδπλακίεο θαη ηα ζπλήζε αηνπήκαηα ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ 

ππνδεηθλχνληαο ηνλ θαηαιιειφηεξν ζε θάζε πεξίπησζε ρεηξηζκφ ηνπο. 

ην 2
ν
  θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο δηεζλνχο δηαπξαγκάηεπζεο, θαζψο 

ε δηεζλνπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη πιένλ ε ζχγρξνλε επηδίσμε. 

Αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο κέζα 

απφ ην πξίζκα ησλ 2 πιαηζίσλ πνπ ηηο θαζνξίδνπλ, ην άκεζν θαη ην πεξηβαιινληηθφ. 

Έπεηηα, ε θνπιηνχξα θαη ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη 

δηεμνδηθά ζην 3
ν
 θεθάιαην θαζψο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

ζπκπεξηθέξνληαη θαη δηαθέξεη απφ αλάκεζα ζηνπο ιανχο. Οη δηαθνξέο ζηηο θαηά 

ηφπνπο θνπιηνχξεο, ζχκθσλα κε ην Hofstede (1980) κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε ηε 

ρξήζε ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ: α) ηεο απφζηαζεο εμνπζίαο, β) ηνπ αηνκηθηζκνχ έλαληη 

ηνπ θνιεθηηβηζκνχ, γ) ηνπ αξζεληθνχ έλαληη ηνπ ζειπθνχ ραξαθηήξα θαη δ) ηνπ δείθηε 

απνθπγήο αβεβαηφηεηαο. Άιισζηε ζηε δηακφξθσζε ηνπ δηαπξαγκαηεπηηθνχ ζηπι 

πεξηιακβάλνληαη δέθα παξάγνληεο πνπ είλαη ν ζηφρνο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ε 

ζηξαηεγηθή ιήςεο απφθαζεο, ην πξνζσπηθφ ζηπι, ε επηθνηλσλία, ε αληίιεςε ρξφλνπ, ν 

ζπλαηζζεκαηηζκφο, ν ηχπνο ζπκθσλίαο, ν ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ, ε νξγάλσζε ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο θαη ε αλάιεςε θηλδχλνπ. Ζ γλψζεο ηνπο κπνξεί λα 

βνεζήζεη έλαλ δηεζλή δηαπξαγκαηεπηή επηρεηξήζεσλ λα θαηαλνήζεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ζηα επφκελα δχν θεθάιαηα, επηιέγεηαη ε Διιάδα σο κειέηε 

πεξίπησζεο γηα ηελ εμέηαζε ησλ δηεζλψλ δηαπξαγκαηεχζεψλ ηεο. Παξνπζηάδεηαη σο 

πνιηηηθή νληφηεηα, κέζα απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηεο γεσγξαθηθά ηζηνξηθά θαη ζεζκηθά, 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη ππφ ην πξίζκα ηεο ηξέρνπζαο Δπξσπατθήο θξίζεο. 

Αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ δηαπξαγκαηεπηηθνχ ζηπι κέζα απφ ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ αιιά θαη ηηο πάγηεο δηαπξαγκαηεπηηθέο ηαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη ζε 

εζληθφ επίπεδν θαη επεξεάδνπλ ηελ πνξεία κηαο ζπκθσλίαο φπσο θαη ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο.7 
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Αθνινχζσο γίλεηαη κλεία ζε πξφζθαηα ζεκαληηθά παξαδείγκαηα δηεζλψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαη πσο απηά επεξεάδνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Σέινο θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, φπνπ γίλεηαη ζχλνςε ησλ θαλφλσλ πνπ 

δηέπνπλ ην ειιεληθφ δηαπξαγκαηεπηηθνχ ζηπι ψζηε λα αθνινπζνχλ ή λα απνθεχγνπλ νη 

δηαπξαγκαηεπηέο πνπ επηζπκνχλ δηαπξαγκάηεπζε κε Έιιελεο νκνιφγνπο. Αλαθέξνληαη 

νη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ελ θαηαθιείδη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή δηεξεχλεζε.  
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Κεθάιαην 1. Βαζηθέο γλώζεηο δηαπξαγκαηεύζεσλ  

1.1 Δλλνηνινγηθό πιαίζην δηαπξαγκαηεύζεσλ  

Ζ δηαπξαγκάηεπζε εθαξκφδεηαη θαζεκεξηλά θαη αγγίδεη φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ 

αλζξψπηλνπ βίνπ. Μεκνλσκέλα άηνκα, κηθξέο θνηλσληθέο νκάδεο, επηρεηξήζεηο θαη 

θξάηε εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο. Οη Monning θαη Feketekuty 

(2004) δηαηχπσζαλ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο δηαπξαγκαηεχζεσλ:  

1. ∆ηαθπβεξλεηηθέο (µεηαμχ θπβεξλήζεσλ). 

2. Δλδνθπβεξλεηηθέο (µέζα ζε µηα θπβέξλεζε, ζπλήζσο µεηαμχ πνιηηηθψλ 

θνµµάησλ).  

3. Δµπνξηθέο (µεηαμχ επηρεηξήζεσλ, µπνξεί λα πεξηιαµβάλεη επηρεηξεζηαθέο 

δηαπξαγµαηεχζεηο ζρεηηθέο µε ηηο ζπµβάζεηο, ζπµθσλίεο πσιήζεσλ, 

επελδχζεηο θιπ)  

4. Δζσηεξηθέο επηρεηξεζηαθέο (µέζα ζηελ επηρεηξεζηαθή νξγάλσζε)  

Σν 1967, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα νξίζεη ηε δηαπξαγκάηεπζε, ν Ikle αλαθέξεη φηη 

είλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία πξνηάζεηο ππνβάιινληαη πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ζπκθσλία γηα κηα αληαιιαγή ή γηα ηελ επίηεπμε θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, 

φπνπ ππάξρνπλ αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Πξνζζέηεη φηη ε αληηπαξάζεζε ξεηψλ 

πξνηάζεσλ δηαθξίλεη ηε δηαπξαγκάηεπζε απφ άιιεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο 

ζχγθξνπζεο. 

χµθσλα µε ηνπο Rubin θαη Brown (1975), ε δηαπξαγκάηεπζε αλαθέξεηαη ζε µηα 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία ηα άηνµα δνπιεχνπλ µαδί γηα λα δηαηππψζνπλ ηηο ζπµθσλίεο γηα 

δεηήµαηα πνπ δηαθσλνχλ ελψ ν Ζeiba (1984) αλαθέξεη φηη ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη κηα 

θνηλσληθή δηαδηθαζία, πνπ πεξηιακβάλεη κηα πεξίπινθε δνκή απφ ζηάζεηο θαη απφςεηο, 

θνηλσληθέο ζρέζεηο -κέζα θαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη ζηάζεηο, νη 

απφςεηο θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ. 

Οη Lax θαη Sebenius (1986) νξίδνπλ ηε δηαπξαγµάηεπζε σο µηα δηαδηθαζία 

αιιειεπίδξαζεο µε ζθνπφ ηελ απνθφµηζε νθέινπο, ζηελ νπνία δπν ή πεξηζζφηεξα 

µέξε, πνπ έρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο, πξνζπαζνχλ λα ηηο επηιχζνπλ µέζα απφ θνηλή 

δξάζε θαη απνθάζεηο. Σν 2000, ν Kotler ηελ θαζνξίδεη σο µηα δηαδηθαζία φπνπ δχν ή 

πεξηζζφηεξα µέξε αληαιιάζνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο θαη πξνζπαζνχλ λα θηάζνπλ ζε 

αµνηβαία επράξηζηνπο φξνπο. 
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Ο Minton (2004) νξίδεη ηελ δηαπξαγκάηεπζε σο ηελ επίζεκε δηαδηθαζία πνπ 

ζπκβαίλεη φηαλ δχν πιεπξέο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ κηα ακνηβαία απνδεθηή ιχζε ζε κία 

ζχλζεηε αληηδηθία. Σελ ίδηα ρξνληά, νη Lewicki et al (2004) αλαθέξνπλ φηη ε 

δηαπξαγκάηεπζε πξνθχπηεη φηαλ δελ ππάξρεη έλα ζχζηεκα ζηαζεξφ ή θαζηεξσκέλν 

ζχλνιν θαλφλσλ ή δηαδηθαζηψλ γηα ηε επίιπζε κηαο ζχγθξνπζεο ή ηα αληηκαρφκελα 

κέξε επηδηψθνπλ κηα ιχζε εθηφο ζπζηήκαηνο. 

Οη Guasco θαη Robinson (2007) θαη o Acuff (2008) απινπζηεχνπλ ηνλ νξηζκφ σο 

κηα δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ επίηεπμε κηαο 

ζπκθσλίαο. 

Ζ ζπλεηδεηή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο, ε δπλακηθή ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ 

θαη νη αληηιακβαλφκελνη ζηφρνη θαη άιινη πεξηβαιινληηθνί θαη εγγελείο παξάγνληεο, 

θαζνξίδνπλ ην πιαίζην, ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηηο ηαθηηθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία. 

1.2 Φαξαθηεξηζηηθά δηαπξαγκάηεπζεο 

χµθσλα µε ηνπο Neale θαη Bazerman (1991) ππάξρνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ είλαη θνηλά ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο δηαπξαγκάηεπζεο θαη είλαη ηα εμήο: 

1. πκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν κέξε πνπ κπνξεί λα είλαη άηνκα, νκάδεο ή 

νξγαληζκνί.. 

2. Κάπνην είδνο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπιάρηζηνλ δχν εθ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, δειαδή απηφ πνπ επηδηψθεη ε κηα πιεπξά δελ είλαη απηφ 

πνπ επηζπκεί ε άιιε. 

3. Ζ εκπινθή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

αζθείηαη απφ επηινγή θαη κάιηζηα γίλεηαη ζθφπηκα θαζψο ζεσξείηαη φηη ηα 

κέξε πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ θαη λα κεηαπείζνπλ 

ηελ άιιε πιεπξά ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ κηα θαιχηεξε ζπκθσλία πξνο φθειφο 

ηνπο. 

4. Σα εκπιεθφκελα κέξε ζηνρεχνπλ αξρηθά ηνπιάρηζηνλ ζε κηα ζπκθσλία θαη 

επηδηψθνπλ λα βξεζεί κία ζπκβηβαζηηθή ιχζε, παξά λα θηινληθήζνπλ ή λα 

δηαθφςνπλ θάζε επαθή. Βέβαηα εθηφο απφ ηε δηάζεζε ζπκβηβαζκνχ, ππάξρνπλ 

πάληα πεξηπηψζεηο ζπλζεθνιφγεζεο, απνθπγή εχξεζεο θνηλνχ, ηφπνπ, 

δηάιπζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή παξαπνκπή ζε αλψηεξα θιηκάθηα. 
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5. Τπάξρεη ε πεπνίζεζε φηη νη δχν πιεπξέο ζα κεηξηάζνπλ θαη ζα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο αμηψζεηο ηνπο θαζψο επηζπκνχλ ηε κεηαμχ ηνπο 

πξνζέγγηζε θαη ηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο. Δίλαη αλακελφκελν θάηη ζα 

απνθνκηζζεί θαη θάηη ζα παξαρσξεζεί, άξα ζα ππάξμεη ε ηξνπνπνίεζε ή 

ακνηβαία ππνρψξεζε απφ ηηο αξρηθέο ζέζεηο. Ωζηφζν, κηα πξαγκαηηθά 

δεκηνπξγηθή δηαπξαγκάηεπζε δελ ζπλίζηαηαη ζηελ ππνρψξεζε θαη ηελ 

πξνζαξκνγή αιιά ζηελ εχξεζε ιχζεσλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο 

φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (Lewicki et al., 2004). 

6.  Ζ δηαπξαγκάηεπζε πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ηφζν άπισλ φζν θαη πιηθψλ 

παξαγφλησλ. Δλψ νη πιηθνί παξάγνληεο εχθνια γίλνληαη αληηιεπηνί, νη άπινη 

παξάγνληεο πεξηγξάθνπλ ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ, φπσο ε ςπρνινγία, νη ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο θαη ε 

θνπιηνχξα θαη απαηηείηαη πξνζεθηηθφο ρεηξηζκφο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο 

επίδξαζήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  

1.3 Σηάδηα δηαπξαγκάηεπζεο  

ε κηα δηαδηθαζία επηρεηξεκαηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κπνξεί θαλείο λα 

μερσξίζεη επηκέξνπο ζηάδηα. ην κνληέιν ησλ Ghauri θαη Usunier (2003) ε δηαδηθαζία 

ηεο δηαπξαγµάηεπζεο δηαηξείηαη ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα. Σν θάζε ζηάδην 

πεξηιαµβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη ηελ επηθνηλσλία πνπ πξαγµαηνπνηεί ε θάζε πιεπξά 

θαη νινθιεξψλεηαη φηαλ ππάξρεη ε επηζπκία λα γίλεη εηάβαζε ζε επφµελν ζηάδην ηεο 

δηαπξαγµάηεπζεο ή απνρψξεζε θαζψο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη δελ ππάξρνπλ θνηλά 

ζπµθέξνληα. 

ην πξψην ζηάδην, ην νπνίν πξνεγείηαη ηεο δηαπξαγµάηεπζεο, ε θάζε πιεπξά 

επηρεηξεί λα αληηιεθζεί ηηο αιιφηξηεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

µέζσ άηππσλ ζπλαληήζεσλ θαη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ. Σν επφµελν ζηάδην, είλαη απηφ 

θαηά ην νπνίν ζπλαληνχληαη ηα δηαπξαγµαηεπφµελα µέξε πξφζσπν µε πξφζσπν, θαη ην 

ηειεπηαίν, είλαη ην ζηάδην ζην νπνίν νη πιεπξέο έρνπλ ζπµθσλήζεη ζηα πεξηζζφηεξα 

ζεµεία θαη πξφθεηηαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζχλαςε ζπµβνιαίνπ. 

Αλ θαη νη Adair θαη Brett (2005) αλαπηχζζνπλ έλα κνληέιν δηαπξαγκάηεπζεο 4 

ζηαδίσλ πνπ είλαη ε ηνπνζέηεζε ζρέζεσλ, ν εληνπηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, ε 

δεκηνπξγία ιχζεσλ θαη ε επίηεπμε ζπκθσλίαο 
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Σν µνληέιν ηνπ Danciu (2010) παξνπζηάδεη αξθεηέο νµνηφηεηεο παξ’ φιν πνπ 

δηαρσξίδεη ηα ζηάδηα ηηο δηαπξαγµάηεπζεο ζε ηέζζεξα επίπεδα (ζρεδηαζκφο κε SWOT 

αλάιπζε, ηνπνζέηεζε ζηφρσλ, αλάπηπμε ζπδεηήζεσλ θαη επίηεπμε ζπκθσλίαο, ηα 

νπνία θαίλνληαη ζην ζρήκα 1:  

 

Σρήκα 1. Η δηαδηθαζία ησλ Γηαπξαγκαηεύζεσλ ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο  

Πεγή: Danciu (2010), The Impact of the Culture on the International 

Negotiations: An Analysis  

Αλ θαη νη Adair θαη Brett (2005) αλαπηχζζνπλ έλα κνληέιν δηαπξαγκάηεπζεο 4 

ζηαδίσλ, απηά δηαθνξνπνηνχληαη ζην αξρηθφ ζηάδην θαζψο απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε 

ηνπνζέηεζε ζρέζεσλ ελψ ηα ππφινηπα παξακέλνπλ θνηλά κε ην παξαπάλσ κνληέιν πνπ 

είλαη ν εληνπηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, ε δεκηνπξγία ιχζεσλ θαη ε επίηεπμε ζπκθσλίαο. 

Ο Saner (2000), πξνηείλεη επίζεο έλα κνληέιν 4 ζηαδίσλ πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 

1 πνπ ελέρεη θαη ηελ έλλνηα ηεο επαλέλαξμεο ηνπ θχθινπ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζε 

πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο. 
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Σρήκα 2. Ο θύθινο δσήο κηαο δηαπξαγκάηεπζεο 

(Πεγή:Saner, (2000), Απφδνζε ζηα ειιεληθά-επεμεξγαζία ζπγγξαθέα) 

 

 

Ο πην αλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηαδίσλ δηαπξαγκάηεπζεο είλαη απηφο ησλ 

επηά θάζεσλ πνπ είλαη θαη ν πην αλαιπηηθφο : 

1. Πξνεηνηκαζία  

ε απηφ ην ζηάδην δεκηνπξγείηαη ην θαηάιιειν πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ζα 

ραξαρηεί ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη δηαπξαγκαηεπηέο. Πξαγκαηνπνηείηαη 

ελδειερήο δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη βαζηθέο αλάγθεο θαη 

λα ζεκεησζνχλ νη επηδησθφκελνη ζηφρνη. ηε ζπλέρεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε εληνπίδνπλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ησλ ηδίσλ αιιά θαη ησλ 

ζπλ δηαιεγνκέλσλ έηζη ψζηε λα εζηηάζνπλ ζε απηά πνπ ηειηθψο ζα ζηεξηρζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο (Acuff, 2008). ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θαηαγξαθή 

ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ησλ δπλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο άιιεο πιεπξάο νπνία ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ πην νινθιεξσκέλε απεηθφληζε ηνπ πξνθίι ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. 

 

•Αναµονή για τισ 
ενζργειεσ των άλλων 
µερών 

•Επιλογή των τακτικών 

•∆ιαπραγµάτευςη 

•Συνειδητοποίηςη 
ςφγκρουςησ 

•Ανάλυςη αναγκών 

•Επιλογή των ςτόχων 

•Επιλογή των 
ςτρατηγικών 

•Αξιολόγηςη 

•Κατάληξη ςε ςυµφωνία  
ή ζνασ νζοσ κφκλοσ 

Αξιολόγηςη Προγραµµατιςµόσ 

Σχεδιαςµόσ ∆ράςη 
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Δπφκελν βήκα είλαη ε αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ ζα αλαπηπρηνχλ έηζη ψζηε λα 

επηηεπρηεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ε ζηήξημε ησλ 

επηρεηξεκάησλ, είλαη αλαγθαία ε χπαξμε επαξθνχο απνδεηθηηθνχ πιηθνχ γηα θάζε έλα 

απφ απηά έηζη ψζηε λα θακθζνχλ νη φπνηεο ελζηάζεηο θαη ακθηβνιίεο εκθαληζζνχλ. Ο 

μεθάζαξνο θαη νινθιεξσκέλνο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. 

Οινθιεξψλνληαο απηφ ην ζηάδην, ε εχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε πεξίπησζε 

δηαθσλίαο ή αδπλακίαο λα επέιζεη θνηλφ ζεκείν ζχγθιηζεο, είλαη ζίγνπξα κέζα ζηα 

απαξαίηεηα πιάλα πνπ πξέπεη λα πξνζρεδηαζηνχλ πξηλ ηελ ψξα ηεο ζπλάληεζεο. 

2. ρεδηαζκφο 

 Έπεηαη ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ. Καηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ηνπ ηειηθνχ πιάλνπ κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία, ηνπνζεηνχληαη 

ζηελ αξxή ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ηεο αηδέληαο. Ζ ζσζηή επηινγή ηεο ηαθηηθήο 

πνπ ζα επηιεγεί είλαη θάηη ην νπνίν ζα θξηζεί αξθεηά θαη απφ ην ζπλνκηιεηή, αλαιφγσο 

ηεο ηδηνζπγθξαζίαο, ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ ζηπι 

δηαπξαγκάηεπζεο. Σν θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ξνιψλ ηεο νκάδαο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ 

δηαπξαγκαηεχεηαη έλα άηνκν αιιά νκάδα, ηφηε είλαη αλαγθαίν λα έρεη θαζνξηζηεί πνηνο 

είλαη ν ξφινο θάζε αηφκνπ, ηη ζα αλαθέξεη ν θάζε έλαο, εάλ κπνξεί ν θάπνηνο λα 

παξέκβεη ζε ελδερφκελε εξψηεζε ή εκπινθή, αιιά θαη πνηνο έρεη ηνλ ηειηθφ ιφγν ζηελ 

νκάδα. 

3. Έλαξμε 

Ξεθηλψληαο ηε δηαπξαγκάηεπζε επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία θηιηθνχ θιίκαηνο πάλσ 

ζην νπνίν ζα ρηηζηεί ε κεηέπεηηα ζπδήηεζε. Ζ αλαθνξά πην γεληθψλ κηθξψλ 

ζπδεηήζεσλ, εθηφο πξσηνθφιινπ, είλαη ζπλήζεο αιιά πξέπεη λα πξαγκαηεχνληαη 

αζθαιή ζέκαηα. 

4. Έιεγρνο 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηψλ, ζπλήζσο απνξξίπηεηαη ε απνθεχγεηαη ε 

αξρηθή πξνζθνξά, νη γξήγνξεο ζπκθσλίεο θαζψο ζπλήζσο δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

ζπλνιηθνχο ζηφρνπο ηνπ πιάλνπ ηεο εηαηξίαο. Μέζσ ηεο αθξφαζεο ησλ επηρεηξεκάησλ 

θαη ησλ επηζπκηψλ ηεο άιιεο πιεπξάο απνθαιχπηνληαη νη πξαγκαηηθέο επηδηψμεηο αιιά 

θαη νη θφθθηλεο γξακκέο. εκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί φηη ην άηνκν πνπ έρεη ηνλ 

επηηειηθφ ξφιν απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο απφιπηα απφ ηελ εηαηξία 

ηνπ θαη ε φπνηα ζπκθσλία επηηεπρηεί κε απηφλ, δεζκεχεη ηελ εηαηξεία ζην αθέξαην. 

5.Ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο 
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Οη δχν πιεπξέο, φζν πξννδεχεη ε δηαπξαγκάηεπζε ηείλνπλ λα ζπγθιίλνπλ πξνο 

έλα θνηλά απνδεθηφ ζεκείν. Καηά ηελ πξνζέγγηζε επηδηψθεηαη ε πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπο αιιά θαη ε αμηνπνίεζε επηκέξνπο επθαηξηψλ, φκσο ε ζπκθσλία ζα 

επηηεπρηεί κέζσ ακνηβαίσλ ππνρσξήζεσλ. πλεζίδεηαη ε ακθηζβήηεζε ησλ ππνζέζεσλ 

θαη ησλ ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ ηεο αληίπαιεο πιεπξάο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

ππαλαρψξεζε ζε θαίξηα ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αθφκα ζπκθσλεζεί. Οη ηαθηηθέο πνπ 

κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε ζησπή, ε πίεζε κε ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο, ε ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο, ε ακθηζβήηεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, θ.ά. 

6. πκπεξάζκαηα 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί κία θαιχηεξε ζπκθσλία, ζπλεζίδεηαη λα εμάξνληαη ηα 

νθέιε γηα ηνλ νκφινγν δηαπξαγκαηεπηή έηζη ψζηε ε ζεηηθή εληχπσζε πνπ ζα κείλεη ζα 

απνηειεί θαη ππνρξέσζε πνπ ζα πηζησζεί κειινληηθά. Ζ ππνβνιή ηεο ηειηθήο 

πξφηαζεο, κε ππνρσξήζεηο πνπ γίλνληαη νινέλα θαη κηθξφηεξεο ζεκαηνδνηνχλ ην ηέινο 

ηεο δηαδηθαζίαο. Σα ηειηθά θείκελα πάλσ ζηα νπνία έγηλε ε ζπκθσλία θαηαγξάθνληαη 

επηζήκσο. Σέινο, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ελδεηθηηθά ππνδειψλεη πξνεηνηκαζία 

απνρψξεζεο. 

7. Μέηξεζε επηηπρίαο 

Σα ζηάδηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο νινθιεξψλνληαη κε ηε κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ απφθιηζε απφ ηνπο αξρηθνχο ηεζέληεο 

ζηφρνπο κπνξεί λα γίλεη νδεγφο γηα λα εμαιεηθηνχλ κειινληηθά ιάζε θαη σο πξνο ηελ 

πνζφηεηα αιιά θαη σο πξνο ηε ζεκαζία ησλ ππνρσξήζεσλ. πκπεξαζκαηηθά, 

ζπγθξίλεηαη ε ππάξρνπζα ζπκθσλία κε κηα άιιε ηδαληθά επηζπκεηή. 

1.4 Βαζηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο 

1.4.1 Αιιειεμάξηεζε 

Ζ θαηάζηαζε ηεο ακνηβαίαο εμάξηεζεο απφ θάπνηνλ άιιν νλνκάδεηαη 

αιιειεμάξηεζεο θαη είλαη ε βαζηθή παξάγνληαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

αιιά παξάιιεια επηηείλεη ηελ πνιππινθφηεηά ηεο. Άιισζηε ν Pruitt (1981), αλαθέξεη 

φηη ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη ε ζπδήηεζε αιιειεμαξηψκελσλ κεξψλ πνπ έρνπλ 

απνθιίλνληεο ζηφρνπο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο θαη ν βαζκφο ηεο 
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αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ δηαπξαγκαηεπφκελσλ κεξψλ εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε ή 

κε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ή ελαιιαθηηθψλ εηαίξσλ (Giebels, et al.., 2000).  

Οη ζηφρνη ησλ αιιειεμαξηψκελσλ κεξψλ είλαη αιιεινζπλδεφκελνη θαη ηα κέξε 

ρξεηάδνληαη ην έλα ην άιιν, γηα λα ηνπο επηηχρνπλ. Παξάιιεια, νη δχν πιεπξέο κπνξεί 

λα έρνπλ ζπγθιίλνληεο θαη απνθιίλνληεο ζηφρνπο, γεγνλφο πνπ πεξηπιέθεη ηελ 

δηαδηθαζία. Ζ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο αιιειεμάξηεζεο θξίλεηαη απνιχησο 

απαξαίηεηε θαζψο επεξεάδεη ηε δνκή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη θαζνξίδεη ην είδνο 

ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα αθνινπζεζνχλ (Lewicki, et al., 1997).  

1.4.2 Ακνηβαία Πξνζαξκνγή 

Γηα λα αξρίζεη κηα δηαπξαγκάηεπζε, εμππαθνχεηαη φηη νη ελερφκελνη 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε σο αιιειεμαξηψκελε θαη αληηιακβάλνληαη φηη ε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ ζηάζε ηεο άιιεο πιεπξάο. Ζ αλαγλψξηζε ηεο 

επίδξαζεο πνπ αζθεί ν θάζε έλαο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ άιινπ, ππνρξεψλεη ηα δχν 

κέξε λα δηαθνξνπνηνχληαη ζπλερψο απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε θαη λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηε δπλακηθή ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ πξνζαξκνγή άξα θαζίζηαηαη ε αηηία ησλ αιιαγψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε (Lewicki, et al., 2004) ζπκβάιινληαο ζηε 

δεκηνπξγία θαηλνχ απνηειέζκαηνο.  

1.4.3 Σύγθξνπζε 

χκθσλα κε ηνπο Rubin θ.ά.(1994), σο ζχγθξνπζε νξίδεηαη θαη « ε δηαβιεπόκελε 

απόθιηζε ζπκθεξόλησλ ή κηα πεπνίζεζε όηη νη ηξέρνπζεο βιέςεηο ησλ κεξώλ δελ 

κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ ηαπηόρξνλα. ». Οη αηηίεο ηεο ζχγθξνπζεο, πνπ κπνξεί λα 

παξνχζηαζηεί ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο, νθείινληαη είηε ζηελ χπαξμε 

αληηθξνπφκελσλ ζηφρσλ, είηε ζε παξαλφεζε ιφγσ ηεο θαθήο πνηφηεηαο επηθνηλσλίαο. 

Οη ζπγθξνχζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξα επίπεδα: 

Δλδνπξνζσπηθέο. Ζ ζχγθξνπζε ζπληειείηαη εληφο ηνπ αηφκνπ θαη νη αθνξκέο ηεο 

κπνξεί λα είλαη ηδέεο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. 

Γηαπξνζσπηθέο. Αθνξά ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ αλαθχπηνπλ κεηαμχ αηφκσλ • 

εμαηηίαο δηαθνξψλ ζηελ αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, ζπλαηζζεκάησλ, ζρέζεσλ θαη 

χπαξμεο θελψλ ζηελ επηθνηλσλία. Δπίζεο ηα άηνκα ελδέρεηαη αληαγσλίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο ή κπνξεί λα ληψζνπλ απεηινχκελα απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ άιισλ  
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Δλδννκαδηθέο. Οη ζπγθξνχζεηο πνπ εκθαλίδνληαη κεηαμχ κειψλ κηαο νκάδαο 

εμαηηίαο δηαθνξεηηθήο νπηηθήο, ζπκθεξφλησλ, αμηψλ, αλαγθψλ, ελδηαθεξφλησλ, θ.ά. 

Παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

κέιε ηεο νκάδαο αιιειεπηδξνχλ θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε. 

χγθξνπζε νκάδσλ. Ηδηαίηεξα πεξίπινθε ζχγθξνπζε θαζψο εκπιέθεηαη κεγάινο 

αξηζκφο αλζξψπσλ.  

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηηγκαηίδνπλ ηε ζχγθξνπζε σο αληηπαξαγσγηθή θαη ηα 

εκπιεθφκελα κέξε απνπεηξψληαη λα ηελ απνθξχςνπλ ή λα ηελ αλαραηηίζνπλ. Δίλαη 

ζπρλφ νη εξγαδφκελνη λα απνθεχγνπλ ηε δηαθσλία κε ηνπο πξντζηακέλνπο θαη νη 

managers λα πξνζπαζνχλ λα ζπγθαιχςνπλ αλάινγεο ζπλζήθεο κε ηνπο νκνβάζκηνπο 

ηνπο. Δίζηζηαη νη άλζξσπνη λα αληηκεησπίδνπλ πην ζεηηθά κηα θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο 

φηαλ αληηιακβάλνληαη φηη απηή αθνξά ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη φρη 

ηελ νπζία κηαο ζρέζεο (Tjosvold, 2006). Ωζηφζν είλαη ζθφπηκν λα εμεηαζηεί ε 

ζχγθξνπζε απφ ηελ νπηηθή ηνπ θαηά πφζν ζπκβάιιεη ε δηαδηθαζία δηεπζέηεζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζηελ εμέιημε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο (Putnam, 1994) ψζηε παξαγσγηθά λα 

αλαπηχμεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, λα πξνθαιέζεη επνηθνδνκεηηθέο αιιαγέο, λα σζήζεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο νκαδηθήο ζπλνρήο.  

1.5 Σηξαηεγηθέο δηαπξαγκάηεπζεο 

Ο Heiba (1984) παξαδέρεηαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο απαηηεί ηελ 

ηαπηφρξνλε παξνπζία θαη ησλ θνηλψλ ζηφρσλ θαη ησλ δεηεκάησλ ζχγθξνπζεο. Έηζη 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη 2 παξαπάλσ έλλνηεο πεξηπιέθνληαη φηαλ πξέπεη λα απνδνζεί 

θάπνηνο ακηγήο ραξαθηεξηζκφο. Κνηλή επηδίσμε είλαη ην κέγηζην δπλαηφ φθεινο απφ 

ηελ δηαδηθαζία ζηελ νπνία ελππάξρεη αιιειεμάξηεζε πνπ ππαγνξεχεη ακνηβαία 

πξνζαξκνγή θαη ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ ζηφρσλ θάζε πιεπξάο.  

Απφ ην 1965, νη Walton θαη McKersie απφ ην 1965 πξφηεηλαλ λα γίλεη δηάθξηζε 

κεηαμχ δχν εηδψλ δηαπξαγκάηεπζεο ζε επηκεξηζηηθή (distributive) θαη ελνπνηεηηθή ή 

ζπλζεηηθή (Integrative). Ζ επηκεξηζηηθή ή «αληαγσληζηηθή» ή «win – lose», 

πξνυπνζέηεη φηη νη πφξνη είλαη ζηαζεξνί θαη πεξηνξηζκέλνη θαη νη δχν πιεπξέο 

επηζπκνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ην κεξίδην ηνπο ζε απηνχο ελψ ε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο δελ έxεη ζεκαζία (Lewicki et al., 2004). Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο κεκνλσκέλσλ αγνξαπσιεζηψλ κεηαμχ ηδησηψλ 

φπνπ επηδηψθνπλ απνθιεηζηηθά ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή θαη ην θέξδνο ηνπ ελφο είλαη 



 
 

 
13 

δεκία γηα ηνλ άιιν (win–lose) (Harvard Business School, 2008). Αληίζεηα ε ζπλζεηηθή 

δηαπξαγκάηεπζε, εζηηάδεη ζηελ αλαδήηεζε ακνηβαία επσθειψλ ιχζεσλ.  

Ο Kersten (2001), κεηά απφ κηα εθηεηακέλε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

αλαθέξεη φηη παξφιν πνπ αξρηθά δελ πξνηάζεθε ν έλαο ηχπνο λα είλαη αλψηεξνο απφ 

ηνλ άιιν, κε ηα ρξφληα, έρεη γίλεη απνδεθηφ φηη ν ζπλεξγαηηθφο ελνπνηεηηθφο ηχπνο 

επηηξέπεη θαιχηεξνπο ζπκβηβαζκνχο, κε ακνηβαίσο θεξδνθφξεο ιχζεηο, δεκηνπξγία 

αμίαο θαη θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ (επέθηαζε ηεο πίηαο).  

Ο Johnston (1982) ζπγθξίλνληαο ζηξαηεγηθέο δηαπξαγκάηεπζεο, εηζάγεη θαη ηελ 

έλλνηα ηεο πην ήπηαο κνξθήο δηαπξαγκάηεπζεο, ζε ζρέζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο, απηή 

ηεο ζπκβηβαζηηθήο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 1. Φαξαθηεξηζηηθά ζηξαηεγηθώλ ελεξγνύ αλάκημεο  

(Πεγή: Johnston, 1982, 38-39 κε επεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα)  

Σηξαηεγηθή Αληαγσληζµόο 

(Δπηµεξηζηηθή δηαπξαγµάηεπζε)  

Σπλεξγαζία  

(Σπλζεηηθή δηαπξαγµάηεπζε)  

Σπµβηβαζηηθή ∆ηαπξαγµάηεπζε 

Δζηίαζε ζε: 

Πνζφηεηα  

Πφξσλ  

ηαζεξή πνζφηεηα πφξσλ πξνο θαηακεξηζκφ Μεηαβιεηή πνζφηεηα πφξσλ πξνο 

θαηακεξηζκφ 

Καζνξηζκέλε πνζφηεηα πφξσλ πξνο 

θαηακεξηζκφ 

ηφρνη  Δπηδίσμε ηδίσλ ζηφρσλ εηο βάξνο ησλ ζηφρσλ ησλ 

άιισλ 

Κνηλή επηδίσμε ζηφρσλ µε ηελ άιιε πιεπξά Τπνηαγή ησλ ηδίσλ ζηφρσλ ζηνπο ζηφρνπο ησλ 

άιισλ 

Υξνληθφο 

 νξίδνληαο 

ζρέζεο  

Βξαρππξφζεζµε ζπλεξγαζία Γελ αλακέλεηαη 

κειινληηθή ζπλεξγαζία. 

Μαθξνπξφζεζµε πξννπηηθή. Οη πιεπξέο 

αλαµέλνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζην µέιινλ 

Βξαρππξφζεζµεο (αο ληθήζνπλ νη άιινη γηα λα 

δηαηεξεζεί ηψξα ηε γαιήλε) 

Μαθξνπξφζεζµεο(αο ληθήζνπλ νη άιινη γηα λα 

ελζαξξπλζεί ε απνδνηηθφηεηα ζην µέιινλ) 

Απνηέιεζκα  Μεγηζηνπνίεζε ηδίνπ απνηειέζκαηνο Μεγηζηνπνίεζε θνηλνχ απνηειέζµαηνο Μεγηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζµαηνο ησλ άιισλ 

γηα λα εληζρπζεί ε ζρέζε 

Πιεξνθφξεζε Μπζηηθφηεηα θαη αµπληηθή ζπµπεξηθνξά. µεγάιε 

εµπηζηνζχλε ηδίσλ, µηθξή εµπηζηνζχλε ζηνπο 

άιινπο 

Δµπηζηνζχλε θαη εηιηθξίλεηα, ελεξγή αθξφαζε, 

απφ θνηλνχ εμέηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

 

Ζ µηα πιεπξά εηιηθξηλήο, εθζέηνληαο ηα 

επάισηα ζεµεία ηεο ζηελ άιιε 

Παξαπιάλεζε Οη πιεπξέο γλσξίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο αιιά 

ηηο παξνπζηάδνπλ παξαπιαλεηηθά. Καµία πιεπξά 

δελ απνθαιχπηεη ζηελ άιιε ηηο πξαγµαηηθέο 

αλάγθεο 

Οη πιεπξέο μέξνπλ θαη εθζέηνπλ ζηνπο άιινπο 

ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ελψ ςάρλνπλ θαη 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ 

 

Καηαπλίγνληαη εθνχζηα νη αλάγθεο ηεο κηαο 

πιεπξάο  

Σαθηηθή Οη πιεπξέο ρξεζηµνπνηνχλ απξφβιεπηε 

ζπµπεξηθνξά θαη αηθληδηαζµφ γηα λα µπεξδέςνπλ 

ηνλ αληίπαιν 

Οη πιεπξέο είλαη πξνβιέςηµεο θαη επέιηθηεο 

φηαλ πξέπεη, πξνζπαζψληαο λα µελ 

πξνβαίλνπλ ζε αηθληδηαζµνχο 

Οη ελέξγεηεο ηεο µηαο πιεπξάο είλαη απφιπηα 

αλαµελφµελεο θαη εμππεξεηνχλ πάληα ηελ άιιε 

πιεπξά 
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Σηξαηεγηθή Αληαγσληζµόο 

(Δπηκεξηζηηθή δηαπξαγκάηεπζε)  

Σπλεξγαζία  

(Σπλζεηηθή δηαπξαγκάηεπζε)  

Σπκβηβαζηηθή δηαπξαγκάηεπζε 

Δζηίαζε ζε: 

πκπεξηθνξά  Οη πιεπξέο απεηινχλ θαη µκπινθάξνπλ, γηα λα 

έρνπλ ην πάλσ ρέξη 

Οη πιεπξέο µκνηξάδνληαη µε εληηµφηεηα ηηο 

πιεξνθνξίεο, θέξνληαη ε µηα ζηελ άιιε µε 

θαηαλφεζε θαη ζεβαζµφ 

Ζ µηα πιεπξά ππνρσξεί απφ ηε ζέζε ηεο γηα λα 

θαηεπλάζεη ηελ άιιε 

Αλαδήηεζε 

ιχζεο  

Οη πιεπξέο πξνζπαζνχλ λα θαίλνληαη αµεηαθίλεηεο 

ζηηο ζέζεηο ηνπο, ρξεζηµνπνηψληαο επηρεηξήµαηα θαη 

ρεηξαγσγψληαο ηελ άιιε πιεπξά 

Οη πιεπξέο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ θνηλά 

απνδεθηέο ιχζεηο, ρξεζηµνπνηψληαο ινγηθή, 

δεµηνπξγηθφηεηα, επηλνεηηθφηεηα 

Ζ µηα πιεπξά θάλεη πξνζπάζεηα λα βξεη 

ηξφπνπο λα ζπµβηβαζηεί µε ηελ άιιε 

Οξηζκφο 

επηηπρίαο  

Ζ επηηπρία εληζρχεηαη απφ ηε δεµηνπξγία άζρεµεο 

εηθφλαο ηεο άιιεο πιεπξάο. απμεµέλα επίπεδα 

ερζξφηεηαο θαη έληνλε ελδννµαδηθή ππνζηήξημε 

Ζ επηηπρία απαηηεί εγθαηάιεηςε ησλ άζρεµσλ 

εηθφλσλ θαη αμηνθξαηηθή ζεψξεζε ησλ ηδεψλ 

Ζ επηηπρία θαζνξίδεηαη απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ή ηελ απνθπγή ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηελ 

εμάιεηςε θάζε ερζξφηεηαο. αγλννχληαη ηα 

αηζζήµαηα ηεο ηδίαο πιεπξάο ράξηλ ηεο 

αξµνλίαο 

Δπηδίσμε 

 

Ζ βαζηθή ζηάζε είλαη «Δγψ θεξδίδσ, εζχ ράλεηο» 

(win – lose ) 

Ζ βαζηθή ζηάζε είλαη «Πνηνο είλαη ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

αλάγθεο φισλ;»(win-win) 

Ζ βαζηθή ζηάζε είλαη «Δζχ θεξδίδεηο, εγψ 

ράλσ» 

Λχζε ζε 

αδηέμνδν 

Αλ πξνθχςεη αδηέμνδν, ίζσο ρξεηάδεηαη 

δηαµεζνιαβεηήο ή δηαηηεηήο 

Αλ πξνθχςνπλ δπζθνιίεο, ίζσο ρξεηαζηεί 

θάπνηνο πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε δπλαµηθή ησλ 

νµάδσλ 

Αλ ε ζπµπεξηθνξά απηή δηαησλίδεηαη, ε πιεπξά 

δελ έρεη ζην µέιινλ δηαπξαγµαηεπηηθή ηζρχ 

Πάλησο νη ζηξαηεγηθέο δηαπξαγκάηεπζεο κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ ινγηθά ηφζν απφ κεραλέο φζν θαη απφ αλζξψπνπο Μάιηζηα 

θαζψο ην πνζφ ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ απμάλεηαη κε 

ζεακαηηθφ ξπζκφ, ην ελδηαθέξνλ γηα κεξηθή ή νιηθή απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ ην 

θίλεηξν γηα ηνπο Skylogiannis et al (2007) λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ινγηζκηθφ απηνκαηνπνηεκέλεο δηαπξαγκάηεπζεο Αλαθέξνπλ δε φηη νη 

ζηξαηεγηθέο δελ είλαη κφλν πξνβιέςηκεο αιιά θαη επεμεγεκαηηθέο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο..  
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1.6 Ταθηηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο 

Ζ Σαθηηθή είλαη ν ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ην πιαίζην κεηαθίλεζεο 

απφ ηηο αξρηθέο ζέζεηο ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ πνπ απαηηείηαη ζε θάζε κνξθή 

δηαπξαγκάηεπζεο. ε θάζε δηαπξαγκάηεπζε, νη γεληθνί θαλφλεο ππαγνξεχνπλ αξγή 

παξαρψξεζε, δίλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ζην άιιν κέξνο φηη ήηαλ θαίξηαο ζεκαζίαο ε 

παξαρψξεζε ψζηε πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε λα ιάβεη ην αληίζηνηρν αληάιιαγκα. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη πέληε βαζηθέο ηαθηηθέο. 

1.6.1 Δμαλαγθαζκόο 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ επηδηψθεηαη ππνρξεσηηθά κία ζπκθσλία κε νπνηνδήπνηε 

θφζηνο, ελψ θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ιχζε, ηφηε ν εμαλαγθαζκφο είλαη ε 

ηαθηηθή πνπ επηιέγεηαη. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν εμαλαγθαζκφο γίλεηαη κε απεηιέο 

ελψ φηαλ ζπλδπάδεηαη κε κπιφθα, αλ απηή απνθαιπθζεί κπνξεί λα απεηιήζεη ηελ 

πνξεία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Θεσξείηαη φηη δεκηνπξγεί κειινληηθνχο ερζξνχο ζηελ 

επηρείξεζε θαη απνηειεί έζραηε ιχζε θαζψο είλαη επηθίλδπλε θαη απεηιεί ηλ 

νηθνδφκεζε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ. Οη Δπξσπαίνη, νη ιανί ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη ηεο 

πξψελ Δ...Γ. ζεσξνχληαη εηδηθνί ζηελ ηαθηηθή απηή.  

1.6.2 Σπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε 

Οη παξαπάλσ ιανί δηαπξαγκαηεχνληαη επίζεο κε επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα πνπ 

απνηειεί πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ θαη λα επηηεπρηεί ν 

επηζπκεηφο ζηφρνο. Βέβαηα έλαο έκπεηξνο θαη απνηειεζκαηηθφο δηαπξαγκαηεπηήο είλαη 

ηθαλφο λα ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη λα κελ ππαλαρσξεί ησλ ζέζεσλ ηνπ αιιά 

απφ ηελ άιιε νθείιεη λα γλσξίδεη πψο λα πξνθαιεί ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, λα 

θάκπηεη ηηο αληηζηάζεηο ησλ αληηπάισλ θαη λα θαηαιήγεη ζε ζπκθσλία. 

1.6.3 Λνγηθά επηρεηξήκαηα 

Oη πεξηζζφηεξνη δηαπξαγκαηεπηέο είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηνη ζε θάζε είδνπο 

ινγηθά επηρεηξήκαηα θαζψο φινη ζέινπλ λα θαίλνληαη ινγηθνί θαη ε επίθιεζε ζηε 

ινγηθή απνηεινχζε αλέθαζελ έλα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη 

άλζξσπνη ζηηο επαθέο ηνπο ψζηε λα πείζνπλ γηα ηηο ζέζεηο ηνπο.. Σν ινγηθφ επηρείξεκα 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζέζεψλ καο ή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επηρεηξεκάησλ ηεο άιιεο πιεπξάο. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ επηρεηξεκάησλ, ε άκεζε 

παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ κε επηρεηξήκαηα κε απνθπγή ηεο ηελ πεξηηηήο ρξήζεο ηνπ 

«γηαηί» (θαζψο ε ινγηθή δελ ακθηζβεηείηαη ελψ ε δηθαηνιφγεζε καο ελδέρεηαη κπνξεί 

λα ακθηζβεηεζεί) εμαζθαιίδεη πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. Υξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηνπο Γεξκαλνχο. 

1.6.4 Σπκβηβαζκόο 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζπκβηβαζκνχ είλαη γλσζηή γηα ηελ απινχζηεπζε αιιά θαη ηελ 

ηαρχηεηα επίιπζεο δηαθσληψλ φηαλ ε δηαθνξά απφςεσλ είλαη κηθξή θαη είλαη ε εχθνιε 

ιχζε ζηηο θαηά πξφζσπν δηαπξαγκαηεχζεηο. Απνηειεί δεπηεξεχνπζα ιχζε πνπ 

ζηεξίδεηαη ζην κνίξαζκα ηεο δηαθνξάο θαζψο ππνδειψλεη απεηξία έιιεηςε θαληαζίαο. 

πλεζίδεηαη απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο θαη ηνπο Άγγινπο. 

1.6.5 Σπλαιιαγή 

Ζ ζπλαιιαγή είλαη κία ηαθηηθή πνπ φηαλ αθνινπζείηαη, απαηηεί ακνηβαία 

ππνρψξεζε απφ ηηο αξρηθέο ζέζεηο, φπσο θαη ν ζπκβηβαζκφο κε ηε δηαθνξά φηη ζην 

ζπκβηβαζκφ δηαπξαγκαηεχεηαη έλα θαη κνλαδηθφ δήηεκα ελψ ε ζπλαιιαγή αλαθέξεηαη 

ζε πεξηπηψζεηο δηαπξαγκάηεπζεο πνιιψλ δεηεκάησλ ζπγρξφλσο. Ζ κεηαθίλεζε απφ ηηο 

αξρηθέο ζέζεηο γίλεηαη αξγά κε ακνηβαία αληαιιαγή ζπκβηβαζκψλ ζηα δηάθνξα 

δεηήκαηα θαη ζπλεζίδεηαη απφ Ακεξηθαλνχο θαη Άγγινπο. 

1.7 Σηαρπνιόγεζε βαζηθώλ όξσλ δηαπξαγκαηεύζεσλ  

 Αγθπξνβφιην ( anchoring). 

Σν αγθπξνβφιην παξαζηαηηθά κνηάδεη κε ην πφζν καθξηά ξίρλεη θάπνηνο ηελ 

άγθπξά ηνπ, δειαδή πφζν ςειά βάδεη ηνλ πήρε ησλ δηεθδηθήζεψλ ηνπ γηα λα ζηξέςεη 

ηε δηαπξαγκάηεπζε πξνο φθειφο ηνπ - θαηαλνψληαο θπζηθά φηη ζα πξέπεη λα θάλεη 

κεγάινπο ζπκβηβαζκνχο.  

 ΒΑΣΝΑ (best alternative to a negotiated agreement) 

Ζ ΒΑΣΝΑ, δειαδή ε θαιχηεξε ελαιιαθηηθή ζε κηα ζπκθσλία δηαπξαγκάηεπζεο 

θαη νξίδεηαη σο ε πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί εθφζνλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο δελ 

θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία. Ζ δηεξεχλεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, πξηλ αξρίζνπλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο, είλαη ζεκαληηθή θαζψο νξηνζεηεί ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ηε 
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ζηηγκή απνρψξεζεο απφ ηελ δηαδηθαζία. Πάλησο εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε γλψζε 

ηεο θαιχηεξεο ελαιιαθηηθήο ηεο αληίπαιεο πιεπξάο θαζψο θαζνξίδεη ηελ 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ηεο πνπ επηηπγράλεηαη κε εμέηαζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ.  

 Γεκηνπξγία αμίαο κέζα απφ αληαιιάγκαηα 

ηηο ζπλζεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο πξαγκαηνπνηείηαη εθρψξεζε αληαιιάγκαηνο 

κηθξήο αμίαο γηα ηελ θάζε πιεπξά πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη απηφ πνπ εθηηκά σο 

ζεκαληηθφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πψιεζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε 

παξάιιειε ρνξήγεζε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο. Ο πσιεηήο γλσξίδεη φηη δελ ζα 

παξνπζηάζεη βιάβεο ν εμνπιηζκφο, νπφηε ην θφζηνο ηεο παξνρήο είλαη κεδεληθφ ελψ ν 

αγνξαζηήο πνπ δελ κπνξεί λα εθηηκήζεη ηελ πηζαλφηεηα βιάβεο θεξδίδεη απφ ηε κε 

ζχλαςε κεκνλσκέλνπ ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο πνπ αιιηψο ζα θξηλφηαλ απαξαίηεηε. 

 Εψλε πηζαλήο ζπκθσλίαο (Zone Of Possible Agreement- ΕΟΡΑ).  

Πξφθεηηαη γηα ηε «δψλε πηζαλήο ζπκθσλίαο» (zone of possible agreement) θαη 

ζεκαίλεη «πνην είλαη ην εύξνο ησλ πηζαλώλ ζπκβηβαζκώλ πνπ ζα ηθαλνπνηνύζαλ θαη ηηο 

δύν πιεπξέο». Με άιια ιφγηα, ΕΟΡΑ είλαη νη θφθθηλεο γξακκέο πνπ βάδνπλ νη 

δηαπξαγκαηεπφκελνη. 

 Σηκή επηθχιαμεο 

Απνηειεί ην θαηψηαην φξην απνδνρήο κηαο ζπκθσλίαο. Γελ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

θαιχηεξε ελαιιαθηηθή, φηαλ ηα αληηθείκελα ππφ δηαπξαγκάηεπζε δελ νξίδνληαη κφλν 

κε ρξεκαηηθφ αληίηηκν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ελνηθίνπ 

κίζζσζεο αθηλήηνπ. 

Σύλνςε 1
νπ

 θεθαιαίνπ  

ην 1
ν
 θεθάιαην αλαθέξνληαη ζηηο βαζηθέο γλψζεηο δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ 

αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα ζηάδηα δηαπξαγκάηεπζεο, ηηο βαζηθέο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο (ε αιιειεμάξηεζε, ε ακνηβαία 

πξνζαξκνγή ή ε ζχγθξνπζε), νη ζηξαηεγηθέο θαη νη ηαθηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Σέινο 

επεμεγνχληαη επηιεγκέλα θάπνηνη βαζηθνί φξνη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ  
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Κεθάιαην 2. Γηεζλείο δηαπξαγκαηεύζεηο  

ην ζχγρξνλν θφζκν, ηα εζληθά ζχλνξα έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηα επηρεηξεκαηηθά, 

θαζψο νη επηρεηξήζεηο δξνπλ θαη αλαπηχζζνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Ο δηεζληθφο 

ραξαθηήξαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δηεπθνιχλεηαη δξαζηηθά απφ ηα άικαηα ηεο 

ηερλνινγίαο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο κεηαθνξέο, κεηαηξέπνληαο ηνλ πιαλήηε 

ζε έλα παγθφζκην ρσξηφ. Ζ ζεκεξηλή επηρεηξεζηαθή πξαθηηθή επηηάζζεη εκπινθή κε 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο αλά ηελ πθήιην θαη απαηηνχληαη λέεο δεμηφηεηεο πνπ ζαθψο 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνλ σο ηψξα ρεηξηζκφ ζε έλα κνλνπνιηηηζκηθφ- εζληθφ 

πεξηβάιινλ κηαο ρψξαο. 

Ωο «δηεζλήο» δηαπξαγκάηεπζε, ραξαθηεξίδεηαη απηή ζηελ νπνία νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην έζλνο κε ελ ίδηα πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα. 

Αλ θαη ε δηαπξαγκάηεπζε κηαο εγρψξηαο θαη κηαο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο ζπκθσλίαο 

έρνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία, ν παξάγνληαο πνπ είλαη ζρεδφλ πάληα παξφλ ζε κηα δηεζλή 

δηαπξαγκάηεπζε θαη γεληθά απνπζηάδεη απφ κηα εγρψξηα δηαπξαγκάηεπζε είλαη ε 

δηαθνξά ζηνλ πνιηηηζκφ κεηαμχ ησλ κεξψλ. Ζ πνξεία ηεο δηεζλνχο δηαπξαγκάηεπζεο, 

εμαξηάηαη απφ πιεζψξα παξακέηξσλ (Salacuse, 2002) θαη έλα κνληέιν πεξηγξαθήο ηεο 

δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο 

Ghauri θαη Usunier (2003) ζην ζρήκα 2. 

   

Σρήκα 3. Μνληέιν δηεζλνύο επηρεηξεκαηηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο  

(Πεγή: Ghauri &Usunier, 2003) 
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Ο Thomas (2001) αλαθέξεη φηη φηαλ ηα µέξε µηαο δηαπξαγκάηεπζεο πξνέξρνληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, ε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ θαη ε πξνζαξµνγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο δχν πιεπξψλ πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ θνηλά ζεκεία επαθήο. γίλεηαη πην 

δχζθνια ζε ζρέζε µε ηε δηαπξαγκάηεπζε µεηαμχ µεξψλ πνπ έρνπλ θνηλά πνιηηηζµηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ο δηαπξαγκαηεπηήο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη, εθηφο απφ ηε ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ, δηαθνξέο ζε δεηήκαηα αμηψλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη αληίιεςεο πνιηηηζκνχ 

γεληθφηεξα. 

Ζ πνξεία ηεο δηεζλνχο δηαπξαγκάηεπζεο, εμαξηάηαη απφ πιεζψξα παξακέηξσλ 

(Salacuse, 2002). Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαπξαγκάηεπζε εληάζζνληαη ζε 

δχν επξχηεξα πιαίζηα: ην άκεζν πιαίζην πνπ ζπλίζηαηαη απφ παξάγνληεο ζηνπο 

νπνίνπο ε θάζε πιεπξά αζθεί επίδξαζε θαη θάπνην βαζκφ ειέγρνπ θαη ην 

πεξηβαιινληηθφ πιαίζην πνπ αθνξά δπλάκεηο πνπ είλαη πέξαλ ηνπ έιεγρνπ ηεο θάζε 

πιεπξάο (Phatak & Habib, 1996). 

 

Σρήκα 4. Πιαίζηα παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ κηα δηεζλή δηαπξαγκάηεπζε 

(Πεγή: Phatak & Habib (1996) & Salacuse (2002) in: Lewicki et al., 2004). 
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2.1 Άκεζν πιαίζην  

2.1.1 Σρεηηθή δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε θαη θύζε ηεο εμάξηεζεο  

Ζ ζρεηηθή δχλακε δελ είλαη απιά ε ζχγθξηζε πνζνηηθνπνηεκέλσλ πφξσλ ή 

κεηνρηθψλ ηίηισλ ησλ δχν πιεπξψλ. Δίλαη πξνθαλέο πσο ε πιεπξά πνπ δηαζέηεη 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο έρεη κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε θαη πηεζηηθή 

ζηξαηεγηθή θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε, ζε αληίζεζε κε ην αδχλακν κέξνο πνπ 

ππνρξεψλεηαη ζε παζεηηθή ζηάζε (Lewicki et al., 2004). Ωζηφζν ακθηζβεηείηαη φηη ε 

ζρεηηθή δχλακε είλαη ε πξνθαλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηίκεζε κεηνρψλ αιιά 

κάιινλ νθείιεηαη πεξηζζφηεξν ζην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν πνπ φπσο δηαπηζηψλεηαη, 

επεξεάδεη έληνλα ηε δηαπξαγκάηεπζε. Δπηπιένλ, ε πξφζβαζε ζε ηδηαίηεξεο αγνξέο, ε 

θαηνρή ελφο αμηφπηζηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζε δχζβαηεο πεξηνρέο, ε δηαρείξηζε ζρέζεσλ 

κε ηελ θπβέξλεζε θαη άιινη εηδηθνί παξάγνληεο εκπινπηίδνπλ θαη αιιάδνπλ ηνπο 

ζπζρεηηζκνχο ζηε ζπλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο δχλακεο ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ, θξίλνληαο 

ηε θχζε ηεο αιιειεμάξηεζεο (Lewicki et al., 2004). 

2.1.2 Άκεζνη κέηνρνη 

Άκεζνη κέηνρνη νξίδνληαη ηφζν νη ίδηνη νη δηαπξαγκαηεπηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία φζν θαη ηα άηνκα πνπ εθπξνζσπνχλ (δηεπζπληέο, δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, 

εξγνδφηεο). Ζ δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο εμαξηψληαη απφ ηηο 

ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο, ηε δηεζλή εκπεηξία. Δπίζεο, ηα πξνζσπηθά θίλεηξα ησλ 

θπξίσλ αιιά θαη απηά ησλ ππνινίπσλ κεηφρσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εληνιείο 

επεξεάδνπλ κηα δηαπξαγκάηεπζε θαζψο ιεηηνπξγνχλ σο άπινη παξάγνληεο ππνθίλεζεο. 

Σέηνηνπ είδνπο θίλεηξα ζα κπνξνχζε λα είλαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη θχξνπο θαη 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο (Lewicki et al., 2004). 

2.1.3 Δπηζπκεηό απνηέιεζκα δηαπξαγκαηεύζεσλ  

Oη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην απνηέιεζκα κηαο δηαπξαγκάηεπζεο 

δηαθξίλνληαη ζε πιηθνχο θαη άπινπο. ηνπο πιηθνχο ζπγθαηαιέγνληαη νη φξνη κηαο 

ζπκθσλίαο πνπ κεηξψληαη, φπσο ε επίηεπμε κηαο ηηκήο, ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. 

ηνπο άπινπο πεξηιακβάλνληαη ζεκειηψδεηο πεπνηζήζεηο ή αμίεο φπσο ε επηζπκία γηα 

νηθνδφκεζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο κέζσ ζπλεξγαζίαο, ζπκβηβαζκνχ θαη πξνζαξκνγήο. Σν θξηηήξην πνπ θαζνξίδεη ηε 
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ζηξαηεγηθή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη αλ ε πξνζδνθψκελε ζρέζε έρεη πξννπηηθή 

κηθξνχ ή κεγάινπ ρξνληθνχ νξίδνληα. Αλ ε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο έρεη κηθξή ζεκαζία, 

ηφηε θαη ηα δχν κέξε ζα επηδηψμνπλ ηελ απνθφκηζε ησλ κεγαιχηεξσλ δπλαηψλ 

επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ ζηελ πξψηε δηαπξαγκάηεπζε, πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη 

θαη ε κνλαδηθή, ελψ αληηζέησο ζα ιάβνπλ ρψξα ππνρσξήζεηο απφ ηηο αξρηθέο αμηψζεηο 

κε ζθνπφ λα δηαθπιάμνπλ κηα ζρέζε γηα ηελ νπνία ππάξρεη ε επηζπκία λα δηαηεξεζεί 

θαη ε αμία πνπ εκπεξηέρεη λα απνδίδεηαη καθξνπξφζεζκα..  

2.1.4 Σρέζεηο κεηαμύ ησλ δηαπξαγκαηεπηώλ  

ην κνληέιν ησλ Phatak θαη Ζabib (1996), ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη πξηλ, 

επηδξά ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαζψο 

ζεσξείηαη κέξνο ηεο επξχηεξεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο. Ζ ηξέρνπζα 

δηαπξαγκάηεπζε δελ είλαη δπλαηφ λα απνκνλσζεί απφ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ 

δηαπξαγκαηεπηψλ θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζην παξειζφλ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θαη 

απηή ε ίδηα ζα απνηειέζεη κέξνο κειινληηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Σα πιαίζηα 

δηαπξαγκάηεπζεο, ε επηθνηλσλία θαη ε ζηξαηεγηθή εθφζνλ είραλ νδεγήζεη ζε αξκνληθή 

ζπλεξγαζία ζε πξνεγνχκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο απνηεινχλ ππμίδα γηα κειινληηθέο 

ζπκθσλίεο. 

2.1.5 Δπίπεδα ζύγθξνπζεο πνπ ειινρεύνπλ ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο  

Ζ αληηπαιφηεηα θαη ν βαζκφο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ κεξψλ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ κηα δηεζλή δηαπξαγκάηεπζε (Lewicki et al., 2004). Καηαζηάζεηο 

ζπγθξνχζεσλ ελδέρεηαη λα εληάζζνληαη ζε γεληθφηεξα πιαίζηα εζληθήο βάζεο θαη 

θαζνξίδνπλ πνην ζα είλαη ην χθνο ηεο πξνζέγγηζεο κεηαμχ ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ. Σα 

πιαίζηα είλαη δπλαηφ λα νξηζηνχλ σο επαγσγηθνί ζπιινγηζκνί (θαλφλεο απνθάζεσλ), 

σο θαηεγνξίεο εκπεηξηψλ πνπ ελζσκαηψλεη πξνζσπηθνχο θαη πεξηζηαζηαθνχο 

παξάγνληεο θαη ηέινο σο ηξφπνο αλάπηπμεο ζεκάησλ. Πάλησο ν ξφινο ησλ πιαηζίσλ 

είλαη ζεκαληηθφο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζπλεξγαηηθψλ ή αληαγσληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.  

Μηα ζπλεξγαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα νδεγήζεη ζε έλα «win win» απνηέιεζκα 

πηνζεηείηαη φζν πεξηζζφηεξε θνηλή βάζε ππάξρεη κεηαμχ ησλ δηαπξαγκαηεπφκελσλ.  
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2.2 Πεξηβαιινληηθό πιαίζην 

Αξρηθά, ν Salacuse (1999) ζπκπεξηέιαβε 6 παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ηηο δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο απφ ηηο εγρψξηεο θαη είλαη ν πνιηηηθφο θαη 

ν λνκηθφο πινπξαιηζκφο, νη ηδενινγηθέο δηαθνξέο, αζηάζεηα θαη αιιαγή, ν μέλνο 

θπβεξλεηηθφο έιεγρνο θαη ε γξαθεηνθξαηία, ηα δηεζλή νηθνλνκηθά, ε ηδενινγία θαη ε 

θνπιηνχξα ελψ νη Phatak θαη Habib (1996) πξφηεηλαλ έλα επηπιένλ παξάγνληα απηφλ 

ησλ εμσηεξηθψλ κεηφρσλ. 

2.2.1 Πνιηηηθόο θαη λνκηθόο πινπξαιηζκόο  

ε κηα δηεζλή επηρεηξεκαηηθή ζπκθσλία, νη επηρεηξήζεηο έξρνληαη ζε επαθή κε ην 

λνκηθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα κηαο άιιεο ρψξαο. Ο θαλφλαο δηθαίνπ είλαη 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη ε θαζεκηά λνκνζεηεί πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθπιάμεη ηελ ηάμε εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο. Μειέηε ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ 

θαζεζηψηνο ηφζν ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο φζν θαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο είλαη απαξαίηεην 

λα πξνεγεζεί πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θίλδπλνη. Ζ θνξνιφγεζε, νη εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, ε έλδηθε δηεπζέηεζε ζε πεξίπησζε αληηδηθίαο ησλ δχν πιεπξψλ είλαη 

αληηθείκελα ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Μηα κνξθή άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ είλαη ε ελζάξξπλζε ή ε 

απνηξνπή δηεμαγσγήο δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ρψξεο ή ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, θαζψο ε δπλακηθή πνπ αζθεί ε πνιηηηθή ζηελ 

επηζπκίαο γηα επηρεηξείλ, είλαη θαζνξηζηηθή. 

2.2.2 Δμσηεξηθνί κέηνρνη 

Οη Phatak θαη Habib (1996) φξηζαλ ηνπο εμσηεξηθνχο κεηφρνπο σο «δηάθνξα 

άηνκα θαη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ζπκθέξνλ ή κεξίδην ζην απνηέιεζκα ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο». Πεξηιακβάλνληαη επαγγεικαηηθνί ζπλεξγάηεο, αληαγσληζηέο, 

εκπνξηθά επηκειεηήξηα, ζπλδηθάηα, πξεζβείεο, βηνκεραληθέο ελψζεηο, πεξηβαιινληηθέο 

ή θαη ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο, πνπ ζεσξνχλ φηη ε δηαπξαγκάηεπζε απεηιεί ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο. Ζ ηζρχο ησλ εμσηεξηθψλ κεηφρσλ είλαη ζεκαληηθή δηφηη έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη αξλεηηθφ θιίκα, θηλεηνπνηψληαο ηελ θνηλή γλψκε ή 

παξαθηλψληαο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε απεξγία επηθέξνληαο πιήγκαηα ζηελ 

επηρείξεζε. Οη δηαπξαγκαηεπηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ζηήξημε είηε απφ θπβεξλεηηθνχο 

παξάγνληεο κέζσ ηεο πξεζβείαο ηνπο είηε απφ άιινπο επαγγεικαηίεο κέζσ ηνπ 



 
 

 
24 

επηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη δηαπξαγκαηεχζεηο. Έηζη ε πξφνδνο 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κπνξεί, είηε λα επηηαρπλζεί είηε λα αλαζρεζεί απφ ηελ ζηάζε 

ησλ εμσηεξηθψλ κεηφρσλ. 

2.2.3 Ιδενινγηθέο δηαθνξέο 

Ζ ηδενινγία πνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ, νη αξρέο θαη νη αληηιήςεηο 

δηαθέξεη αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Οη ηδενινγηθέο ζπγθξνχζεηο απμάλνλ ηηο 

επηθνηλσληαθέο πξνθιήζεηο ζηηο δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο επεηδή ηα δχν κέξε ίζσο 

δηαθσλνχλ φρη κφλν ζηελ νπηηθή αιιά θαη ζηα πην ζεκειηψδε επίπεδά ηνπο (Lewicki et 

al., 2004). Παξαδείγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ε ζέζε ηεο γπλαίθαο, εηδηθά 

αλ θάπνηα γπλαίθα ζπκκεηέρεη ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα ζηηο κνπζνπικαληθέο 

ρψξεο θαη ζηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ πξνο ην άηνκφ ηεο θαη ε μελνθνβία πνπ είλαη 

δηάρπηε ζε θξάηε πνπ ππήξμαλ απνηθίεο.  

 

2.2.4 Αζηάζεηα θαη αιιαγή 

Οη αιιαγέο είλαη αλαπφθεπθηεο θαη ιακβάλνπλ ρψξα αλά ηνλ θφζκν θαη 

επεξεάδνπλ ηφζν ην νηθείν φζν θαη ην καθξηλφ πεξηβάιινλ. Ο Lorenzηελ δεθαεηία ηνπ 

'60 φηαλ κίιεζε γηα έλα δπλακηθφ ζχζηεκα ην νπνίν παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιε 

επαηζζεζία αθφκε θαη ζε κηθξέο αιιαγέο ησλ αξρηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ, αλέθεξε φηη ην 

πέηαγκα ησλ θηεξψλ κηαο πεηαινχδαο ζηελ Αζία κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο  

φπσο ηε δεκηνπξγία ηπθψλα ζηε Β. Ακεξηθή, ίζσο λα κελ κπνξνχζε λα πξνβιέςεη φηη 

ζα είρε πξνεθηάζεηο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα θφζκν κεηά ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ. 

Παξαδείγκαηα απφ ην εγρψξην πεξηβάιινλ κπνξεί λα είλαη ε έιιεηςε αγαζψλ, 

πξαμηθφπεκα, ε αιιαγή θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, φπσο αλαθέξνπλ νη Lewicki θ.ά. 

(2004). Απφ ην δηεζλέο πεξηβάιινλ ην άλνηγκα ηεο Κίλαο ζηε δηεζλή αγνξά απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε αιιαγήο. Ζ πξφθιεζε γηα έλα δηεζλή δηαπξαγκαηεπηή είλαη 

λα πξνβιέςεη κε αθξίβεηα ηέηνηεο αιιαγέο θαη κάιηζηα αξθεηά λσξίηεξα ψζηε λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο ζπλέπεηεο ηνπο, αλ απηέο πξνθχςνπλ θαη λα πξνζαξκφζεη ηνπο 

ρεηξηζκνχο ηνπ, ελψ ήδε ειίζζεηαη ζε έλα πνιχ απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ.  
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2.2.5 Ξέλνο θπβεξλεηηθόο έιεγρνο θαη γξαθεηνθξαηία  

Οη ρψξεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ έθηαζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηνλ θιάδν 

ησλ επηρεηξήζεσλ (Lewicki et al., 2004). ηνλ δπηηθφ θφζκν, νη επηρεηξήζεηο είλαη 

ειεχζεξεο λα δηαπξαγκαηεχνληαη κεηαμχ ηνπο, βαζηζκέλεο ζε επηρεηξεκαηηθνχο ιφγνπο, 

εθηφο απφ εμαηξέζεηο πεξηπηψζεσλ ξπζκίδνληαη πην απζηεξά, φπσο ελεξγεηαθέο πεγέο, 

άκπλα, θ.ά. 

Ωζηφζν, νη θπβεξλήζεηο πνιιψλ αλαπηπζζνκέλσλ θαη πξψελ θνκκνπληζηηθψλ 

ρσξψλ ειέγρνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζέηνληάο ηελ ππφ ηελ επηηξνπεία ηεο 

θπβέξλεζεο. ε απηφ ην πιαίζην, πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε δηαδηθαζία θαη 

θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη παξάγνληεο, θαζψο νη θπβεξλήζεηο κπνξεί λα έρνπλ ην 

κνλνπψιην ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο θαη λα επηβιέπνπλ ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο 

κε απζηεξά πιαίζηα.  

2.2.6 Γηαθπκάλζεηο λνκίζκαηνο θαη μέλν ζπλάιιαγκα  

Ζ απμνκείσζε ηεο αμίαο ησλ δηεζλψλ λνκηζκάησλ είλαη έλα παξάγνληαο πνιχ 

ζεκαληηθφο πνπ επεξεάδεη ηηο δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο (Lewicki et al., 2004). Ο 

ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα κεηαηξέςεη κηα επηηπρεκέλε ζπκθσλία ζε 

θαηαζηξνθή θαη κάιηζηα ν Salacuse (2002) αλαθέξεη φηη ν θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο 

γηα ηελ πιεπξά πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη κε ην λφκηζκα ηεο άιιεο ρψξαο. Έηζη ηα 

δηαπξαγκαηεπφκελα κέξε νθείινπλ λα εμεηάζνπλ ελδειερψο ηηο παξακέηξνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην λφκηζκα πνπ ζα επηιεγεί σο κέζν πιεξσκήο. Μηα άιιε παξάκεηξνο  

είλαη ε αζθνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαξαηηήησλ 

θεθαιαίσλ γηα λα νινθιεξσζεί κηα δηεζλήο ζπλαιιαγή.  Σέινο, είλαη λα δπλαηφ λα 

επηβιεζνχλ θξαηηθνί θαη ζεζκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ξνή ζπλαιιάγκαηνο φπσο ζπλέβε 

θαη ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν κε ηελ επηβνιή capital controls.  

2.2.7 Πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 

Άλζξσπνη πξνεξρφκελνη απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ζπκπεξηθέξνληαη 

δηαθνξεηηθά ηηο δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο. Ζ δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε θαη ην 

πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν δηαθνξνπνηεί ηφζν ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο, δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ δηαπξαγκαηεπηή φζν θαη ηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλεί εξκελεχεη 

ηα πξάγκαηα. Πιήζνο παξακέηξσλ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο επεξεάδνληαη απφ ηελ 

θνπιηνχξα θαη ζα αλαιπζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην δηεμνδηθά. 
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Σύλνςε 2
νπ

 θεθαιαίνπ  

ην θεθάιαην απηφ αλαιχζεθαλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ  ηηο δηεζλείο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κέζα απφ ηελ θαηάηαμε ηνπο ζε 2 επξχηεξα πιαίζηα, ην άκεζν θαη ην 

πεξηβαιινληηθφ ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Phatak θαη Habib (1996). Σν πξψην 

ζρεηίδεηαη κε ην ζηελφ δηαπξαγκαηεπηηθφ κίγκα θαη είλαη ε ζρεηηθή δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε θαη ε θχζε ηεο εμάξηεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ, νη ίδηνη νη άκεζνη κέηνρνη θαη ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ 

θαη ηα επίπεδα ζχγθξνπζεο πνπ ειινρεχνπλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. ην άιιν πιαίζην, 

πνπ ε δηαθνξά ηνπ κε ην πξνεγνχκελν είλαη φηη αθνξά δπλάκεηο πνπ είλαη πέξαλ ηνπ 

έιεγρνπ ηεο θάζε πιεπξάο, αλήθεη ν πνιηηηθφο θαη λνκηθφο πινπξαιηζκφο, νη εμσηεξηθνί 

κέηνρνη, ε αζηάζεηα θαη αιιαγή, ν μέλνο θπβεξλεηηθφο έιεγρνο θαη γξαθεηνθξαηία, νη 

δηαθπκάλζεηο λνκίζκαηνο σο ζπλάιιαγκα, νη ηδενινγηθέο  θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 
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Κεθάιαην 3. Η επίδξαζε ηεο θνπιηνύξαο επί ησλ δηεζλώλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ  

ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο, νη ζπλαιιαγέο φρη κφλν δηαζρίδνπλ ηα ζχλνξα, αιιά 

δηαζρίδνπλ θαη ηνπο πνιηηηζκνχο. Ο πνιηηηζκφο επεξεάδεη βαζηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη, επηθνηλσλνχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν 

θαη ηα είδε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο (Salacuse, 1999).  

 

3.1 Η επίδξαζε ηεο θνπιηνύξαο  

Ζ ζεκαζία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο κηαο επηρείξεζεο είλαη θαζνξηζηηθή 

γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηε ζχλαςε δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζεκεηψλνπλ νη Johnson et al (2006) πνπ κεηά απφ κηα εθηελή βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε πξνηείλνπλ ην δηθφ ηνπο κνληέιν γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα ζην δηεζλέο επηρεηξείλ. 

 

Σρήκα 5. Μνληεινπνίεζε δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλόηεηα δηεζλνύο επηρείξεζεο  

(Πεγή Johnson et al (2006), επεμεξγαζία ζπγγξαθέα) 

Απφ 1975 νη Brady θαη Isaac, φξηζαλ σο θνπιηνχξα ην ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ, 

θαλφλσλ, ηερληθψλ, ζεζκψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλαλ αλζξψπηλν 

Johnson et al (2006) 
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πιεζπζκφ. πγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ζθέςεο απνδίδνληαη 

ζηελ επίδξαζε ηεο θνπιηνχξαο. Ο Geert Hofstede (19940) ρξεζηκνπνηεί ηελ θνπιηνχξα 

σο ην ζπιινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κπαινχ πνπ μερσξίδεη ηα κέιε κηαο θαηεγνξίαο 

αλζξψπσλ απφ εθείλνπο κηαο άιιεο. Ζ εζληθή θνπιηνχξα ινηπφλ είλαη εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ κνηξάδνληαη νη νκνεζλείο θαη φρη νη πνιίηεο άιισλ ρσξψλ. Πάλησο 

νη πεξηζζφηεξνη αλζξσπνιφγνη ζπκθσλνχλ ζηα εμήο: α) ν πνιηηηζκφο δελ είλαη εγγελήο 

αιιά καζαίλεηαη, β) νη δηάθνξεο φςεηο ηνπ είλαη αιιειεμαξηψκελεο, γ) κνηξάδεηαη θαη 

δ) θαζνξίδεη ηα φξηα ησλ νκάδσλ (Ball, et al., 2014).  

πζηαηηθά ηεο θνπιηνχξαο είλαη ε αηζζεηηθή, νη ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο, ε 

ζξεζθεία, ε γιψζζα, ε θνηλσληθή νξγάλσζε, ε παηδεία, νη πνιηηηθέο δνκέο θαη ηα 

λνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αλ θαη νη απφςεηο αλάκεζα ζηνπο αλζξσπνιφγνπο, φζνλ 

αθνξά ηα βαζηθά ζεκεία αλαθνξάο ηεο θνπιηνχξαο δηαθέξνπλ, δηαθέξεη θαη ε 

αληίιεςε πνπ έρνπλ νη ιανί γηα ηελ πνιηηηζηηθή νκνηφηεηά ηνπο κε άιινπο, πξάγκα πνπ 

νδεγεί ζηα ζελάξηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

Σρήκα 6.Απεηθόληζε ηεο πνιηηηζηηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο αληηιεπηηθήο 

ηθαλόηεηαο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ιαώλ 

(Πεγή Fraser& Zarkada-Fraser, 2002) 

Οη Fraser θαη Zarkada-Fraser (2002) ζπγθξίλνπλ ηηο πξνζεγγίζεηο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηελ αληίιεςε ηεο πνιηηηζηηθήο δηαθνξνπνίεζεο θάπνησλ 

ζηειερψλ απφ ηε Ρσζία, ηελ Διιάδα θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Απηέο νη ηξεηο 

επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ καθξά ηζηνξία θνηλήο αιιά πνηθίιεο πνιηηηζηηθήο 



 
 

 
29 

θιεξνλνκηάο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηξεηο ηππηθνχο ζπλδπαζκνχο ζξεζθεπηηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ επηξξνψλ. Ζ Διιάδα είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά νξζφδνμε ρψξα, ε νπνία, 

κέζσ εκθπιίνπ πνιέκνπ, θαζφξηζε ηε ζέζε ηεο ζηελ Δπξψπε κε ηζρπξά πνιηηηθά 

θφκκαηα φισλ ησλ παξαηάμεσλ. Ζ Ρσζία έρεη επίζεο κηα νξζφδνμε παξάδνζε, κε 

επίδξαζε απφ ην πξνεγνχκελν ζνβηεηηθφ θαζεζηψο θαη επί ηνπ παξφληνο αγσλίδεηαη λα 

απνζηαζηνπνηεζεί απφ ην θνκκνπληζηηθφ ηεο παξειζφλ γηα λα εληαρζεί ζηνλ 

θαπηηαιηζηηθφ θφζκν. Σέινο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη έλα ηππηθφ δπηηθφ 

θαπηηαιηζηηθφ έζλνο κε πξφζθαηε ηζηνξία ηεο ζξεζθεπηηθήο αλεθηηθφηεηαο θαη ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. Οη 3 ρψξεο βξίζθνληαη ζηα ζεκεία ελφο ηξίγσλνπ γεσγξαθηθά 

αιιά θαη απφ ηελ άπνςε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ ΔΔ. 

Ζ ππφζεζε εξγαζίαο απηήο ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο ήηαλ φηη ε ηθαλφηεηα ησλ 

δηαπξαγκαηεπηψλ απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν λα παξάγνπλ βηψζηκεο θαη 

θεξδνθφξεο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαπξαγκάηεπζεο εμαξηάηαη απφ ηέζζεξηο παξάγνληεο: 

(1) ηε ζπκβαηφηεηα ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο · 

(2) ηα δηθά ηνπο πνιηηηζηηθά πξφηππα θαη αμίεο, 

(3)ηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ άιινπ πνιηηηζκνχ. 

(4) ηε ζπκβαηφηεηα ηεο πξνζέγγηζήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ 

κέζσ δηαπξαγκάηεπζεσλ πσιήζεσλ, αλαθέξνπλ ηέζζεξηο πηπρέο ηνπ πνιηηηζκνχ λα 

έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία: 

(1) νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θάπνηνπ. 

(2) νη θαλφλεο νηθνδφκεζεο ζρέζεσλ, 

(3) ε αμία ησλ νκαδηθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

ζπλδένληαη κε ηηο νκάδεο θαη ηηο νκάδεο θαη ηειηθά 

(4) ε αμία ηνπ ρξφλνπ θαη ε ζηάζε απέλαληη ζην κέιινλ. 
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Ζ αμηνιφγεζε ζε απηνχο ηνπο αλεμάξηεηνπο παξάγνληεο πνπ δχλαληαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζπλεξγηζηηθά, νδεγεί ζηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ηεο 

νηθνδφκεζεο ζρέζεσλ κεηά απφ κηα δηαπξαγκάηεπζε. Καηαιήγνπλ φηη παξφιν πνπ νη 

δηαρεηξηζηέο απφ ηηο ηξεηο ρψξεο δηαθέξνπλ ζαθψο ζηα δεκνγξαθηθά θαη πνιηηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, γεληθά παξνπζηάδνπλ αθξίβεηα ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπο γηα 

ηνλ πνιηηηζκφ ηεο άιιεο πιεπξάο αιιά 

Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή θάπνησλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία επεξεάδνπλ 

ηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. 

 

3.1.1 Θξεζθεία θαη Σύζηεκα Αμηώλ 

Απφ ηα βαζηθφηεξα ζπζηαηηθά ηεο θνπιηνχξαο είλαη ε ζξεζθεία πνπ θαη 

επζχλεηαη γηα ηηο ζηάζεηο αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνπλ δηάθνξεο 

θνηλσλίεο. Τπάξρνπλ ζξεζθείεο πνπ νη θαλφλεο ηνπο δηέπνπλ φιν ην θάζµα ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο πνιηηηθήο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζξεζθείαο πνπ αζπάδεηαη 

ε άιιε πιεπξά ηεο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηεζνχλ απφ ηνλ δηεζλή 

δηαπξαγκαηεπηή αθνχ απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

απνηξέπνληαο απφ κνηξαία ιάζε.  

Ζ ζξεζθεία παίδεη θεληξηθφ ξφιν θαη ε παξάβαζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαλφλσλ 

ελδέρεηαη λα επηβάιιεη ζνβαξφηαηεο θπξψζεηο. ηα ηζιακηθά θαζεζηψηα, ν άηεγθηνο 

κνπζνπικαληθφο λφκνο (ζαξία) είλαη ν αλψηαηνο θαη ε παξαβίαζή ηνπ ελδέρεηαη λα έρεη 

σο απνηέιεζκα αθφκα θαη ζαλαηηθή πνηλή. Έλα νηθνλνκηθφ παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε 

απαγφξεπζε ζε θάπνηα κέξε ηνπ Ηζιάκ γηα ηνθηζκφ δαλείσλ, νπφηε ζε κηα δηεζλή 

δηαπξαγκάηεπζε ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ παξφκνηεο ρξεκαηηθέο επηβαξχλζεηο σο 

έμνδα δηαρείξηζεο. ηνλ πξνηεζηαληηζκφ θαη ηνλ θνκθνπθηαληζκφ νη πηζηνί νθείινπλ 

λα δνμάδνπλ ηνλ Θεφ κε ζθιεξή εξγαζία Ο ηλδνπηζκφο δηαθαηέρεηαη απφ ην ζχζηεκα 

ηεο θάζηαο πνπ νξίδεη ηελ θαηαλνκή ησλ θαζεθφλησλ θαη ηεο εξγαζίαο ζε θνηλσληθέο 

νκάδεο. 

Δθηφο απφ ηε ζξεζθεία, θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ θνπιηνχξα είλαη ε γλψζε ησλ 

αμηψλ ηεο άιιεο πιεπξάο πνπ θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ. Ο Salacuse (2002) ηνλίδεη φηη ηα δπζθνιφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 
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δεκηνπξγνχληαη ιφγσ θνπιηνχξαο είλαη εθείλα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο δηαθνξέο 

ζηηο αμίεο. Σν ζχζηεκα αμηψλ θαζνξίδεη ηελ έθθξαζε ηεο μελνθνβίαο, ηα ζέκαηα 

εγεζίαο, ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο, ηηο ζρέζεηο πξντζηάκελνπ – πθηζηάκελνπ θ.ά. 

3.1.2 Γιώζζα θαη επηθνηλσλία  

Ζ γιψζζα καδί κε ηελ ζξεζθεία απνηεινχλ ηηο εκθαλέζηεξεο δηαθξίζεηο κεηαμχ 

ησλ πνιηηηζκψλ. Παξάιιεια, ε γιψζζα δελ είλαη κφλν ην άζξνηζκα ησλ ιέμεσλ αιιά 

θαη ην ζηπι επηθνηλσλίαο. Δάλ ν ζπλνκηιεηήο δελ κπνξέζεη λα απνθσδηθνπνηήζεη ην 

κήλπκα ιφγσ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ θαηαβνιψλ, ζα εξκελεχζεη ιαλζαζκέλα ηηο 

απαληήζεηο πνπ ιακβάλεη  

Παξάιιεια κε ηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηθνηλσλία 

δηαδξακαηίδεη ε ιεγφκελε «ζησπειή γιψζζα» ή «γιψζζα ηνπ ζψκαηνο». Υεηξνλνκίεο, 

γθξηκάηζεο, νπηηθή επαθή θαη απφζηαζε θαηά ηελ ζπλνκηιία δηαθνξνπνηνχληαη πνιχ 

ζηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο θαη ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ ελδειερψο, γηα λα 

απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα παξεμεγήζεσο, φπσο ην λα πξνηείλεηο ην αξηζηεξφ ρέξη γηα 

ρεηξαςία ζε κνπζνπικάλν θαζψο ζχκθσλα κε ην Ηζιάκ ζεσξείηαη αθάζαξην. 

3.1.3 Κνηλσληθή νξγάλσζε 

ε θάζε θνηλσλία, νη ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο θαζψο ηα πιαίζηα απνδεθηήο 

ζπκπεξηθνξάο δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ ππαγνξεχνληαη απφ βαζηθνχο 

θαλφλεο. Ζ νηθνγέλεηα θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη ηα ζπζηαηηθά ηεο θνπιηνχξα 

πνπ επηδεηθλχνπλ πψο ην άηνκν ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο νκάδεο. 

Αξρηθά, ε ζεκαζία ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ θαη ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο 

(ππξεληθή ή δηεπξπκέλε) δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν. Γηα παξάδεηγκα ζηηο ΖΠΑ, ηε 

Γεξκαλία, ηνλ Καλαδά, ην άηνκν δηαηεξεί ζπλήζσο ζηελνχο δεζκνχο κε ηνπο άκεζνπο 

ζπγγελείο ηνπ αιιά φρη κε ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα. ηελ Διιάδα, ηελ Ηηαιία, ζε 

θάπνηεο αξαβηθέο θαη αζηαηηθέο θνπιηνχξεο ην άηνκν είλαη ζηελά δεκέλν κε ην ζχλνιν 

ησλ ζπγγελψλ ηνπ, ην ζφη.  

Αθφκα ε ηνπνζέηεζε ηεο αμίαο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ δηαθέξεη αλάκεζα 

ζηηο θνπιηνχξεο. Έλαο Ακεξηθαλφο δελ εμεηάδεη κε πνηφλ δηαπξαγκαηεχεηαη θάζε θνξά 

απφ κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξία, αιιά ηηο πξνηάζεηο ηνπ ελψ ζηελ Διιάδα ε 

δηαπξνζσπηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη 

πνιχ πην ζεκαληηθή θαη ππάξρεη ε πξνηίκεζε γηα δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ παιηψλ 
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γλψξηκσλ. πλήζσο νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρή 

έθβαζε κηαο δηεζλνχο δηαπξαγκάηεπζεο. Δίλαη γλσζηφ φηη ζπλήζσο νη θαηάιιειεο 

γλσξηκίεο πξνζψπσλ είλαη ην εηζηηήξην γηα δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

θαζψο κε απηφ ην ηξφπν δεκηνπξγείηαη έλαο εληφπηνο ζχκκαρνο –ζχκβνπινο γηα ηελ 

άκβιπλζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ. Έλα παξάδεηγκα, ηεο ζεκαζίαο ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη ην δίθηπν δηαζπλδέζεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή πνπ 

νλνµάδεηαη «wasta», πεξηιαµβάλεη θπβεξλεηηθέο θαη άιιεο γλσξηµίεο ζε ζέζεηο θιεηδηά 

είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο (Khakhar 

& Rammal, 2013). 

 

3.2 Η κειέηε ηνπ Hofstede 

Σα ζπζηαηηθά ηεο θνπιηνχξαο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ δελ είλαη θπζηθά ηα 

κνλαδηθά, είλαη φκσο απηά πνπ ζπρλφηεξα επεξεάδνπλ κηα δηεζλή επηρεηξεκαηηθή 

δηαπξαγκάηεπζε. Σν 1980, ν Hofstede πξνρψξεζε ζηε κειέηε γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ επεξεάδνπλ νη πνιηηηζηηθέο αμίεο ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ αμηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο IBM πνπ ζπιιέρζεθαλ 

απφ 70 ρψξεο πξνέθπςε φηη νη δηαθνξέο ζηηο θαηά ηφπνπο θνπιηνχξεο κπνξνχλ λα 

πεξηγξαθνχλ κε ηε ρξήζε ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ: α) ηεο απφζηαζεο εμνπζίαο, β) ηνπ 

αηνκηθηζκνχ έλαληη ηνπ θνιεθηηβηζκνχ, γ) ηνπ αξζεληθνχ έλαληη ηνπ ζειπθνχ 

ραξαθηήξα θαη δ) ηνπ δείθηε απνθπγήο αβεβαηφηεηαο. 

3.2.1 Απόζηαζε εμνπζίαο 

Ζ δηάζηαζε απηή εθθξάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ιηγφηεξν ηζρπξά κέιε κηαο 

θνηλσλίαο απνδέρνληαη θαη αλακέλνπλ φηη ε εμνπζία θαηαλέκεηαη άληζα. Πξσηαξρηθά, 

ην δήηεκα είλαη ην πψο κηα θνηλσλία ρεηξίδεηαη ηηο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ο 

κεγάινο βαζκφο απφζηαζεο εμνπζίαο θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε κηαο απζηεξήο 

ηεξαξρίαο ζηελ νπνία ν θαζέλαο έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Σν άηνκν απνδέρεηαη ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ ζην ελ ιφγσ ηεξαξρηθφ ζχζηεκα ρσξίο λα αλαδεηά λα δηθαηνινγεζεί ε 

θαηάηαμή ηνπ. ε θνηλσλίεο κε ρακειή απφζηαζε εμνπζίαο, νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ 

λα εμηζψζνπλ ηελ θαηαλνκή ηεο ηζρχνο θαη απαηηνχλ αηηηνιφγεζε γηα ηηο αληζφηεηεο. 

Γηαπξαγκαηεπηέο απφ θνπιηνχξεο κε πςειή απφζηαζε εμνπζίαο δηζηάδνπλ λα ιάβνπλ 
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απνθάζεηο θαη αλαδεηνχλ νδεγίεο απφ πςειφηεξα ηεξαξρηθά θιηκάθηα, δεκηνπξγψληαο 

εχινγεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ δηαδηθαζία (Lewicki et al., 2004). 

Ο Hurn (2007) αλαθέξεη φηη ζηηο ρψξεο κε κεγάιε απφζηαζε εμνπζίαο φπσο ε 

Λαηηληθή Ακεξηθή νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ηειηθά απφ ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. ηνπο πνιηηηζκνχο Anglo, νη δηαπξαγκαηεπηέο ππνζέηνπλ φηη έρνπλ 

ηελ εμνπζία λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο. ε άιινπο πνιηηηζκνχο, ηδίσο ζηνπο Ηάπσλεο, 

φζνη δηαπξαγκαηεχνληαη ζπρλά πξέπεη λα ππνβάιινπλ εθζέζεηο ζηελ αλψηεξε αξρή, γηα 

παξάδεηγκα ζε πεξηζζφηεξα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε ή ζηελ θπβέξλεζε γηα ηελ 

έγθξηζε κηαο απφθαζεο. ε θάζε πεξίπησζε, νη Ηάπσλεο ζα πηνζεηήζνπλ κηα βήκα-

πξνο-βήκα πξνζέγγηζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα 

κνξθή πξνζεθηηθήο αλαθνξάο, κε έκθαζε ζηελ αθξηβή γξαπηή θαηαγξαθή ησλ 

ζπκθσλεζέλησλ.  

3.2.2 Αηνκηθηζκόο έλαληη θνιεθηηβηζκνύ  

Ζ δηάζηαζε ηνπ αηνκηθηζκνχ/θνιεθηηβηζκνχ πεξηγξάθεη ην βαζκφ πνπ ε θνηλσλία 

είλαη νξγαλσκέλε γχξσ απφ άηνκα ή νκάδεο. Αηνκηθηζκφο κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα 

πξνηίκεζε γηα έλα ραιαξά ζπλδεδεκέλν θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηα άηνκα 

αλακέλεηαη λα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα κφλν ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 

ελψ ζηνλ θνιεθηηβηζκφ, ηα άηνκα ελψλνληαη ζε πνιχ ζπλεθηηθέο νκάδεο πνπ έρνπλ ηελ 

επζχλε γηα ηελ επεκεξία ηνπ θάζε αηφκνπ. Σα άηνκα αλακέλνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο 

πνπ αλήθνπλ, λα ηνπο θξνληίζνπλ, κε αληάιιαγκα ηελ ππνηαγή θαη αθνζίσζή ηνπο ζην 

ζχλνιν. Ζ ζέζε κηαο θνηλσλίαο ζε απηή ηε δηάζηαζε αληηθαηνπηξίδεηαη ζην θαηά πφζν 

νη άλζξσπνη απηνπξνζδηνξίδνληαη σο «εγψ» ή σο «εκείο». Οη Lewicki θ.ά. (2004) 

αλαθέξνπλ φηη είλαη αλακελφκελν νη δηαπξαγκαηεπηέο απφ αηνκηθηζηηθέο θνηλσλίεο λα 

είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ επίηεπμε απνηειέζκαηνο θαη ζηε ζχλαςε 

ζπκβνιαίνπ ελψ ζεσξνχληαη αληηθαηαζηάζηκνη κε βάζε ηα θαηάιιεια βξαρππξφζεζκα 

θξηηήξηα, ζε ζρέζε κε αλάινγνπο δηαπξαγκαηεπηέο απφ θνιεθηηβηζηηθέο θνηλσλίεο νη 

νπνίνη ζα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηε δεκηνπξγία καθξφρξνλεο ζρέζεο 

3.2.3 Αξζεληθόο έλαληη ζειπθνύ ραξαθηήξα 

Ζ δηάζηαζε ηεο αλδξνπξέπεηαο νξίδεη φηη ε θνηλσλία απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δνγκαηηζκφ, παξαθίλεζε γηα επηδίσμε ηεο επηηπρίαο, θαιιηέξγεηα ηεο απηνπεπνίζεζεο 

θαη επηβξάβεπζε ηεο απφθηεζε πιηθψλ αγαζψλ. πλνιηθά, δηέπεηαη απφ ηελ έιιεηςε 
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θξνληίδαο γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη γηα ηελ πνηφηεηα δσήο. Αληίζεηα, ε 

ζειπθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζρέζεηο, ηε ζπλεξγαζία, ηε 

ζεκλφηεηα, ηε θξνληίδα γηα ηνπο αδχλακνπο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, ελψ ε θνηλσλία 

ζην ζχλνιφ ηεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε ζπλαίλεζε. Ζ ελ ιφγσ δηάζηαζε 

δχλαηαη λα επεξεάζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ έλλνηα φηη δηαπξαγκαηεπηέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα κε έληνλα αξζεληθφ ραξαθηήξα ηείλνπλ λα 

είλαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνί ζε αληίζεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο απφ ζειπθέο 

θνπιηνχξεο πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα ηαπηηζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα επηδηψμνπλ ηνλ 

ζπκβηβαζκφ (Lewicki et al., 2004). 

 

3.2.4 Απνθπγή αβεβαηόηεηαο 

Ζ δηάζηαζε ηεο Απνθπγήο αβεβαηφηεηαο εθθξάδεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα κέιε 

κηαο θνηλσλίαο αηζζάλνληαη άβνια ζε θαηαζηάζεηο ρσξίο δνκή. Οη γξήγνξεο αιιαγέο 

θαη θαηλνηνκίεο ησλ αδφκεησλ θαηαζηάζεσλ πξνθαινχλ παληθφ θαη ζε πνην βαζκφ ζε 

ζρέζε κε ηε ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ δνκεκέλσλ. Οη δηαπξαγκαηεπηέο 

πνιηηηζκψλ κε πςειφ βαζκφ ζηνλ δείθηε απνθπγήο αβεβαηφηεηαο απνθεχγνπλ 

θαηαζηάζεηο αζάθεηαο θαη επηδηψθνπλ ζηαζεξνχο θαλφλεο, ελψ αληίζεηα, νη αληίζηνηρνη 

απφ ρψξεο κε ρακειφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο ειίζζνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζε 

κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο θαη πξνζαξκφδνληαη κε επρέξεηα (Lewicki et al., 2004). 

 

3.3 Πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη δηαπξαγκαηεύζεηο 

Ζ κεγάιε πνηθηινκνξθία ησλ πνιηηηζκψλ ηνπ θφζκνπ θαζηζηά αδχλαην γηα θάζε 

δηαπξαγκαηεπηή, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν εμεηδηθεπκέλνο θαη έκπεηξνο, λα θαηαλνήζεη 

πιήξσο φιεο ηηο θνπιηνχξεο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη. Ήηαλ πάληα θαίξην ην εξψηεκα 

πψο ζα πξέπεη λα γίλεη ε πξνεηνηκαζία γηα κηα δηεζλή δηαπξαγκάηεπζε αλά ηελ πθήιην.  

O Salacuse (1999) αλαθέξεη φηη ε κφλε θνηλή ζηαζεξή βάζε ζηηο δηεζλείο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, είλαη φηη ππάξρνπλ πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ. Σέζζεξα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ, ε ζπκπεξηθνξά, νη 

πεπνηζήζεηο, νη θαλφλεο θαη νη αμίεο, επεξεάδνπλ απηέο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, ηδηαίηεξα 

φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία, ηε κνξθή θαζψο θαη ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

ηέινο ην ζηπι δηαπξαγκάηεπζεο. 



 
 

 
35 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη είλαη λα εληνπηζηνχλ ζεκαληηθνί ηνκείο φπνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη εξεπλά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δηαπξαγκαηεπηέο απφ 

δψδεθα δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο. 

Παξαδέρεηαη φηη ζηε δηακφξθσζε ηνπ δηαπξαγκαηεπηηθνχ ζηπι πεξηιακβάλνληαη δέθα 

παξάγνληεο πνπ είλαη: ν ζηφρνο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ε ζηξαηεγηθή ιήςεο απφθαζεο, 

ην πξνζσπηθφ ζηπι, ε επηθνηλσλία, ε αληίιεςε ρξφλνπ, ν ζπλαηζζεκαηηζκφο, ν ηχπνο 

ζπκθσλίαο, ν ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ, ε νξγάλσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο 

θαη ε αλάιεςε θηλδχλνπ. Ζ κειέηε ηνπο κπνξεί λα βνεζήζεη έλαλ δηεζλή 

δηαπξαγκαηεπηή επηρεηξήζεσλ λα θαηαλνήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ 

θαη λα πξνβιέςεη πηζαλέο παξεμεγήζεηο. Σέινο αλαθέξεη φηη απαηηνχληαη θαλφλεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ. 

3.3.1 Γηαπξαγκαηεπηηθόο ζηόρνο: ζύκβαζε ή ζρέζε  

Οη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί ελδέρεηαη λα ζθνπεχνπλ κέζσ κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο είηε ζην ζπκβφιαην είηε ζηε δεκηνπξγία ζρέζεο. Γηα ζηειέρε απφ ηελ 

Ακεξηθή ν ζηφρνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο, πξσηίζησο θαη θαηά θχξην 

ιφγν, είλαη ζπρλά λα επηηεπρζεί κηα ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ ηε 

σο έλα νξηζηηθφ ζχλνιν δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ δεζκεχνπλ απζηεξά ηηο 

δχν πιεπξέο, κηα ζηάζε πνπ ζπλνςίδεηαη ζπλνπηηθά ζηε δήισζε "κηα ζπκθσλία είλαη 

κηα ζπκθσλία".  

Αληίζεηα, πνιηηηζηηθέο νκάδεο ζηελ Αζία ζπρλά ζεσξνχλ φηη ν ζηφρνο κηαο 

δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Με ηε 

δηαπξαγκάηεπζε δίλεηαη επθαηξία λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο, λα εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα, ελψ ε ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο είλαη πεξηζζφηεξν ε αξρή κηαο ζρέζεο 

παξά ην ηέινο κηαο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Αλ θαη ε γξαπηή ζχκβαζε 

πεξηγξάθεη ηε ζρέζε, ε νπζία ηεο ζπκθσλίαο είλαη ε ίδηα ε ζρέζε. Μπνξεί λα 

θαίλνληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά φηαλ ν ζηφρνο είλαη απιψο ζχκβαζε, αιιά φηαλ 

επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ζρέζεο ηα κέξε επηδηψθνπλ λα γλσξίζνπλ θαιά ην έλα ην 

άιιν, γεγνλφο πνπ απνηειεί βαζηθφ ζεκέιην γηα κηα θαιή επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία.  

Ζ δηαθνξά απηή κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί νη Αζηάηεο ηείλνπλ λα αθηεξψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη πξνζπάζεηα ζην πξνδηαπξαγκαηεπηηθφ ζηάδην, ελψ νη 
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Ακεξηθαλνί επηηαρχλνπλ απφ απηή ηελ πξψηε θάζε ζηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο (Salacuse, 1999).  

3.3.2 Σηξαηεγηθή ιήςεο απόθαζεο: win-win/ win-lose 

Λφγσ δηαθνξψλ σο πξνο ηνλ πνιηηηζκφ ή ηελ πξνζσπηθφηεηα, νη επηρεηξεκαηίεο 

θαίλεηαη λα πξνζεγγίδνπλ ηε δηαπξαγκάηεπζε κε κία απφ ηηο δχν βαζηθέο αληηιήςεηο: 

φηη κηα δηαπξαγκάηεπζε είλαη είηε κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία θαη νη δχν κπνξνχλ λα 

θεξδίζνπλ (win-win) είηε έλαο αγψλαο ζηνλ νπνίν,, ε κία πιεπξά θεξδίδεη θαη ε άιιε 

πιεπξά ράλεη (win-lose). Οη δηαπξαγκαηεπηέο win-win ζεσξνχλ ηε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο σο κηα δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε 

ζπκβαηνχο ζηφρνπο ησλ κεξψλ. 

Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ Salacuse (1999) δηαπίζησζε κεγάιεο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηελ έξεπλα ζε απηή ηελ εξψηεζε. Δλψ 

ην 100% ησλ ηαπσληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζεσξνχληαλ λίθε / λίθε, 

κφλν ην 36,8% ησλ Ηζπαλψλ ηάζζνληαλ ηφζν. Οη Κηλέδνη θαη νη Ηλδνί, νη άιινη δχν 

αζηαηηθνί πνιηηηζκνί πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηελ έξεπλα ηζρπξίζηεθαλ επίζεο φηη ε 

δηαπξαγκάηεπζε ήηαλ γη 'απηνχο λίθε / λίθε, θαη νη Γάιινη, κφλνη κεηαμχ ησλ 

Δπξσπαίσλ, πήξαλ κηα παξφκνηα έληνλε ζέζε ζην ζέκα.  

3.3.3 Πξνζσπηθό ύθνο: επίζεκν ή αλεπίζεκν 

Κάζε θνπιηνχξα νξίδεη ην πξσηφθνιιν πνπ νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηα κέιε 

ηνπο ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη κπνξεί λα ιακβάλεη επίζεκν ή αλεπίζεκν χθνο. Σν 

πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη ηνπο ελδπκαηνινγηθνχο θαλφλεο, ηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο, 

ηηο πξνζθσλήζεηο θαη ηνλ βαζκφ νηθεηφηεηαο πνπ είλαη απνδεθηφ λα επηδείμνπλ ηα κέιε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο αλαιφγσο ηεο πεξίζηαζεο. Ζ ακεξηθαληθή θνπιηνχξα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή γηα ην ραιαξφ ηεο χθνο θαη ηελ έιιεηςε ηππηθφηεηαο θαη είλαη 

απνδεθηφ λα είλαη αλεπίζεκα ληπκέλνη, λα ρξεζηκνπνηνχλ κηθξά νλφκαηα θαηά ηελ 

επηθνηλσλία θαη λα κελ δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο ηππηθφηεηεο. Αληηζέησο νη 

Κηλέδνη εθιακβάλνπλ σο αγέλεηα ηελ επίδεημε νηθεηφηεηαο θαη νη Γεξκαλνί ζεσξνχλ 

πξνζβιεηηθφ λα κελ πξνζθσλνχληαη θαηάιιεια. 
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3.3.4 Δπηθνηλσλία: άκεζε ή έκκεζε 

Ζ επηθνηλσλίαο είηε ιεθηηθή είηε φρη (γιψζζα ηνπ ζψκαηνο) δηαθνξνπνηνχληαη 

επίζεο ζεκαληηθά απφ πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ θαη ε αδπλακία θαηαλφεζεο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο. Δλδέρεηαη ην κήλπκα ηεο επηθνηλσλίαο λα 

είλαη ζαθέο θαη μεθάζαξν γηα ηνλ πνκπφ ηνπ, αιιά ν δέθηεο λα κελ ην αληηιακβάλεηαη 

εηδηθά φηαλ ε επηθνηλσλία κεηαθέξεη έκκεζα κελχκαηα πνπ ρξεηάδνληαη 

απνθξππηνγξάθεζε. 

3.3.5 Δπαηζζεζία σο πξνο ηνλ ρξόλν: πςειή ή ρακειή 

Ζ ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην ρξφλν δηαθέξεη απφ θνπιηνχξα ζε θνπιηνχξα. Οη 

δηαθνξέο επεξεάδνπλ ζε πνιιά επίπεδα κηα δηεζλή δηαπξαγκάηεπζε. Αξρηθά, ε 

δηαθνξά ζηελ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ έρεη αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

δηαπξαγκαηεπηή φπσο αλ νη ζπλαληήζεηο ζα αξρίζνπλ ζηελ ψξα ηνπο, Δίλαη απηνλφεην 

φηη νη Ακεξηθαλνί, νη Γεξκαλνί θαη νη Διβεηνί ζα είλαη αθξηβείο θαη ζα πξνζέιζνπλ 

έγθαηξα ζε κηα ζπλάληεζε ελψ δελ είλαη ζπλεπείο νη Άξαβεο, νη Λαηίλνη θαη νη 

Βξαδηιηάλνη.  

Πέξαλ απφ ηελ αθξίβεηα κέζα ζηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ εκπεξηέρεηαη θαη ν ξπζκφο 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο Δπίζεο ε δηαθνξά θνπιηνχξαο επεξεάδεη ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν 

ζα πξννδεχνπλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηελ άζθεζε ρξνληθήο πίεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

βξεζεί ιχζε γξήγνξα. Οη Ηάπσλεο δηαπξαγκαηεχνληαη αξγά θαη νη Ακεξηθαλνί 

επηδηψθνπλ ηελ ηαρχηεηα ζηελ θαηάιεμε κηαο ζπκθσλίαο. Οη ζρνιηαζηέο κεξηθέο θνξέο 

ηζρπξίδνληαη φηη νξηζκέλνη πνιηηηζκνί "αμίδνπλ" πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ άιινπο, αιιά 

κάιινλ απηφ πνπ ηζρχεη είλαη φηη κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ δηαθνξεηηθά ην ρξφλν. 

Ζ ρξνληθή αληίιεςε, ζε πην καθξνρξφλην νξίδνληα κπνξεί λα επεξεάζεη θαη ην 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην ησλ απνθάζεσλ. Παξαδείγκαηα δηαθνξεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη 

ζην ρξφλν είλαη φηη νη Ακεξηθάλνη βηάδνληαη γηα ζχλαςε ζπκθσλίαο θαζψο θαη γηα ηα 

βξαρπρξφληα απνηειέζκαηα πνπ ζα έρεη ε ζπλεξγαζία. Αληίζεηα, νη Ηάπσλεο 

δηαπξαγκαηεχνληαη αξγά. Θεσξνχλ φηη ε ζπκθσλία είλαη αξρή ηεο δεκηνπξγίαο κηαο πην 

καθξφρξνλεο ζπλεξγαζίαο θαη ελδηαθέξνληαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηε ζρέζε θαη λα 

επελδχζνπλ ρξφλν ζηελ πξνθαηαξθηηθή θάζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη κάιηζηα ε 

πηνζέηεζε γξήγνξνπ ξπζκνχ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επηθχιαμε ζηελ άιιε πιεπξά κε 
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αλάινγεο ζπλέπεηεο. Έηζη ε έιιεηςε ζπγρξνληζκνχ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηε δηαπξαγκάηεπζε.  

3.3.6 Σπλαηζζεκαηηζκόο: κεγάινο ή κηθξόο  

Ο βαζκφο εθδήισζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηε 

ινγηθή δηεξγαζία πνηθίιεη ζηηο δηάθνξεο θνπιηνχξεο. Οη κεζνγεηαθνί ιανί ζεσξνχληαη 

ηδηαίηεξα εθθξαζηηθνί, δηαρπηηθνί θαη παξνξκεηηθνί ζε αληίζεζε κε ηνπο 

βνξεηνεπξσπαίνπο θαη ηνπο αζηάηεο πνπ δχζθνια ζα δείμνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

Ζ απνθπγή γελίθεπζεο γηα παλνκνηφηππε ζπκπεξηθνξά απφ αληηπξνζψπνπο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο είλαη ζεκαληηθή θαζψο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε 

αλζξψπνπ παίδεη ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ εθδήισζε ή κε ζπλαηζζεκάησλ, σζηφζν ε 

πνιηηηζκηθή επίδξαζε είλαη έληνλε θαζηεξψλνληαο θαλφλεο θαη φξηα 

3.3.7 Τύπνο ζπκθσλίαο: εμεηδηθεπκέλε ή γεληθή 

Οη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ επίζεο ηε κνξθή ηεο γξαπηήο 

ζπκθσλίαο. Γεληθά, νη Ακεξηθαλνί πξνηηκνχλ πνιχ ιεπηνκεξείο ζπκβάζεηο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα πξνβιέςνπλ φιεο ηηο πηζαλέο πεξηζηάζεηο θαη πηζαλφηεηεο, αλεμάξηεηα 

απφ ην πφζν απίζαλε επεηδή ε "ζπκθσλία" είλαη ε ίδηα ε ζχκβαζε θαη πξέπεη λα 

αλαθεξζνχλ ζηε ζχκβαζε φιεο νη πηζαλέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην 

κέιινλ. Άιινη πνιηηηζκνί, φπσο νη Κηλέδνη, πξνηηκνχλ κηα ζχκβαζε κε ηε κνξθή 

γεληθψλ αξρψλ θαη φρη ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ επεηδή ππνζηεξίδεηαη φηη ε νπζία ηεο 

ζπκθσλίαο είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεξψλ. Αλ πξνθχςνπλ απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο, 

ηα κέξε πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηε ζρέζε ηνπο θαη φρη ηε ζχκβαζε, γηα λα ιχζνπλ ην 

πξφβιεκα. Έηζη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, έλαο Κηλέδνο κπνξεί λα εξκελεχζεη ηελ 

ακεξηθαληθή πξνζπάζεηα λα νξίζεη φια ηα απξφβιεπηα σο απφδεημε ηεο έιιεηςεο 

εκπηζηνζχλεο ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο ππνθείκελεο ζρέζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Salacuse (1999) θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαθνξέο σο πξνο 

ηε κνξθή κηαο ζπκθσλίαο πξνθαινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ άληζε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηζρχ παξά απφ ηνλ πνιηηηζκφ. ε κηα θαηάζηαζε άληζεο δηαπξαγκαηεπηηθήο εμνπζίαο, 

ην ηζρπξφηεξν θφκκα επηδηψθεη ζπλήζσο κηα ιεπηνκεξή ζπκθσλία λα «θιεηδψζεη ηε 

ζπκθσλία» ζε φιεο ηηο δπλαηέο δηαζηάζεηο ηνπ, ελψ ην αζζελέζηεξν θφκκα πξνηηκά κηα 

γεληθή ζπκθσλία πνπ ηνπ δίλεη πεξηζψξην δηαθπγήο απφ δπζκελείο πνπ ελδέρεηαη λα 

ζπκβνχλ. Έηζη, κηα θηλεδηθή θνηλφηεηα, σο ην πην αδχλακν θφκκα ζε κηα 



 
 

 
39 

δηαπξαγκάηεπζε κε κηα πνιπεζληθή εηαηξεία, ζα επηδηψμεη κηα γεληθή ζπκθσλία σο 

ηξφπν πξνζηαζίαο απφ έλα αβέβαην κέιινλ. χκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, ην πιαίζην, 

θαη φρη ν πνιηηηζκφο, θαζνξίδεη απηφ ην δηαπξαγκαηεπηηθφ γλψξηζκα. 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε επηινγή ηνπ είδνπο απνηχπσζεο κηαο ζπκθσλίαο 

επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο πνπ άπηνληαη πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ 

φπσο ην λνκηθφ θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Δίλαη εχινγν φηη δηαπξαγκαηεπηέο 

πξνεξρφκελνη απφ πεξηβάιινληα φπνπ ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα είλαη ιεηηνπξγηθφ, άκεζν 

θαη δηαθαλέο λα επηδείμνπλ πεξηζζφηεξε δηάζεζε γηα ηελ θαηάξηηζε ιεπηνκεξψλ 

ζπκβάζεσλ νξκψκελα απφ ηε ζαθή γλψζε φηη ζε πεξίπησζε αζέηεζεο κπνξνχλ λα 

δηεθδηθήζνπλ, κε λνκηθά κέζα, ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Πάλησο ε παξαπάλσ έξεπλα έδεημε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζε θάζε 

πνιηηηζηηθή νκάδα πξνηηκνχζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίεο γηα γεληθή ζπκθσλία θαη ίζσο 

απνηειεί κηα πεξίπησζε φπνπ θπξηαξρεί επαγγεικαηηθή εκπεηξία ή νξγαλσηηθή 

θνπιηνχξα θαη φρη ηφζν ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

3.3.8 Τξόπνο ιήςεο απνθάζεσλ: παξαγσγηθόο ή επαγσγηθόο 

ρεηηθά κε ηε κνξθή ηεο ζπκθσλίαο είλαη ην εξψηεκα εάλ ε δηαπξαγκάηεπζε 

κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπκθσλίαο είλαη κηα επαγσγηθή ή κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ζ 

δηάθξηζε ζηεξίδεηαη ζην εξψηεκα αλ ε ζπκθσλία μεθηλά απφ ηηο γεληθέο αξρέο θαη 

πξνρσξεί ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ή μεθηλά κε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο, 

φπσο ε ηηκή, ε εκεξνκελία παξάδνζεο θαη ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ην άζξνηζκα ησλ 

νπνίσλ γίλεηαη ε ζχκβαζε. Έηζη ν ηξφπνο νηθνδφκεζεο ηεο ζπκθσλίαο κπνξεί λα είλαη 

επαγσγηθφο φηαλ μεθηλά απφ κηα αξρηθή ζπκθσλία επί γεληθψλ αξρψλ θαη πξνρσξά ζε 

εηδηθά ζέκαηα ή κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία φηαλ αθνινπζεί αληίζεηε θαηεχζπλζε. 

Οη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί ηείλνπλ λα έρνπλ δηαθνξέο ζηηο δχν απηέο 

πξνζεγγίζεηο, αλαθέξεη ν Salacuse (1999). Oη Γάιινη πξνηηκνχλ λα αξρίδνπλ κε 

ζπκθσλία γηα ηηο γεληθέο αξρέο, πνπ ζα θαζνδεγήζνπλ θαη ζα θαζνξίζνπλ ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία ζηε ζπλέρεηα. Οη ζπκθσλεκέλεο γεληθέο αξρέο γίλνληαη 

ην πιαίζην, ν ζθειεηφο, πάλσ ζηνλ νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ε ζχκβαζε. Οη Ακεξηθαλνί, 

απφ ηελ άιιε, ηείλνπλ λα επηδηψθνπλ πξψηα ηε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαζψο ε δηαπξαγκάηεπζε κηαο ζπκθσλίαο απνηειεί ην άζξνηζκα ζπκβηβαζκψλ.  

Μηα πεξαηηέξσ δηαθνξά ζην ζηπι δηαπξαγκάηεπζεο πξνθχπηεη απφ ηε 

πξνζέγγηζε ζηελ νπνία ν δηαπξαγκαηεπηήο αξρίδεη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ κεγίζησλ 
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απαηηήζεψλ ηνπ αλ ε άιιε πιεπξά απνδέρεηαη φιεο ηηο αλαθεξφκελεο ζπλζήθεο, φπσο 

πξνηηκνχλ νη Ακεξηθάλνη ή αλ μεθηλάεη κε ηελ πξφηαζε κηαο ειάρηζηεο ζπκθσλίαο πνπ 

κπνξεί λα δηεπξπλζεί θαη λα απμεζεί θαζψο ην άιιν κέξνο δέρεηαη πξφζζεηνπο φξνπο, 

φπσο πξνηηκνχλ νη Ηάπσλεο  

χκθσλα κε πνιινχο παξαηεξεηέο, νη Ακεξηθαλνί ηείλνπλ λα πξνηηκνχλ ηελ 

πξνζέγγηζε νηθνδφκεζεο, ελψ νη Ηάπσλεο ηείλνπλ λα πξνηηκνχλ ην ζηπι νηθνδφκεζεο 

γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε κηαο ζχκβαζεο. 

Ζ έξεπλα ηνπ Salacuse (1999) δελ απνθάιπςε ζεκαληηθέο πνιηηηζηηθέο ηάζεηο ζην 

ζέκα απηφ κεηαμχ ησλ Ακεξηθαλψλ, ησλ Γεξκαλψλ θαη ησλ Νηγεξηαλψλ, θαζψο νη 

εξσηεζέληεο απφ απηέο ηηο ηξεηο νκάδεο ήηαλ ζρεηηθά νκνηφκνξθα δηαηξεκέλνη ζην 

ζέκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Γάιινη, νη Αξγεληηλνί θαη νη Ηλδνί ηείλνπλ λα ζεσξνχλ 

ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο σο παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ελψ νη Ηάπσλεο, νη 

Μεμηθαλνί θαη νη Βξαδηιηάλνη ηείλνπλ λα ηελ βιέπνπλ σο κηα επαγσγηθή δηαδηθαζία.  

3.3.9 Γηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα: έλαο αξρεγόο ή νκνθσλία 

Ζ πνιηηηζηηθή πξνέιεπζε κηαο νκάδαο επεξεάδεη ηελ νξγάλσζε ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο, ηε δνκή θαη ηελ ηεξαξρία ηεο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ιήςεο 

απνθάζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο απφ έληνλα αηνκηθηζηηθέο θνπιηνχξεο φπσο νη Ακεξηθάλνη 

θαη νη Γάιινη ζρεκαηίδνπλ νιηγνκειείο νκάδεο κε έλαλ αλψηαην αξρεγφ ν νπνίνο 

ζπγθεληξψλεη φιε ηελ εμνπζία θαη ηελ επζχλε ιήςεο απφθαζεο. Τπάξρεη κεγαιχηεξε 

επειημία κε γξήγνξν ξπζκφ εξγαζηψλ. Αληίζεηα νη θνιεθηηβηζηηθέο θνπιηνχξεο 

ζρεκαηίδνπλ πνιππιεζείο νκάδεο θαη δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ νκνθσλία σο πξνο 

ηε ιήςε ηεο απφθαζεο, φπσο νη Κηλέδνη.  

3.3.10 Αλάιεςε ξίζθνπ: πςειή ή ρακειή 

Ζ έξεπλα ηνπ Salacuse (1999) ππνζηεξίδεη ην ζπκπέξαζκα φηη νξηζκέλνη 

πνιηηηζκνί είλαη πην απνηξεπηηθνί  ζηελ αλάιεςε θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε άιινπο 

(Hofstede 1980). Καηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε θνπιηνχξα ησλ 

δηαπξαγκαηεπηψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πξνζπκία κηαο πιεπξάο λα αλαιάβεη 

"θηλδχλνπο" ζηε δηαπξαγκάηεπζε - λα απνθαιχςεη πιεξνθνξίεο, λα δνθηκάζεη λέεο 

πξνζεγγίζεηο θαη λα αλερζεί αβεβαηφηεηεο ζε κηα πξνηεηλφκελε πνξεία δξάζεο. Έλαο 

δηαπξαγκαηεπηήο, ν νπνίνο αηζζάλεηαη φηη ε άιιε πιεπξά αληηκεησπίδεη θηλδχλνπο, 

πξέπεη λα επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ πξφηαζε θαλφλσλ θαη κεραληζκψλ 
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πνπ ζα κεηψζνπλ ηνπο θαηλνκεληθνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπκθσλία γηα 

απηνχο. 

ε θάπνηνπο πνιηηηζκνχο ε αλάιεςε θηλδχλσλ ζεσξείηαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

ζπλαιιαγήο ελψ άιινη πνιηηηζκνί έρνπλ αλαπηχμεη «απέρζεηα» ζε θάζε κνξθή ξίζθνπ. 

Οη Ηάπσλεο, γηα παξάδεηγκα, σζνχλ ηα κέιε  ησλ πεξίπινθσλ νκάδσλ ηνπο, λα 

θαζπζηεξήζνπλ ηε δηαπξαγκάηεπζε ψζηε λα ζπγθεληξψζνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αηζζαλζνχλ αζθαιείο, θαη λα 

απνθεχγνπλ ηνλ θίλδπλν. 

Σύλνςε 3
νπ

 θεθαιαίνπ 

Ο πνιηηηζκφο επεξεάδεη βαζηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη, 

επηθνηλσλνχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη θαη δηαθέξεη απφ αλάκεζα ζηνπο ιανχο. Οη 

δηαθνξέο ζηηο θαηά ηφπνπο θνπιηνχξεο, ζχκθσλα κε ην Hofstede (1980) κπνξνχλ λα 

πεξηγξαθνχλ κε ηε ρξήζε ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ: α) ηεο απφζηαζεο εμνπζίαο, β) ηνπ 

αηνκηθηζκνχ έλαληη ηνπ θνιεθηηβηζκνχ, γ) ηνπ αξζεληθνχ έλαληη ηνπ ζειπθνχ 

ραξαθηήξα θαη δ) ηνπ δείθηε απνθπγήο αβεβαηφηεηαο. ηε δηακφξθσζε ηνπ 

δηαπξαγκαηεπηηθνχ ζηπι πεξηιακβάλνληαη δέθα παξάγνληεο πνπ είλαη ν ζηφρνο ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ε ζηξαηεγηθή ιήςεο απφθαζεο, ην πξνζσπηθφ ζηπι, ε επηθνηλσλία, 

ε αληίιεςε ρξφλνπ, ν ζπλαηζζεκαηηζκφο, ν ηχπνο ζπκθσλίαο, ν ηξφπνο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ε νξγάλσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο θαη ε αλάιεςε θηλδχλνπ. Ζ 

γλψζεο ηνπο κπνξεί λα βνεζήζεη έλαλ δηεζλή δηαπξαγκαηεπηή επηρεηξήζεσλ λα 

θαηαλνήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ.  
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Κεθάιαην 4 Μειέηε πεξίπησζεο –Διιάδα 

4.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

4.1.1 Γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε 

Ζ Διιάδα είλαη κηα κεζνγεηαθή ρψξα ζηε Νφηηα Δπξψπε, πνπ ζπλνξεχεη κε ηε 

Βνπιγαξία, ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (ΠΓΓΜ) θαη ηελ 

Αιβαλία. πλνξεχεη δπηηθά κε ην Ηφλην Πέιαγνο, λφηηα κε ηε Μεζφγεην θαη αλαηνιηθά 

κε ην Αηγαίν Πέιαγνο. Μία απφ ηηο πην νξεηλέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, απνηειείηαη απφ 

κηα κεγάιε επεηξσηηθή ελδνρψξα. θαη πνιιά λεζηά (businessculture.org, 2014). 

Ζ κεηαξξχζκηζε «Καιιηθξάηεο», ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2011, εηζήγαγε επηά απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο σο μερσξηζηέο πεξηθεξεηαθέο 

νληφηεηεο κε εθιεγκέλνπο δηνηθεηέο θαη πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα. Δθηφο απφ απηέο, 

ππάξρνπλ 13 πεξηθέξεηεο θαη 325 δήκνη. Ζ Αζήλα είλαη ε πξσηεχνπζα θαη ε 

Θεζζαινλίθε είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε πφιε. 

Ζ Διιάδα έρεη έλα κεζνγεηαθφ θιίκα κε δεζηά μεξά θαινθαίξηα θαη δξνζεξνχο 

ήπηνπο ρεηκψλεο. Μπνξεί λα ππάξμεη ρηνλφπησζε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 

θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο αιιά απηφ πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο 

επεηξσηηθήο ρψξαο. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ Εψλε Ώξαο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη 

ηεξεί ηελ EET (UTC +2) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη ηελ EEST (UTC +3) γηα 

ζεξηλή ψξα. 

4.1.2 Σύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή  

Οη αξραίεο θιαζζηθέο θαη ειιεληζηηθέο επνρέο ηεο Διιάδαο έρνπλ αθήζεη πίζσ 

ηνπο πνιιέο ηδέεο, ηδέεο θαη ηέρλε γηα λα δψζνπλ ηα ζεκέιηα απηνχ πνπ νλνκάδνπκε 

"δπηηθφ πνιηηηζκφ". Οη κεγαιχηεξνη θηιφζνθνη θαη καζεκαηηθνί δνχζαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα απηψλ ησλ επνρψλ (businessculture.org, 2014). 

Ζ ζχλνςε ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο είλαη κηα δηαδνρή εηζβνιψλ θαη θπξηαξρηψλ: ε 

Μαθεδνληθή Απηνθξαηνξία, ε Ρσκατθή θαη ε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία θαη ηέινο ε 

εηζβνιή ησλ Σνχξθσλ. Σν λέν αλεμάξηεην ειιεληθφ θξάηνο δειψζεθε ην 1830 ζην 

ηέινο ηνπ πνιέκνπ ηεο Αλεμαξηεζίαο. Σν 1974, χζηεξα απφ κηα επηαεηή δηθηαηνξία, ην 
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θπβεξλεηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο άιιαμε απφ κηα ζπληαγκαηηθή κνλαξρία ζε κηα 

πξνεδξηθή θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία. Σν 1981 ε ρψξα έγηλε κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001 εηζήιζε ζηελ Δπξσδψλε, αληηθαζηζηψληαο ηελ 

ειιεληθή δξαρκή κε ην επξψ σο λφκηζκα. 

4.1.3 Κνηλσληθνπνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ 

Ζ ρψξα απφ ηε ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ 2011 πνπ είρε πιεζπζκφ πεξίπνπ 11,2 

εθαηνκκχξηα θαηνίθσλ, κείσζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ζε 10,77 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο 

(Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2017). Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη πεξίπνπ ην 98% ηνπ πιεζπζκνχ αλήθεη ζηελ Διιεληθή 

Οξζφδνμε Δθθιεζία. 

Ζ ειιεληθή είλαη ε επίζεκε γιψζζα θαη ν βαζηθή ζξεζθεία είλαη ν ρξηζηηαληζκφο 

ηεο αλαηνιηθήο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο (97%), ελψ ην ππφινηπν 3% θαηαλέκεηαη κεηαμχ 

ησλ θαζνιηθψλ, εβξατθψλ θαη κνπζνπικαληθψλ ζξεζθεηψλ. Ο πιεζπζκφο είλαη πεξίπνπ 

95% ειιεληθήο, 4% Αιβαληθήο θαη 1% άιιεο θαηαγσγήο. 

Φπζηθά, απηνί νη αξηζκνί αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ηνλ πιεζπζκφ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ πνιηηψλ θαη ε ρψξα κεηά ηελ είζνδν κεηαλαζηψλ, πνπ εθηηκψληαη σο 

10% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζα θάλεη ηε ρψξα πην πνηθηιφκνξθε ζην κέιινλ. 

Παξφκνηα κε άιια αλαπηπγκέλα επξσπατθά θξάηε, ε ρψξα αληηκεησπίδεη κηα γήξαλζε 

ζην θζίλνληα πιεζπζκφ ηεο. Σν εθηηκψκελν πνζνζηφ γνληκφηεηαο γηα ην 2017 απφ 1,43 

παηδηά αλά γπλαίθα είλαη έλα απφ ηα ρακειφηεξα ζηνλ θφζκν (Central Intelligence 

Agency, 2017). 

Σν πνζνζηφ γνληκφηεηαο είλαη ζπγθξίζηκν κε απηφ ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο 

Δπξψπεο, ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα κνηξάδεηαη πνιιέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

νκνηφηεηεο. Έηζη κεξηθνί κειεηεηέο ζεκεηψλνπλ φηη ελψ ε Διιάδα, ε Ηηαιία θαη ε 

Ηζπαλία αλαπηχζζεηαη ην κνληέιν ηεο "παξαδνζηαθήο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο", φπνπ 

κεγάινο αξηζκφο γπλαηθψλ έρεη εηζέιζεη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, παξακέλνπλ 

παξαδνζηαθά ηα άηνκα πνπ θξνληίδνπλ ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Έηζη νη γπλαίθεο 

δελ αλαβαζκίδνληαη ζπρλά ζηελ ηεξαξρία (Petraki Kottis, A., 1996). Γελ θαίλεηαη φηη ην 

ειιεληθφ θξάηνο έρεη αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο θνηλσληθέο αιιαγέο κε ηελ 

παξνρή βνήζεηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο. Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θξαηηθψλ 

ππνδνκψλ έρεη κεηψζεη θαηαθφξπθα ην πνζνζηφ γνληκφηεηαο θαη έρεη σο απνηέιεζκα 
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ηε δεκηνπξγία κηαο απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε Διιάδα ζην κέιινλ – 

έλαο γξήγνξα γεξαζκέλνο πιεζπζκφο (Nakos & Hajidimitriou, 2009). χκθσλα κε 

πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο ζα αξρίζεη λα κεηψλεηαη έσο ην έηνο 

2020. Σν έηνο 2050, ην πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ άλσ ησλ 64 εηψλ ζα απμεζεί 34 % θαη ε 

αλαινγία ησλ ζπληαμηνχρσλ ζε εξγαδφκελνπο ζα γίλεη έλα πξνο έλα (Datamonitor, 

2006). Απηέο νη εμειίμεηο ζα θαηαζηξέςνπλ πιήξσο ην ζεκεξηλφ ζπληαμηνδνηηθφ 

ζχζηεκα. 

Αλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζχζηεκα ηείλεη λα είλαη απζηεξφ θαη αλειαζηηθφ ζηελ 

αιιαγή, έρνπλ ιάβεη ρψξα κεγάιεο βειηηψζεηο ζην γεληθφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ 

πιεζπζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Καηά πξνζέγγηζε κφλν ην 5% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

αλαιθάβεην, κε αλζξψπνπο κεγαιχηεξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. ην παξειζφλ, ε Διιάδα 

πζηεξνχζε ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ εγγεγξακκέλσλ 

ζπνπδαζηψλ ζηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη κηα 

εθηεηακέλε κεηακφξθσζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ζπζηήκαηνο. Οη εγγξαθέο έρνπλ 

απμεζεί ζεκαληηθά, θαη ηα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα είλαη παξφκνηα κε άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο. Δπηπιένλ, έλαο κεγάινο αξηζκφο Διιήλσλ πεγαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ 

γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο.  

Έλα θαηλνκεληθά παξάδνμν είλαη φηη, αλ θαη νη Έιιελεο αγαπνχλ έληνλα ηελ 

παηξίδα ηνπο, απηή ε αγάπε ηεο ρψξαο δελ ηζνδπλακεί κε αγάπε ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο ή ησλ ζεζκψλ ηνπ. Ζ θπβέξλεζε ζεσξείηαη παξεκβαηηθή θαη 

ππεξπξνζηαηεπηηθή, ελψ ν δεκφζηνο ηνκέαο ζεσξείηαη θνπζθσκέλνο, 

αλαπνηειεζκαηηθφο θαη ζπρλά δηεθζαξκέλνο. 

4.1.4 Οηθνλνκία θαη πνιηηηθή 

ην παξειζφλ, ε Διιάδα ήηαλ κηα γεσξγηθή ρψξα, κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

πιεζπζκνχ λα απαζρνιείηαη ζε κηθξέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Αλ θαη κηα ηαρεία 

κεηαπνιεκηθή αζηηθνπνίεζε έρεη ηξνπνπνηήζεη πιήξσο ηε δνκή ηεο απαζρφιεζεο. Ζ 

γεσξγία εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζεκαληηθή (3%), κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πιεζπζκνχ ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ηεο 

επξσπατθήο έλσζεο. 

Ζ Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, κε αλνηρηή νηθνλνκία πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε 85% ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Ζ ππφινηπε εζληθή νηθνλνκηθή 
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παξαγσγή πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο, ηνλ δεχηεξν (12,0%) θαη ηνλ 

γεσξγηθφ ηνκέα (3,0%). Αλ θαη ε Διιάδα είλαη ζεκαληηθφο παξαγσγφο γεσξγίαο θαη 

αιηείαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία απνηειεί ηε βάζε ηεο 

νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 

ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 7ε ρψξα πνπ επηζθέπηεηαη ηε ρψξα ηεο ΔΔ θαη ηελ 16ε 

ζηνλ θφζκν. Δπίζεο, ε εκπνξηθή λαπηηιία αληηπξνζσπεχεη ην 16,2% ηεο ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ θφζκνπ. 

Οη ππνδνκέο κεηαθνξάο ήηαλ έλα απφ ηα θπξηφηεξα εκπφδηα γηα ηηο μέλεο 

εηαηξείεο πνπ πξνζπαζνχλ λα αζρνινχληαη επηρεηξεκαηηθά ζηελ Διιάδα ζην παξειζφλ. 

Ζ Διιάδα είλαη θαηά θχξην ιφγν κηα νξεηλή ρψξα θαη ε κεηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο είλαη δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα. Λφγσ απηήο ηεο 

αλεπάξθεηαο, νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Μέρξη πξφζθαηα, πάλσ απφ ην 60% ηνπ ειιεληθνχ αθαζάξηζηνπ 

εγρψξηνπ πξντφληνο (ΑΔΠ) θαη ην 40% ηνπ πιεζπζκνχ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αζήλαο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ πην αξγή αλάπηπμε άιισλ πεξηνρψλ. 

ήκεξα, ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε χθεζε απφ ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008. Ζ είζνδνο ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε 

πξφζβαζε ζε εχθνιε πίζησζε πνπ δφζεθε πίζσ απφ απηήλ, ψζεζαλ ηελ Διιάδα ζηελ 

άθξε ηεο ρξενθνπίαο ην 2010 θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ησλ δεηλψλ ηεο Διιάδα. Ζ 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ηεο επξσπατθήο θξίζεο 

ρξένπο θαη κφλν κε ηελ εθαξκνγή απζηεξψλ κέηξσλ ιηηφηεηαο θαη επσθεινχκελε απφ 

παθέηα δηάζσζεο πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ κε ηελ ππνγξαθή κλεκνλίσλ, ε νηθνλνκία 

άξρηζε λα ζηαζεξνπνηείηαη κε ηελ αλεξγία θαη ηελ έιιεηςε αλάπηπμεο λα απνηεινχλ ηα 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. Ζ αλεξγία βξίζθεηαη ζην 23.57 %, ην δεκφζην ρξένο (GDP) 

αλέξρεηαη ζηα 185.20% θαη ην ηδησηηθφ ζην 118,60%.  

Οη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο (27,3 $ δηζεθαηνκκχξηα) γίλνληαη θαηά θζίλνπζα 

θαηάηαμε ζε ρψξεο φπσο Ηηαιία, Γεξκαλία, Βνπιγαξία, Ζλ. Βαζίιεην, Ρνπκαλία) ελψ νη 

εηζαγσγέο (47,1 $ δηζεθαηνκκχξηα απφ Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, Οιιαλδία, Γαιιία, 

Ηζπαλία αληίζηνηρα. 
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Παξαθάησ εξεπλάηαη ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο ππφ ηνπ πξίζκα ηνπ κνληέινπ 6-D 

© θαηά Hofstede, ψζηε λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο 

ζε ζρέζε κε άιινπο πνιηηηζκνχο ηνπ θφζκνπ. Σα παξαθάησ ζρήκαηα δείρλνπλ ηε 

Διιάδα ζπγθξηλφκελε κε ηα φκνξα θξάηε ζηελ πξψηε εηθφλα (Αιβαλία, εξβία, 

Βνπιγαξία ζεκεηψλνληαο φηη ε Διιάδα  πξάζηλε) θαη κε ηα θξάηε πνπ απνηεινχλ ηε 

Νφηηα Δπξψπε (Ηηαιία, Ηζπαλία, Σνπξθία, ζεκεηψλνληαο ηελ Διιάδα γαιάδηα φπσο 

δίλνληαη απφ ην εξγαιείν Hofstede Insights πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2017 απφ ηε 

ζπλέξγεηα Ηtim International θαη ηνπ The Hofstede Centre κε ηελ επίβιεςε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ θαζεγεηή Hofstede.. 

 

 

Δηθόλα 1. H Διιάδα θαηά Hofstede ζπγθξηλόκελε κε Αιβαλία, Σεξβία, Βνπιγαξία 

(Πηγή Ηofstede-Ιnsights, 2017) 
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Δηθόλα 2. H Διιάδα θαηά Hofstede ζπγθξηλόκελε κε Ιηαιία, Ιζπαλία, Τνπξθία 

(Πεγή Ζofstede-Ηnsights, 2017) 

4.2 Απόζηαζε εμνπζίαο ζηελ Διιάδα 

Ζ ειιεληθή πξνζέγγηζή δείρλεη ηελ νκαδηθή ζπλαίλεζε, φπνπ ην βέιηηζην 

ζπκθέξνλ ηεο νκάδαο είλαη ν ηειηθφο ζηφρνο. Απηφ κπνξεί ζπρλά λα πξνθαιέζεη 

απνγνήηεπζε ζε εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ απεπζείαο δηαπξαγκαηεχζεηο κε φζνπο έρνπλ 

ηελ εμνπζία θαη κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηειηθέο απνθάζεηο. 

ηα 60 ε Διιάδα έρεη έλα ελδηάκεζν ζθνξ, αιιά κε κηα ειαθξά ηάζε πξνο ηα 

πάλσ δειαδή κηα θνηλσλία πνπ πηζηεχεη φηη ε ηεξαξρία πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηή θαη 

νη αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ είλαη απνδεθηέο. Ζ δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ηεο 

εμνπζίαο δηθαηνινγεί ην γεγνλφο φηη νη θάηνρνη εμνπζίαο έρνπλ πεξηζζφηεξα νθέιε απφ 

φ, ηη νη ιηγφηεξν ηζρπξνί ζηελ θνηλσλία. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηελ εηθφλα 1 νη 

φκνξνη ιανί έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε απφζηαζε εμνπζίαο ζε αληίζεζε κε ηνπο εηέξνπο 

ζηελ εηθφλα 2 πνπ εκθαλίδνληαη πην κεηξηνπαζείο, θνληά ζηε βαζκνινγία ηεο  Διιάδαο. 

ηελ Διιάδα είλαη ζεκαληηθφ λα δείμνπκε ζεβαζκφ ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα παηδηά 

θξνληίδνπλ ηνπο ειηθησκέλνπο γνλείο ηνπο). ηηο επηρεηξήζεηο ππάξρεη έλα αθεληηθφ 

πνπ αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε. 

Γελ πξέπεη πνηέ λα μερλάκε φηη ζην κπαιφ ελφο Έιιελα ππάξρεη ε αληίιεςε φηη  

φινη νη άιινη πνιηηηζκνί ζηνλ δπηηθφ θφζκν θιεξνλφκεζαλ θάηη απφ ηελ αξραία 

ειιεληθή θνπιηνχξα. Σα ζχκβνια θαηάζηαζεο ηεο εμνπζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα 
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λα δείμνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε θαη λα «επηθνηλσλήζνπλ» ηνλ ζεβαζκφ πνπ ηνπο 

«νθείινπλ». Σέινο, ηα ζχκβνια ηεο εμνπζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθά  θαη 

"επηθνηλσλνχλ" ηελ θνηλσληθή ζέζε. 

4.3 Αηνκηθηζκόο ζηελ Διιάδα 

ε κηα βαζκνινγία 35 ε Διιάδα είλαη κηα θνιεθηηβηζηηθή θνπιηνχξα, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζηε ρψξα απηή νη άλζξσπνη ελζσκαηψλνληαη ζηελ ηζρπξή, ζπλεθηηθή 

νκάδα (πνπ αληηπξνζσπεχεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ εθηεηακέλε νηθνγέλεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζείσλ, παππνχδσλ θαη μαδέξθηα), πνπ ζπλερίδεη λα πξνζηαηεχεη 

ηα κέιε ηνπ ζε αληάιιαγκα γηα πίζηε. Απηή είλαη θαη κηα ζεκαληηθή πηπρή ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, φπνπ έλα παιαηφηεξν θαη ηζρπξφ κέινο κηαο νηθνγέλεηαο 

αλακέλεηαη λα «βνεζήζεη» έλα λεψηεξν άηνκν λα πξνζιεθζεί γηα δνπιεηά ζηελ δηθή 

ηνπ εηαηξεία. Απφ κηα αηνκηθηζηηθή θνπιηνχξα απηφ ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο 

λεπνηηζκφο αιιά ζηηο θνιεθηηβηζηηθέο θνηλσλίεο είλαη κηα θαλνληθή ζπκπεξηθνξά. ε 

κηα επηρείξεζε είλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ αμηφπηζηεο θαη καθξνρξφληεο 

ζρέζεηο θαη γη΄ απηφ κηα ζπλάληεζε ζπλήζσο μεθηλά κε γεληθέο ζπλνκηιίεο πξνθεηκέλνπ 

λα γλσξίζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ πξηλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ Ηηαιία θαίλεηαη έληνλα αηνκηθηζηηθή (76) θαη αθνινπζεί ε Ηζπαλία θαη νη 

φκνξνη ιανί έρνπλ θνιεθηηβηζηηθέο θνπιηνχξεο  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

Σνπξθίαο (20-35).  

4.4 Αξζεληθόο ραξαθηήξαο ζηελ Διιάδα 

Με ζθνξ 57, ε Διιάδα είλαη κηα κεζαία αξζεληθή θνηλσλία – πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηελ επηηπρία. Οη άληξεο ζεσξνχλ πξνζσπηθή ηηκή λα θξνληίδνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

ηνπο ζπιινγηθνχο θαη αξζεληθνχο πνιηηηζκνχο ε επηηπρία ελφο κέινπο κηαο 

νηθνγέλεηαο δίλεη θνηλσληθή αμία ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο.  

Ζ Ηηαιία κε 70 θαη ε Αιβαλία κε 80 ππεξέρνπλ ηεο Διιάδαο ελψ φιεο νη άιιεο 

ρψξεο αθνινπζνχλ. 

4.5 Απνθπγή αβεβαηόηεηαο ζηελ Διιάδα 

Οη Έιιελεο δελ είλαη θαζφινπ άλεηνη ζε ακθηιεγφκελεο θαηαζηάζεηο: ε απνθπγή 

ηεο αβεβαηφηεηαο έρεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία (100), φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 
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εηθφλα 1θαη 2. Ζ δακφθιεηνο ζπάζε κπνξεί λα απεηθνλίζεη απηήλ ηελ επηζπκία γηα 

ζηγνπξηά ιφγσ ηνπ άγρνπο ζρεηηθά κε ηε δσή. Οη Έιιελεο ζέινπλ λα έρνπλ θαιέο θαη 

μεθνχξαζηεο ζηηγκέο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, λα ζπλνκηινχλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο θαη λα απνιακβάλνπλ καθξά γεχκαηα ή ρνξφ κε ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο θίινπο. 

Ζ ειιεληθή κχζνο γηα ηελ «γέλλεζε» ηνπ θφζκνπ καο εμεγεί πνιιά γηα ηελ πςειή 

απφδνζε ζηελ απνθπγή αβεβαηφηεηαο: ηελ αξρή ππήξρε κφλν ην ράνο αιιά ζηε 

ζπλέρεηα ν Κξφλνο (ρξφλνο) επηθξάηεζε γηα λα νξγαλψζεη ηε δσή θαη λα είλαη πην 

εχθνιν λα ηε δηαρεηξηζηεί. Πάλησο φιεο νη ππφ ζχγθξηζε ρψξεο έρνπλ ηελ ηάζε ηεο 

απνθπγήο αβεβαηφηεηαο. 

4.6 Μαθξνρξόληνο πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ Διιάδα 

Απηή ε δηάζηαζε έρεη εηζαρζεί απφ ηνλ Hofstede θ.ά., ην 2010 θαη πεξηγξάθεη 

«ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάζε θνηλσλία πξέπεη λα δηαηεξήζεη θάπνηεο ζρέζεηο κε ην 

δηθφ ηεο παξειζφλ ελψ αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο 

θαη πσο νη θνηλσλίεο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε απηνχο ηνπο δχν ζηφρνπο». Κνηλσλίεο κε 

κηθξέ βαζκνινγίεο ζε απηή ηε δηάζηαζε, πξνηηκνχλ, γηα παξάδεηγκα, λα δηαηεξήζνπλ 

ηηο παξαδφζεηο θαη ηηο λφξκεο ηνπ παξειζφληνο, ελψ θνηηάδνπλ ηελ θνηλσληθή αιιαγή 

κε θαρππνςία. Αληίζεηα εθείλνη κε κηα θνπιηνχξα πνπ έρεη πςειέο βαζκνινγίεο, 

πηνζεηνχλ κηα πην ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε: ελζαξξχλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ζηε ζχγρξνλε 

εθπαίδεπζε σο ηξφπν πξνεηνηκαζίαο γηα ην κέιινλ. Ζ Διιάδα έρεη έλα ελδηάκεζν ζθνξ 

45 γηα απηή ηε δηάζηαζε, ελψ ε Αιβαλία θαη ε Ηηαιία κε 61 θαη ε Βνπιγαξία κε 69 

έρνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο κε πην καθξνπξφζεζκν πξνζαλαηνιηζκφ. 

4.7 Δπηείθεηα ζηελ Διιάδα 

Μία πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ε αλζξσπφηεηα, ηψξα θαη ζην παξειζφλ, είλαη 

ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα κηθξά παηδηά θνηλσληθνπνηνχληαη. Υσξίο θνηλσληθνπνίεζε δελ 

εθπιεξψλεηαη ε "αλζξψπηλε" θχζε. Απηή ε δηάζηαζε νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηηο παξνξκήζεηο ηνπο,. Ο 

ζρεηηθά αδχλακνο έιεγρνο νλνκάδεηαη "επηείθεηα" θαη ν ζρεηηθά ηζρπξφο έιεγρνο 

νλνκάδεηαη "ζπγθξάηεζε- πεξηνξηζκφο". Δπνκέλσο, ν ηξφπνο αλαηξνθήο κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί σο επηεηθήο ή σο απζηεξά πεξηνξηζκέλνο. 

Ζ Διιάδα έρεη έλα ελδηάκεζν ζθνξ 50 γηα απηή ηε δηάζηαζε, νπφηε δελ κπνξεί λα 

θαζηεξσζεί ζαθήο πξνηίκεζε κεηαμχ επηείθεηαο θαη πεξηνξηζκνχ ελψ ε Αιβαλία θαη Ζ 
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Βνπιγαξία έρνπλ 15 θαη 16 αληίζηνηρα θαζηζηψληαο ηνπο έληνλα ζπγθξαηεκέλνπο 

πνιηηηζκνχο. Οη θνηλσλίεο κε ρακειή βαζκνινγία ζε απηή ηε δηάζηαζε έρνπλ κηα ηάζε 

γηα θπληζκφ θαη απαηζηνδνμία. Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε ηηο επηεηθείο θνηλσλίεο, νη 

πεξηνξηζκέλεο θνηλσλίεο δελ δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ειέγρνπλ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπο.. 

Σύλνςε 4
νπ

 θεθαιαίνπ  

Ζ Διιάδα σο κειέηε πεξίπησζεο επηιέρζεθε πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί σο 

θνπιηνχξα. Μεηά απφ  γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζή 

ηεο, ηελ ηζηνξία ηεο, ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο έγηλε αλαθνξά 

ζηηο δηαζηάζεηο θαηά Hofstede ηεο Διιάδαο δειαδή ε απφζηαζε εμνπζίαο, ν 

αηνκηθηζκφο, ν αξζεληθφο ραξαθηήξαο, ε απνθπγή αβεβαηφηεηαο, ν καθξνρξφληνο 

πξνζαλαηνιηζκφο  θαη ε  επηείθεηα  ελψ έγηλε θαη ζχγθξηζε άιινπο ιανχο ηεο Νφηηαο. 

Δπξψπεο.   
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Κεθάιαην 5. Φαξαθηεξηζηηθά δηεζλώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ζηελ 

Διιάδα 

5.1 Πξσηόθνιιν επηρεηξεκαηηθώλ δηαπξαγκαηεπηηθώλ 

ζπλαληήζεσλ  

Οη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαπαληήζεηο νξγαλψλνληαη γχξσ απφ έλα πξσηφθνιιν πνπ 

ζε γεληθέο γξακκέο ηεξείηαη απφ ηνπο Έιιελεο δηαπξαγκαηεπηέο θαη ηνπο νκνιφγνπο 

ηνπο. Απηή ε ελφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ εζηκνηππία πνπ κπνξεί λα επηδξάζεη ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο επαθέο. Ζ κειέηε ηνπ ειιεληθνχ «ηξφπνπ» θαη ε αληίζηνηρε ηήξεζε 

ηνπ πξσηνθφιινπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαηά ηελ επηθνηλσλία, ζπκβάιιεη 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, απνθεχγνληαο ηελ θαθή επηθνηλσλία θαη 

δεκηνπξγψληαο κηα ζεηηθή εηθφλα. Πάλησο ζηελ αλακέηξεζε ηεο «μελνθνβίαο» έλαληη 

ηεο «θηινμελίαο», ε Βusinessculture.org (2014) κηα ζπκκαρία απφ νηθνλνκηθά 

παλεπηζηήκηα 8 ρσξψλ (αλάκεζα ηνπο θαη ε Διιάδα) γηα λα πινπνηήζνπλ έλα 

επξσπατθφ πξφγξακκα πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

θνπιηνχξεο, αλαθέξεη φηη ζεκεηψλεη φηη ε Διιάδα είλαη έλαο δεκνθηιήο ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο πνπ ραηξεηίδεη ηνπο μέλνπο κε δεζηαζηά θαη ν ειιεληθφο ιαφο είλαη  

πεξήθαλνο γηα ηε θηιηθφηεηα θαη ην αλνηρηφ πλεχκα θαη ηελ άξζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

εκπνδίσλ. 

5.1.1 Αξρηθέο επαθέο πξηλ ηε ζπλάληεζε  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ Διιάδα, είλαη 

επσθειήο ν εληνπηζκφο θαη ε εκπινθή ελφο ηνπηθνχ δηακεζνιαβεηή. Απηφ ην άηνκν ζα 

βνεζήζεη λα γεθπξσζεί ην επηθνηλσληαθφ θαη πνιηηηζκηθφ ράζκα, επηηξέπνληαο λα 

αζθνχληαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Οη Έιιελεο επηζπκνχλ λα είλαη θαιά πιεξνθνξεκέλνη γηα ηηο επαγγεικαηηθέο 

ζπλαληήζεηο, επνκέλσο πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηνχλ. Ωζηφζν, νη ζπλαληήζεηο είλαη 

θαιφ λα νξγαλψλνληαη ζχληνκα, επεηδή νη Έιιελεο είλαη γλσζηνί γηα ηε ραιαξή ζηάζε 

ηνπο. Σα ξαληεβνχ θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλαληήζεηο πξέπεη λα 

επηβεβαηψλνληαη εγγξάθσο κε θαμ ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Απνθεχγνληαη 

ζπλαληήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Απγνχζηνπ, θαζψο πνιιέο επηρεηξήζεηο θιείλνπλ γηα 

ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο. 
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Δάλ είλαη δπλαηφλ, πξέπεη λα γίλεη πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπλαληήζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ κία έσο δχν εβδνκάδεο εθ ησλ πξνηέξσλ. Γεδνκέλνπ φηη ζέινπλ λα μέξνπλ 

απηνχο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ, πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεηαθά νη ηίηινη, νη ζέζεηο 

θαη νη επζχλεο ησλ αληηπξνζψπσλ πξηλ απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε. Φπζηθά αλακέλνπλ 

λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην πην ζεκαληηθφ πξφζσπν ζηνλ νξγαληζκφ κε ηνλ νπνίν ζα 

ζπλνκηιήζνπλ. Ζ ξχζκηζε κηαο αηδέληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ζπλήζσο δελ είλαη 

απαξαίηεηε θαη πηζαλψο λα κελ αθνινπζεζεί νχησο ή άιισο. 

Σα νλφκαηα ζπλήζσο δίλνληαη κε ηε ζεηξά ηνπ νλφκαηνο αξρηθά θαη έπεηηα ηνπ 

επσλχκνπ ελψ είλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη πξνζθσλήζεηο θχξηνο ή θπξία πιένλ 

ηνπ επηζέηνπ. Αλ θάπνηνο έρεη επαγγεικαηηθφ ή αθαδεκατθφ ηίηιν, ρξεζηκνπνηείηαη 

απηφο αθνινπζνχκελνο απφ ην επψλπκν. 

Μεηά ηελ πξψηε γλσξηκία, είλαη ζχλεζεο λα πξνζθέξεηαη ε επαγγεικαηηθή θάξηα 

ηνπ θαζελφο ζε φινπο ηνπο παξφληεο. Ζ δηαδηθαζία αληαιιαγήο θαξηψλ είλαη ζπλήζσο 

αξθεηά ραιαξή. Γελ ππάξρεη ιφγνο λα κεηαθξάδνληαη νη θάξηεο ζηα ειιεληθά, αιιά ζα 

πξνθαινχζε θαιή εληχπσζε αλ γηλφηαλ. Όηαλ θάπνηνο παξνπζηάδεη ηελ θάξηα ηνπ, 

ζπλήζσο ρακνγειάεη θαη θξαηάεη επαθή κε ηα κάηηα, ελψ ζηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ 

κεξηθά ιεπηά γηα λα δεη ηελ θάξηα πνπ κφιηο έιαβε. ηε ζπλέρεηα, ηελ ηνπνζεηεί ζην 

ηξαπέδη κπξνζηά ηνπ. 

Οη ζπλαληήζεηο αξρίδνπλ κε κηθξέο ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα γίλνπλ 

εθηεηακέλεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ππνκνλή θαη λα αθεζεί ε ειιεληθή πιεπξά λα 

επηιέμεη ην ξπζκφ. Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο είλαη ε γλσξηκία θαη 

ε νηθνδφκεζε ζρέζεσλ θαη ζπλήζσο δελ είλαη εθηθηφ λα γίλεη ε λχμε γηα 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη δελ είλαη θαζφινπ ξεαιηζηηθφ λα αλακέλεηαη νη 

αξρηθέο ζπλαληήζεηο λα νδεγήζνπλ ζε άκεζεο απνθάζεηο. Οη παξνπζηάζεηο πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη πξνζεθηηθά, κε επθξηλή επνπηηθά κέζα θαζψο νη Έιιελεο επηθνηλσλνχλ 

θπξίσο πξνθνξηθά θαη νπηηθά. Ωο εθ ηνχηνπ θαιφ είλαη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε 

ππεξβνιηθά κεγάινπ θείκελνπ. ηα πξνζθεξφκελα θπιιάδηα, ε κεηάθξαζε ζηα 

ειιεληθά δελ είλαη απαξαίηεηε, αιιά βνεζάεη ζηελ επηθνηλσλία ησλ κελπκάησλ. 
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5.1.2 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζε δηαπξαγκάηεπζεο 

Καηά ηε ζπλάληεζε, νη Έιιελεο ζπλήζσο ρακνγεινχλ θαη ηηλάδνπλ ηα ρέξηα, 

δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ επαθή κε ηα κάηηα Καηά ηελ είζνδν ζηελ αίζνπζα 

ζπζθέςεσλ, νη ιέμεηο θαιεκέξα (kaliméra) ή θαιεζπέξα (kalispéra) απνγεηψλεη ηελ 

πξψηε ζεηηθή εληχπσζε.  

Ο νηθνδεζπφηεο παξνπζηάδεη ηνπο επηζθέπηεο- δηαπξαγκαηεπηέο ζηνπο άιινπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλάληεζε. Οη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο ζπλήζσο αξρίδνπλ κε 

γεληθή ζπδήηεζε. Θα πξέπεη λα γίλεη κηα εηζαγσγή ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία κε κηα 

ζχληνκε αιιά πιήξε παξνπζίαζε. Ο ραηξεηηζκφο πάληα πξνεγείηαη ζην πην 

πςειφβαζκν άηνκν θαη ζηε ζπλέρεηα ζε φινπο ηνπο άιινπο μερσξηζηά. Οη αξρηθέο 

ζπζηάζεηο ζπλνδεχνληαη απφ ζηαζεξέο ρεηξαςίεο. 

Ζ ρξήζε ησλ επίζεκσλ ηίηισλ θχξηνο θαη θπξία ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζπλαληά 

θάπνηνο γηα πξψηε θνξά θαη απεπζπλφκελνο ζε θάπνηνλ κε ζεβαζκφ, ηδηαίηεξα ηελ 

παιαηφηεξε γεληά. Ζ ρξήζε ησλ ηίηισλ κπνξεί λα γίλεη ιηγφηεξν επίζεκε θαη είλαη 

θνηλφ λα απεπζπλζείηε ζε θάπνηνλ κε ην φλνκά ηνπ, φηαλ κηα πξνζσπηθή ζρέζε είρε ηελ 

επθαηξία λα αλαπηπρζεί. 

ηελ Διιάδα, νη ζπλεδξηάζεηο αλακέλεηαη λα έρνπλ κηα θαζνξηζκέλε αηδέληα πνπ 

ζα πεξηγξάθεη ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ αιιά ζπάληα απνζηέιιεηαη 

εθ ησλ πξνηέξσλ. Ωζηφζν, ε επειημία ηεο ειιεληθήο ζηάζεο ζεκαίλεη φηη ηα ζέκαηα 

πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη εηδηθά ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ γηα 

ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο. Οη επίζεκεο ζπλεδξηάζεηο κε 

θαζνξηζκέλεο εκεξήζηεο δηαηάμεηο δηνξγαλψλνληαη κφλν γηα ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα 

θαη νη ζπλεζηζκέλεο ζπζθέςεηο είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα είλαη πην απζφξκεηεο θαη 

αλεπίζεκεο θαη λα κελ αθνινπζνχλ κηα εκεξήζηα δηάηαμε. 

πληζηάηαη ε επίδεημε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζαο θαη ε παξνρή 

ηεθκεξίσζεο. Οη Έιιελεο ζα δνθηκάζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ζαο, ψζηε λα 

είζηε πξνεηνηκαζκέλνη. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο δελ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξψηεο ζπλάληεζεο, δεδνκέλνπ φηη ε πξψηε ζπλάληεζε είλαη θπξίσο γηα εηζαγσγέο. Σν 

πην πςειφβαζκφ άηνκν ζα ηείλεη λα θπξηαξρεί ζηε ζπδήηεζε θαη ζηε δηαδηθαζία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη θαλείο ηελ ηεξαξρία ηεο εηαηξείαο θαη 

πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο ιήςεο απνθάζεσλ. 
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Σν επίπεδν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δχλακε 

ησλ ζρέζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, νη Έιιελεο ζπρλά δε 

κνηξάδνληαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ν Κatz (2006) ηνπο 

παξνπζηάδεη σο παίθηεο πνπ «θξαηνχλ ηηο θάξηεο ηνπο θνληά ζην ζηήζνο», δειαδή δελ 

αλνίγνπλ εχθνια ηα ραξηηά ηνπο. 

Ο ξπζκφο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη αξγφο θαη νη απνθάζεηο ζπλήζσο 

ιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ ζπλαληήζεσλ θαη φρη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο. ε φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, επηθξαηεί ε ππνκνλή, ν έιεγρνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ απνδνρή ησλ θαζπζηεξήζεσλ. Ζ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 

είλαη απίζαλν λα παξάγεη απνηειέζκαηα θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί επηζεηηθή. 

Σα παξαδνζηαθά σξάξηα γξαθείνπ είλαη απφ ηηο 9πκ έσο ηηο 5κκ, Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή. ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο, ν απνραηξεηηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη αηνκηθφο, 

ζε θάζε ζπλεξγάηε μερσξηζηά (businessculture.org, 2014). 

Σα επαγγεικαηηθά γεχκαηα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα κνλαδηθή επθαηξία 

ζηνπο εηαίξνπο λα πεξάζνπλ ιίγν ρξφλν καδί θαη ηαπηφρξνλα λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ζε έλα επράξηζην πεξηβάιινλ. Δίλαη αλακελφκελν λα αθνινπζήζεη γεχκα. 

γηαηί ε θνηλσληθνπνίεζε κε επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγάηεο ζεσξείηαη ζεκαληηθή. Σν 

κεζεκεξηαλφ γεχκα ζπρλά μεθηλά ζηηο 14.00. θαη ην δείπλν απφ ηηο 20.00 ., κε γεχκαηα 

δηάξθεηαο δχν ή ηξηψλ σξψλ. πνπ είλαη κηα κνξθή δηαζθέδαζεο. Δίλαη κηα θαιή 

επθαηξία γηα λα αλαπηπρηεί εκπηζηνζχλε θαη λα νηθνδνκεζνχλ πξνζσπηθνί δεζκνί. 

ηελ Διιάδα είλαη ζπλεζηζκέλν λα ζπδεηνχλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε έλα γεχκα. 

Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ηα επαγγεικαηηθά δείπλα είλαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο, 

ζπλεζίδεηαη ν νηθνδεζπφηεο λα απνθαζίζεη εάλ ζα ζπδεηεζεί ή φρη ε επηρείξεζε. 

5.1.3 Μεηά από ηε ζπλάληεζε 

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο θαη νη ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα ζπλερηζηνχλ κεηά ηε 

ζπλάληεζε πξηλ απφ ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο ή ηε ζχλαςε εηαηξηθήο ζρέζεο αθφκα θαη 

κε αιιεινγξαθία ή ηειεδηαζθέςεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείηε πξνζσπηθέο επαθέο 

θαη λα αληαιιάζζεηε γξαπηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαπξαγκάηεπζε ή ην έξγν. 

Δάλ νινθιεξσζεί ε δηαπξαγκάηεπζε θαη επηηεπρζεί ζπκθσλία, ρξεηάδεηαη λα ζπληαρζεί 

γξαπηή ζχκβαζε, ε νπνία ηεξείηαη απζηεξά απφ ηνπο Έιιελεο νκνιφγνπο. 
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5.2 Δπηρεηξεκαηηθή δενληνινγία  

Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζσζηήο εζηκνηππίαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο ζε κηα μέλε ρψξα είλαη απαξαίηεηε. ρεδηάδεη ζεκαληηθφ; 

Πνηεο αμίεο θαη ζπλήζεηεο πξέπεη λα γίλνπλ ζεβαζηέο ψζηε λα κε λαπαγήζνπλ νη 

δηεζλείο δηαπξαγκαηεπηηθέο ζπλαληήζεηο ιφγσ ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ  

5.2.1 Αληαιιαγή δώξσλ  

Σν δψξν ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη κηα επγεληθή ρεηξνλνκία. Οη Έιιελεο επηζπκνχλ 

λα αληαιιάμνπλ δψξα γηα ηα Υξηζηνχγελλα, ηα γελέζιηα θαη ηηο εκέξεο ηνπ νλφκαηνο. 

Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ηα δψξα γεληθά αληαπνθξίλνληαη, έλα δψξν κεγάιεο αμίαο ζα 

κπνξνχζε λα βάιεη έλα βάξνο ζηνλ απνδέθηε λα μνδέςεη έλα ηζνδχλακν ρξεκαηηθφ 

πνζφ ζε ζαο ζε αληάιιαγκα. Ωο εθ ηνχηνπ, έλα κηθξφ δψξν ζα εθηηκεζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ. Όηαλ πξνζθαινχληαη γηα δείπλν ζε έλα ειιεληθφ ζπίηη, ινπινχδηα, γιπθά ή έλα 

κπνπθάιη θξαζί ή πνηφ είλαη ηα δψξα πνπ πξνζθέξνληαη πην ζπρλά. 

ηελ Διιάδα, ηα δψξα δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο θαη 

νη Έιιελεο ζπλήζσο δελ αλακέλνπλ λα αληαιιάμνπλ δψξα ζε κηα πξψηε ζπλάληεζε. 

Παξ 'φια απηά, έλα πεξηζηαζηαθφ δψξν (θπξίσο ηα Υξηζηνχγελλα θαη ην Πάζρα) ζα 

εθηηκεζεί πάξα πνιχ. Έλα εμαηξεηηθφ κπνπθάιη πγξνχ ή θξαζηνχ, αμεζνπάξ γξαθείνπ, 

σξαία ζνθνιάηα, απνηεινχλ παξαδείγκαηα δψξσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζπρλά ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο. Σα δψξα είλαη ζπλήζσο θαιά ηπιηγκέλα θαη 

αλνίγνπλ ακέζσο. 

5.2.2 Γσξνδνθία θαη δηαθζνξά 

Ζ δσξνδνθία ζεσξείηαη έγθιεκα θαη ηηκσξείηαη κε απζηεξέο θπξψζεηο. Ζ 

χκβαζε ηνπ ΟΟΑ θαηά ηεο δσξνδνθίαο επηθπξψζεθε απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην 

ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1998 θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1999. 

Ο Γείθηεο Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο 2012 θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηελ 94ε 

ζέζε φζνλ αθνξά ηα αληηιεπηά επίπεδα δηαθζνξάο απφ ηνπο πνιίηεο ηνπο. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα, ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί ε δηαθζνξά θαη ε 

δσξνδνθία ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, λα δεκηνπξγεζνχλ θνξείο ειέγρνπ, νη νπνίνη 

δηεξεπλνχλ πεξηπηψζεηο ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ δεκφζην ηνκέα κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ζέζπηζεο απζηεξψλ λφκσλ. Δπηπιένλ, 



 
 

 
56 

απαηηνχληαη κεραληζκνί ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαη δηαθάλεηαο, γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνθάιπςεο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

5.2.3 Δπηρεηξεκαηηθόο θώδηθαο ελδπκαζίαο 

Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θψδηθαο ελδπκαζίαο. Δληνχηνηο, ζπληζηάηαη ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο λα πξνηηκεζεί έλα ζπληεξεηηθφ θνζηνχκη γηα άλδξεο θαη 

ηαγηέξ ή θνζηνχκη γηα ηηο γπλαίθεο, θαηά πξνηίκεζε ζθνχξσλ απνρξψζεσλ, 

απνθεχγνληαο ηελ πξνθιεηηθή ελδπκαζία. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αλάινγα κε ηελ 

θαηάζηαζε ή ηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη απνδεθηή ιηγφηεξν επίζεκε ελδπκαζία 

(πρ ηνκέαο πιεξνθνξηθήο). Σνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ν θαηξφο είλαη πνιχ δεζηφο, 

εηδηθά ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Θεσξείηαη απνδεθηφ λα θνξά θάπνηνο κφλν πνπθάκηζν κε 

παληειφλη αθφκα θαη ρσξίο γξαβάηα. Οη γπλαίθεο κπνξνχλ λα είλαη ειαθξψο ληπκέλεο, 

απνθεχγνληαο ηα ζηελά ξνχρα. ηελ Διιάδα, νη πξψηεο εληππψζεηο βαζίδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάπνηνο είλαη ληπκέλνο, έηζη απηφ κπνξεί λα 

θάλεη κεγάιε δηαθνξά.  

 

5.3 Φαξαθηεξηζηηθά ειιεληθήο δηαπξαγκάηεπζεο  

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα δηαζρίδεη κε ζπλερψο απμαλφκελε ηαρχηεηα ηα εζληθά 

ζχλνξα θαη θέξλεη ζε επαθή δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο. Γηα λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη νη Έιιελεο παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δέθα 

παξαγφλησλ πνπ αζθνχλ έληνλε επίδξαζε ζηελ δηεζλή δηαπξαγκάηεπζε θαηά ηνλ 

Salacuse (1999). 

5.3.1 Σηόρνο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο: Γεκηνπξγία ζρέζεο 

Ζ νηθνδφκεζε ηζρπξψλ θαη καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο 

Έιιελεο. Ωο εθ ηνχηνπ, πξνζσπηθέο επαθέο θαη δίθηπα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

εκπηζηνζχλε, πίζηε θαη ηζρπξνχο δεζκνχο δηεπθνιχλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα επηηπρεκέλεο επηρεηξεκαηηθέο 

ζπκθσλίεο. Γηα ηνπο Έιιελεο, ε ππνγξαθή κηαο ζχκβαζεο δελ θιείλεη απιά κηα 

ζπκθσλία αιιά αλακέλεηαη λα είλαη ε αξρή κηαο ζρέζεο. Ζ νηθνδφκεζε κφληκσλ θαη 

εκπηζηεπηηθψλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηνπο 
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πεξηζζφηεξνπο Έιιελεο, πνπ κπνξεί αλακέλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο 

πξηλ θιείζνπλ ηηο ζπκθσλίεο (Katz, 2006). Οη άλζξσπνη ζηε ρψξα απηή ζπλήζσο 

ζέινπλ λα θάλνπλ επηρεηξήζεηο κφλν κε εθείλνπο πνπ γλσξίδνπλ θαη ηνπο είλαη 

επάξεζηνη. Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο παξαγσγηθήο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, 

απαηηείηαη κηα καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή θαη δέζκεπζε. πλεπψο, ζνβαξέο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπδεηήζεηο πξέπεη λα δηεμαρζνχλ κφλν φηαλ νη Έιιελεο 

δηαπξαγκαηεπηέο έρνπλ ληψζεη πνιχ άλεηα κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο θαη απηή ε 

δηαδηθαζία ζπλήζσο δηεμάγεηαη κε αξγφ ξπζκφ. Αληίζεηα, ππάξρεη δπζπηζηία πξνο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ θαίλνληαη απξφζπκνη λα αθηεξψζνπλ ρξφλν ή ησλ νπνίσλ ηα θίλεηξα 

ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία δέζκεπζεο είλαη αζαθή. 

Οη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ κεηαμχ αλζξψπσλ θαη φρη 

απαξαίηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ. Αθφκε θαη φηαλ νηθνδνκεζεί κηα ζρέζε θηιίαο θαη 

εκπηζηνζχλεο κε θάπνηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγάηεο, δελ ζπκπεξαίλεηαη φηη 

αλαγθαζηηθά ππάξρεη εκπηζηνζχλε θαη κε άιινπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο. Έηζη 

θαζίζηαηαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαηεξνχληαη νη δηεπαθέο ηεο εηαηξείαο ακεηάβιεηεο. Ζ 

αιιαγή κηαο επαθήο «θιεηδί» γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ελδέρεηαη λα απαηηήζεη 

ηελ έλαξμε κηαο λέαο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο δεζκψλ. 

Πάλησο, ηα ηζρπξά δίθηπα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εδξαίσζε πξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ θαη κε άιια άηνκα ζηελ Διιάδα θξίλνληαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην 

επηρεηξείλ. Σν «Όκνηνο νκνίσ αεί πειάδεη» ηνπ Πιάησλα θαηαδεηθλχεη φηη ηα άηνκα 

πνπ γλσξίδεη θαλείο κπνξνχλ λα είλαη θαζνξηζηηθά γηα ην αλ θάπνηνη άιινη ζα ήζειαλ 

λα ζπλάςνπλ γλσξηκία. Σα πξνζσπηθά δίθηπα βαζίδνληαη θπξίσο ζε ηζρπξέο θηιίεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ επίζεο αμηφπηζηεο ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο. Μπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ή λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ πνιχ 

δχζθνιν λα επηιπζνχλ. Ζ δηαηήξεζε ησλ εηιηθξηλψλ θαη εγθάξδησλ ζρέζεσλ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο. Απφ ηελ άιιε, νη ζπζηάζεηο απφ ηξίηνπο κπνξνχλ λα είλαη πνιχ 

ρξήζηκεο σο έλα ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε 

έλαλ δπλεηηθφ εηαίξν. 

5.3.2 Σηξαηεγηθή ιήςεο απόθαζεο  

Οη Έιιελεο ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ακνηβαία 

απνδεθηήο ιχζεο. Ωζηφζν, ε δηαπξαγκάηεπζε ζηε ρψξα κπνξεί επίζεο λα 
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πεξηιακβάλεη ζθιεξέο ζπζίεο ζε πνιιά επίπεδα. Δλψ ν αγνξαζηήο βξίζθεηαη ζε 

πιενλεθηηθφηεξε ζέζε, εληνχηνηο θαη νη δχν πιεπξέο έρνπλ ηελ επζχλε λα θαηαιήμνπλ 

ζε κηα επηρεηξεκαηηθή ζπκθσλία. Αλακέλνπλ καθξνπξφζεζκεο δεζκεχζεηο απφ ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο ηνπο θαη επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε καθξνπξφζεζκα νθέιε. 

Γη΄ απηφ αλ θαη ην ζηπι δηαπξαγκάηεπζεο πνπ πξσηαξρηθά επηθξαηεί είλαη 

αληαγσληζηηθφ, νη Έιιελεο εθηηκνχλ ηηο καθξνρξφληεο ζρέζεηο θαη αλαδεηνχλ ιχζεηο 

win-win. Αλ θαη νη πξνηάζεηο νθείινπλ λα σθεινχλ θαη ηα δχν δηαπξαγκαηεπηηθά κέξε, 

νη πξνζπάζεηεο απφθηεζεο αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ δελ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη αξλεηηθά. Ο ζεβαζκφο ησλ νκνιφγσλ θεξδίδεηαη απφ ηε δηαηήξεζε ελφο 

ζεηηθνχ θαη επίκνλνπ ελδηαθέξνληνο.  

Οη Fraser θαη Zarkada-Fraser (2002) ζπγθξίλνπλ ηηο πξνζεγγίζεηο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεπζπληψλ ζηε Ρσζία, ηελ Διιάδα 

θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζεκεηψλνπλ φηη θαη νη 3 πηνζεηνχλ κηα “win-win” 

πξνζέγγηζε ζηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη δηαθσλία ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην κηαο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ίζσο είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί ζπκβηβαζκφο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, εθφζνλ είλαη αξθεηά ηζρπξέο θαζψο ε αμηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ 

είλαη έλα ζηνηρείν ηαθηηθήο θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Διιάδα.  

5.3.3 Πξνζσπηθό ύθνο 

Σν χθνο γεληθφ είλαη επίζεκν θαη ηππηθφ. Όπσο θαηαγξάθεθε θαη παξαπάλσ, ν 

ζπληεξεηηθφο θψδηθαο ελδπκαζίαο, ε ρξήζε ιφγηαο γιψζζαο, νη πξνζθσλήζεηο θαη ν 

βαζκφο νηθεηφηεηαο πνπ είλαη απνδεθηφο ππαγνξεχνληαη απφ απζηεξά θαζνξηζκέλα 

πιαίζηα. Γηα λα θιεζεί έλαο Έιιελαο κε ην κηθξφ ηνπ φλνκα, πξέπεη λα ην επηηξέςεη 

πξψηα ν ίδηνο, δεηψληαο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ αιιηψο ε ππεξβνιηθή νηθεηφηεηα 

ππνδειψλεη έιιεηςε ζεβαζκνχ θαη εθιακβάλεηαη σο αλαίδεηα (Katz, 2006). 

Αξρηθά νη ζπλαληήζεηο κπνξεί λα είλαη αξθεηά επίζεκεο, αιιά ζηελ πνξεία 

ζπλήζσο γίλεηαη πην ραιαξέο θαζψο αλαπηχζζεηαη ε ζρέζε. Κάπνηα κνξθή ρηνχκνξ 

είλαη εππξφζδεθηε, αιιά πάληα κε θηιηθή δηάζεζε. Οη ζπλεδξηάζεηο ζηελ Διιάδα 

κπνξεί λα θαίλνληαη θάπσο ρανηηθέο, κε ζπρλέο δηαθνπέο θαη πνιιέο παξάιιειεο 

ζπλνκηιίεο. Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν θαη δε δείρλεη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο. 
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5.3.4 Δπηθνηλσλία 

Ζ επηθνηλσλία ζηελ Διιάδα κπνξεί λα είλαη άκεζε θαη απιή, εηδηθά αλάκεζα ζε 

θίινπο θαη ζηελνχο ζπλεηαίξνπο. ηελ πξψηκε θάζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο, νη 

άλζξσπνη κπνξεί λα επηθνηλσλνχλ πην έκκεζα, αφξηζηα θαη κε δεζκεπηηθά. ε 

πεξίπησζε ακθηβνιίαο, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε δηαθξηηηθά κελχκαηα πνπ 

ελδέρεηαη λα ζεκαηνδνηνχλ πξνβιήκαηα θαη αλεζπρίεο. Ζ ζησπή είλαη ζπρλά έλαο 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο ελφο αξλεηηθνχ κελχκαηνο (Katz,2006). 

ρεηηθά κε ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ε ειιεληθή γιψζζα είλαη ε επίζεκε γιψζζα 

ηεο ρψξαο αλ θαη ηα αγγιηθά νκηινχληαη επξέσο θαη δηδάζθνληαη ζε ζρνιεία απφ ηελ 

πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ έσο ην παλεπηζηήκην. Ο ειιεληθφο ιαφο ελδηαθέξεηαη πνιχ 

γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη είλαη θνηλφ λα βξίζθνπκε αλζξψπνπο πνπ 

κπνξνχλ λα κηινχλ γεξκαληθά, ηηαιηθά, ηζπαληθά θαη γαιιηθά. Οη λεφηεξνη δηεπζπληέο 

ζπρλά κηινχλ άπηαηζηα ηα αγγιηθά, αιιά ε παιαηφηεξε γεληά κπνξεί λα κελ γλσξίδεη 

θαζφινπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζπληζηάηαη ε εξψηεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξκελέα ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε γηα λα απνθεπρζεί ηφζν ε ακεραλία ζε πεξίπησζε άγλνηαο φζν θαη ε 

πξνζβνιή ζε πεξίπησζε γλψζεο ησλ αγγιηθψλ. Ζ εθκάζεζε κεξηθψλ θξάζεσλ ζηα 

ειιεληθά εθηηκάηαη σο πξάμε θαιήο ζειήζεσο. Καηά ηελ επηθνηλσλία ζηα αγγιηθά, 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιίγα ιφγηα, απιέο πξνηάζεηο θαη λα απνθεχγεηαη ε 

δχζθνιε νξνινγία θαη ε αξγθφ. Οη άλζξσπνη κε πεξηνξηζκέλν γισζζηθφ έιεγρν 

βνεζνχληαη φηαλ ν ζπλνκηιεηήο κηιά αξγά, ζπλνςίδεη ηα βαζηθά ζεκεία ζπρλά θαη 

γίλνληαη νη απαξαίηεηεο παχζεηο αξθεηά ζπρλά ψζηε λα επηηξέπεηαη ε εξκελεία. 

Οη Έιιελεο πξνηηκνχλ ηηο άκεζεο πξνζσπηθέο επαθέο πξφζσπν κε πξφζσπν κε 

ην ηειέθσλν ή ηε γξαπηή επηθνηλσλία θαη νη πξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη πνιχηηκεο. Ωο 

εθ ηνχηνπ, νη πξψηεο εληππψζεηο είλαη ζεκαληηθέο θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ζαο κε ηνλ Έιιελα νκφινγφ ζαο. Γεληθά, ε θπζηθή επαθή θαη ε 

δηαηήξεζε ηεο επαθήο κε ηα κάηηα είλαη ζεκαληηθά. θαη έρεη κεηξεζεί σο ε ηζρπξφηεξε 

ζηελ Δπξψπε. Μεξηθά ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαηά ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο Έιιελεο είλαη: 

Οη Έιιελεο είλαη ιεθηηθνί θαη ξεηνξηθνί. Σνπο αξέζεη λα έρνπλ ζπδεηήζεηο γηα 

πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά ζέκαηα. Τπάξρνπλ θνξέο πνπ απηέο νη ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα 

γίλνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαη έληνλεο, αλάινγα κε ην ζέκα. Δίλαη ζθφπηκν λα απνθεπρζεί 

ε εκθάληζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 
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Μαθεδνλίαο (ΠΓΓΜ), ηελ Κχπξν ή ηελ πνιηηηθή. Όηαλ κηινχλ, νη Έιιελεο ζπρλά 

δηαθφπηνπλ θαη απηφ εθφζνλ θαηαλνεζεί δελ πξέπεη λα πξνθαιεί πξνζβνιή. 

Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ζψκα καο κηιά κέζα 

απφ ρεηξνλνκίεο, θηλήζεηο, επαθή κε ηα κάηηα, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνλ ηφλν 

ηεο θσλήο. Ο ειιεληθφο ιαφο, σο κεζνγεηαθφο, είλαη πνιχ εθθξαζηηθφο ζηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο γηα λα κεηαθέξεη κελχκαηα. Οη ρεηξνλνκίεο θαη ε γιψζζα ηνπ 

ζψκαηνο κπνξεί λα είλαη εθηεηακέλεο ζηελ πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ, σζηφζν δελ είλαη 

θαιή ηδέα λα γίλεηαη κίκεζε (worldbusinessculture).  

Μπνξεί λα ππάξρεη ζπρλή ζσκαηηθή επαθή κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ. Οη άλδξεο 

θαη νη γπλαίθεο ζθίγγνπλ ηα ρέξηα φηαλ ζπλαληηνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη δηαηεξνχλ 

άκεζε επαθή κε ηα κάηηα. Μηα ζρεηηθά ζηαζεξή ρεηξαςία είλαη απαξαίηεηε. Οη θαινί 

θίινη αγθαιηάδνληαη θαη αληαιιάζζνπλ θηιηά ζηα δχν κάγνπια. Έηζη ε αλχςσζε ηνπ 

θξπδηνχ κε κηα ειαθξψο αλνδηθή θίλεζε ηνπ θεθαιηνχ ζεκαηνδνηεί άξλεζε, ελψ ε 

θιίζε ηεο θεθαιήο πιάγηα ή κπξνζηά ζεκαίλεη «λαη». Σν θιείζηκν ελφο καηηνχ ζε 

θάπνηνλ είλαη ζπρλά απιά κηα θηιηθή ρεηξνλνκία. Ζ αλνηρηή παιάκε θαηεπζπλφκελε 

ζην πξφζσπν θάπνηνπ είλαη πξνζβνιή. Σν ακεξηθαληθφ ζήκα OK, κε ηνλ αληίρεηξα θαη 

ην δείθηε πνπ ζρεκαηίδνπλ έλαλ θχθιν, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα άζεκλε ρεηξνλνκία 

ζηελ Διιάδα. Δίλαη επίζεο αγελέο λα ζηαπξψλεη ηα ρέξηα ηνπ θάπνηνο ελψ 

αληηκεησπίδεη έλα ζπλνκηιεηή. Ζ επαθή κε ηα κάηηα πξέπεη λα είλαη ζπρλή, ζρεδφλ 

κέρξη ην ζεκείν ηνπ λα γίλεηαη επίκνλα. Απηφ εθθξάδεη ηελ εηιηθξίλεηα θαη βνεζά ζηελ 

νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο. Καη πάληα είλαη θαιχηεξν λα θξχςεη θάπνηνο ην ζπκφ, κε 

έλα ρακφγειν. Ωζηφζν, πνιινί Έιιελεο έρνπλ πηνζεηήζεη ην δπηηθφ ηξφπν λα θάλνπλ 

λεχκαηα ή λα θνπλάλε ην θεθάιη. 

ε γεληθέο γξακκέο, νη Έιιελεο ζηέθνληαη θνληά ν έλαο ζηνλ άιινλ φηαλ 

ζπλνκηινχλ. Απηή ε απφζηαζε γίλεηαη κεγαιχηεξε φηαλ αιιειεπηδξνχλ κε μέλνπο θαη 

ιηγφηεξν φηαλ αιιειεπηδξνχλ κε θίινπο θαη νηθνγέλεηα. Μπνξεί λα ζεσξεζεί αγέλεηα 

αλ θάπνηνο απνκαθξπλζεί ελψ κηιάεη. Ζ θπζηθή επαθή ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα λα 

δείμεη ζπκπάζεηα . 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζέβνληαη ηελ απηνπεπνίζεζε, νη Έιιελεο ζπλήζσο κηινχλ 

ζζελαξά. Οη ζπλνκηιίεο κπνξεί λα ιάβνπλ ρψξα δπλαηά θαη παζηαζκέλα. Δλψ ζπλήζσο 

δείρλνπλ αλνηρηά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ζπλνκηιεηήο ηνπο δελ πξέπεη λα ράλεη ηελ 

ςπρξαηκία ή λα εκθαλίδεηαη αλππφκνλνο. πλνκηινχλ γεληθά ζε θνληηλή απφζηαζε, 
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γχξσ ζην έλα κέηξν καθξηά ή θαη ιηγφηεξν. Πνηέ δελ πξέπεη λα απνκαθξχλεζηε, αθφκα 

θη αλ απηφ είλαη πνιχ πην θνληά απφ φ,ηη επηηξέπεη ε πξνζσπηθή δψλε άλεζεο. Αλ γίλεη 

απηφ, ζα κπνξνχζε πξαθηηθά λα ζεσξεζεί σο έλα ζεκάδη φηη ε θαηάζηαζε είλαη άβνιε 

κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ (Katz, 2006). 

5.3.5 Σηάζε σο πξνο ηνλ ρξόλν 

Ζ αθξίβεηα δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο Έιιελεο θαη ηείλνπλ λα 

θαζπζηεξνχλ ζηα ξαληεβνχ, παξφιν πνπ πεξηκέλνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο λα 

βξίζθνληαη εγθαίξσο ζηηο επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο. Έηζη πξέπεη λα απνθεπρζεί 

θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε ησλ 15 ιεπηψλ θαη λα πξνεγεζεί ελεκέξσζε αλ πξφθεηηαη λα 

ππάξμεη θαζπζηέξεζε ελψ ε εκθάληζε ζπκνχ ζε πεξίπησζε αλακνλήο απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ηεο δηακεζνιάβεζεο αληαλαθιά πνιχ άζρεκα θαη δεκηνπξγεί εθ πξννηκίνπ 

άζρεκν θιίκα. (worldbusinessculture).  

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο αλακέλεηαη λα είλαη αξγέο θαη παξαηεηακέλεο. Δπίζεο νη 

αξρηθέο επαθέο πνπ πξνεγνχληαη ηεο θάζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κπνξεί λα είλαη 

εθηεηακέλεο δεδνκέλνπ φηη πξνζβιέπνπλ ζηελ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ, θαζψο ππάξρεη 

καθξνπξφζεζκνο πξνζαλαηνιηζκφο. Πάλησο ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπλαληήζεσλ δελ 

είλαη πάληα απαξαίηεηνο αιιά δείρλεη επγέλεηα. 

Οη Έιιελεο ρξεζηκνπνηνχλ γεληθά έλα πνιπρξνληθφ ζηπι εξγαζίαο (Katz, 2006). 

Αζθνχλ πνιιαπιέο ελέξγεηεο θαη επηηπγράλνπλ πνιινχο ζηφρσλ ηαπηφρξνλα. Καηά ηε 

δηαπξαγκάηεπζε, δελ ππάξρεη κηα νιηζηηθή θαη κνλφδξνκε πξνζέγγηζε αιιά θαη 

ελδέρεηαη ηα ζέκαηα λα ηεζνχλ εθ λεένπ αληί λα αληηκεησπίδνληαη δηαδνρηθά. 

Γηαπξαγκαηεπηέο απφ έληνλα κνλνρξνληθνχο πνιηηηζκνχο, φπσο ε Γεξκαλία, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ή νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, κπνξεί λα ζεσξήζνπλ φηη απηφ ην ζηπι 

πξνθαιεί ζχγρπζε θαη φηη είλαη αθφκε θαη ελνριεηηθφ. ε θάζε πεξίπησζε, δελ πξέπεη 

λα πξνθαιεί ζπκφ ε αληηκεηψπηζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Αλη 'απηνχ, πξέπεη λα 

παξαθνινπζείηαη ε πξφνδνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ αλά πάζα ζηηγκή, 

ππνγξακκίδνληαο ζπρλά ηνπο ηνκείο φπνπ ππάξρεη ήδε ζπκθσλία. 

Αλ ππάξρεη παξεκπφδηζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, πξέπεη λα αμηνινγεζεί 

πξνζεθηηθά εάλ ε επηβξάδπλζε ππνδεηθλχεη φηη αμηνινγνχληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή 

αλ δελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ζπλεξγαζία. Δλψ απηή ε ζπκπεξηθνξά ζα κπνξνχζε λα 

αληηπξνζσπεχεη ηε δεκηνπξγία πίεζεο ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 
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παξαρσξήζεηο, ε αξγή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ εθιακβάλεηαη σο έιιεηςε 

πξνφδνπ. Οη άλζξσπνη απφ θνπιηνχξεο κε γξήγνξν ξπζκφ ηείλνπλ λα ππνηηκνχλ πφζν 

δσηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε ππνκνλή θαη ε επηκνλή είλαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρεη 

βξαδππνξία θαη ζπρλά θάλνπλ ην ιάζνο λα πξνζπαζνχλ λα «επηηαρχλνπλ». 

5.3.6 Σπλαηζζεκαηηζκόο 

ηελ Διιάδα, ην θιίκα ησλ ζπλαληήζεσλ επηηξέπεη κηα δσληαλή ηνπνζέηεζε ησλ 

απφςεσλ φπνπ εθηηκψληαη νη ηζρπξέο πξνζσπηθέο ζέζεηο, πνπ εθθξάδνληαη κε πάζνο. Ο 

θαζέλαο κπνξεί λα κηιήζεη, αιιά θαη λα δηαθσλεί έληνλα κε εθδήισζε 

ζπλαηζζεκαηηζκνχ. Μηα ηέηνηα αλνηθηή, ζπλαηζζεκαηηθή ζπδήηεζε ζεσξείηαη ηφζν 

δηεγεξηηθή φζν θαη απαξαίηεηε γηα ηε ιήςε ησλ ζσζηψλ απνθάζεσλ. Πεξηκέλνπλ λα 

θάλνπλ πνιιά απφ απηά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαπξαγκάηεπζεο. Ο Katz (2006) 

ζεκεηψλεη κε λφεκα φηη κηα δηαπξαγκάηεπζε ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη πνιιά 

δξάκαηα, ππεξβνιέο θαη θαπγάδεο θαη αλ δελ ππάξρεη αληαπφθξηζε απφ ηνπο 

αληηζπκβαιιφκελνπο ζε απηφ ην είδνο «παηρληδηνχ» ε δηαπξαγκάηεπζε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θαη ιήμαζα. 

Δίλαη θπζηνινγηθφ γηα ηνπο Έιιελεο, λα εθθξάδνπλ σο κεζνγεηαθφο ιαφο, έληνλν 

ζπλαηζζεκαηηζκφ, λα κηινχλ θαη λα αληηδξνχλ ακέζσο θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξηάζεσλ 

θαη νη δηαθνπέο λα είλαη ζπρλέο. Οη ζπλαληήζεηο κπνξεί ζπρλά λα θαίλνληαη ζνξπβψδεηο 

θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηνπο ζπλνκηιεηέο απφ εθείλνπο ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν ζπλεζηζκέλνη ζε κηα ήξεκε πξνζέγγηζε φπνπ φινη επγεληθά πεξηκέλνπλ ηε 

ζεηξά ηνπο πξηλ κηιήζνπλ (Katz, 2006).). 

5.3.7 Tύπνο ζπκθσλίαο  

Ο Katz (2006) αλαθέξεη φηη νη γξαπηέο ζπκβάζεηο ζπλήζσο θξαηνχληαη ζε γεληθφ 

επίπεδν, θαηαγξάθνληαο κφλν ηηο θχξηεο πηπρέο, ηηο αξρέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

ζπκθσλίαο. Ζ ζχληαμε θαη ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο είλαη απιψο κηα δηαηχπσζε. Οη 

Έιιελεο πηζηεχνπλ φηη ε πξσηαξρηθή ηζρχο κηαο ζπκθσλίαο έγθεηηαη ζηε δέζκεπζε ησλ 

εηαίξσλ θαη φρη ζηελ έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηεο. Έλαο ηνπηθφο λνκηθφο εκπεηξνγλψκνλαο 

ζα ήηαλ ρξήζηκνο πξηλ ππνγξαθεί ε ζχκβαζε, σζηφζν, κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη σο 

ζεκάδη δπζπηζηίαο.  
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Ζ θαηαγξαθή θαη ε αληαιιαγή ζπζθέςεσλ κεηά απφ ζπζθέςεηο θαη ζε βαζηθά 

ζηάδηα δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ρξήζηκε, δεδνκέλνπ φηη νη πξνθνξηθέο δειψζεηο δελ 

είλαη πάληνηε αμηφπηζηεο. Ζ θαηαγξαθή είλαη ζεκαληηθή ψζηε λα ηεθκεξησζεί ε 

ζπλαίλεζε. Ωζηφζν, δελ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ηειηθέο ζπκθσλίεο θαζψο νπνηνδήπνηε 

ηκήκα κηαο ζπκθσλίαο κπνξεί λα αιιάμεη ζεκαληηθά πξηλ θαη νη δχν ζπκβαιιφκελνη 

ππνγξάςνπλ ηε ζχκβαζε. 

Οη ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ελδέρεηαη λα κελ ηεξνχληαη θαη απηφ εμαξηάηαη 

απφ ηε δχλακε ηεο ζπλερηδφκελεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Ζ επαθή πξέπεη 

λα ζπλερηζηεί γηα λα δηαηεξεζεί θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ ζπλεξγάηε. Οη Έιιελεο 

επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη ζπλήζσο αλακέλνπλ φηη ε άιιε πιεπξά ζα παξακείλεη επέιηθηε 

εάλ κεηαβιεζνχλ νη ζπλζήθεο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ απνδνρή 

ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

5.3.8 Τξόπνο ιήςεο απνθάζεσλ 

Ζ ιήςε απνθάζεσλ θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζπρλά εμαξηάηαη απφ ηα 

πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κηα κεγάιε δηαθνξά είλαη ην χςνο ηεο εμνπζίαο πνπ 

δίλεηαη ζηνπο πξαγκαηηθνχο δηαπξαγκαηεπηέο.  

Ο Hurn (2007) αλαθέξεη γηα ηελ Διιάδα, φηη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ηειηθά 

απφ ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο δηαπξαγκαηεχζεσλ θαζψο αλήθεη ζηηο ρψξεο κε κεγάιε 

απφζηαζε εμνπζίαο. Έηζη νη Έιιελεο ζπάληα ζα επηθαιεζηνχλ φηη θαηέρνπλ 

πεξηνξηζκέλε εμνπζίαο σο δηθαηνινγία γηα λα κε ιάβνπλ απφθαζε αθνχ ζπλήζσο ε 

ζπλάληεζε γίλεηαη απεπζείαο κε ηνλ ππεχζπλν ιήςεο απνθάζεσλ (Κatz, 2006). 

Oη Zarkada-Fraser θαη Fraser (2001) ζεκεηψλνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ηνπο, δείρλνπλ φηη θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο Έιιελεο επηθξαηεί 

κεγάινο βαζκφο πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηνλ αλψηεξν θαη ηελ εηαηξία. Σα 

απνηειέζκαηα έρνπλ ζαθψο ππνδείμεη φηη, φηαλ αληηκεησπίδνπλ έλα εζηθφ δίιεκκα, νη 

Έιιελεο κπνξνχλ πξψηα λα εμεηάζνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηελ νξγάλσζε ηνπο, 

ηη ηνπο δήηεζε ν αλψηεξνο ηνπο θαη αλ ζηελ επηρείξεζε ηνπο απηή ε ζπκπεξηθνξά 

ζεσξείηαη απνδεθηή. Πξηλ ινηπφλ λα δηαπξαγκαηεπζεί κε ειιεληθνχο νξγαληζκνχο, ζα 

ήηαλ ζπλεηφ λα επηθεληξσζνχλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ θαη ησλ 

αλσηέξσλ ηνπο θαζψο θαη ζηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα θαη ζηξαηεγηθή. 
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5.3.9 Γηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα  

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ απφ άηνκα ή νκάδεο 

δηαπξαγκαηεπηψλ. Αιιαγή κέινπο ηεο νκάδαο κπνξεί λα απαηηήζεη εθ λένπ ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο νηθνδφκεζεο ζρέζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα απνθεπρζεί. Σν 

αλψηαην ζηέιερνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπλνκηιεηή ζα πξέπεη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε 

εμνπζία θαη λα ελεξγεί ζαθψο σο ν εγέηεο ηεο νκάδαο. Οκνίσο, ην πςειφηεξν ζε 

εμνπζία πξφζσπν ζηελ ειιεληθή πιεπξά πηζαλφηαηα ζα παξαβξίζθεηαη θαη ζα είλαη ν 

ππεχζπλνο ιήςεο απνθάζεσλ. 

5.3.10 Αλάιεςε θηλδύλνπ 

Καηά ηε ιήςε απνθάζεσλ, νη επηρεηξεκαηίεο ζπλήζσο εμεηάδνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε αληί λα εθαξκφδνπλ θαζνιηθέο αξρέο. Σα πξνζσπηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο δπγίδνπλ πνιχ πην έληνλα απφ φηη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

θαη άιια αληηθεηκεληθά γεγνλφηα. Οη Έιιελεο είλαη ζπρλά αλήζπρνη κε ηελ αιιαγή θαη 

δηζηάδνπλ λα αλαιάβνπλ θηλδχλνπο. Γηα λα ππνζηεξίμνπλ κηα επηθίλδπλε απφθαζε, 

ίζσο ρξεηαζηεί λα  ληψζνπλ  άλεηα κε ηνλ θίλδπλν εμεγψληαο ηα ζρέδηα έθηαθηεο 

αλάγθεο, πεξηγξάθνληαο ηνπο ηνκείο ηεο πξφζζεηεο ππνζηήξημεο ή παξέρνληαο 

εγγπήζεηο (worldbusinessculture). 

5.4 Φαξαθηεξηζηηθά δηαπξαγκαηεπηώλ 

Ο Lothar Katz (2006) πξνηείλεη έλα νδεγφ αλαθνξάο δηαπξαγκαηεπηή ππφ κνξθή 

εγρεηξηδίνπ ζρεηηθά κε ηε δηεζλή δηαπξαγκάηεπζε κε Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο καδί κε 

άιιεο 50 ρψξεο. Αλ θαη ν πνιηηηζκφο ηεο ρψξαο είλαη αξθεηά νκνηνγελήο, νη Έιιελεο 

επηρεηξεκαηίεο, εηδηθά εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζηηο λεψηεξεο γεληέο, είλαη ζπλήζσο 

έκπεηξνη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηνπο 

επηζθέπηεο απφ άιινπο πνιηηηζκνχο. Ωζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη πάληα φηη δε 

ιεηηνπξγνχλ κε ζηεξεφηππα. Καηά ηε δηαπξαγκάηεπζε κε Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο, 

ελδέρεηαη λα απνξξίςνπλ θάζε θξηηηθή ζρεηηθά κε ηε ρψξα ηνπο επεηδή είλαη πνιχ 

πεξήθαλνη γηα απηή. 

Ζ «απνκλεκφλεπζε πξνζψπσλ» είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ Διιάδα. Ζ πξφθιεζε 

ακεραλίαο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ε απψιεηα κλήκε ησλ πξνζψπσλ ησλ 

δηαπξαγκαηεπηψλ, κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθή γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. Γελ πξέπεη λα ππεξεθηηκεζνχλ ε ζεκαζία ησλ δηπισκαηηθψλ 
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πεξηνξηζκψλ θαη ησλ ηαθηηθψλ. Δίλαη θαιφ λα απνθεχγεηαη ε αλνηθηή ζχγθξνπζε θαη 

είλαη μεθάζαξν φηη ε επγέλεηα είλαη θξίζηκε. Έηζη πξέπεη λα πξεζβεχεη ε ςπρξαηκία θαη 

πνηέ λα κελ θαηαδεηθλχεηαη εκθαλψο αλ θάπνηνο είλαη αλαζηαησκέλνο απφ ηε 

δηαπξαγκάηεπζε. Οη Έιιελεο, ελψ είλαη ζπλήζσο πνιχ θηιηθνί, ζπλάκα είλαη θαη πνιχ 

ππεξήθαλνη θαη εχθνια είλαη δπλαηφ λα ληψζνπλ πξνζβεβιεκέλνη (Katz, 2006). 

Οη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο απνιακβάλνπλ ηα παδάξηα γηαπηφ θαη ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή αληαιιαγή κηαο δηαπξαγκάηεπζεο κπνξεί λα δηαξθέζεη πνιχ. Ζ 

θάζε έλαξμεο θαη νη αξρηθέο πξνζπάζεηεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθέο θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο Έιιελεο. Πνιινί πηζηεχνπλ φηη ην πξψην 

πξφζσπν πνπ ζα παξαζέζεη κηα ηηκή ζα θαηαιήμεη λα πάξεη ην ρεηξφηεξν κέξνο ηεο 

ζπκθσλίαο θαη φηη νη αξρηθέο πξνηάζεηο δελ πξέπεη πνηέ λα γίλνπλ απνδεθηέο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, είηε κπνξεί λα πεξηκέλνπλ γηα αξρηθή πξνζθνξά θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ 

απνξξίςνπλ ακέζσο, είηε αλνίγνπλ κε ηελ πξνζθνξά κε κία αθξαία ηηκή, πνπ δελ είλαη 

θαζφινπ ξεαιηζηηθά, παξαθνινπζψληαο πξνζεθηηθά ηελ αληαπφθξηζε. 

Οη ηηκέο είλαη ζχλεζεο λα κεηαθηλεζνχλ θαηά 40 ηνηο εθαηφ ή πεξηζζφηεξν 

κεηαμχ ησλ αξρηθψλ νξίσλ θαη ηεο ηειηθήο ζπκθσλίαο. Έηζη, πξέπεη λα ππάξρνπλ 

πνιιά πεξηζψξηα γηα παξαρσξήζεηο ζε δηάθνξα ζηάδηα. Ωζηφζν, νη παξαρσξήζεηο δελ 

γίλνληαη θαη νη Έιιελεο κεξηθέο θνξέο ζεσξνχλ φηη δελ είλαη ζσζηφ λα αιιάμνπλ ηε 

ζέζε ηνπο, γηαπηφ πξέπεη λα δνπλ πξψηα κηα παξαρψξεζε ε νπνία λα θαίλεηαη σο 

απφθαζε πνπ ιήθζεθε επεηδή ηνπο ζέβνληαη νη νκφινγνί ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

αληαιιάμνπλ ή λα παξαρσξήζνπλ.  

Παξαπιαλεηηθέο ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά (Katz, 2006).Σέηνηεο ηαθηηθέο 

είλαη: ηα ςέκαηα, ςεχηηθα κε ιεθηηθά κελχκαηα πνπ πξνζπνηνχληαη φηη είλαη άζρεηα ζε 

νιφθιεξε ηε ζπκθσλία ή ζε εληαίεο παξαρσξήζεηο, παξαπνίεζε ηεο αμίαο ελφο 

αληηθεηκέλνπ, ςεπδείο απαηηήζεηο θαη παξαρσξήζεηο. 

Oη Zarkada-Fraser θαη Fraser (2001) ζε κηα δηαθξαηηθή κειέηε 332 έκπεηξσλ 

δηαπξαγκαηεπηψλ πσιήζεσλ απφ Διιάδα, Απζηξαιία, ΖΠΑ, Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

Ηαπσλία θαη Ρσζία δηεξεπλνχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν δηαθνξεηηθέο ηαθηηθέο ζεσξνχληαη 

εζηθά απνδεθηέο ζε θάζε ρψξα θαη ηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδνπλ ηα πιαίζηα ιήςεο 

απνθάζεσλ. Σα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη, αλ θαη ε εζηθή απνδνρή 

ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ, ην γεληθφ επίπεδν αλνρήο θαη ε επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ 

κεηαβιεηψλ ιήςεο απνθάζεσλ πνηθίιινπλ κεηαμχ ησλ εζληθνηήησλ, ν κεραληζκφο ηεο 
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αμηνιφγεζεο κηαο δηαπξαγκάηεπζεο κπνξεί λα αλαιπζεί κε έλα επεμεγεκαηηθφ 

κνληέιν. Με εθαξκνγή ηεο 5βάζκηαο θιίκαθαο Likert, ζεσξψληαο απφ 1 (φηαλ 

πίζηεπαλ φηη δελ ππήξρε θαλέλα εζηθφ δήηεκα θαη ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ηαθηηθή 

ρσξίο ελδνηαζκφ) σο 5 φηαλ ην εζηθφ πεξηερφκελν ήηαλ απαγνξεπηηθφ θαη πνηέ δελ ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ κηα ηέηνηα ηαθηηθή, νη Έιιελεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

εζληθφηεηεο παξνπζίαζαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 2. 

Σα καθξννηθνλνκηθά δεηήκαηα, φπσο ε δνκή ηεο βηνκεραλίαο ή νη ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο, δπγίδνπλ ιηγφηεξν απφ ηελ εζηθή ή ηηο αλεζπρίεο ησλ ζρέζεσλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, κηα παξαηήξεζε ζχκθσλε κε ηνλ 

θνιεθηηβηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο πξνο ηελ εηαηξηθή δσή (Hofstede, 1994). 

Δπίζεο, νη Έιιελεο δελ έρνπλ εζηθή αληίξξεζε γηα ρξήζε απεηιψλ πξνο ηελ άιιε 

δηαπξαγκαηεπηηθή πιεπξά πξνθεηκέλνπ λα θαλεί αδχλακε ή αλφεηε κπξνζηά ζην 

αθεληηθφ ηεο, ζε ζρέζε κε φζνπο πξνέξρνληαη απφ ηηο άιιεο ρψξεο ηεο κειέηεο. Ο 

ζπλνκηιεηήο ηνπ πεδίνπ δηαπξαγκάηεπζεο ινγίδεηαη φηη ελεξγεί σο «πιεξεμνχζηνο». 

Έηζη, εάλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ απφδνζε ηνπ δηαπξαγκαηεπηή, ππάξρεη 

πεξίπησζε λα απεπζπλζεί απεπζείαο ζηνλ αλψηεξφ ηνπ. Με ηελ επέθηαζε ηεο ίδηαο 

ινγηθήο, αλακέλεηαη φηη νη απνθάζεηο πξέπεη λα επηθπξσζνχλ απφ ηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε θαη ε αξραηφηεηα ηνπ δηαπξαγκαηεπηή δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν ζηελ 

απνδνρή ηνπ απφ ηνπο Έιιελεο νκνιφγνπο ηνπ. 

Σαθηηθέο φπσο ε εθαξκνγή πίεζεο ρξφλνπ, ην άλνηγκα κε ην θαιχηεξν δπλαηφ, ε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, είλαη ζπκπεξηθνξέο πνπ νη Έιιελεο ζα κπνξνχζαλ λα ηηο δνπλ σο 

ελδείμεηο φηη δελ ππάξρεη δηάζεζε λα νηθνδνκεζεί καθξνρξφληα ζρέζε θαη ελδέρεηαη λα 

επηιέμνπλ λα ηεξκαηίζνπλ ηε δηαπξαγκάηεπζε. Ζ ζησπή κπνξεί λα είλαη έλαο 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ απφξξηςε κηαο πξφηαζεο. 

ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα, ν ζεβαζκφο πνπ απνιακβάλεη έλαο 

άλζξσπνο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ ειηθία, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θαηάζηαζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αληηκεησπίδνληαη κε κεγάιν ζεβαζκφ νη ειηθησκέλνη. 

Ωζηφζν, ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα έρνπλ πιένλ κεγαιχηεξν ξφιν απφ φ,ηη παιηφηεξα. 

Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εθηηκψληαη πεξηιακβάλνπλ αλάκεζα ζηα άιια θαη 

ηελ δεζηαζηά θαη θνηλσληθφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 
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Πίλαθαο 2. Ηζηθή αμηνιόγεζε ησλ ηαθηηθώλ δηαπξαγκάηεπζεο 

Μεηαβιεηέο Μέζνο 

Όξνο  

Διιάδα 

 

Παξαπιαλήζεηο 

Παξαπιαλείηε ηελ άιιε πιεπξά γηα ηνπο πξαγκαηηθνύο 

ζηόρνπο ζαο  

2,53 2,6 

Κάληε κηα πξνζθνξά αλνίγκαηνο ηόζν πςειό πνπ 

ππνλνκεύεη ζνβαξά ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ άιινπ κέξνπο ζηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλόηεηά ηνπ 

2,44 2,5 

Κάλεηε κηα πξνζθνξά αλνίγκαηνο πνπ είλαη πνιύ 

κεγαιύηεξε από ό, ηη πξαγκαηηθά ειπίδεηε λα ζπκθσλήζεηε 

2,27 2,2 

Σθόπηκα δίλεηε ηελ εληύπσζε όηη δελ είζηε ζε θακία 

απνιύησο βηαζύλε λα έξζεηε κηα ζπκθσλία 

δηαπξαγκάηεπζεο, ζέηνληαο έηζη πεξηζζόηεξε πίεζε ρξόλνπ 

ζην άιιν κέξνο 

2,47 2,5 

Καηεπζύλεηε ην άιιν κέξνο γηα λα ην πηζηέςεηε κπνξνύλ λα 

πάξνπλ κόλν ό, ηη ζέινπλ από δηαπξαγκαηεύεηαη καδί ζαο, 

όηαλ μέξεηε όηη ζα κπνξνύζαλ λα πάλε αιινύ θαη λα πάξνπλ 

ό,ηη ζέινπλ θζελόηεξα ή ηαρύηεξα 

2,8 2,5 

Σθόπηκα δίλεηε παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πξνο ην άιιν 

κέξνο γηα λα ππνζηεξίμεηε ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ζαο ζέζε 

3,13 2,8 

Πξνζαξκνγή ζηελ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ κέξνπο 

Σθόπηκα παξαπιεξνθνξείηε ην άιιν κέξνο όηαλ 

ππνςηάδεζηε όηη ζα ην θάλεη επίζεο 

2,05 ΟΥΗ 

ΓΗΑΦΟΡΔ  

Σθόπηκα παξαπιεξνθνξείηε ην άιιν κέξνο όηαλ γλσξίδεηε 

όηη ην έρεη ήδε θάλεη 

2,86 ΟΥΗ 

ΓΗΑΦΟΡΔ  

Υπνζρέζεηο θαη απεηιέο 

Απεηιείηε ώζηε ην άιιν κέξνο λα θαίλεηαη αδύλακν ή 

αλόεην κπξνζηά ζην αθεληηθό ηνπ ή ζηνπο άιινπο πνπ είλαη 

ππόινγν 

3,9 3,4 

Υπόζρεζζε όηη θαιά πξάγκαηα ζα ζπκβνύλ ζην 

ζπκβαιιόκελν κέξνο, αλ ζαο δώζνπλ ό,ηη ζέιεηε, όηαλ 

μέξεηε όηη δελ κπνξείηε λα απνδώζεηε απηά ηα θαιά 

πξάγκαηα 

3,75 ΟΥΗ 

ΓΗΑΦΟΡΔ 

Απεηιείηε όηη ζα βιάςεηε ην άιιν κέξνο, αλ δε δώζνπλ ό, ηη 

ζέιεηε, αθόκα θη αλ μέξεηε όηη πνηέ δελ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεηε απηή ηελ απεηιή 

4,73 4,8 
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Σύλνςε 5
νπ

 θεθαιαίνπ  

ε απηφ ην θεθάιαην θαηαγξάθεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεζλψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ Διιάδα, αλαθέξνληαο έλα πξσηφθνιιν επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαπξαγκαηεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζε φια ηα ζηάδηά ηνπο, ζηνηρεία επηρεηξεκαηηθήο 

δενληνινγίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ειιεληθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαηά Salacuse, φπσο ν 

ζηφρνο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ε ζηξαηεγηθή ιήςεο απφθαζεο, ην πξνζσπηθφ χθνο, ε 

επηθνηλσλία, ε ζηάζε σο πξνο ηνλ ρξφλν, ν ζπλαηζζεκαηηζκφο, ν ηχπνο ζπκθσλίαο, ν 

ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ, ε χπαξμε δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο θαη ε αλάιεςε 

θηλδχλνπ. Σέινο έγηλε αλαθνξά ζε θάπνηα πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Διιήλσλ 

δηαπξαγκαηεπηψλ. 

  



 
 

 
69 

Κεθάιαην 6. Παξαδείγκαηα από δηεζλείο εκπνξηθέο 

δηαπξαγκαηεύζεηο ζηελ Διιάδα 

 

6.1 Πξόζθαηεο πεξηπηώζεηο δηεζλώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζε ε Pricewaterhouse Coopers (PwC) γηα 

ην 2016 ζηελ Διιάδα αγνξάδνπλ νη μέλνη, ελψ νη Έιιελεο θαηά θαλφλα πσινχλ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. πλνιηθά, πέξπζη ζηελ Διιάδα άιιαμαλ ρέξηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία αμίαο 4,4 δηζ. επξψ κέζα απφ 38 ζπλαιιαγέο. ηηο παξαπάλσ ζπλαιιαγέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθνπνηήζεηο κέζσ ΣΑΗΠΔΓ θαη νη θηλήζεηο απνεπέλδπζεο 

ησλ ηξαπεδψλ απφ κε ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σφζν ε αμία φζν θαη ν αξηζκφο ησλ 

ζπλαιιαγψλ είλαη ζεκαληηθά απμεκέλα. Δηδηθφηεξα, ε αμία ησλ εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ αλήιζε ζε 4,4 δηζ. επξψ θαη είλαη θαηά πεξίπνπ 2,5 θνξέο πςειφηεξε 

απφ εθείλε πνπ είρε ζεκεησζεί ην 2015 (PwC, 2017). 

πλνιηθά 11 εμαγνξέο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ απφ μέλα επελδπηηθά ζρήκαηα 

πινπνηήζεθαλ ην 2016. Οη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο πνπ κεηαβηβάζζεθε ηνπιάρηζηνλ ε 

θαηαζηαηηθή πιεηνςεθία (33,3%) ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ ζε μέλνπο νκίινπο 

ήηαλ νη εμήο (BusinessNews, 10/3/2017): 

 Ο γεξκαληθφο φκηινο ERGO International A.G απέθηεζε κέζσ ηεο ηξάπεδαο 

Πεηξαηψο ην 100% ηνπ κεηνρθνχ θεθαιαίνπ ηεο «ATE Αζθαιηζηηθή ΑΔ, έλαληη 

ηηκήκαηνο 90,1 εθαη. επξψ, 

 Ο ακεξηθαληθφο επελδπηηθφο φκηινο Oak tree Capital Management πξνρψξεζε ζε 

εμαγνξά πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ ηεο Sani S.A θαη Ikos S.A, 

 Ζ ακεξηθαληθή εηαηξεία Basketo Inc. πνπ είλαη δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, εμαγφξαζε ηελ εηαηξεία εμαγσγήο ιαδηνχ «Your Greek 

Olive Oil», 

 Ζ απζηξηαθή εηαηξεία Dunapack Mosburger GmbH, ζπγαηξηθή ηεο Prinzhorn 

Holding GmbH, εμαγφξαζε ηελ εηαηξεία «Βηνθπη πζθεπαζίεο ΑΔΒΔ», 

 Ο ακεξηθαληθφο ηδησηηθφο φκηινο Amerra Capital Management LLC εμαγφξαζε ην 

90% ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Global Finance S.A ζηελ Αλδξνκέδα έλαληη 86,6 εθαη. 

επξψ, 

 Ζ νιιαλδηθή Home Holdings εμαγφξαζε ην 97,3% ηεο Ηνληθήο Ξελνδνρεηαθήο 

(Athens Hilton) έλαληη 77,1 εθαη. επξψ, 
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 Ο βειγηθφο βηνκεραληθφο φκηινο εμαγφξαζε 2 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηελ 

Pentaplast A.E θαη ηελ Γέιηα Υεκηθή Α.Δ. 

 Ο ηηαιηθφο φκηινο Exin Group εμαγφξαζε κεξίδην ηεο <AIG Διιάο Α.Δ.>, 

 Ζ νιιαλδηθή επελδπηηθή εηαηξεία Impala Invest B.V. απέθηεζε ζηξαηεγηθή 

ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ ζρήκα ηεο Αθνη Υησηάθε ΑΒΔΔ απφ ηελ Σξάπεδα 

Υαλίσλ θαη 

 Ζ γαιιηθή εηαηξεία Emaro SAS εμαγφξαζε ην 45% ηεο Laboratoires Lavipharm 

S.A ζπγαηξηθή ηεο εηζεγκέλεο Lavipharm έλαληη πνζνχ 1,1 εθαη. επξψ. 

 Ζ πψιεζε Finansabank απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα πνπ δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ 

ξφιν δηαδξακάηηζε ε πψιεζε απηή πνπ απφ κφλε ηεο αληηζηνηρνχζε ζην 62% ηεο 

αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Υσξίο απηή, ε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ δηεζλψλ εμαγνξψλ 

αλέξρεηαη ζηα 1,62 δηζ. επξψ. 

O Αλέζηεο Νηφθαο ζε ειεθηξνληθφ άξζνξν ηνπ ζηε BusinessNews (10/3/2017) 

ζρνιηάδεη φηη αλαπφθεπθηα ην 2016 ραξαθηεξίζηεθε απφ ηηο απνεπέλδπζεηο ησλ 

ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ απφ ηα δεπηεξεχνληα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία (non-core 

assets). ρεδφλ 3,3 δηζ. απέθεξαλ απηέο νη απνεπελδχζεηο θαη απνηεινχλ ην 75% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ζπλαιιαγψλ. Αλ ζ’ απηά πξνζηεζεί θαη ην πεξίπνπ 0,5 δηζ. επξψ πνπ 

πξνέθπςε απφ ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο (ΟΛΠ, Αζηέξαο θ.ιπ.), ηφηε ην 2016 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απηφ πνπ ε αγνξά νλνκάδεη σο ζρεδφλ ππνρξεσηηθέο 

απνεπελδχζεηο. Υσξίο απηέο, ν θχθινο ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

εμαγνξψλ ζηε ρψξα καο ζα ήηαλ πνιχ κηθξφο, ηεο ηάμεσο ησλ 600 εθαη. Δπξψ θαη είλαη 

πξνθαλέο φηη νη μέλνη αγνξαζηέο επηρεηξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ θάκςε ησλ αμηψλ 

ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο καο. πγθεθξηκέλα πέξπζη, νη έμη ζηηο 10 

ζπλαιιαγέο αθνξνχζαλ ζε εμαγνξέο ειιεληθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ μέλνπο 

επελδπηέο. Αληίζεηα ιίγεο ήηαλ νη «εμεξρφκελεο» ζπλαιιαγέο, δειαδή νη εμαγνξέο 

μέλσλ επηρεηξήζεσλ απφ ειιεληθά ζπκθέξνληα  

Απφ ηα παξαπάλσ επηιέρζεθαλ θαη αλαιχνληαη δηεμνδηθφηεξα ε πψιεζε 

Finansbank απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ζηελ (Qatar National Bank S.A.Q.- QNB) θαη ε 

κεηαβίβαζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο (ΟΛΠ) απφ ην ειιεληθφ δεκφζην ζηνλ 

φκηιν Cosco απφ ην Υνλγθ-Κνλγθ.  



 
 

 
71 

6.2 Η πεξίπησζε ηεο Finansbank 

ηηο 10 Ηνπλίνπ ηνπ 2016 νινθιεξψζεθε θαη ηππηθά ε πψιεζε ηεο Finansbank, 

ζπγαηξηθήο ηνπ νκίινπ Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ Σνπξθία, ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηνπ 

Καηάξ (Qatar National Bank S.A.Q. - QNB). Όπσο αλαθνηλψζεθε ζηηο 15/06/2016 απφ 

ηελ Δζληθή, πσιήζεθε ην 99,81% ηεο Finansbank ζηελ QNB έλαληη 2,75 δηζ. επξψ. 

Δπηπιένλ, ε QNB αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα απνπιεξψζεη δάλεην κεησκέλεο 

εμαζθάιηζεο, χςνπο 830 εθαη. δνιαξίσλ, πνπ είρε ρνξεγήζεη ε ΔΣΔ ζηε Finansbank. 

Έηζη, ην ζπλνιηθφ φθεινο γηα ηνλ φκηιν Δζληθήο ζε ξεπζηφηεηα ζα αλέιζεη ζηα 3,6 

δηζ. επξψ. Ο αξρηθφο ζθνπφο ηεο ΔΣΔ ήηαλ ε αχμεζε ξεπζηφηεηαο απφ ηελ πψιεζε 

ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ζηελ Σνπξθία, ψζηε λα κεηψζεη ζεκαληηθά ην ρξεκαηνδνηηθφ ηεο 

θφζηνο, κελ αλαλεψλνληαο ηα νκφινγα ηνπ Ππιψλα ΗΗ θαη κεηψλνληαο αληίζηνηρα ηελ 

έθζεζή ηεο ζηνλ κεραληζκφ έθηαθηεο ελίζρπζεο ζε ξεπζηφηεηα, ηνλ γλσζηφ ELA, 

γξάθεη ν Παπαδνγηάλλεο Γηάλλεο ζηελ Καζεκεξηλή (16/6/2016). 

Όπσο αλαθνηλψζεθε απφ ηελ ΔΣΔ, ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο ηεο 

Finasbank νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ pro forma δείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ (CET1) γηα ην 

α΄ ηξίκελν ηνπ 2016 πεξίπνπ θαηά 740 κνλάδεο βάζεο. Απηή ε θεθαιαηαθή ελίζρπζε 

αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα ηελ απνπιεξσκή, κεηά ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ 

Μεραληζκνχ ηεο ΔΚΣ, ησλ κεηαηξέςηκσλ ππφ αίξεζε νκνινγηψλ (CoCos) χςνπο 2 

δηζ. επξψ πνπ εμέδσζε ε ΔΣΔ ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο 

(Παπαδνγηάλλεο, 16/6/2016). Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, θ. 

Λεσλίδαο Φξαγθηαδάθεο, κε αθνξκή ηε ζπλαιιαγή, δήισζε ηα εμήο: «Η πώιεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο καο ζηε Finansbank αληηθαηνπηξίδεη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα κε ηελ νπνία ε 

ηξάπεδα επηδηώθεη λα δεκηνπξγεί αμία γηα ηνπο κεηόρνπο ηεο θαη παξάιιεια λα ηεξεί ηηο 

δεζκεύζεηο ηεο. Η ΔΤΔ είλαη ζήκεξα ε ηζρπξόηεξε ηξάπεδα ζηελ Διιάδα ζε όξνπο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ξεπζηόηεηαο θαη ζα εθαξκόζεη από ζέζε ηζρύνο ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο, πνπ απνζθνπεί ζε ηξεηο βαζηθνύο ζηόρνπο: ζηελ αύμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ηεο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο θαη ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο αλάθακςεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Χαίξνκαη ηδηαίηεξα πνπ ν λένο 

ηδηνθηήηεο ηεο Finansbank, ε QNB, έρεη καθξνπξόζεζκν ζηξαηεγηθό ελδηαθέξνλ ζηελ 

Τνπξθία θαη ζα ζπλερίζεη λα αλαπηύζζεη θαη λα εληζρύεη ηελ ηξάπεδα». 

Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ησλ εμήο θνξέσλ: (i) 

ηνπ Δπνπηηθνχ Φνξέα ησλ Σνπξθηθψλ Σξαπεδψλ (BRSA), (ii) ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

ηνπ Καηάξ, (iii) ηνπ πκβνπιίνπ Αληαγσληζκνχ ηεο Σνπξθίαο, (iv) ηεο Δπηηξνπήο ηεο 
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Σνπξθηθήο Κεθαιαηαγνξάο θαη (v) ηνπ Σνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Οη 

χκβνπινη ηεο πλαιιαγήο ήηαλ ε Goldman Sachs International θαη ε Morgan Stanley 

& Co. International plc, πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ σο νηθνλνκηθνί ζχκβνπινη γηα ηελ 

ΔΣΔ, ελψ ε Freshfields Bruckhaus Deringer, ελεξγεί σο λνκηθφο ζχκβνπινο γηα ηελ 

ΔΣΔ. 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Δζληθήο θαη γεληθά ε δηνίθεζε είραλ θαζαξή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ Finansbank, φηη δελ ζα πνπινχζαλ αλ νη πξνζθνξέο δελ ήηαλ 

αληαγσληζηηθέο ε Δζληθή ζα αθπξψζεη ηελ δηαδηθαζία πψιεζεο ηεο Finansbank 

αλαθέξεηαη ζε άξζξν ησλ Bankingnews ζηηο 20/12/2015.  

Ση ζεκαίλεη φκσο αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο; Ζ Δζληθή ηξάπεδα δελ ζα δερζεί 

πξνζθνξά θάησ απφ ηα 3 δηο πνπ είλαη θαη ε ινγηζηηθή αμία πεξίπνπ ηεο Finansbank. 

Δπεηδή ε Δζληθή έρεη απνθαζίζεη λα απνπιεξψζεη φζν ην δπλαηφ γξεγνξφηεξα ηα 

Cocos ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, απνδεηά ηελ επίζπεπζε ηεο 

πψιεζε ηεο Finansbank. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ν ρξνληθφο ζηφρνο είλαη πψιεζε ην 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015, ψζηε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαη λα εθηακηεπηεί ην 

ηίκεκα ζε ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο άξα κέζα ηνπ 2016. Πάλησο κε βάζε ηηο ελδείμεηο, ε 

Δζληθή Σξάπεδα έρεη αλαθέξεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ φηη έρεη 

απνδερζεί φηη ην ηίκεκα ηεο Finansbank είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ 

δειαδή κηα θνξά ηε ινγηζηηθή αμία ηεο (book value), φζα είλαη δειαδή θαη ηα 

θεθάιαηα ηεο Finansbank. Oη κεγαιχηεξεο πξνζθνξέο γηα ηελ Finansbank ήηαλ απφ 

ηελ εζληθή ηξάπεδα ηνπ Καηάξ, ηελ ηνπξθηθή ηξάπεδα Garanti ελψ ππήξραλ θαη άιινη 

ελδηαθεξφκελνη. (Παπαδνγηάλλεο, 16/6/2016). Με βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ φηαλ ε Δζληθή 

εθηακίεπζε ην πνζφ ηνπ ηηκήκαηνο, απνπιήξσζε ηα 2 δηζεθ. Cocos, δειαδή ζηα κέζα 

ηνπ 2016. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο ηεο Finansbank, ε ΔΣΔ είλαη ε 3ε 

ηξάπεδα ζηελ Διιάδα κε βάζε ην κέζν ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ. 

Ζ Δζληθή έραζε έλα ζεκαληηθφηαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε βάζε ηελ ινγηζηηθή 

απεηθφληζε ησλ κεγεζψλ ηεο Finansbank αιιά επεηδή επί 9 ρξφληα δελ έρεη πάξεη νχηε 

1 επξψ κέξηζκα ε πψιεζε ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί κε φξνπο ηηκήκαηνο ζε ζχγθξηζε 

κε ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο. Σν 2006. επελδχζεθαλ 5,5 δηζεθαηνκκχξηα . επξψ γηα ηελ 

αγνξά ηεο Finansbank θαη ην 2016 πήξε πίζσ ιηγφηεξα ζα πάξεη πίζσ 3,58 

δηζεθαηνκκχξηα . επξψ (ηίκεκα 2,75 δηο θαη 830 εθ απνπιεξσκή νκνιφγνπ. 

Σειηθά ε Δζληθή έραζε ή θέξδηζε απφ ηελ πψιεζε ηεο ηνπξθηθήο ζπγαηξηθή ηεο; 

Σν εμσηεξηθφ πιαίζην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πψιεζεο ζεκειηψλεηαη απφ ηε ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε ηεο ΔΣΔ λα πνπιήζεη ην 100% ηεο Finansbank έσο ην ηέινο ηνπ 2016. Ζ 
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Δζληθή απνηίκεζε ζην θεθαιαηαθφ πιάλν θαη ζην πιάλν αλαδηάξζξσζεο ηελ 

Finansbank ζηα 3 δηζεθ. δειαδή κηα θνξά ηελ ινγηζηηθή αμία θαη ε Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ (DGcom) απνδέρζεθε απηή ηελ απνηίκεζε. Παξάιιεια φκσο ε 

ίδηα επηηξνπή ππαγφξεπζε ε πψιεζε ηεο Finansbank λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο 

θαιχηεξνπο δπλαηνχο φξνπο, εθφζνλ ε Δζληθή έρεη αλαθεθαιαηνπνηεζεί πιήξσο. Έηζη 

αλ π.ρ. ίζρπε φηη ην Γεθέκβξην ηνπ 2015 ε Δζληθή πξέπεη λα πνπιήζεη ηελ Finansbank 

ππνρξεσηηθά ζα εκθαλίδνληαλ 2-3 ελδηαθεξφκελνη, ζα ππέβαιιαλ εμεπηειηζηηθέο 

πξνζθνξέο θαη ε Δζληθή ζα ππνρξεσλφηαλ λα πνπιήζεη. Όκσο ε DGCom έρεη δερζεί 

φηη ε Finansbank πξέπεη λα πσιεζεί ζηε δίθαηε ηηκή πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ε 

ινγηζηηθή ηεο αμίαο, δειαδή ηα 3 δηζεθαηνκκχξηα. Δπξψ (Bankingnews, 20/12/2015). 

Σν ηδαληθφ ζα ήηαλ λα πσιεζεί φζν θφζηηζε ζηελ Δζληθή επέλδπζε ζσξεπηηθά 

απφ ην 2006 πεξί ηα 5,5 δηζεθαηνκκχξηα. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ε δηνίθεζε 

Σνπξθνιηά έραζε κηα κεγάιε επθαηξία φηαλ ην Καηάξ πξνζέθεξε 5,5 δηζεθαηνκκχξηα. 

δειαδή φζν θφζηηζε ε Finansbank αιιά ε Δζληθή απέξξηςε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

(Bankingnews, 20/12/2015). 

Φζάλνληαο ζην ζήκεξα, ε Δζληθή κε φξνπο απφζβεζεο επέλδπζεο απφ ην 2006 

έσο ην 2015 δελ θέξδηζε ηίπνηα θαζψο ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Σνπξθίαο είρε 

επηβάιιεη ηφζνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηα θέξδε ηεο Finansbank απνζεκαηνπνηνχληαλ θαη 

έκελαλ ζηελ Σνπξθία. Οη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο εκθάληδαλ θέξδε αιιά πνηέ δελ 

ήξζαλ ζηελ Διιάδα. Πξάγκαηη, ε θεληξηθή ηξάπεδα απαγφξεπε ζηε Finansbank λα 

επηζηξέςεη θεθάιαηα ζην κέηνρν (Δζληθή Σξάπεδα) κε ην επηρείξεκα φηη ε αλάπηπμή 

ηεο, ε πηζησηηθή επέθηαζε πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη κε ζπλερή ελίζρπζε ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο. Έηζη, απφ ηα πνιιά θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ε Finansbank φια 

απηά ηα ρξφληα απφ ην 2006 θαη κεηά, ε Δζληθή ηξάπεδα ζηεξνχληαλ έζησ θαη 

ειάρηζηεο εηήζηαο απφδνζεο ηεο επέλδπζήο ηεο. Αληίζεηα, ε Finansbank ήηαλ 

ειεχζεξε λα επελδχεη φπνπ ζέιεη ζηελ Σνπξθία θαη λα θαηαζθεπάδεη κέρξη 

νπξαλνμχζηεο γηα ηε ζηέγαζε ησλ αθξηβνπιεξσκέλσλ ζηειερψλ ηεο φπσο ηνλ πχξγν 

Crystal Towel πνπ θφζηηζε πάλσ απφ 300 εθαη. δνιάξηα (Marketfair, 23/12/2015). 

Τπνινγίδνληαο ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ηφηε, ε Finansbank δηαζέηεη 3,1 δηζεθ. 

θεθάιαηα ζε επξψ θαη θεθαιαηνπνίεζε 5,5 δηζεθ. ή 17,5 δηζεθ. ηνπξθηθέο ιίξεο πνπ 

ζεκαίλεη ηηκή πξνο ινγηζηηθή αμία (P/BV) 1,77 ηηκή πξνο ινγηζηηθή αμία φηαλ ε 2
ε
 

κεγαιχηεξε ηνχξθηθε ηξάπεδα, ε Garanti έρεη 31 δηζεθ. ιίξεο Σνπξθίαο 

θεθαιαηνπνίεζε (9,8 δηζεθ. Δπξψ) θαη ηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζε 28 δηζεθ. ηνπξθηθέο 

ιίξεο πνπ ζεκαίλεη 1,1 ηηκή πξνο ινγηζηηθή αμία (Bankingnews, 20/12/2015) 
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6.2.1 Σύγθξηζε απνηειεζκάησλ δηαπξαγκάηεπζεο αγνξάο θαη 

πώιεζεο 

πγθξίλνληαο ηηο δχν δηαπξαγκαηεχζεηο, ζε άξζξν ησλ Bankingnews 

(20/12/2015), απηή ηεο αγνξάο ηνλ Απξίιην ηνπ 2006 θαη απηή ηεο πψιεζεο ηνλ 

Γεθέκβξην 2015, γίλεηαη κηα αλαδξνκή ζηα πξνεγνχκελα 9 ρξφληα πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπνζεηεί ην πιαίζην εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 

Σν 2006, πνπ ε νηθνλνκία ηεο Σνπξθίαο έηξερε κε ξπζκφ αλάπηπμεο 6,9% θαη 

φινη νη μέλνη ήζειαλ λα επελδχζνπλ είηε ζε παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο είηε ζε 

ηξάπεδεο. ε Δζληθή Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ εμαγνξά ηνπ 46% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ 

θαη ηνπ 100% ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο ηνπξθηθήο ηξάπεδαο Finansbank, έλαληη 

ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο 2,774 δηζεθαηνκκχξηα. δνιαξίσλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 451 εθαη. 

δνιάξηα αθνξνχλ ηηο πξνλνκηνχρεο (ηδξπηηθέο) κεηνρέο θαη ηα 2,323 δηζ. δνιάξηα 

αθνξνχλ ηηο θνηλέο κεηνρέο. Ζ Δζληθή ηξάπεδα φκσο πιήξσζε ζπλνιηθά πάλσ απφ 5 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα λα απνθηήζεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Finansbank. 

ηε ζχγθξηζε απηή ζπλππνινγίδεηαη φηη ε Finansbank απφ ηφηε πνπ 

εμαγνξάζηεθε έσο ζήκεξα εκθαλίδεη θέξδε. Όκσο, ηα θέξδε απηά 

απνζεκαηνπνηνχληαλ θαζψο ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Σνπξθίαο ππνρξέσλε ηηο 

ηξάπεδεο θαη ηελ Finansbank λα δηαθξαηνχλ πνιιά θεθάιαηα ψζηε λα εκθαλίδνπλ 

πνιχ πςεινχο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Έηζη εμεγείηαη γηαηί ν ζπλνιηθφο 

δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Finansbank είλαη ζρεηηθά πςειφο γχξσ ζην 17%. 

Ζ Δζληθή είρε ινηπφλ δχν επηινγέο ή λα κελ παίξλεη κέξηζκα θαη λα 

απνζεκαηνπνηεί ηα θέξδε λα ηα κεηαηξέπεη ζε θεθάιαην δειαδή ή λα παίξλεη κέξηζκα 

αιιά ζα ππνρξεσλφηαλ λα πινπνηεί απμήζεηο θεθαιαίνπ. Απνθαζίζηεθε ινηπφλ ε 

Δζληθή λα απνζεκαηνπνηεί ην κέξηζκα πνπ ηεο αλαινγνχζε ζηελ Finansbank ζηελ 

ζπγαηξηθή ηεο θαη λα κελ παίξλεη κέξηζκα. 

Σαπηφρξνλα, ε νηθνλνκία ηεο Σνπξθίαο έγηλε αζηαζήο. Οη ππνηηκήζεηο ζηελ 

ηνπξθηθή ιίξα ήηαλ ζπλερείο θάλνληαο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θζελφηεξα ζην μέλν 

λφκηζκα. Γηα παξάδεηγκα φηαλ έγηλε ε εμαγνξά ην 2006 ε ηζνηηκία ζηηο 31 Μαξηίνπ 

2006 ήηαλ: €1.00 = 1,6311 ηνπξθηθέο ιίξεο θαη $1.00 = 1.3470 ηνπξθηθέο ιίξεο. Σελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία είλαη 1 επξψ=3,4 ηνπξθηθέο ιίξεο. Με 

άιια ιφγηα κε ηα ίδηα επξψ αγνξάδεηο ζήκεξα δηπιάζηαο αμίαο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απφ φηη αγφξαδεο πξηλ 10 ρξφληα (Marketfair, 23/12/2015). 
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Δπίζεο πιένλ νη απνηηκήζεηο ησλ ηξαπεδψλ έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί θαη δελ είλαη 

πηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ιάκπεη ηφζν ζηελ Σνπξθία φζν θαη γεληθφηεξα ζηελ 

Δπξψπε θαζψο έρεη κεησζεί ε απνδνηηθφηεηά ηνπο. πλεπψο νη αμίεο πνπ 

εμαγνξάδνληαη είλαη κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα πξν 10εηίαο επίπεδα (Marketfair, 

23/12/2015). 

Ζ πψιεζε έγηλε κε ηηκή πξνο ινγηζηηθή αμία (P/BV) ζην 1,07 δειαδή ην ηίκεκα 

είλαη 1,07 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Finansbank, φηαλ κέζνο ιφγνο 

ησλ ηνπξθηθψλ ηξαπεδψλ ζην Υξεκαηηζηήξην είλαη ζην 0,79. Όκσο δελ είλαη ζσζηφ, 

δηφηη ζηα 2,75 δηζ. επξψ ηνπ ηηκήκαηνο έρνπλ πξνζηεζεί θαη ηα 830 εθαη. δνιάξηα πνπ 

έρεη επελδχζεη ε Δζληθή Σξάπεδα ζε νκφινγα ηεο Finansbank. Με άιια ιφγηα ν 

πξαγκαηηθφο ιφγνο P/BV πνπ γίλεηαη ε ζπλαιιαγή είλαη γχξσ ζην 0,82 θνξέο ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο Finansbank, δειαδή ζην κέζν φξν ησλ άιισλ ηξαπεδψλ (Marketfair, 

(23/12/2015). 

πκπεξαζκαηηθά, ην απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πψιεζεο ινηπφλ, 

απνθηψληαο ην 100% ηεο Finansbank είλαη κηα ηηκή πνπ ραξαθηεξίδεηαη ρακειή. 

Μάιηζηα αλ ππνινγηζηεί θαη έλα αζθάιηζηξν θηλδχλνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο Finansbank, 

ηελ αχμεζε κεξηδίσλ ή γεληθφηεξα ηελ αχμεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε δίθαηε 

ηηκή είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 δηζεθαηνκκχξηα ελψ ε πιεξσκή πάλσ απφ 5 δηζεθαηνκκχξηα 

γηα ηελ αληίζηνηρε αγνξά ηεο, ην 2006, ραξαθηεξίζηεθε ηφηε απφ δηεζλείο αλαιπηέο σο 

κηα θαιή αιιά πνιχ αθξηβή εμαγνξά θαζψο ην ηίκεκα εμαγνξάο θηλήζεθε πνιχ πάλσ 

απφ ηα επίπεδα ηνπ 3,6 P/BV, γεγνλφο πνπ αληαλαθινχζε ηελ πςειή θεξδνθνξία θαη 

απνδνηηθφηεηα ηεο ηξάπεδαο ( Μarketfair, 23/12/2015)  

Σν απνηέιεζκα απηφ πέξαλ απφ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ζε παξάγνληεο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ πιαηζίνπ, ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ην μέλν θπβεξλεηηθφ έιεγρν 

(θεληξηθή ηξάπεδα Σνπξθίαο) πνπ επεξέαζε ην απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

ησλ εμσηεξηθψλ κεηφρσλ (επξσπατθή επηηξνπή αληαγσληζκνχ) πνπ δεκηνχξγεζε ηελ 

αλαγθαζηηθή ππνρξέσζε πψιεζεο, ζπκθσλεί θαη κε ηε κειέηε ησλ Yurtsever θ.ά. 

(2010) φπνπ εμέηαζαλ ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ εγρψξησλ θαη δηεζλψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην Παηρλίδη δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ Kelley γηα λα 

κεηξήζνπλ ην θέξδνο πνπ επηηεχρζεθε. ην δείγκα δηεζλνχο δηαπξαγκάηεπζεο 

ζπκκεηείραλ 58 άηνκα, 29 Σνχξθνη θαη 29 Δπξσπαίνη θνηηεηέο θαη θάλεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο βαζκνινγίεο ζρεηηθά κε ηελ εζθαικέλε απφδνζε 

πιεξνθνξηψλ, ηε δηαπξνζσπηθή έιμε, ηελ αμηνιφγεζε ησλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαη ηελ 

http://www.marketfair.gr/details.php?id=1777
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ηθαλνπνίεζε απφ ην απνηέιεζκα απφ ηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

επηζεκαίλνληαο ηε δηαθνξά ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. 

6.3 Δμαγνξά ΟΛΠ από Cosco Group  

Σν 2016, κε πξνζθνξά 368,5 εθαη. επξψ πνπ μεπεξλά καδί κε ηηο επελδχζεηο ηα 

714 εθαη. επξψ, ε Cosco Group (Hong Kong) Limited αλαθεξχρζεθε απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηνπ Σακείνπ Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο Γεκνζίνπ (ΣΑΗΠΔΓ) 

πξνηηκεηένο επελδπηήο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ πιεηνςεθηθνχ πνζνζηνχ ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο. Σν ζπλνιηθφ φθεινο γηα ην Γεκφζην 

ππνινγίδεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ Σακείνπ ζην 1,5 δηζ. επξψ. Παξάιιεια, κε βάζε 

κειέηεο ηνπ ΗΟΒΔ, ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο αιιά θαη μέλσλ νίθσλ, αχμεζε ηεο 

δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αιιά θαη γεληθφηεξε αλάπηπμε ηνπ ιηκέλα ηνπ 

Πεηξαηά, φπσο απηή πξνβιέπεη θαη ζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηεο Cosco, εθηηκάηαη φηη 

κπνξεί λα πξνζθέξεη καθξνπξφζεζκα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία επηπιένλ εηήζηα έζνδα 

ηεο ηάμεο ησλ 5,1 δηζ. επξψ εηεζίσο θαη λα πξνζζέζεη 125.000 ζέζεηο εξγαζίαο 

(Μπέιινο, 21/1/2016).  

Ζ λέα πξνζθνξά ηεο Cosco επηκεξίδεηαη ζε 368,5 εθαη. επξψ ή 22 επξψ αλά 

κεηνρή γηα ην 67% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηζεγκέλεο θαη άιια 350 εθαη. επξψ 

ζε επελδχζεηο ζε βάζνο ρξφλνπ. Ζ πξνζθνξά γηα ηηο κεηνρέο απνηηκά έηζη ηνλ ΟΛΠ 

ζηα 550 εθαη. επξψ έλαληη ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο 323,750 εθαη. επξψ (12,95 επξψ 

αλά κεηνρή) ζην θιείζηκν ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηελ ίδηα κέξα. Ο φκηινο 

πξνζέθεξε δειαδή ππεξηίκεκα (premium) ηεο ηάμεο ηνπ 69,68% επί ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο ζην ρζεζηλφ θιείζηκν ηεο αγνξάο. Πέξαλ φκσο ηνπ ηηκήκαηνο γηα ην 67%, ε 

Cosco δεζκεχζεθε επίζεο γηα επελδχζεηο χςνπο 296 εθαη. επξψ ζε νξίδνληα πεληαεηίαο 

θαη άιισλ 50 εθαη. επξψ θαηά ηελ ακέζσο επφκελε πεληαεηία. Απηέο αθνξνχλ θαηά 

θχξην ιφγν ηε λαππεγνεπηζθεπή, ηελ θξνπαδηέξα, ηελ επηζθεπή θαη αλάπηπμε ηνπ 

πξνβιήηα Η, ηε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ πξνβιεηψλ ηνπ ιηκέλα επηβαηψλ θαη ην 

car terminal. 

χκθσλα κε ην ΣΑΗΠΔΓ, ε ζπλνιηθή αμία ηεο ζπκθσλίαο αλέξρεηαη ζε 1,5 δηζ. 

επξψ, θαζψο πεξηιακβάλεη πέξαλ ηεο πξνζθνξάο ησλ 368,5 εθαη. επξψ, ππνρξεσηηθέο 

επελδχζεηο χςνπο 350 εθαη. επξψ θαη ηα αλακελφκελα έζνδα ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ 

απφ ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο (αληάιιαγκα παξαρψξεζεο ζε πνζνζηφ 3,5% ηνπ 
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θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ΟΛΠ), αλακελφκελνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηεο ηάμεο ησλ 410 εθαη. 

επξψ. ην ζπλνιηθφ πνζφ ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε ηα αλακελφκελα κεξίζκαηα θαη νη 

ηφθνη πνπ ζα εηζπξαρζνχλ απφ ην ΣΑΗΠΔΓ, θαζψο θαη νη εθηηκψκελεο (πέξαλ ησλ 

ειάρηζησλ ππνρξεσηηθψλ) επελδχζεηο κέρξη ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο ην 2052 

(Μπέιινο, 21/1/2016). 

Ζ απφθαζε ηνπ ΣΑΗΠΔΓ λα θάλεη δεθηή ηελ πξνζθνξά ηεο Cosco Group βάδεη 

ηέινο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πνπ μεθίλεζε ζηηο 5 Μαξηίνπ ηνπ 2014 θαη αλνίγεη 

ηνλ δξφκν γηα ηε δηαδηθαζία ππνγξαθήο θαη θχξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ θεηκέλσλ. Απηά 

είλαη ε ζχκβαζε πψιεζεο κεηνρψλ, ε ζπκθσλία κεηφρσλ -πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο ζρέζεηο 

Γεκνζίνπ, ην νπνίν παξακέλεη κέηνρνο κεηνςεθίαο θαη Cosco- θαη ε ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο ειιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ζ ηειεπηαία εγθξίζεθεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ ηνπ ΟΛΠ θαη ην θείκελν ηεο ζπκθσλίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

ππνβιήζεθε άκεζα ζην Διεγθηηθφ πλέδξην γηα πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ε δε ζχκβαζε 

αγνξαπσιεζίαο κεηνρψλ ππνγξάθεθε κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 

ελψ ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο θαηαηέζεθε πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή.  

6.3.1 Απνηίκεζε δηαπξαγκάηεπζεο ΤΑΙΠΔΓ-Cosco 

Αξρηθά, απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 σο ην Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ γίλνληαλ 

δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαθνίλσζε απφ ηνλ ηφηε ππνπξγφ Ναπηηιίαο, 

φηη ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία COSCO θαη ν Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο (OLP) 

θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία γηα ηελ επέλδπζε 230 εθαηνκκπξίσλ επξψ (308,9 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα) ζηνλ Πεηξαηά (www.enterprisegreece.gov.gr, 13/11/2013). 

Ζ αξρηθή ζπκθσλία ηνπ 2013 πξνέβιεπε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνχ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο. χκθσλα κε ηε λέα 

ζπκθσλία, ε PCT δελ ζα ππφθεηηαη πιένλ ζηελ εγγπεκέλε ειάρηζηε πιεξσκή έσο ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο πξνβιήηαο 3 θαη κέρξη ην 

ΑΔΠ ηεο Διιάδαο λα επηζηξέςεη ζην επίπεδν ηνπ 2008 ζπλ κία επηπξφζζεηε αχμεζε 

2% εηεζίσο. 

Ζ λέα επέλδπζε ζα δεκηνπξγνχζε άκεζα 700 επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

πεξίπνπ 1.500 έκκεζα ζηε ρψξα κε ηα πνζνζηά αλεξγίαο απφ ην 2010 θαη ηε βαζηά 

χθεζε. Ζ ζπκθσλία είρε ήδε επηθπξσζεί απφ ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ δχν 

εηαηξεηψλ θαη ε ζπκθσλία έπξεπε λα εγθξηζεί απφ ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην πξηλ ηεζεί 

ζε ηζρχ. 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/
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Με ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο PCT, ε ζπλνιηθή αμία ησλ επελδχζεσλ 

ηεο COSCO ζην ιηκάλη ζα έθηαλε ηα 500 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ν ΟΛΠ ζα είρε ηα 

επφκελα ρξφληα ηελ ηθαλφηεηα λα ρεηξίδεηαη έσο θαη 6,2 εθαηνκκχξηα TEU εηεζίσο, 

ηξεηο θνξέο πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ δηαρεηξηδφηαλ ην 2012. χκθσλα κε κηα 35εηή 

ζπκθσλία παξαρψξεζεο, ζηφρνο είλαη ην ιηκαλη ηνπ Πεηξαηά λα κεηαηξαπεί ζε 

θνξπθαίν ηεξκαηηθφ ζηαζκψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ  

ηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ην πεξηνδηθφ Containerisation International δείρλνπλ φηη 

ν Πεηξαηάο ηνπνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2011 θαη ην 2012 κεηαμχ ησλ 100 

κεγάισλ ιηκαληψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηνλ θφζκν φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ηεο 

θπθινθνξίαο θαη απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία 

ζα απμαλε ηηο επελδχζεηο ηεο ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε κειέηε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, 

ε παξαρψξεζε ηνπ Pier II ζηνλ Πεηξαηά ζηελ COSCO θαη ηα κέηξα ζα ιακβάλνληαλ ζα 

νδεγνχζαλ ζε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 2,5% κέρξη ην 2018 θαη ζηε δεκηνπξγία πεξίπνπ 

125.000 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή (www.enterprisegreece.gov.gr, 

13/11/2013). 

Ζ ηφηε ζπκθσλία δελ νινθιεξψζεθε θαη πέξαζαλ 3 ρξφληα γηα ηελ ηειηθή 

ζπκθσλία.(HuffPost 10/7/2016) αιιά αχμεζε ηα πνζά ηεο ζπκθσλίαο 

Αλαιπηηθφηεξα, νη επελδχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη νη εμήο: Αξρηθά ε Cosco 

Group ζα θαηαβάιεη πνζφ χςνπο 280,5 εθαη. επξψ ζην ΣΑΗΠΔΓ θαη ζα θαηαζηεί 

κέηνρνο 51% ηνπ ΟΛΠ. Δληφο δηαζηήκαηνο πέληε εηψλ, εθφζνλ έρεη εθπιεξψζεη φζα 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπκθσλία αγνξάο κεηνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηηπρνχο 

νινθιήξσζεο ησλ ππνρξεσηηθψλ επελδχζεσλ ζα θαηαβάιεη ζην ΣΑΗΠΔΓ επηπιένλ 88 

εθαη. επξψ θαη ζα απμήζεη ην κεξίδηφ ηεο ζηελ ΟΛΠ απφ 51% ζε 67%. Σν πνζφ ησλ 88 

εθαη. επξψ ζα θαηαηεζεί κέρξη ηφηε ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπο ηφθνπο ηνπ νπνίνπ ζα 

εηζπξάηηεη ην ειιεληθφ Γεκφζην. Σν ΣΑΗΠΔΓ ζα ζπλερίζεη λα θαηέρεη πνζνζηφ 7% 

ζηνλ ΟΛΠ.  

Ο Φψηεο Πξνβαηάο, πξφεδξνο Διιελν-θηλεδηθνχ πκβνπιίνπ αλαθέξεη φηη « όια 

απηά ηα ρξόληα, ηδηαίηεξα ηα 2,5 ηειεπηαία κε ην πξόβιεκα ηεο Cosco, είρακε πξαγκαηηθά 

βξεζεί ζε έλα αδηέμνδν. Οη Κηλέδνη ζεσξνύζαλ όηη κέρξη ηώξα έρνπκε ζπκπεξηθεξζεί όρη 

ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλόλεο ζηηο ζπλεξγαζίεο, θαη είραλε νπζηαζηηθά θεξύμεη έλα 

εκπάξγθν γηα νπνηαδήπνηε επέλδπζε θαη γηα νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα αλάκεζα ζηελ Κίλα θαη ζηελ Διιάδα. Ννκίδσ απηό ηειείσζε θαη νθείιεηαη 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/
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ζην γεγνλόο όηη έζησ θαη όπσο ηειείσζε, κε ιίγα ζθακπαλεβάζκαηα, ην ζέκα ηεο Cosco 

ζηε Βνπιή. Όκσο ηειηθά ε θπβέξλεζε απνθάζηζε λα ηηκήζεη όια απηά ηα νπνία είρε 

ζπδεηήζεη θαη είρε ππνγξάςεη, θαη θαιώο έθαλε θαη ςήθηζε θαη θύξσζε ηε ζπκθσλία ζηε 

Βνπιή. Άλνημε ακέζσο ηνπο δξόκνπο ηεο ζπλεξγαζίαο. Ήδε ν Κηλέδνο πξέζβεο ην είρε 

δειώζεη δεκόζηα ηε βξαδηά πνπ ππνγξάθεθε ε ζπκθσλία ηεο Cosco, όηη από απόςε όια 

ηα εκπόδηα αίξνληαη, είκαη ζίγνπξνο γηα πεξαηηέξσ επελδύζεηο θαη εκπνξηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο». 

πκπιεξψλεη φηη «θαη νη Κηλέδνη είλαη επραξηζηεκέλνη από ηελ πιεπξά ηνπο γηαηί 

έρνπλ επελδύζεη ζε απηή ηελ ηδέα, λα κπνύλε ζηελ Δπξώπε κέζα από ηελ Διιάδα, δειαδή 

λα νηθνδνκήζνπλ μαλά ην Γξόκνο ηνπ Μεηαμηνύ. Καη εθείλνη έρνπλ λα θεξδίζνπλ θαη 

εκείο έρνπκε λα θεξδίζνπκε, win-win ηα ιέλε νη Κηλέδνη. Τέινο ζπκπιεξώλεη όηη ην 

κνκέληνπκ είλαη ην θαηάιιειν γηα λα κε ραζεί ιεπηό πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί θνηλό 

έδαθνο ζπλεξγαζίαο θαη ζε άιινπο ηνκείο», ππεξζεκαηίδνληαο θαη ην πιαίζην πνπ 

ηνπνζέηεζε ε πνιηηηθή εγεζία ζην 2ν Ναπηηθφ πλέδξην Διιάδαο-Κίλαο πνπ νξγάλσζε 

ην Enterprise Greece ελψπηνλ εθαηνληάδσλ Κηλέδσλ θαη Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ 

αλνίγνληαο ην δξφκν γηα πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίεο (HuffPost, 10/7/2016). Έηζη ε 

ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΟΛΠ, έρεη θαη παξάπιεπξα νθέιε εθηφο απφ ην λα αλνίμεη ηνλ 

δξφκν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα 

(Μπέιινο, 21/1/2016). 

Σύλνςε 6
νπ

 θεθαιαίνπ  

Αλάκεζα ζηα παξαδείγκαηα απφ ην πξφζθαην (2016) δηαπξαγκαηεπηηθφ ηζηνξηθφ 

ηεο Διιάδαο κε δηεζλή εηαίξν, ελδεηθηηθά πξνθξίζεθαλ δπν πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ 

ζην παξφλ θεθάιαην. Απφ ηε κία επηιέρζεθε ε πψιεζε ηεο Finansbank απφ ηελ Δζληθή 

ηξάπεδα ζηελ εζληθή ηξάπεδα ηνπ Καηάξ, ελψ είρε απνθηεζεί πξηλ απφ 9 ρξφληα απφ 

ηνχξθηθα ζπκθέξνληα. Δμεηάζηεθε ην απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κέζα απφ ην 

γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ελψ ζίρηεθαλ ζέκαηα 

ηζνηηκίαο, ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο, ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ θαη ηεο ζπκβαηηθήο 

ππνρξέσζεο πξνο εμσηεξηθνχο κεηφρνπο (ζεζκνί πνπ είλαη νη αληηζπκβαιιφκελνη ζε 

νηθνλνκηθά κλεκφληα κε ηελ Διιάδα) γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο, πνπ 

επεξέαζαλ ηελ πψιεζε απηή. Απφ ηελ άιιε εμεηάζζεθε ε πψιεζε ηνπ ΟΛΠ ζηελ 

Cosco απφ ην Υνλγθ-Κνλγθ πνπ κέζα απφ κηα πνιχρξνλε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο 

κε ακθηηαιαληεπφκελν θιίκα, ηειηθψο απνηέιεζε νξφζεκν θαη άλνημε νξίδνληεο γηα 

λέεο ζπλεξγαζίεο, κεηαμχ ησλ δπν ιαψλ.  
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Κεθάιαην 7 Σπκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο:  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο έρεη πνιιαπιαζηάζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο 

επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο. Οη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο πξνέθπςαλ 

απφ ηελ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηε δηεζλή 

αγνξά θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο.  

Ζ θνπιηνχξα θαη θάπνηνη επηπιένλ παξάγνληεο, φπσο, νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί, 

λνκηθνί, θνηλσληθνί., επεξεάδνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα θαη 

δηακνξθψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή έθβαζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

Ωο κειέηε πεξίπησζεο ε Διιάδα έρεη κέηξηα απφζηαζε εμνπζίαο κε ηάζε πξνο ηα 

πάλσ δειαδή ε ηεξαξρία είλαη ζεβαζηή .Δίλαη θνιεθηηβηζηηηθή θνηλσλία θαη ηηκάηαη ε 

νκάδα θαη ε δηεπξπκέλε νηθνγέλεηα. Δίλαη κεηξίσο αξξελσπή θνηλσλία ελψ απνθεχγεη 

ζην κέγηζην ηελ αβεβαηφηεηα. έβεηαη ηηο λφξκεο πην πνιχ απφ φηη ην κειινληηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη δελ είλαη μεθάζαξν, αλ είλαη  απζηεξή ή επηεηθήο θνηλσλία ζε 

ζρέζε κε ην πψο αλαηξέθεη ηα παηδηά ηεο. 

 Οη επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο ζηελ Διιάδα ππαγνξεχνπλ φηη νη Έιιελεο 

ζέινπλ λα νηθνδνκήζνπλ πξσηίζησο ζρέζεηο παξά λα ζπλάςνπλ ζπκθσλίεο κε ηα 

άηνκα πνπ πξφθεηηαη λα θάλνπλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο καδί ηνπο. Έηζη  

επηδηψθνπλ δεζκνχο αληί ζπκθσληψλ νη ζπκθσλίεο ηνπο  είλαη γεληθέο κε θαηαγξαθή 

βαζηθψλ αξρψλ θαη ειπίδνπλ ζηε επειημία ησλ εηαίξσλ ηνπο ζε πεξίπησζε 

απξφβιεπηεο αιιαγήο,. Δπίζεο νη ζπλαληήζεηο δελ είλαη ηφζν δνκεκέλεο φζν ζε άιιεο 

θνπιηνχξεο ελψ ηα πξνγξάκκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε επειημία. 

Υξεηάδνληαη απνδείμεηο γηα λα πεηζζνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο 

αληαγσληζηηθέο αιιά εθηηκνχλ πνιχ ηηο ιχζεηο win-win. Ο θαζνξηζκφο ηεο ζπλάληεζεο 

λα επηδηψθεηαη ξαληεβνχ κε ην άηνκν πνπ ιακβάλεη απνθάζεηο θαζψο ν αλψηεξνο ζηελ 

ηεξαξρία είλαη ν ιήπηεο ηεο απφθαζεο. γηαπηφ θαη είλαη ζεκαληηθή ε γλψζε ηεο 

ηεξαξρίαο ηεο εηαηξείαο θαη ην άηνκν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 Οη ζπλαληήζεηο έρνπλ χθνο επίζεκν πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηηο πξνζθσλήζεηο . 

πληζηάηαη ν θψδηθαο ελδπκαζίαο λα είλαη ζπληεξεηηθφο, θαηά πξνηίκεζε ζε ζθνχξεο 

απνρξψζεηο. 

Ζ  πνιπρξνληθή αληίιεςή ηνπο, επηηξέπεη λα εξγάδνληαη ζε πνιιά επίπεδα αιιά 

δηαηεξνχλ αξγφ ξπζκφ. Ζ αθξίβεηα είλαη ζεκαληηθή αιιά φρη είλαη θξίζηκε, θαζψο ε 
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θαζπζηέξεζε δελ ελέρεη ζηνηρεηά πξνζβνιήο θαη ε ειιεληθή πιεπξά κπνξεί επίζεο λα 

θαζπζηεξήζεη. 

Πξνηηκάηαη ε άκεζε επαθή θαη ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ηε γιψζζα ηνπ  ζψκαηνο. 

Δίλαη επηθνηλσληαθνί θαη επηδεηθλχνπλ έληνλν ζπλαηζζεκαηηζκφ. Πνιινί άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα κηιήζνπλ ηαπηφρξνλα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ ζεσξείηαη 

θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο δείρλεη φηη ε ζπδήηεζε είλαη ελδηαθέξνπζα. Παξφιν 

πνπ ηα αγγιηθά νκηινχληαη επξέσο, θαιφ είλαη λα γίλεη εξψηεζε πεξί ηεο ρξεζηκφηεηαο 

δηεξκελέα. 

Σα πξνζσπηθά δίθηπα κπνξνχλ λα αλνίμνπλ πφξηεο θαη λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα 

πνπ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα επηιπζνχλ. Οη Έιιελεο εθηηκνχλ φζνπο 

δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο θνηλσληθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

νηθνγελεηαθή θνπιηνχξα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξέο, νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. 

Οη επηρεηξεκαηηθέο δνκέο είλαη παξαδνζηαθέο θαη γεληθά ηεξαξρηθέο. 

Οη πεξηνξηζκνί θαη νη αδπλακίεο ηεο δηαηξηβήο αλαθέξνληαη ζηελ έιιεηςε 

πξσηνγελνχο έξεπλαο. Δίλαη γεγνλφο φηη ππάξρεη βηβιηνγξαθηθφ θελφ ζρεηηθά κε ηε 

δηεζλή δηαπξαγκαηεπηηθή ζηάζε ηεο Διιάδαο. Έηζη νη πξννπηηθέο γηα κειινληηθή 

έξεπλα κπνξνχλ λα ζρεηίδνληαη κε ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ηφζν κεηαμχ εγρψξηαο θαη 

δηεζλνχο δηαπξαγκάηεπζεο, ή κεηαμχ δηεζλψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Διιάδαο γηα 

αγνξέο θαη πσιήζεηο. Δπίζεο ρξήζηκε ζα ήηαλ ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ειιεληθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ρψξεο πνπ γεηηληάδεη γεσγξαθηθά ή πνιηηηζηηθά ψζηε λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα νξζέο πξαθηηθέο ή  γηα ιάζε πνπ επαλαιακβάλνληαη ψζηε 

λα απνθεπρζνχλ. 
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