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1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παραπάνω διπλωματική διεκπεραιώθηκε με απώτερο στόχο την 

παρουσίαση όλων των εξελικτικών σταδίων και διαδικασιών των 

διαπραγματεύσεων σε χαρακτηριστικά δείγματα χωρών της Ασίας, 

συμπεριλαμβανομένου της Ινδίας, Κίνας, Ιαπωνίας, Σιγκαπούρης και Νότιας 

Κορέας. Έχοντας ως γνώμονα ότι η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε 

αφορά σε συγγράμματα ξένων ακαδημαϊκών στον χώρο των Διεθνών 

Επιχειρήσεων καθώς και ηλεκτρονικών πιστοποιημένων διευθύνσεων. 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει εκτενώς όλες τις 

ενδεχόμενες δυσκολίες, εμπόδια, στάδια που καλείται να αντιμετωπίσει ένας 

δυτικός διαπραγματευτής μέχρι την τελική επίτευξη συμφωνίας. Μελετώντας 

την εργασία συνειδητοποιούμε ότι η διαφορετικότητα στην κουλτούρα είναι 

αυτή που επιφέρει και τα όποια εμπόδια ή προβλήματα στις συναλλαγές με 

την δύση. Ωστόσο, όμως ταυτόχρονα, αντιλαμβανόμαστε ότι σε κέραια  

ζητήματα, που αφορούν τη βάση των διαπραγματεύσεων οι ομοιότητες και οι 

συγκλίνουσες απόψεις είναι αυτές που τελικώς καθιστούν εφικτή την επίτευξη 

μιας τελικής συμφωνίας. 

Αναλύοντας τις συμπεριφορές και τον τρόπο σκέψεις των αντισυμβαλλομένων 

πλευρών μπορούμε να κατανοήσουμε πως όσες και όποιες και αν είναι οι 

διαφορές που πολιτισμικά χωρίζουν την ανατολή από την δύση, υπάρχουν 

συγκεκριμένα πρωτόκολλα και κανόνες αντικειμενικής ηθικής που αμφότερες 

οι πλευρές θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να ακολουθήσουν.    
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2  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Διαπραγμάτευση είναι το στάδιο εκείνο της προφορικής ή γραπτής συζήτησης 
που διεξάγεται κατά την διάρκεια μιας διάσκεψης ανάμεσα σε δύο 
ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας κάτω από 
συγκεκριμένους και αποδεκτούς όρους. 

Στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες έχουν ως σκοπό την εύρεση και 
τον καθορισμό των όρων μιας συμφωνίας είτε πολιτικής είτε εμπορικής ή 
πολιτισμικής. Το στάδιο των διαπραγματεύσεων τερματίζεται με τη υπογραφή 
τω συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί από τους αντιπροσώπους.  

Η Διαπραγμάτευση (Negotiating) αποτελεί την διαδικασία της ανταλλαγής 
πληροφοριών και σκοπών, αποσκοπώντας στην σύναψη συμφωνίας μεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων οργανισμών σχετικά με την παροχή αγαθών, 
υπηρεσιών, οικονομικών κινήτρων ή άλλων παροχών. Κάθε 
διαπραγματευτική διαδικασία έχει ένα εύλογο χρονικό όριο, το οποίο λήγει 
μετά την ολοκλήρωση συναλλαγών και από τις δύο πλευρές. Ύστερα από 
αυτό το χρονικό όριο και μετά από μακροχρόνιες διαπραγματευτικές 
συζητήσεις, υπογράφεται το τελικό συμβόλαιο και από τις δύο πλευρές, 
επισφραγίζοντας την συνεργασία τους. 

Το παζάρεμα (Bargaining) αποτελεί εκείνο το στάδιο της ανταλλαγής 
προσφορών, στο οποίο οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται τους όρους 
αγοράς, συμφωνίας ή σύμβασης. Η συγκεκριμένη διαδικασία απαρτίζεται από 
το σύνολο όλων των προηγούμενων φάσεων, και οι όροι των προσφορών 
συμπεριλαμβάνουν τις παροχές κατά την ανταλλαγή της διαπραγμάτευσης. Οι 
παροχές αυτές μπορεί να είναι υλικά ή άυλα μεμονωμένα στοιχεία, όπως 
προϊόντα, υλικά, ακίνητα, υπηρεσίες, πληρωμές, εγγυήσεις. Οι προσφορές 
που συνήθως αναφέρονται ως παραχωρήσεις εξαρτώνται συνήθως από την 
αποδοχή ορισμένων ωφελημάτων. 

Τέλος υπάρχει και αυτού του είδους η διαπραγμάτευση γνωστή ως Haggling, 

στην οποία οι δύο πλευρές μπορεί να έρθουν σε διαμάχη, η οποία 

επικεντρώνεται ως θέμα συζήτησης στο κόστος της συμφωνίας. Η 

συγκεκριμένη διαπραγματευτική διαδικασία ορίζεται ως μια ακραία 

επαναλαμβανόμενη συζήτηση για μικρές αυξήσεις αιτημάτων ή προσφορών. 

 

2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
 

Οι τεχνικές διαπραγμάτευσης είναι συγκεκριμένοι τρόποι προσέγγισης, οι 

οποίοι εφαρμόζονται κάτω από συγκεκριμένες συμπεριφορές 

διαπραγμάτευσης. Σκοπός της χρήσης αυτών τεχνικών είναι οι 

αντιλαμβανόμενες πλευρές να επιταχύνουν την πρόοδο προς τους 

στρατηγικούς τους στόχους, αποκτώντας ταυτόχρονα επιθυμητά 

πλεονεκτήματα. Οι τεχνικές διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται 

συνήθως είναι εκείνες που είναι κοινές σε πολλούς πολιτισμούς. Εξετάζοντας 
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τις πολιτισμικές επιπτώσεις και συζητώντας τις τοπικές προειδοποιήσεις, τις 

κατατάσσουμε σε έξι διαφορετικές κατηγορίες:  

1. Παραπλανητικές τεχνικές  
2. Τεχνικές πίεσης  
3. Επιθετικές και Ανταγωνιστικές Τεχνικές  
4. Άλλες Συναισθηματικές Τεχνικές  
5. Αμυντικές τεχνικές 
6. Άλλες Τεχνικές Διαπραγμάτευσης 
 

Στην συνέχεια θα γίνει μια ανάλυση αυτών των τεχνικών και το τι προσδίδουν 
κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων. 
 
 

2.1.1 ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

 

Η χρήση των παραπλανητικών τεχνικών έχει ως σκοπό την απόκρυψη της 
στρατηγικής διαπραγμάτευσης και τους στόχους της πλευράς, που ασκεί την 
συγκεκριμένη τεχνική, παραπλανώντας έτσι ους συνομιλητές τους σχετικά με 
την αξία που αποδίδουν στα διαπραγματευόμενα στοιχεία. Ο στόχος αυτής 
της τεχνικής είναι η απόσπαση συγκεκριμένων πληροφοριών ή η αξιολόγηση  
πληροφοριών, με σκοπό την επίτευξη συμφωνιών ευνοϊκές προς αυτούς.  
 
Οι παραπλανητικές τεχνικές χρησιμοποιούνται σε όλες τις κουλτούρες του 
κόσμου. Παρόλο αυτά , στις κοινωνίες όπου δίνεται μεγάλη σημασία στις 
ισχυρές σχέσεις μεταξύ ομολόγων, η παραπλάνηση ενός αντισυμβαλλομένου 
θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ή να καταστρέψει τις μακροπρόθεσμες 
επιχειρηματικές σχέσεις. Στις χώρες, όπου επιθυμούν και επιδιώκουν τις 
φιλικές σχέσεις πριν από μια συμφωνία, είναι σημαντικό να αποφύγετε τη 
χρήση παραπλανητικών τεχνικών ή εκείνες τις οποίες οι ομόλογοι σας δεν 
μπορούν να ταυτοποιήσουν ως τέτοιες. Κάποιες από τις υποδεέστερες 
κατηγορίες των παραπλανητικών τεχνικών είναι: 

a) Το ψέματα 
b) Τα ψεύτικα μη λεκτικά μηνύματα  
c) Η υποκρισία αδυναμίας ή έλλειψη γνωστικού αντικειμένου  
d) Η ψευδής αξία  
e) Εκφράζοντας ψεύτικη αδιαφορία στη συμφωνία  
f) Ψεύτικη αδιαφορία στις παραχωρήσεις  
g) Ψευδείς απαιτήσεις  
h) Ψευδείς παραχωρήσεις  
i) Υποδυόμενοι κατά τις περιστάσεις τον καλό αστυνομικό, η κακό 

αστυνομικό  
j) Υποκρινόμενοι ότι κατέχεται περιορισμένης έκτασης εξουσίας 
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2.1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ  

 
Με την τεχνική πίεσης οι διαπραγματευτές της μιας πλευράς έχουν ήδη 
αφήσει την προσφορά τους στο τραπέζι, με σκοπό να μην αφήσουν τα 
περιθώρια στην άλλη πλευρά να διαπραγματευτεί την συμφωνία, κάνοντας 
ευνοϊκότερη την  κατάσταση γι’ αυτούς. Ο στόχος όλης αυτής της διαδικασίας 
είναι να δημιουργηθεί μια προληπτική τεχνική, ώστε τα μέλη της άλλης 
πλευράς να δεχτούν ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από το να δεχτούν την 
προσφορά. Η τεχνική αυτή δεν επιδεικνύεται ως επιθετική ή αμφιλεγόμενη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικά 
οι τεχνικές πίεσης. Ορισμένες δευτερεύουσας σημασίας κατηγορίες των  
τεχνικών πίεσης είναι: 

a) Έναρξη διαπραγμάτευσης με την καλύτερη προσφορά  
b) Η αδιαλλαξία  
c) Η σιωπή 
d) Η τελική προσφορά ("πάρτε το ή αφήστε το") – (take it or leave it) 
e) Η πίεση χρόνου  
f) Η λήξη ή η  μείωση των προσφορών  
g) Οι αλλεπάλληλες απαιτήσεις από αμφότερες τις πλευρές 
h) Η επιμονή  
i) Η δημιουργία σωματικής δυσφορίας 

 

2.1.3 ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 
Μια τεχνική διαπραγμάτευσης που μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιθετική ή 
αντιφατική από μέλη πολλών πολιτισμών είναι αυτή που αναφέρεται με το 
όνομα επιθετική και ανταγωνιστική τεχνική. Βασικό χαρακτηριστικό για να 
ταυτοποιήθει μια λέξη ως επιθετική είναι το πολιτισμικό πλαίσιο. Σκοπός 
αυτής της τεχνικής είναι ο εκφοβισμός της άλλης πλευράς ασκώντας 
ψυχολογική πίεση στα μέλη της, έτσι ώστε να οδηγηθεί στην λήξη της 
δυσάρεστης κατάστασης κλείνοντας μια συμφωνία με μη ευνοϊκούς όρους.  

 
Σε πολλούς πολιτισμούς, όπως για παράδειγμα στην Ιαπωνία, την Ταϊλάνδη, 
την Ινδία, το Μεξικό ή στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και της 
Λατινικής Αμερικής, η ανοικτή χρήση επιθετικών ή αντιφατικών τεχνικών 
διαπραγμάτευσης δείχνει ότι οι διαπραγματευόμενοι εταίροι δεν έχουν 
δημιουργήσει κανενός είδους προσωπικές σχέσεις πριν την έναρξη των 
εργασιακών τους σχέσεων. Σε ορισμένους πολιτισμούς δεν παρατηρούν 
καμία αντίφαση στη χρήση επιθετικών ή αντιφατικών τεχνικών, αλλά στόχος 
τους είναι να εκτιμήσουν τις ισχυρές σχέσεις με τους ομολόγους τους. Χώρες 
όπου η στάση αυτή είναι συχνή περιλαμβάνουν τη Βραζιλία, την Κίνα και τη 
Νότια Κορέα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω από τις υποδεέστερες 
κατηγορίες των επιθετικών και ανταγωνιστικών τεχνικών: 

a) Η επιθετική συμπεριφορά  
b) Τα ακραία ανοίγματα  
c) Ο θυμός  
d) Οι απειλές και οι προειδοποιήσεις 
e) Η φυγή 
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2.2 ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

 
Η χρήση αυτής της τεχνικής γίνεται για να προκαλέσει συναισθηματικές 
αντιδράσεις στην άλλη πλευρά με σκοπό την απόκτηση παραχωρήσεων ή την 
συναισθηματική πρόσβαση στον ομόλογο, κάνοντας τον πιο συνεργάσιμο.  

a) Περιστασιακό παζάρεμα 
b) Δίνοντας διπλά μηνύματα ενοχής και αμηχανίας  
c) Η έκφραση προσώπου 
d) Δημιουργώντας προσωπικές σχέσεις 

 
 

2.2.1 ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 
Εδώ συναντάμε τα αποτελεσματικά αντίμετρα από τις παραπάνω τεχνικές 
διαπραγμάτευσης που περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες.  

a) Αλλάζοντας το θέμα  
b) Ο αποκλεισμός  
c) Τα διερευνητικά ερωτήματα  
d) Η ευθύτητα 
e) Οι υποσχέσεις 
f) Η αντιμετώπιση των άκαμπτων θέσεων 

 
 

2.2.2 ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

 
a) Εμβέλεια Προσφορών 
b) Οι γραπτές προσφορές  
c) Γραπτοί όροι και προϋποθέσεις  
d) Σταθερότητα 
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3 ΙΝΔΙΑ 
 

Η Δημοκρατία της Ινδίας ανήκει στην ασιατική ήπειρο. Με πληθυσμό 
1.266.883,59 κατατάσσεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα παγκοσμίως. 
Γεωγραφικά, η Ινδία βρίσκεται Νότια της Ασίας συνορεύοντας ανατολικά με το 
Μπαγκλαντές και τη Βιρμανία, Βόρεια με την Κίνα και το Μπουτάν, Νεπάλ, 
Βορειοδυτικά με το Πακιστάν, δυτικά βρέχεται από την Αραβική Θάλασσα και 
νότιο - νοτιοανατολικά από τον Ινδικό ωκεανό και τον κόλπο της Βεγγάλης. Το 
συνολικό κλίμα της Ινδίας  είναι τροπικό, αλλά λόγω του μεγάλου 
γεωγραφικού μεγέθους της διαφέρει από Βορρά σε Νότο. Ο νότος έχει 
τροπικό κλίμα με αρκετούς μουσώνες, ενώ ο βορράς είναι εύκρατος. 

Πρωτεύουσα της Ινδίας είναι το Νέο Δελχί με πάνω από 10 εκατομμύρια 
πληθυσμό και οι δύο μεγαλύτερες της πόλεις είναι  η Βομβάη και η Καλκούτα. 
Σύμφωνα  με τα πολιτισμικά της στοιχεία η Ινδία έχει τη μεγαλύτερη 
ποικιλομορφία όσον αφορά την γλώσσα και τα φυλετικά της χαρακτηριστικά. 
Το σύνταγμα της δεν ορίζει κάποια εθνική γλώσσα, παρόλο αυτά η Χιντή είναι 
ευρέως ομιλούμενη γλώσσα, με την Αγγλική να χρησιμοποιείται σε εθνικές, 
πολιτικές και εμπορικές συνδιαλέξεις. 

Aπό θρησκευτικής ματιάς το 79.8% είναι Ινδουιστές, το 14,2% μουσουλμάνοι, 
το 2,3% χριστιανοί, το 1,7% Σιχ και το υπόλοιπο 2% είναι άλλες θρησκείες . 

Το επίσημο νόμισμα της χώρας είναι τα ρουπία. Η οικονομία της στηρίζεται 
κυρίως στην γεωργία και την βιομηχανία. Το ήμισυ του εργατικού δυναμικού 
απασχολείται στην γεωργία. Η Ινδία εξελίσσεται σε μια ελεύθερη αγορά, 
ωστόσο οι υπηρεσίες τεχνολογικών πληροφοριών και λογισμικών αποτελούν 
τον κύριο παράγοντα ανάπτυξης της. 

Το πολίτευμα της χώρας είναι η ομοσπονδιακή δημοκρατία με αρχηγό 
κράτους τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο σημερινός πρόεδρος  είναι ο Ραμ 
Ναθ Κοβιντι και πρωθυπουργός ο Ναρέντρα Μόντι. 

Οι εξαγωγές τη Ινδίας στηρίζονται κυρίως στα προϊόντα πετρελαίου, 
πολύτιμων λίθων, μηχανολογικά προϊόντα, σίδηρο, χάλυβα, χημικά και 
φαρμακευτικά προϊόντα και είδη ένδυσης. Από την άλλη μεριά, τα εισαγόμενα 
της προϊόντα είναι κυρίως το αργό πετρέλαιο, οι πολύτιμοι λίθοι, 
μηχανολογικά και χημικά προϊόντα, λιπάσματα, πλαστικά, σίδηρο και χάλυβα. 

Οι εξαγωγές της Ινδίας αποφέρουν στην χώρα τον χρόνο 299,3 
δισεκατομμύρια δολάρια ενώ οι εισαγωγές της φτάνουν 426,8 δισεκατομμύρια 
δολάρια το χρόνο. Οι κύριοι συνεργάτες της στις εξαγωγές είναι η Αμερική με 
ποσοστό 16%, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 11,7% και το Χονγκ Κονγκ με 
5,1% ενώ στις εισαγωγές της το μεγαλύτερο ποσοστό έχει η Κίνα με 17%, η 
Αμερική με 5,8%, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 5,4%, η Σαουδική Αραβία 
με 5,2% και τέλος η Ελβετία με 4,2%. 
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3.1 OIKONOMIA 
 

Η Ινδία είναι μια από της ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες στον κόσμο στον 
τομέα της οικονομίας, της οποίας το εργατικό δυναμικό φτάνει περίπου στα 
509,30 εκατομμύρια, όπου το 60% απασχολείται στη γεωργία ή σε συναφείς 
βιομηχανίες. Σημαντικότερη πηγή της οικονομικής ανάπτυξης αποτελούν οι 
υπηρεσίες, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τα δύο τρίτα της παραγωγής της 
Ινδίας, απασχολώντας όμως λιγότερο από το ένα τρίτο του εργατικού της 
δυναμικού. Εξαιτίας του νεαρού πληθυσμού της Ινδίας,  η μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη της θεωρείται μέτρια θετική αντίστοιχα του χαμηλού ποσοστού 
εξάρτησης, των υγιών αποταμιεύσεων και των ποσοστών των επενδύσεων 
φτάνοντας το ΑΕΠ 7,6% (2016εκ).  

 Η Ινδία έχει επενδύσει στον υψηλά μορφωμένο αγγλόφωνο πληθυσμό της, 
ώστε να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς εξαγωγείς υπηρεσιών 
τεχνολογίας, υπηρεσιών outsourcing επιχειρήσεων και λογισμικού. Παρόλο, 
που το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν την βοηθά λόγω του ότι παραμένει κάτω 
από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η Ινδία εξελίσσεται σε μια οικονομία ανοικτής 
αγοράς. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα μέτρα της οικονομικής 
ελευθέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής απορρύθμισης, της 
ιδιωτικοποίησης των κρατικών επιχειρήσεων και των περιορισμένων ελέγχων 
στο εξωτερικό εμπόριο και στις επενδύσεις συνέβαλαν στην επιτάχυνση της 
ανάπτυξης της χώρας, η οποία ήταν κατά μέσο όρο περίπου 7% ετησίως από 
το 1997 έως το 2017.  

Το 2011 επιβραδύνθηκε η οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας λόγω της μείωσης 
των επενδύσεων εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων, της αύξησης του 
πληθωρισμού και της απαισιοδοξίας των επενδυτών για τη δέσμευση της 
κυβέρνησης για περαιτέρω οικονομικές μεταρρυθμίσεις και για αργή 
παγκόσμια ανάπτυξη. Το 2014 η Ινδία άρχισε και πάλι την ανοδική της 
πορεία, με αποτέλεσμα  η αντίληψη των επενδυτών να βελτιωθεί, λόγω της 
μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, με 
αποτέλεσμα την αύξηση των εισερχόμενων κεφαλαιακών ροών και τη 
σταθεροποίηση της ρουπίας. Από το 2014 έως το 2016 η ανάπτυξη της Ινδίας 
ανέκαμψε, ξεπερνώντας το 7% κάθε χρόνο. Παρά το υψηλό ποσοστό 
αύξησης σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, οι κρατικές τράπεζες της Ινδίας 
αντιμετώπισαν αυξανόμενα προβλήματα χρέους το 2015 και το 2016, με 
αποτέλεσμα τη χαμηλή πιστωτική επέκταση.  

Οι αυξανόμενες μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Ινδία και η βελτίωση 
των οικονομικών συνθηκών στις δυτικές χώρες οδήγησαν τους επενδυτές να 
μεταφέρουν το κεφάλαιο μακριά από την Ινδία, προκαλώντας απότομη 
υποτίμηση της ρουπίας μέχρι το 2016. Η οικονομία επιβραδύνθηκε το 2017, 
λόγω των κρουσμάτων «αποδυνάμωσης» το 2016 και της εισαγωγής της 
GST το 2017. Μετά τις εκλογές, η κυβέρνηση πέρασε ένα σημαντικό 
νομοσχέδιο για τα αγαθά και τις υπηρεσίες και αύξησε τα ανώτατα όρια 
άμεσων επενδύσεων σε ορισμένους τομείς, οι μεταρρυθμίσεις 
επικεντρώθηκαν στις διοικητικές και διακυβερνητικές αλλαγές, κυρίως επειδή 
το κυβερνών κόμμα παραμένει μειοψηφία στην ανώτερη Βουλή του 
Κοινοβουλίου της Ινδίας, η οποία πρέπει να εγκρίνει τα περισσότερα 
νομοσχέδια. Παρά τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με τον υπόλοιπο 
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κόσμο, οι κυβερνητικές τράπεζες της Ινδίας αντιμετώπισαν αυξανόμενα 
ελλείμματα το 2015 και το 2016, με αποτέλεσμα τη χαμηλή πιστωτική 
επέκταση και την περιοριζόμενη οικονομική ανάπτυξη. Εντούτοις, οι 
μακροπρόθεσμες προκλήσεις παραμένουν σημαντικές, όπως: οι διακρίσεις 
της Ινδίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, το αναποτελεσματικό 
σύστημα παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η αναποτελεσματική 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι αποθήκες πολιτικής 
αντιδικίας επί δεκαετίες, οι ανεπαρκείς μεταφορικές και γεωργικές υποδομές, 
οι ελάχιστες ευκαιρίες απασχόλησης, οι υψηλές δαπάνες και ανεπαρκώς 
στοχευμένες επιδοτήσεις, η ανεπαρκής διαθεσιμότητα ποιοτικής βασικής και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η διευκόλυνση της μετανάστευσης μεταξύ των 
αγροτικών περιοχών. 

 

3.2 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Η Ινδική κοινωνία χωρίζεται σύμφωνα με την δομή της κάστας, η οποία 
κατατάσσεται στα παλαιότερα συστήματα καστών στον κόσμο, χωρίζοντας 
έτσι τους ανθρώπους σε τρείς κύριες κατηγορίες : Brahmis, Kshatriyas, 
Vaishyas και Shudras Brahmins. Η κάθε κάστα έχει τον δικό της 
χαρακτηρισμό και έννοια. Στην κάστα τον Brahmis εντάσσονται οι δάσκαλοι 
και οι διανοούμενοι γιατί θεωρούνται το κεφάλι του Brahma (ο θεός της 
δημιουργίας για τους Ινδουιστές). Οι πολεμιστές και οι ηγέτες ανήκουν στην 
κάστα  των Kshatriyas γιατί αποτελούν τα όπλα του Brahma. Οι έμποροι 
ανήκουν στην κάστα  των Vaishyas, θεωρώντας τους τους μηρούς του 
Brahma και στο τέλος έχουμε τους ανειδίκευτους εργάτες που αποτελούν τα 
πόδια του Brahma. Η κάστα του κάθε Ινδού καθορίζεται από την γέννηση του. 
Ο γάμος μεταξύ καστών είναι απαγορευτικός. 

 

3.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

Ο Ινδικός πολιτισμός θεωρείται από τους παλαιότερους στον κόσμο , ο 
οποίος άκμασε κατά την διάρκεια της 3ης και της 2ης χιλιετίας πΧ και 
επεκτάθηκε στη Βορειοδυτική Ινδία. Μέχρι το 19ο αιώνα η Ινδία ήταν 
Βρετανική αποικία, φτάνοντας στο 1947 η Ινδία καταφέρνει να 
ανεξαρτητοποιηθεί. Έτσι δημιουργούνται χωριστά κράτη, η Ινδία και το 
Πακιστάν. 

 

3.4 ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ   

 

3.5 Ο  ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
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Οι αξίες της οικογένειας είναι ιδιαίτερα σεβαστές στην Ινδία και γι’ αυτό είναι 
θεμελιώδες στην καθημερινότητα τους. Η δομή της οικογένειας είναι 
πατριαρχική. Η γυναικά οφείλει πάντα να υπακούει σ’ έναν άντρα είτε αυτός 
είναι ο πατέρας της είτε ο σύζυγος ή ο γιός της. Οι γάμοι συνήθως είναι 
προσυμφωνημένοι. Οι νόμοι περί διαζυγίου και κληρονομίας κυριαρχούν 
υπέρ των ανδρών. 

Οι γυναίκες στον πολιτισμό της Ινδίας κατέχουν δευτερεύουσες θέσεις στο 
σπίτι και στο χώρο εργασίας, όπως επίσης λαμβάνουν εκπαιδευτική 
μόρφωση αλλά σε μικρότερο ποσοστό από αυτό των ανδρών. 

Λόγο των διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων της Ινδίας υπάρχει διακύμανση 
μεταξύ περιφερειών στους κανόνες της ονομασίας. Έναν πρεσβύτερο τον 
αποκαλούν συνήθως «κύριε» και τις ηλικιωμένες γυναίκες ως «θείες» και τα 
νεαρά αρσενικά ονομάζονται ως «μικρός αδελφός». Τα οικογενειακά ονόματα 
ή τα επώνυμα συχνά υποδηλώνουν την κάστα ή την περιοχή από την οποία 
προέρχεται ένα άτομο και επίσης υποδηλώνουν το τύπο εμπορίου των 
προγόνων τους. 

 

3.5.1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
 

Στην Ινδική κουλτούρα  ο χαιρετισμός γίνεται με παραδοσιακό τρόπο 
χρησιμοποιώντας την λέξη «Namaste» ενώνοντας τις παλάμες των δύο 
χεριών τους. Οι άντρες συνήθως χαιρετιούνται κατά αυτό τον τόπο, η χειραψία 
μεταξύ άνδρα και γυναίκας απαγορεύεται. Η χειραψία μεταξύ μιας γυναίκας 
από την Ινδία και μιας γυναίκας από την Δύση επιτρέπεται σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. Το χτύπημα στην πλάτη μεταξύ ανδρών υποδηλώνει φιλική 
σχέση. 

 

3.5.2 ΔΩΡΑ 

 

Τα δώρα για τους Ινδούς έχουν ιδιαίτερο ρόλο στην ζωή τους, αφού 
πιστεύουν ότι χαρίζοντας τα, διευκολύνεται η μετάβαση τους στην επόμενη 
ζωή. Τα δώρα δίνονται συνήθως, όταν αναπτυχθεί μια σχέση με τους 
συνομιλητές. Τα προσωπικά δώρα είναι αποδεκτά και κυρίως όταν αυτά 
προέρχονται από την εκάστωτε χώρα του συνομιλητή. Η αποδοχή είναι 
αναγκαίο να γίνεται και με τα δύο χέρια και απαγορευτικό με το αριστερό, γιατί 
στην Ινδική κοινωνία θεωρείται ακάρθατο. Τα δώρα δεν ανοίγονται μπροστά 
στον αποστολέα, διότι η ανυπομονησία υποδηλώνει αγένεια.  Το χρώμα του 
περιτυλίγματος από το δώρα είναι σημαντικό κομμάτι , καθώς το μαύρο 
υποδηλώνει το θυμό, το κακό και την αρνητικότητα, ενώ το λευκό είναι το 
χαρακτηριστικό χρώμα των κηδειών και του πένθους. Τα αποδεκτά χρώματα 
για την Ινδική κοινωνία είναι το κόκκινο, το κίτρινο και το πράσινο γιατί 
κατατάσσονται στα τυχερά. Τα δώρα που είναι φτιαγμένα από δέρμα, όπως 
και τα αλκοολούχα προϊόντα είναι αναγκαίο να αποφεύγονται στους 
Ινδουιστές και τους μουσουλμάνους. 
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3.5.3 ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΔΕΙΠΝΟΥ 
 

Στην Ινδία, οι επισκέπτες εξυπηρετούνται με ιεραρχική σειρά τιμής, πρώτα 
είναι οι άνδρες έπειτα τα παιδιά και οι γυναίκες τρώνε αργότερα. Ο 
οικοδεσπότης είθισται να σερβίρει τους καλεσμένους του. Οι μουσουλμάνοι 
και οι Ινδουιστές δεν πίνουν αλκοόλ, το φαγητό τρώγεται με το δεξί χέρι, 
επίσης μπορεί να ζητηθεί το πλύσιμο των χεριών πριν το δείπνο. Η αποδοχή 
αυτών που έχουν σερβιριστεί στο πιάτο είναι μια θετική κίνηση, χωρίς την 
υποχρέωση να καταναλωθούν όλα τα υπάρχοντα. Στην περίπτωση που το 
δείπνο πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο, την υποχρέωση της πληρωμής 
του λογαριασμού έχει ο οικοδεσπότης.  

Αν το δείπνο πραγματοποιηθεί στο σπίτι του οικοδεσπότη, είναι σύνηθες ο 
καλεσμένος να προσφέρει δώρα στον οικοδεσπότη και τα παιδία, χωρίς όμως 
να είναι αναμενόμενο. Το χρονικό όριο  άφιξης από τον αναφερόμενο χρόνο 
είναι τριάντα λεπτά. Κατά την είσοδο σας στο σπίτι οφείλεται να βγάλετε τα 
παπούτσια σας και να φοράτε καθαρές κάλτσες. Οι καπνιστές, πριν κάνουν 
την κίνηση να ανάψουν τσιγάρο, είναι αναγκαίο να ζητήσουν την άδεια του 
οικοδεσπότη,  οφείλεται όμως να γνωρίζεται ότι στην ινδική κοινωνία το 
κάπνισμα κατά την παρουσία πρεσβύτερων θεωρείται αγενές. 

 

3.5.4 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Η Ινδία είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, η οποία όπως φαίνεται θα 

αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο στο μέλλον. Κατά 

την διάρκεια της επιχειρηματικής συνάντησης βεβαιωθείτε ότι είναι αναγκαία η 

γνώση των ηθών και των εθίμων του Ινδικού πολιτισμού, ώστε να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε αμηχανία. 

Οι επιχειρήσεις στην Ινδία μπορούν να θεωρηθούν ως μια αντανάκλαση της 

κοινωνίας. Οι ιεραρχικές δομές διαπερνούν την επιχειρηματικότητα και τον 

πολιτισμό, με αποτέλεσμα τα ισχυρά άτομα να είναι ηγέτες στις επιχειρήσεις 

και ο έλεγχός τους είναι αναμφισβήτητος από τους χαμηλότερους στην 

αλυσίδα διοίκησης. Η επιτυχία, κατά την διεξαγωγή επιχειρηματικών 

συμφωνιών με Ινδούς επιχειρηματίες, προβλέπει την εξέταση της δομής άλλα 

και την διασφάλιση της λήψης αποφάσεων από τους αρμόδιους, για την 

αποφυγή της παράτασης ενός συμπεράσματος. Οι σχέσεις αποτελούν τη 

βάση όλων των επιχειρηματικών συναλλαγών στην Ινδία, γι’ αυτό απαιτείτε 

χρόνος και προσπάθεια ώστε οικοδομηθεί ένα στέρεο θεμέλιο για την 

ανάπτυξη των εμπορικών σας συναλλαγών. 

Πριν από οποιαδήποτε συνάντηση για διαπραγμάτευση είναι αναγκαία μια 
πρώτη επαφή, για την οργάνωση και τον προγραμματισμό των συζητήσεων. 
Η συνέπεια στο ραντεβού, στην Ινδική κοινωνία μεταφράζεται ως σεβασμός 
και ακεραιότητα απέναντι στο πρόσωπο του μελλοντικού συνεργάτη. Οι 
συζητήσεις είναι συνήθως μακροχρόνιες, γιατί οι Ινδοί επιθυμούν να 
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δουλεύουν με ανθρώπους, με τους οποίους είναι εξοικειωμένοι. Η υπομονή 
αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο οφείλουν να διαθέτουν οι εταίροι 
κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων.  Σε κάθε συνάντηση συνιστάτε η 
αποφυγή κάποιων θεμάτων, όπως είναι η πολιτική, η θρησκεία και το 
σύστημα των καστών, ενώ το θέμα της οικογένειας, του γάμου, της 
εκπαίδευσης και του αθλητισμού αποτελούν καλά θέματα για συζήτηση. 

 

Οι επαγγελματικές κάρτες συνήθως ανταλλάσσονται με την πρώτη επαφή και 
δίνονται και λαμβάνονται με το δεξί χέρι, γιατί όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω 
το αριστερό θεωρείται ακάθαρτο. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνονται 
με γνώμονα την αγγλική γλώσσα, οπότε δεν χρειάζεται η μετάφραση της. 

Η κατάλληλη ένδυση, είτε αφορά άνδρα είτε γυναίκα, είναι το συντηρητικό σε 

σκούρα χρώματα. Για του άνδρες ενδείκνυται το κοστούμι και για τις γυναίκες 

ένα συντηρητικό φόρεμα ή ένα κοστούμι, αποφεύγοντας την εμφάνιση του 

ποδιού. 

 

3.6 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
 

3.6.1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

 

Στην Ινδία, η αρχική προσέγγιση της διαπραγμάτευσης περιλαμβάνει την 
ενασχόληση με διαρκείς και εναλλασσόμενες συναλλαγές. Σε ανώτερη θέση 
βρίσκεται ο αγοραστής, παρόλο αυτά σε μια επιχειρηματική συμφωνία την 
ευθύνη κατέχουν και οι δύο πλευρές για την επίτευξη της. Οι Ινδοί αναμένουν 
από τους επιχειρηματικούς εταίρους μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, παρόλο 
που το πρωταρχική τους στάση είναι ανταγωνιστική, γι’ αυτό εκτιμούν τις 
μακροπρόθεσμες σχέσεις, αναζητώντας κερδοφόρες λύσεις. Η προσέγγιση, 
που φαίνεται να ακολουθούν περιστασιακά είναι win-lose, οπότε κάνει 
κινήσεις ώστε να τους αποπροσανατολίσει και να επικεντρωθούν στο 
αμοιβαίο όφελος. Ωστόσο, καλό είναι η αποφυγή μιας αντιπαράθεσης.  

Σε περίπτωση που προκύψει διαφωνία σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαπραγμάτευσης, η λύση της διαφωνίας είναι η ένδειξη φιλικότητας, 
σεβασμού και η προθυμία για συμβιβασμό. Είναι σημαντικό να φανεί η 
δέσμευσή στις μεταξύ σχέσεις, αποφεύγοντας την λογική ή την ανάπτυξη της 
επιχειρηματολογίας, καθώς η κατάσταση θα πάρει άλλη άσχημη τροπή. Η 
φιλική σχέση που μπορεί να δημιουργηθεί, αποτελεί σημαντικό κομμάτι για 
την επίτευξη της συμφωνίας. 

 

3.6.2 ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 

Οι Ινδοί διαπραγματευτές πριν από το στάδιο της διαπραγμάτευσης, έχουν 
αφιερώσει χρόνο για την συγκέντρωση πληροφοριών. Οι συμμετέχοντες  
μοιράζονται πληροφορίες αρκετά ανοιχτά σε μια προσπάθεια οικοδόμησης 
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εμπιστοσύνης. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποκαλύψουν άμεσα όλα όσα 
μπορεί να θέλετε να γνωρίζετε κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσής σας. 
Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μπορούν να γίνουν πολύ δύσκολες εάν μια 
πλευρά φαίνεται να κρύβει πληροφορίες από την άλλη, πράγμα που μπορεί 
να οδηγήσει σε προσπάθειες εξομάλυνσης και αποκατάστασης της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης. 

 

3.6.3 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

 

Σε ένα κύκλο διαπραγματεύσεων με Ινδούς εταίρους θα υπάρξουν 
μακροχρόνιες και έντονες διαβουλεύσεις γι’ αυτό συνιστάτε καλή 
προετοιμασία και υπομονή . Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να είναι χρονοβόρες 
και να υπάρξουν καθυστερήσεις, οι οποίες είναι αναπόφευκτες στην 
περίπτωση που έχετε να κάνετε με τη γραφειοκρατία της κυβέρνησης. Η 
πραγματοποίηση συχνών ταξιδιών είναι απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη 
των στόχων . Καθ 'όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η υπομονή 
αποτελεί προνόμιο για τους διαπραγματευτές, οι τυχόν καθυστερήσεις είναι 
αποδεκτές, καθώς η ανυπομονησία ή ώθηση για τους Ινδούς αποτελεί 
αγένεια. Είναι γνωστό ότι οι Ινδοί χρησιμοποιούν γενικά ένα χρονοβόρο στυλ 
εργασίας, ακολουθώντας συνήθως πολλαπλές ενέργειες και στόχους. Κατά τη 
διαπραγμάτευση, συχνά λαμβάνουν μια ολιστική προσέγγιση και μπορεί να 
μεταπηδήσουν μεταξύ των θεμάτων αντί να ακολουθήσουν μια διαδοχική 
σειρά. 

Οι διαπραγματευτές, οι οποίοι είναι προερχόμενοι από Δυτικές οικονομίες, 
όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα 
μπορούσαν να βρουν αυτό το στυλ συγκεχυμένο, ακόμη και ενοχλητικό. Σε 
κάθε περίπτωση, μην δείξετε τον θυμό σας ή την ενόχληση σας από μια 
μακροχρόνια συμπεριφορά. Είναι σημαντική η παρακολούθηση της πρόοδο 
της διαπραγμάτευσης καθ’ όλη την διάρκεια,  δίνοντας έμφαση σε τομείς όπου 
μπορεί να υπάρχει ήδη συμφωνία. Στην περίπτωση που υπάρξει από τους 
ομολόγους η οποιαδήποτε παρεμπόδιση της διαπραγμάτευσης, είναι 
σημαντικό να αξιολογηθεί προσεκτικά εάν η επιβράδυνση της διαδικασίας 
υποδηλώνει ότι έχουν αξιολογηθεί εναλλακτικές λύσεις ή η αποφυγή της 
συνεργασίας. Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να σημαίνει την προσπάθεια 
δημιουργίας πίεσης χρόνου, οδηγώντας στην αποδοχή παραχωρήσεων, στη 
επιθυμία για μια καλή γνωριμία  ή στην αργή διαδικασία λήψης αποφάσεων 
προκαλώντας την έλλειψη προόδου.  

 

3.6.4 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  

 

Οι Ινδοί επιχειρηματίες εντάσσονται στην κατηγορία των έξυπνων 
διαπραγματευτών, γι’ αυτό άλλωστε είναι λάτρεις της διαπραγμάτευσης και 
του παζαριού. Σε μια διαπραγμάτευση οι  τιμές της τελικής συμφωνίας με της 
αρχικής προσφοράς έχουν μια διαφορά της τάξεως του 40%. Ωστόσο η 
γνώση αυτή βοηθάει στην σωστή προετοιμασία και συμπεριφορά του 
διαπραγματευτή, κάνοντας κάποιες παραχωρήσεις σε ορισμένα στάδια. 
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Παρόλο αυτά οι διαπραγματεύσεις μπορούν να οδηγηθούν ξανά προς όφελός 
του διαπραγματευτή, προσφέροντας περαιτέρω παραχωρήσεις υπό την 
προϋπόθεση ότι η ινδική πλευρά θα ανταποκριθεί σε σημεία που είχαν ήδη 
συμφωνηθεί. 

Οι παραπλανητικές τεχνικές χρησιμοποιούνται αρκετά. Αυτές μπορεί να 
περιλαμβάνουν μια τακτική με ψεύτικα μη λεκτικά μηνύματα, που 
προσποιούνται ότι είναι ανιδιοτελή σε ολόκληρη τη συμφωνία ή σε 
μεμονωμένες παραχωρήσεις, αναφερόμενα σε ψευδείς απαιτήσεις και 
παραχωρήσεις. Οι Ινδοί χρησιμοποιούν σπάνια την τακτική του "καλού 
αστυνομικού, κακού αστυνομικού", ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να είναι 
ωφέλιμη η χρήση αυτής της τακτικής διαπραγματευτικής προσέγγισης. 
Προσεκτικά ενορχηστρωμένη, μπορεί να επιτρέψει την απόκτηση πολύτιμων 
παραχωρήσεων χωρίς να καταστρέψει τη συνολική συσχέτιση. Το άτομο, που 
κατέχει την θέση του «κακού αστυνομικού» είναι καλό να απέχει από τις 
μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Οι επιχειρηματίες μπορούν να διεκδικήσουν 
περιορισμένη εξουσία, δηλώνοντας ότι πρέπει να ζητήσουν την έγκριση του 
διευθυντή τους. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια τακτική ή να αποτελεί και την 
αλήθεια. 

Οι Ινδοί διαπραγματευτές χρησιμοποιούν περιστασιακά τεχνικές πίεσης που 

περιλαμβάνουν την παροχή ψευδών προσφορών. Είναι σημαντικό οι τελικές 

προσφορές να μην γίνονται πολύ σύντομα, γιατί  υπάρχει ο κίνδυνος να μην 

θεωρηθούν σοβαρές. Οι τακτικές πίεσης χρόνου ή της λήξης προσφορών 

είναι σημαντικό να αποφεύγονται, γιατί για τους Ινδούς αποτελούν σημάδια 

για μιας μη οικοδομημένης μακροπρόθεσμης σχέσης. Ενδέχεται να επιλέξουν 

τον τερματισμό της διαπραγμάτευσης. Οι περίοδοι σιωπής στις συνομιλίες 

είναι φυσιολογικές και μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν μια προσπάθεια να 

χρησιμοποιηθεί ως τεχνική διαπραγμάτευσης. Είναι σημαντικό η αποφυγή 

των τακτικών πίεσης, όπως το άνοιγμα με την καλύτερη προσφορά ή την 

αδιαλλαξία, επειδή δεν μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά χωρίς να 

διακινδυνεύσουν ή προκαλέσουν απώλεια σχέσεων. 

Οι Ινδοί διαπραγματευτές αποφεύγουν τις πιο επιθετικές ή αντιφατικές 

τεχνικές, καθώς αυτές επηρεάζουν το σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Ο 

κίνδυνος χρήσης μιας από τις τεχνικές αυτές μπορεί να αποφέρει το μη 

ποιοτικό κέρδος. Όπως και στις περισσότερες έντονα προσανατολισμένες 

προς τη γνώση κουλτούρες, οι διαπραγματευτές μπορούν μερικές φορές να 

χρησιμοποιούν συναισθηματικές τεχνικές, όπως διαπραγματεύσεις 

συμπεριφοράς, προσπαθώντας να προκαλέσουν το αίσθημα ενοχής ή 

γκρίνιας. Οφείλεται προσοχή στην αποδοχή τέτοιου είδους συμπεριφοράς. 

Κάποιες φορές, οι Ινδοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αμυντικές τακτικές 

προκαλώντας ή αλλάζοντας ένα θέμα, με εμβόλιμες ερωτήσεις ή 

δημιουργώντας υποσχέσεις. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους Ασιάτες, οι Ινδοί 

αναζητούν άμεσες ερωτήσεις για να εισπράξουν τις πληροφορίες που θέλουν. 

Το φαινόμενο της δωροδοκίας είναι συχνά στους δημόσιους και ιδιωτικούς 

τομείς της Ινδίας. Παρόλα αυτά οι Ινδοί σέβονται εταιρείες που έχουν υψηλά 

ηθικά πρότυπα. Οι άνθρωποι μπορούν να προσελκύσουν τη γραμμή μιας 

διαπραγμάτευσης με διαφορετικό τρόπο, αν και βλέπουν τις πληρωμές σε 
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πολλές περιπτώσεις ως ανταμοιβές για να κάνουν μια δουλειά και όχι ως 

δωροδοκίες. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μια αλυσιδωτή γραμμή 

ανάμεσα στα δώρα και στην δωροδοκία. Κάτι που μπορεί από τον εταίρο να 

θεωρηθεί δωροδοκία, ένας ινδός μπορεί απλά να το εκλάβει ως ένα ωραίο 

δώρο. Η εισαγωγή και η εξήγηση των πολιτικών της επιχείρησής σας από 

νωρίς μπορεί να βοηθήσει, αλλά χρειάζεται προσοχή ώστε να μην 

νομιμοποιηθεί ή υποδηλωθεί ότι τα τοπικά έθιμα είναι ανήθικα. 

 

3.6.5 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

 

Οι περισσότερες εταιρείες εδώ τείνουν να είναι πολύ ιεραρχικές και οι 

άνθρωποι αναμένουν να εργάζονται μέσα σε σαφώς καθορισμένες γραμμές 

εξουσίας. Οι διαφωνίες με τους ανώτερους ή τους κριτικούς θεωρούνται 

συχνά ως απαράδεκτες. Η λήψη αποφάσεων είναι μια αργή και σκόπιμη 

διαδικασία στην Ινδία. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι συνήθως 

ανώτατα στελέχη που θεωρούν το συμφέρον της ομάδας ή του οργανισμού 

απώτερο σκοπό. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σπάνια μεταβιβάζουν την 

εξουσία τους, οπότε είναι σημαντικό να διατηρείται την σε επαφή με ανώτερα 

στελέχη. Οι άνθρωποι μπορεί να μην είναι πάντοτε ανοικτοί σε νέες ιδέες. Η 

καλύτερη ευκαιρία για επιτυχία είναι να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος λήψης 

αποφάσεων και να γίνει κάποια άσκηση πίεσης με βασικούς παράγοντες 

επηρεασμού. 

Κατά τη λήψη αποφάσεων, οι Ινδοί επιχειρηματίες συνυπολογίζουν συνήθως 

όχι μόνο τις καθολικές αρχές, αλλά και το ειδικό στοιχείο της κατάστασης. Τα 

προσωπικά συναισθήματα και οι εμπειρίες τους, επηρεάζονται πιο έντονα 

από ότι τα αντικειμενικά στοιχεία, αλλά θα εξετάσουν όλες τις πτυχές. Ένα 

επιχείρημα που απευθύνεται τόσο σε αμοιβές όσο και σε πίστη είναι συχνά 

πιο πειστικό για έναν Ινδικό από ένα που χρησιμοποιεί μόνο αντικειμενικά 

γεγονότα και πρακτικούς λόγους. Οι Ινδοί είναι πρόθυμοι να πάρουν 

υπολογιζόμενους κινδύνους εάν πιστεύουν ότι οι ανταμοιβές αξίζουν τον 

κόπο. Ωστόσο, μπορεί συχνά να αποδίδουν τόσο την επιτυχία όσο και την 

αποτυχία σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και όχι σε μεμονωμένους λόγους. 

 

3.6.6 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

 

Η καταγραφή και η ανταλλαγή περιλήψεων πραγματογνωμοσύνης μπορεί να 

αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο για την επαλήθευση της κατανόησης 

και των δεσμεύσεων. Οι Ινδοί μπορεί να εκφράσουν συναίνεση μέσω 

ενθουσιωδών δηλώσεων της φράσης της συμφωνίας με τα δικά τους λόγια. Οι 

προσωρινές συμφωνίες, ακόμη και οι προφορικές, θεωρούνται δεσμευτικές 

και συνήθως τηρούνται. Παρόλα αυτά, είναι καλύτερο να εξετάζεται μόνο μια 

τελική σύμβαση που έχει υπογραφεί από αμφότερα τα μέρη με δεσμευτική 
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συμφωνία. Οι γραπτές συμβάσεις πρέπει να είναι σαφείς και συνοπτικές, 

χωρίς πάρα πολλούς λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις. Η υπογραφή της 

σύμβασης είναι σημαντική όχι μόνο από νομική άποψη, αλλά και ως ισχυρή 

επιβεβαίωση της δέσμευσης των Ινδών εταίρων σας. 

Tα νόμιμα δικαιώματα είναι γενικά εκτελεστά στην ινδική οικονομία, αν και η 

διαδικασία μπορεί να είναι μακρά και δυσκίνητη. Συνιστάται η συμβουλή 

νομικού συμβούλου κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή πριν 

υπογραφή της σύμβασης. Ωστόσο, είναι καλύτερο να μην φαίνονται 

υπερβολικά νομιμοποιητικά. Η παρουσία δικηγόρου στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων δεν συνιστάται, διότι μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη 

έλλειψης εμπιστοσύνης στους ομολόγους. 

 Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις μπορεί να μην είναι πάντοτε δεσμευτικές. 

Αυτό δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δύναμη της συνεχιζόμενης 

σχέσης μεταξύ των συμβαλλομένων. Συνιστάται η διατήρηση της επαφής και 

της εμπιστοσύνη του συνεργάτη της Ινδίας. Οι επιχειρηματικοί εταίροι 

συνήθως αναμένουν ότι η άλλη πλευρά θα παραμείνει κάπως ευέλικτη εάν 

μεταβληθούν οι συνθήκες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την αποδοχή 

τροποποίησης των όρων της σύμβασης.  

Οι προθεσμίες θεωρούνται σημαντικές, πολλοί επιχειρηματίες ισχυρίζονται ότι 

έχουν διατηρήσει τα χρονικά όρια, ακόμη και αν ήταν μια εβδομάδα αργότερα. 

Συνιστάται η ευελιξία και η προσπάθεια προσαρμογής στο αρχικό σχέδιο. 

 

3.6.7 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Ενώ η Ινδία εξακολουθεί να είναι μια κοινωνία που κυριαρχείται από άντρες, 

υπάρχουν πολλές γυναίκες σε επαγγελματικές θέσεις, μερικές με σημαντική 

εξουσία και επιρροή. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες εξακολουθούν να αγωνίζονται 

να αποκτήσουν θέσεις παρόμοιου εισοδήματος και εξουσίας με τους άνδρες. 

Παρ 'όλα αυτά, η επίσκεψη και συμμετοχή των γυναικών επιχειρηματιών ίσως 

προκαλέσει κάποια προβλήματα στην ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας. 

 

3.6.8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Τα επαγγελματικά μεσημεριανά γεύματα είναι πιο κοινά από τα επαγγελματικά 

βραδινά γεύματα, γιατί τα τελευταία μπορούν να αποτελέσουν μεγάλη 

ευκαιρία για την ενίσχυση των σχέσεων. Οι επιχειρηματικές συζητήσεις 

μπορεί να μην υπάρξουν. Αξίζει να σημειωθεί  ότι οι Ινδουιστές δεν τρώνε 

βόειο κρέας και μουσουλμάνοι δεν τρώνε χοιρινό, αλλά και πολλοί Ινδοί είναι 

χορτοφάγοι. Στα επαγγελματικά μεσημεριανά και βραδινά γεύματα σε 

εστιατόρια είναι σημαντικό οι συζητήσεις να κρατιούνται σε ένα χαμηλό 

επίπεδο έντασης, αφού η δυνατή ένταση μπορεί να θεωρηθεί ως κακός 
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τρόπος. Το αλκοόλ είναι καλό να το αποφεύγεται γιατί ορισμένοι Ινδοί 

ενδέχεται προσβληθούν. Η άφιξή σε ένα δείπνο είναι σημαντικό να γίνει στο 

συμφωνημένο χρονικό διάστημα, με μια καθυστέρηση μεταξύ δεκαπέντε με 

είκοσι λεπτών είναι απολύτως αποδεκτό. Το δώρο είναι αρκετά συνηθισμένο 

σε κοινωνικές και επιχειρηματικές συναντήσεις στην Ινδία. Στην αυτήν την 

περίπτωση η ανταλλαγή δώρου πρέπει να είναι παρόμοιας αξίας. 
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4 ΚΙΝΑ 
 

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ανήκει στην ανατολική Ασία, εκτείνεται από την 

Ανατολική Κινέζικη θάλασσα, τον κόλπο της Κορέας, την Κίτρινη θάλασσα και 

την θάλασσα της Νότιας Κίνας μεταξύ Βόρειας Κορέας και Βιετνάμ. 

Γεωγραφικά επίσης η Κίνα συνορεύει με 14 χώρες και κατατάσσεται ως η 

τέταρτη μεγαλύτερη χώρα μετά από την Ρωσία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Ο 

πληθυσμός της Κίνας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή τον Ιούλιο του 

2017 φτάνει 1.379.302.771 κατοίκους, πρωτεύουσα της είναι  το Πεκίνο. Η 

συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της 

χώρας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής πλευράς αποτελείται από 

τεράστιες ορεινές και έρημες περιοχές, γι’ αυτό άλλωστε και παραμένει 

αραιοκατοικημένη. Η Κίνα αν και κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο στο 

σύνολο του πληθυσμού της, στην συνολική της πυκνότητα κατέχει μικρή θέση 

σε σχέση με πολλές άλλες χώρες της Ασίας και της Ευρώπης. 

Το κλίμα της Κίνας είναι ποικίλο, στα νότια είναι αρκετά τροπικό και στα 

βόρεια υποαρκτικό. Ο πληθυσμός της Κίνας στο σύνολο του, αποτελείται από 

διάφορες φυλές εκ των οποίων η Κινέζικη Κυβέρνηση αναγνωρίζει από το 

2010 τις 56. Σε μια κλίμακα επί τις εκατό το 91,56% καταλαμβάνει η φυλή Χαν 

και το μόλις 1,3% οι Τσουάνγκ. 

Η κινεζική σημαία αποτελείται από ένα μεγάλο κίτρινο αστέρι στην επάνω 

αριστερή γωνία με άλλα τέσσερα μικρότερα αστέρια δίπλα σε ημικύκλιο με 

κόκκινο φόντο. Το  κόκκινο χρώμα της σημαίας συμβολίζει την επανάσταση, 

τα αστέρια αντιπροσωπεύουν τις κοινωνικές τάξεις, στις οποίες είναι 

χωρισμένος ο κινέζικος λαός, την εργατική τάξη, την αγροτική, την αστική 

μικροαστική τάξη και την εθνική μπουρζουαζία (καπιταλιστές), ενώ το μεγάλο 

χρυσό αστέρι συμβολίζει τον ηγέτη του κομμουνιστικού κόμματος. 

Ο εθνικός ύμνος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας γράφτηκε το 1934  από 

τον ποιητή - Tian Han. Την επόμενη χρονιά ο συνθέτης Nie Er το συνέθεσε 

στη μουσική. Ο ύμνος αποδίδει τιμές στους στρατιώτες που αγωνίστηκαν 

κατά των Ιαπώνων. 

Το 1912, ήταν το έτος που καταργήθηκε το καθεστώς της δυναστείας στη 

χώρα και η δημιουργήθηκε η Δημοκρατία της Κίνας. Μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, η Κίνα τέθηκε υπό την κυριαρχία του Μάο Τσε-Τουνγκ 

(Mao Tse-tung), γνωστού ως Πρόεδρο Μάο ενός επαναστατικού 

κομμουνιστή, ο οποίος ίδρυσε τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Ο Μαο 

δημιούργησε μια αυταρχική κοινωνία έχοντας τον λαό της Κίνας σε αυστηρό 

έλεγχο .Η Πολιτιστική Επανάσταση ήταν μια καθοριστική περίοδος στην 

κινεζική ιστορία και αποτελούσε μια κοινωνικοπολιτική εξέγερση ενάντια σε 

εκείνους που θεωρούνταν μέρος των καπιταλιστικών δομών (όπως ιδιοκτήτες 

γης / ιδιοκτήτες επιχειρήσεων) καθώς κι εκείνων που κατείχαν θέσεις 

εξουσίας, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών. Τον Μάο μετά το 

θάνατο του, το 1976, διαδέχτηκε ο Κινέζος επαναστάτης και μεταρρυθμιστής 

Ντενγκ Σιαοπίνγκ. Η Xiapong επικεντρώθηκε στην οικονομική ανάπτυξη και το 
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διεθνές εμπόριο γεγονός, που συνέβαλε στη μεταβολή των σχέσεων με τη 

Δύση και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Τα πρότυπα διαβίωσης έχουν 

βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και, ενώ έχει αποκτηθεί κάποια 

ελευθερία, οι πολιτικοί περιορισμοί των πολιτών της παραμένουν άκαμπτοι. 

 

4.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Τα τέλη της δεκαετίας του 1970 η Κίνα άλλαξε το σύστημά της, δίνοντας 

έμφαση στην παγκόσμια αγορά, εφαρμόζοντας με σταδιακό τρόπο 

μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, φτάνοντας το ΑΕΠ 

της σε δεκαπλάσια αύξηση από το 1978. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές 

συμπεριλάμβαναν την σταδιακή ελευθέρωση των τιμών, την δημοσιονομική 

αποκέντρωση, την αυτονομία των κρατικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη του 

ιδιωτικού τομέα, την ανάπτυξη των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων καθώς  

και ένα σύγχρονο τραπεζικό σύστημα επενδύοντας στον εξωτερικό εμπόριο 

και σε νέου τύπου επενδύσεις. Αλλάζοντας όλο το οικονομικό της σύστημα η 

Κίνα αποτέλεσε μια από της πιο αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο από 

το 2013 έως το 2017, με μέση ετήσια αύξηση λίγο μεγαλύτερη από το 7%. Το 

2017 η Κίνα θεωρείται η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο σύμφωνα με την 

ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης (PPP), ξεπερνώντας τις ΗΠΑ. Το 2010 

αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα παγκοσμίως με άπλετες φυσικές πηγές 

ενέργειες, όπως είναι ο άνθρακας, τα σιδηρομεταλλεύματα, το πετρέλαιο, το 

φυσικό αέριο, ο υδράργυρος, ο κασσίτερος, το αλουμίνιο, ο μόλυβδος, ο 

ψευδάργυρος κ.α., παρόλο αυτά το Κατά Κεφαλήν Εισόδημα της είναι 

χαμηλότερο σύμφωνα με το παγκόσμιο μέσο όρο. 

Η αλλαγή του συνολικού της συστήματος και οι μεταρρυθμίσεις που πήρε την 

κατέταξαν στην ομάδα των μεγαλύτερων εξαγωγέων και εισαγωγέων 

παγκοσμίως, λόγω της ταχύτατης ανάπτυξη της οικονομίας της. Το 2001 

γίνεται μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, κλείνοντας συμφωνίες 

ελεύθερου εμπορίου με πολλές χώρες όπως είναι η Νότια Κορέα, η 

Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, το Πακιστάν και η Ελβετία. Τα στατιστικά στοιχεία 

του 2016 έδειξαν την Κίνα να αυξάνει το ΑΕΠ της κατά 6,7% και το 2017 κατά 

0,2% παραπάνω από το 2016. 

Η γεωργική της παραγωγή εκτείνεται σε προϊόντα ρυζιού, σιταριού, 

καλαμποκιού, καπνού, πατάτας, βαμβάκι, χοιρινού, ψάρια, τσάι, αυγά, 

γαρίδες κ.α. 

Ο αριθμός των εξαγωγών της είναι πολύ μεγάλος, τα προϊόντα, τα οποία 

εξάγει είναι ηλεκτρικά και λοιπά μηχανήματα, ανάμεσα σε αυτά είναι οι 

υπολογιστές και ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, έπιπλα, υφάσματα και 

ένδυση. Οι συνεργαζόμενες χώρες είναι η ΗΠΑ με ποσοστό 19%, το Χονγκ 

Κονγκ με 12,4%, η Ιαπωνία με 6% και η Νότια Κορέα με 4,5% σύμφωνα με τα 

τελευταία στοιχεία του 2017.Από την άλλη όμως εισάγει και αρκετά προϊόντα, 

ηλεκτρικά και μηχανήματα, πετρέλαιο και ορυκτά καύσιμα, οπτικό και ιατρικό 
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εξοπλισμό, μεταλλεύματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οχήματα με κινητήρα 

και σόγια σε συνεργασία με την Νότια Κορέα με ποσοστό 9,7%, την Ιαπωνία 

με 9,1%, της ΗΠΑ με 8,5%, την Γερμανία με 5,3% και την Αυστραλία με 5,1% 

από τα στοιχεία που έχουν για την χρονιά του 2017. 

 

4.2 ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 
 

Κοινωνικά η γυναίκα στην Κίνα έχει έναν δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με των 

ανδρών, παρόλο που στο σπίτι τους είχαν ένα είδος εξουσίας. Στην κοινωνική 

θέση αυτή της γυναίκας, ρόλο έπαιξε ο κομφουκιανισμός, όπου οι γυναίκες 

ήταν πάντα υπό την κατοχή ενός άνδρα, αρχικά  του πατέρα τους και στην  

συνέχει του συζύγου τους. Κατά την διάρκεια του 20ού αιώνα, μετά την 

ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας, ο ρόλος των γυναικών άλλαξε, όταν δόθηκε 

η απαραίτητη προσοχή στην ισότητα των δύο φύλων. Φυσικά η νοοτροπία 

αυτή να θεωρείται η γυναίκα ως το αδύναμο φύλο εξακολουθεί να επικρατεί σε 

ορισμένες κοινότητες. Παρόλο που οι γυναίκες της Κίνας έχουν πλέον αρκετά 

πλεονεκτήματα όπως οι άνδρες στην ιατρική, την φαρμακολογία, την 

εκπαίδευση και την επιστήμη, δεν παύει να αγωνίζονται ώστε να καταφέρουν 

να φτάσουν σε ανώτερες εκτελεστικές θέσεις. 

Παρόλο αυτά οι Κινέζοι αποτελούν μια συλλογική κοινωνία, με ομαδική 

συνείδηση, είτε αυτό συμβαίνει στην οικογένεια, το σχολείο, σε επαγγελματικό 

χώρο είτε τη χώρα γενικότερα. Για τον λόγο αυτό είναι σε θέση να 

αποκρύψουν τα συναισθήματα τους, αλλά και τις διαφωνίες τους για το καλό 

της ομάδας, μένοντας σιωπηλοί παρά να εκφράσουν δημόσια διαφωνία. 

 

4.3 ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 
 

4.3.1 Η ΓΛΩΣΣΑ 

 

Η κοινή γλώσσα στην Κίνα είναι η μανδαρίνικη, γνωστή συχνά ως η «γλώσσα 

του Han» η οποία είναι ευρέως ομιλούμενη τόσο στην Κίνα όσο και στην 

Ταϊβάν. Η κυβέρνηση, η εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης επίσης είναι 

υποστηρικτικές των μανδαρίνικων. Τα Καντονέζικα ομιλούν συνήθως στο 

Γκουανγκντόνγκ, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και τη Σιγκαπούρη. Παρόλο που 

και οι δύο γλώσσες είναι Σινατικές, δηλαδή προέρχονται από την οικογένεια 

σινο-θιβετιανών γλωσσών, δεν είναι αμοιβαία κατανοητές. Δεδομένου ότι η 

Κίνα είναι μια τόσο μεγάλη χώρα, υπάρχουν πολλές εκατοντάδες διαλέκτων 

που δεν τις καθιστούν πάντα κατανοητές. 
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4.3.2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 

 

Η κύρια θρησκεία στην Κίνα είναι ο Ταοϊσμός. Υπάρχει όμως και ένα μέρος 

του λαού που ακολουθούν κυρίως τον Βουδισμό. Ο ταοϊσμός είναι ένα αρχαίο 

θρήσκευμα του οποίου ο ιδεολογισμός του επικεντρώνεται στην ανάγκη να ζει 

κάποιος σε αρμονία με το Τάο που είναι η πηγή της ύπαρξης. Σε αντίθεση με 

τον Κομφουκιανισμό, δεν επικεντρώνεται στην κοινωνική τάξη ή τις 

τελετουργικές συμπεριφορές. Ο Βουδισμός μεταφέρθηκε στην Κίνα από 

Ινδούς μοναχούς και συνυπάρχει από τότε με τον Ταοϊσμό. Ο 

Κομφουκιανισμός ουσιαστικά δεν είναι αποδεκτός ως θρήσκευμα, αλλά ως 

φιλοσοφικό κίνημα που δίνει παραδείγματα δεοντολογικών αξιών και 

πεποιθήσεων, τα οποία μεταφέρονται από τις διδασκαλίες του Κομφούκιου 

και ακολουθείται ευρέως στην Κίνα. Ο Κομφουκιανισμός ουσιαστικά μεταδίδει 

τις ηθικές και κοινωνικοπολιτικές διδασκαλίες καθώς και ορισμένες 

τελετουργικές πρακτικές τις οποίες ο Κομφούκιος θεωρούσε σημαντικές για 

την ανθρώπινη συσχέτιση. 

 

4.3.3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 

Στην  Κίνα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ιεραρχία που διακατέχει τις 

οικογενειακές σχέσεις. Ο Κομφουκιανισμός έχει επηρεάσει αρκετά τις αξίες 

της κινεζικής κουλτούρας, η οποία υπογραμμίζει την ιδεολογία του δηλαδή το 

καθήκον, την ειλικρίνεια, την πίστη και την τιμή.  

Στην διάρκεια της πρώτης δυναστείας των Τιν είχαν εμφανιστεί οι διαφορές 

των τάξεων στην κινεζική κοινωνία. Επικεφαλής της κοινωνίας ήταν ο 

κυβερνήτης του αυτοκράτορα που κατείχε την υπέρτατη εξουσία, 

ακολουθούμενος από τους συμβούλους του που επέβλεπαν τα επόμενα 

στρώματα, τους ευγενείς και τους στρατιωτικούς στρατηγούς. Οι έμποροι και 

οι καλλιτέχνες αποτελούσαν το επόμενο ταξικό χάσμα και, στο τέλος της 

αλυσίδας, ήταν οι αγρότες και οι σκλάβοι. Μετά την κινεζική επανάσταση το 

1949, όταν ο Μάο Τσε Τουνγκ δημιούργησε τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ο 

κομμουνισμός έγινε το νέο πολιτικό καθεστώς. Θεωρητικά, ο θεσμός του 

κομμουνισμού προοριζόταν να επιφέρει μια αταξική κοινωνία και να εξαλείψει 

τις λεγόμενες «άρχουσες τάξεις». Ωστόσο, το οικονομικό και 

κοινωνικοπολιτικό κλίμα στην Κίνα όπως και σε άλλες χώρες αντίστοιχα έχει 

αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες και έχει αναπτυχθεί δυσανάλογα σε αυτήν την 

απέραντη χώρα έχοντας ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ 

πλούσιων και φτωχών. 
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4.3.4 ΟΝΟΜΑ 

 

Οι Κινέζοι συνήθως έχουν έναν ή δύο χαρακτήρες που μπαίνουν μετά το 

επίθετο τους. Οι γυναίκες μετά τον γάμο τους δεν συνηθίζεται να αλλάζουν το 

όνομα τους, αλλά διατηρούν το όνομα του πατέρα τους. 

 

4.3.5 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

 

Στην Κινέζικη κοινωνία, οι πρεσβύτεροι χαιρετιούνται πρώτοι. Η χειραψία 

αποτελεί την πιο κοινή μορφή χαιρετισμού, επίσης κατά την ώρα του 

χαιρετισμού συνηθίζουν να κοιτούν κάτω. Το χιούμορ αποτελεί μέρος της 

κουλτούρας τους. Στην περίπτωση που νιώσουν άνετα με το άλλο άτομο, 

φτάνουν στο σημείο του αυτοσαρκασμού. 

 

4.3.6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Η Κινέζικη κουλτούρα και η ζωή των κινέζων χαρακτηρίζονται από την 

αρμονία και την ομαδική συνείδηση, βασιζόμενοι στην έκφραση του 

προσώπου, τον τόνο της φωνής και την στάση του σώματος για μπορέσουν 

να μεταδώσουν το νόημα της συζήτησης. Έτσι η μη-λεκτική τους επικοινωνία 

είναι πάντα σε έντονους τόνους είτε με τα χέρια είτε με το πρόσωπο. Μπορεί 

σε πολλές χώρες, η επαφή των ματιών με το άλλο άτομο κατά την ώρα της 

συνομιλίας να θεωρείται κάτι καλό, όμως στην κινέζικη κουλτούρα 

μεταφράζεται ως ασέβεια. Η αποφυγή αυτής της επαφής, των ματιών 

θεωρείτο ευσέβεια και όχι αγένεια.  Γι΄ αυτό άλλωστε σε συνωστισμένες 

καταστάσεις αποφεύγουν την επαφή με τα μάτια για διατηρήσουν την 

ιδιωτικότητα τους. Η υπερβολική εξοικείωση δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της 

κινέζικης κουλτούρας, κατατάσσοντας τον προσωπικό τους χώρο ως 

πολύτιμο αγαθό. Αποδεκτό άγγιγμα για την κουλτούρα των κινέζων  είναι αυτό 

μεταξύ της οικογένειας ή κάποιων στενών φίλων.  

 

4.3.7 ΔΩΡΑ 

 

Τα δώρα στην κινέζικη κουλτούρα δίνονται σε περιστάσεις όπως το κινέζικο 

νέο έτος, το γάμο, την γέννηση ενός παιδιού και σε γενέθλια. Ένα σημαντικό 

δώρο θεωρείται το δείπνο με κινέζικο φαγητό ή ένα καλάθι τροφίμων. Σε κάθε 

περίπτωση είναι απαραίτητη η αποφυγή δώρων, που υποδηλώνουν την 

αποκοπή μιας σχέσης και αυτά είναι τα ψαλίδια, τα μαχαίρια και τα εργαλεία 

κοπής. Τα ρολόγια, τα μαντήλια, τα σανδάλια και τα λουλούδια κατατάσσονται 

και αυτά ως δώρα αποφυγής, καθώς οι κινέζοι τα συνδέουν με το θάνατο και 

τις κηδείες. Επίσης συνιστάται η αποφυγή της χρήσης χαρτιού περιτυλίγματος 
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σε χρώμα λευκό, μπλε και μαύρο. Ανάμεσα στις πολλές προκαταλήψεις που 

έχουν οι κινέζοι είναι και αυτή με τους αριθμούς, το τέσσερα ανήκει στην 

κατηγορία των μη τυχερών αριθμών σε αντίθεση με το οκτώ, ο οποίος 

εντάσσεται στους πιο τυχερούς αριθμούς δίνοντας στον παραλήπτη την τύχη 

που του αρμόζει. Τα δώρα οφείλουν να δίνονται και με τα δύο χέρια από τον 

αποστολέα, αλλά και ο παραλήπτης είναι σημαντικό να μην ανοίξει το δώρο 

την ώρα της παραλαβής. 

 

4.3.8 ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΔΕΙΠΝΟΥ 

 

Η πρόσκληση σε κινέζικο σπίτι αποτελεί μεγάλη τιμή προς το πρόσωπο του 

προσκληθέντα, παρόλο που οι κινέζοι προτιμούν να διασκεδάζουν εκτός 

σπιτιού όταν έχουν φιλοξενούμενους από άλλη χώρα. Η συνέπεια στο 

εκάστοτε ραντεβού είναι σημαντική. Στην περίπτωση πρόσκλησης στο σπίτι 

είναι απαραίτητο να βγαίνουν τα παπούτσια πριν την είσοδο. Συνιστάται η 

αγορά δώρου στον οικοδεσπότη, ο οποίος είναι αρμόδιος στην ενημέρωση 

της θέσης του καθενός στο τραπέζι. Συνήθως οι φιλοξενούμενοι κάθονται 

απέναντι από την πόρτα. Τα ξυλάκια θεωρούνται ένα βασικό στοιχείο της 

κινέζικης κουλτούρας. 

 

4.3.9 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
 

Σε μια επαγγελτική συνάντηση η Κινέζικη κουλτούρα απαιτεί μια πιο 

συντηρητική ενδυμασία, για τους άνδρες το κουστούμι είναι το βασικό ένδυμα 

για μια τέτοια περίσταση, κατά προτίμηση σε σκούρο χρώμα. Ενώ οι γυναίκες 

πρέπει και αυτές να έχουν μια συντηρητική παρουσία είτε με κουστούμι είτε με 

φόρεμα με υψηλή λαιμόκοψη. Τα παπούτσια στις γυναίκες οφείλουν να είναι 

σε συντηρητικό ύφος είτε ίσια είτε με αρκετά χαμηλό τακούνι και σε κάθε 

περίπτωση αποφεύγονται τα έντονα χρώματα. 

 

4.3.10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 

 

Σε μια επαγγελματική συνάντηση με κινέζους, η αλλαγή επαγγελματικών 

καρτών γίνεται μετά την πρώτη γνωριμία. Είναι απαραίτητο στην μια πλευρά 

της κάρτας να έχουν μεταφραστεί τα στοιχεία στα κινέζικα με απλοποιημένους 

χαρακτήρες, γραμμένους με χρυσό χρώμα γιατί θεωρείται ευνοϊκό. Στην κάρτα  

θα πρέπει να γράφεται ο τίτλος του διαπραγματευτή  στην εταιρεία και στην 

περίπτωση που η εταιρεία  είναι η παλαιότερη ή η μεγαλύτερη στην περιοχή, 

είναι απαραίτητο να αναφερθεί. Επίσης η κάρτα είναι σημαντικό προσφέρετε 

και με τα δύο χέρια και να δίνεται με την κινέζική πλευρά από πάνω. Πριν 
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τοποθετηθεί η κάρτα στο τραπέζι ή μπει σε μια θήκη καρτών πρέπει να  

εξεταστεί προσεκτικά. 

 

4.3.11 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι συναντήσεις με μια κινέζικη εταιρεία είναι απαραίτητο να κανονίζονται ένα 

με δύο μήνες νωρίτερα και πάντα γραπτώς. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

σχέση με την συγκεκριμένη εταιρεία, συνιστάται η πρώτη επαφή να γίνεται με 

κάποιον ενδιάμεσο. Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη επαφή, οφείλεται να δοθούν 

πληροφορίες για την εταιρεία και στην συνέχεια να διευκρινιστεί ο σκοπό της 

συνάντησης.  

Στην συνάντηση, η ώρα άφιξη σας θα πρέπει να είναι στην ώρα του ραντεβού 

ή και νωρίτερα. Η κινέζικη κουλτούρα θεωρεί την ακρίβεια ως αρετή και την 

αργοπορία ως προσβολή, το οποίο μπορεί να είναι αντίκτυπο μιας κακής 

σχέσης. Η επαγγελματική επαφή με κινέζους απαιτεί υπομονή, επίσης η 

επιθυμία απενεργοποιήσεις των κινητών σε μια συνεδρίαση μαζί τους είναι 

απαραίτητο να μην αναφερθεί, αφού τείνουν να είναι θορυβώδεις. 

Το τυπικό σε κάθε συνεδρίαση είναι να κάθονται τα ανώτερα στελέχη από 

κάθε εταιρεία απέναντι  το ένα με το άλλο. Στην περίπτωση που η συζήτηση 

έχει να κάνει με νομικά θέματα, είναι επιτακτική ανάγκη ύπαρξης διερμηνέα. 

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο συμβόλαιο ή κάποιο γραπτό αρχείο είναι 

σημαντικό να είναι γραμμένο και στα αγγλικά, αλλά και στα κινέζικα, πάντα με 

απλοποιημένους χαρακτήρες. Στην παρουσίαση του προγράμματος είναι 

απαραίτητες οι λεπτομέρειες και επιβάλλεται προσοχή στα χρώματα που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

Κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων, μόνο τα ανώτερα μέλη της 

διαπραγματευτικής ομάδας μπορούν να μιλήσουν. Μέσα στην ομάδα είναι 

αναγκαίο να καθοριστεί ένα από τα ανώτερα μέλη ως εκπρόσωπος για τις 

εισαγωγικές λειτουργίες. Οι επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις με κινέζους 

προχωράνε με αργού ρυθμούς γι’ αυτό οφείλεται προσοχή στις κινήσεις και 

υπομονή. Οι κινέζοι δεν είναι ευθείς στις απαντήσεις τους, δεν θα απαντήσουν 

ποτέ με ένα ναι ή όχι. Η απόφαση για την επαγγελματική συνεργασία θα γίνει 

σε μακροπρόθεσμο χρόνο γι’ αυτό είναι σημαντική η διατήρηση της  

ψυχραιμίας, ώστε να μην υπάρξουν θέματα μεταξύ των σχέσεων σας. Οι 

κινέζοι  είναι έξυπνοι διαπραγματευτές. Επίσης σημαντικό είναι η αρχική τιμή 

να αφήνει περιθώρια για διαπραγμάτευση. 
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4.4 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
 

4.4.1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

 

Στην κοινωνία της Κίνας, η πρωταρχική προσέγγιση της διαπραγμάτευσης 

δεν είναι η διαπραγμάτευση για διανομή, το οποίο ισχύει γα την Ινδία. Ο 

αγοραστής είναι σε προνομιούχα θέση, παρόλο αυτά την ευθύνη για 

συμφωνία την έχουν και οι δύο πλευρές. Δεσμεύονται με μακροπρόθεσμες 

δεσμεύσεις και αυτό επιδιώκουν και από τους επιχειρηματικούς τους εταίρους 

και επικεντρώνονται κυρίως σε μακροπρόθεσμα οφέλη. Το πρωταρχικό τους 

στυλ διαπραγμάτευσης είναι ανταγωνιστικό, αλλά εκτιμούν τις μακροχρόνιες 

σχέσεις. Οι Κινέζοι διαπραγματευτές, τις περισσότερες φορές παρουσιάζουν  

ανταγωνιστικότητα ή αντιφατικότητα, διαπραγματευόμενοι σθεναρά για 

φαινομενικά μικρά κέρδη. 

Ωστόσο, κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης έχουν έναν αρκετά άμεσο 

και επιθετικό τρόπο, προσδοκώμενοι στην διατήρηση για μιας 

μακροπρόθεσμης προοπτικής, πρόθυμοι για συμβιβασμό εξαιτίας της σχέσης. 

Είναι σημαντική η διατήρηση των ανέπαφων σχέσεων σε όλες τις 

διαπραγματεύσεις. Σε μια διαπραγμάτευση είναι σημαντικό να διατηρηθεί  

ηρεμία, φιλικότητα, υπομονή και επιμονή, μη λαμβάνεται τίποτα προσωπικά. 

Η διατήρηση της συνέχισης των στόχων και των μηνυμάτων που δίνονται και 

των ανθρώπων που θα συμπεριλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις είναι 

μείζονος σημασίας. 

Στην περίπτωση διαφωνίας κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης είναι 

σημαντικό να επιτευχτεί επίλυση, δίνοντας έμφαση στα οφέλη και για στις δύο 

πλευρές, διατηρώντας ευελιξία και προθυμία για συμβιβασμό. Είναι σημαντικό 

να φανεί η δέσμευσή στη σχέση και αποφυγή χρήσης λογικής  ή ανάπτυξη 

επιχειρηματολογίας, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε χειροτέρευση της 

κατάστασης. Η υπομονή και η δημιουργικότητα ανταμείβεται σίγουρα. Σε 

ακραίες καταστάσεις, συνιστάται εκμετάλλευση των τοπικών σχέσεων 

(Guanxi), έτσι ώστε να επηρεαστούν οι αποφάσεις των αντισυμβαλλομένων 

στις διαπραγματεύσεις ή χρήση διαμεσολαβητή. 

 

4.4.2 ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 

Οι Κινέζοι διαπραγματευτές είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν σημαντικό χρόνο, 

μερικές φορές πολλές εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, συλλέγοντας 

πληροφορίες και συζητώντας διάφορες λεπτομέρειες πριν ξεκινήσει το 

καθοριστικό στάδιο μιας διαπραγμάτευσης. Οι πληροφορίες σπάνια 

μοιράζονται ελεύθερα, δεδομένου ότι οι Κινέζοι πιστεύουν ότι οι προνομιακές 

πληροφορίες δημιουργούν πλεονεκτήματα διαπραγμάτευσης. Απαιτείται 

προσοχή στην διάθεση πληροφοριών και στην προστασία της πνευματικής 
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ιδιοκτησίας. Στην Κίνα, οι άνθρωποι μπορούν να θεωρούν ότι όλες οι 

πληροφορίες που τους είναι διαθέσιμες είναι ιδιοκτησία που έχουν το 

δικαίωμα να χρησιμοποιούν προς το καλύτερο συμφέρον τους. Η ταπεινότητα 

είναι μια αρετή στην κινεζική επιχειρηματική κουλτούρα.  

 

4.4.3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔιΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

 

Αναμένεται οι διαπραγματεύσεις να είναι αργές και παρατεταμένες. Η συλλογή 

πληροφοριών, οι διαπραγματεύσεις και η λήψη αποφάσεων μπορεί να 

διαρκέσουν πολύ. Επιπλέον, οι διαπραγματευτές προσπαθούν συχνά να 

φτάσουν σε ένα όριο ώστε να λάβουν παραχωρήσεις. Είναι συχνό φαινόμενο 

να πραγματοποιηθούν αρκετά ταξίδια αν είναι απαραίτητο για την επίτευξη 

των στόχων της διαπραγμάτευσης. Μέσα από τη διαπραγμάτευση, συνιστάται 

υπομονή και αποδοχής ότι συμβαίνουν καθυστερήσεις. Οι Κινέζοι υιοθετούν 

γενικά το πολυχρόνιο στυλ εργασίας. Συνηθίζουν να ακολουθούν πολλαπλές 

ενέργειες και στόχους. Κατά τη διαπραγμάτευση, συχνά λαμβάνουν μια 

ολιστική προσέγγιση και μπορεί να εναλλάσσονται μεταξύ των θεμάτων αντί 

να τα αντιμετωπίσουν με σειρά. Στις διαπραγματεύσεις για τα αντικείμενα, οι 

άνθρωποι μπορούν να διαπραγματεύονται και να παζαρεύουν σε διάφορες 

πτυχές παράλληλα. Για τους Κινέζους δεν είναι άσκοπο να ξεκινήσουν ξανά 

μια συζήτηση για θέματα που είχαν ήδη συμφωνηθεί. Επιπλέον, ενδέχεται να 

λάβουν τηλεφωνήματα ή να διακόψουν τις συζητήσεις σε κρίσιμα σημεία μιας 

διαπραγμάτευσης .Αν και μπορούν να κάνουν κάποια από αυτά με σκοπό να 

μπερδέψουν την άλλη πλευρά, συνήθως δεν υπάρχουν κακές προθέσεις. Οι 

διαπραγματευτές από έντονα μονοχρονικούς πολιτισμούς, όπως η Γερμανία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί παρόλα αυτά να βρουν 

αυτό το στυλ ιδιαίτερα συγκεχυμένο και ενοχλητικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν 

επιτρέπεται έκφραση θυμού όταν αντιμετωπίζεται αυτή τη συμπεριφορά. Αντ 

'αυτού, οφείλεται η παρακολούθηση της προόδου των διαπραγματεύσεων 

ανά πάσα στιγμή, συχνά δίνοντας έμφαση σε τομείς όπου η συμφωνία 

υπάρχει ήδη.  

Εάν παρατηρείται η παρεμπόδιση της διαπραγμάτευσης και η επιβράδυνση 

της διαδικασίας  είναι απαραίτητο να εξεταστεί η αξιολόγηση εναλλακτικών 

λύσεων ή η αδυναμία ενδιαφέροντος για συνεργασία. Ενώ μια τέτοια 

συμπεριφορά θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει προσπάθεια δημιουργίας 

πίεσης χρόνου για την απόκτηση παραχωρήσεων, η διαδικασία βραδείας 

λήψης αποφάσεων στη χώρα είναι πολύ πιθανότερο να προκαλέσει την 

έλλειψη προόδου. Οι άνθρωποι που είναι αποδοτικοί με γρήγορους ρυθμούς 

συχνά υποτιμούν το πόσο χρόνο χρειάζεται η διαπραγμάτευση με Κινέζους 

εταίρους και κάνουν το λάθος να ασκούν πίεση προσπαθώντας να 

«επιταχύνουν τα πράγματα», κάτι που είναι συνήθως αντιπαραγωγικό. Και 

πάλι, η υπομονή και η επιμονή είναι ζωτικής σημασίας. 
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4.4.4 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  

 

Οι περισσότεροι Κινέζοι επιχειρηματίες είναι διαπραγματευτές που δεν πρέπει 

να υποτιμηθούν. Οι διαπραγματεύσεις είναι πτυχές της καθημερινής τους 

ζωής και οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν με μεγάλη ποικιλία τις 

τεχνικές διαπραγμάτευσης. Το στάδιο εξέλιξης μιας διαπραγμάτευσης μπορεί 

να είναι εκτεταμένο. Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν κατά ποσοστό ή 

περισσότερο μεταξύ των αρχικών προσφορών και της τελικής συμφωνίας. 

Συνιστάται να δοθεί περιθώριο για παραχωρήσεις σε πολλά διαφορετικά 

επίπεδα και πιθανόν εναλλακτικές επιλογές. Δεν είναι σύνηθες να γίνονται 

σημαντικές πρόωρες παραχωρήσεις, αφού περαιτέρω συμβιβασμοί είναι 

αναμενόμενο, καθώς η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Μπορεί να γίνει χρήση 

του γεγονότος ότι οι εκφάνσεις μπορούν να επανεξεταστούν, για παράδειγμα 

προσφέροντας περαιτέρω παραχωρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι η κινεζική 

πλευρά θα ανταποκριθεί σε περιοχές που είχαν ήδη συμφωνηθεί. 

Παραπλανητικές τεχνικές χρησιμοποιούνται συχνά, και οι Κινέζοι 

διαπραγματευτές μπορεί να περιμένουν να χρήση μερικών από αυτών 

επίσης. Αυτό περιλαμβάνει τακτικές, όπως λέγοντας ψέματα και στέλνοντας 

ψεύτικα μη λεκτικά μηνύματα, που προσποιούνται ότι είναι άσχετα σε 

ολόκληρη τη συμφωνία ή σε παραχωρήσεις. Παρομοίως, αντιμετωπίζουν με 

"προσοχή" τις "εξωτερικές" πληροφορίες. Δεδομένου ότι οι ομάδες 

διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι καλά ευθυγραμμισμένες και πάντα να 

διατηρούν τις προσωπικές σχέσεις, σπάνια χρησιμοποιείται την τακτική 

"καλού αστυνομικού, κακού αστυνομικού". Σε αντίθετη περίπτωση όμως οι 

καλά ενορχηστρωμένες προσπάθειες αυτής της τακτικής , μπορεί να 

αποτρέψουν την απόκτηση πολύτιμων παραχωρήσεων, καταστρέφοντας τη 

συνολική σχέση. Θα μπορούσε να είναι καταστροφικό εάν η άλλη πλευρά το 

αναγνωρίσει ως τακτική γιατί τότε το κάθε μέλος του "κακού αστυνομικού" της 

ομάδας σας θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Οι 

Κινέζοι δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν την τεχνική "περιορισμένης 

αρχής" επειδή οι ομάδες και όχι τα άτομα συνήθως λαμβάνουν αποφάσεις. 

Επιβάλλεται προσοχή όταν χρησιμοποιούνται οι τεχνικές ψευδείς απαιτήσεις 

ή ψευδείς παραχωρήσεις.  

Οι διαπραγματευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές πίεσης που 

περιλαμβάνουν τη σιωπή,  ή nibbling, την εξελικτική και σταδιακή απαίτηση 

για περισσότερες παραχωρήσεις. Η σιωπή μπορεί μερικές φορές να είναι 

αποτελεσματική ως ένας τρόπος για να μεταδώσει δυσαρέσκεια. Οι 

εξειδικευμένοι Κινέζοι διαπραγματευτές μπορεί να παραμείνουν σιωπηλοί για 

πολύ καιρό χωρίς να δείξουν οποιαδήποτε ένδειξη ανυπομονησίας. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται. Οι τελικές προσφορές μπορούν να γίνουν 

περισσότερες από μία φορές και δεν είναι σχεδόν ποτέ τελικές. Δεν 

προτείνεται παρουσίαση της προσφοράς ως "τελική", καθώς αυτό μπορεί να 

στρέψει την τακτική ενάντια. Η πίεση του χρόνου είναι δύσκολο να 

αντιμετωπιστεί, εάν οι Κινέζοι διαπραγματευτές αντιληφθούν την προθυμία για 

παραχώρηση. Μέχρι το τέλος μιας διαπραγμάτευσης, ενδέχεται να ζητήσουν 
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ξαφνικά μεγάλες εκπτώσεις, αποκαλώντας το αίτημά τους "συμβιβασμό". Σε 

ακραίες περιπτώσεις, ενδέχεται να γίνει προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης 

ολόκληρης της συμφωνίας την τελευταία στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση 

είναι σημαντική η αποφυγή σύγκρουσης. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνικές 

πίεσης του χρόνου σπάνια δουλεύουν εναντίον, αφού οι Κινέζοι είναι 

υπομονετικοί και αρκετά επίμονοι ώστε να ξεπεράσουν τέτοιες προκλήσεις. 

Εντούτοις, μπορεί να γίνει χρήση τέτοιας τεχνικής εάν η διαπραγμάτευση 

πραγματοποιηθεί σε επιχειρηματικό χώρο εκτός στην Κίνα. Η περιστροφή 

μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στις τελικές φάσεις των διαπραγματεύσεων. 

Είναι σημαντικό η αποφυγή άλλης κοινής τακτικής πίεσης, όπως το άνοιγμα 

με την καλύτερη προσφορά ή την αδιαλλαξία, καθώς δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν αποτελεσματικά χωρίς να διακινδυνεύεται η εξέλιξη της 

συμφωνίας. 

Οι κινέζοι διαπραγματευτές χρησιμοποιούν σπάνια εξωγενείς ή αντιφατικές 

τεχνικές δεδομένου ότι επηρεάζουν το προσωπικό στοιχείο της 

διαπραγμάτευσης. Εάν οι ομόλογοι εμφανίζονται επιθετικοί καθώς η 

διαπραγμάτευση γίνεται πιο θερμαινόμενη, θυμηθείτε ότι μπορεί οι Κινέζοι να 

μην το αντιλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι προτιμότερο να εκφραστεί 

η πίεση, για παράδειγμα εξηγώντας άλλες ρυθμίσεις που αναμένετε για 

παρόμοιες συμφωνίες στο  τμήμα.  

Όπως και στους πιο ισχυρούς πολιτισμούς που προσανατολίζονται στις 

σχέσεις, οι διαπραγματευτές μπορούν μερικές φορές να χρησιμοποιούν 

συναισθηματικές τεχνικές όπως διαπραγματεύσεις συμπεριφοράς, 

προσπαθώντας να προκαλέσουν ενοχή, γκρίνια ή την προσέλκυση 

προσωπικών σχέσεων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια σχέσεων με την 

άλλη πλευρά, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει ζημιά στη 

διαπραγματευτική  θέση.  

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αμυντική τακτική διαπραγμάτευσης 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το άνοιγμα με γραπτές 

προσφορές και η προσπάθεια εισαγωγής γραπτών όρων και προϋποθέσεων 

ως διαπραγμάτευσης είναι σπάνια επιτυχής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

οι επιχειρηματίες θα τις αγνοήσουν ή θα τις απορρίψουν με διακριτικότητα και 

θα ζητήσουν να αρθεί κάθε πτυχή ξεχωριστά. Η δωροδοκία και η διαφθορά 

είναι αρκετά κοινά στους δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς της Κίνας. Ωστόσο, 

οι άνθρωποι μπορούν να τραβήξουν τη γραμμή με διαφορετικό τρόπο, 

βλέποντας μικρές πληρωμές ως ανταμοιβές για να πάρουν μια δουλειά και όχι 

ως δωροδοκίες. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή 

ανάμεσα στο δώρο δώρων και την δωροδοκία. τι μπορεί να θεωρήσετε 

δωροδοκία, ένας Κινέζος θα μπορούσε απλά να δει ένα ωραίο δώρο. Η 

εισαγωγή και η εξήγηση των πολιτικών της επιχείρησής από νωρίς μπορεί να 

βοηθήσει, αλλά απαιτεί προσοχή να μην νομιμοποιηθεί ή να υποδηλωθεί ότι 

τα τοπικά έθιμα είναι ανήθικα. 
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4.4.5 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

 

Οι οργανισμοί είναι συνήθως πολύ ιεραρχικοί. Ωστόσο, ενώ υπάρχει ένας 

αυξανόμενος αριθμός επιχειρηματιών δυτικού τύπου οι οποίοι μπορεί να είναι 

οι αποκλειστικοί φορείς λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις τους, η λήψη 

αποφάσεων είναι συνήθως μια ομαδική διαδικασία που βασίζεται στη 

συναίνεση στην Κίνα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση για τους Δυτικούς 

που θέλουν να αναγνωρίσουν τον «βασικό παράγοντα λήψης αποφάσεων» 

σε μια οργάνωση, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχει τέτοιος 

ρόλος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται συχνά μέσω μιας διαδικασίας στην οποία 

συμμετέχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι που καταλήγουν σε συναίνεση μέσω 

μιας σειράς συζητήσεων και εσωτερικών πολιτικών στις οποίες οι ξένοι έχουν 

πολύ περιορισμένη γνώση. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολύ και 

απαιτεί υπομονή. Η επιρροή στη λήψη αποφάσεων απαιτεί κατανόηση των 

προθέσεων της κινεζικής πλευράς και οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων με 

πολλούς σημαντικούς ενδιαφερόμενους. Ο ρόλος των ανώτερων ηγετών είναι 

να ενορχηστρώνουν τη διαδικασία, όχι να παίρνουν αποφάσεις οι ίδιοι. Παρ 

'όλα αυτά, οι εισροές τους έχουν πολύ βάρος και μπορεί να έχουν τον 

τελευταίο λόγο, έτσι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους και 

η υποστήριξή τους. 

Ενώ η Λαϊκή Δημοκρατία έχει κάνει σημαντικά βήματα για να ανοίξει την 

οικονομία της στο παγκόσμιο εμπόριο, είναι σημαντικό να μην υποβαθμιστεί ο 

βαθμός στον οποίο οι γραφειοκρατίες της κυβέρνησης εξακολουθούν να 

επηρεάζουν τις αποφάσεις της εταιρείας. Αν οι επιχειρηματικές 

αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν έναν αντιπρόσωπο ή έναν τοπικό 

κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί το άτομο αυτό 

στη διαπραγμάτευση και να αντιμετωπιστεί ως ανώτερος υπεύθυνος λήψης 

αποφάσεων, ακόμα και αν το πρόσωπο είναι ή δεν φαίνεται εξοικειωμένο με 

το θέμα. 

Κατά τη λήψη αποφάσεων, οι κινεζικοί επιχειρηματίες μπορεί να μην 

βασίζονται σε κανόνες ή νόμους. Συνήθως εξετάζουν την ειδική κατάσταση 

αντί να εφαρμόζουν καθολικές αρχές. Τα προσωπικά συναισθήματα και 

εμπειρίες ζυγίζουν πιο έντονα από ότι τα εμπειρικά στοιχεία και άλλα 

αντικειμενικά δεδομένα. Εξαιρέσεις υπάρχουν όταν οι κανόνες του κόμματος ή 

οι κυβερνητικοί στόχοι τους ωθούν να είναι πιο δογματικοί. Οι Κινέζοι συχνά 

διστάζουν να αναλάβουν κινδύνους. Σε περίπτωση που αναμένεται 

υποστήριξη μιας επικίνδυνης απόφασης, μπορεί να χρειαστεί να βρεθεί 

τρόπος. Αυτό είναι πολύ πιθανότερο να επιτευχτεί εάν η σχέση με τους 

ομολόγους είναι ισχυρή και  κερδηθεί η εμπιστοσύνη . 
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4.4.6 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

 

Η καταγραφή και η ανταλλαγή γραπτών αντιλήψεων μετά τις συνεδριάσεις και 

σε καίρια στάδια διαπραγμάτευσης είναι χρήσιμη, δεδομένου ότι οι 

προφορικές δηλώσεις δεν είναι πάντα αξιόπιστες. Παρόλο που αυτά 

χρησιμεύουν ως εργαλεία για τη βελτίωση της επικοινωνίας και την ενίσχυση 

των δεσμεύσεων, δεν θα πρέπει να είναι ακραίοι για τις τελικές συμφωνίες. 

Οποιοδήποτε τμήμα μιας συμφωνίας μπορεί να αλλάξει σημαντικά πριν και οι 

δύο πλευρές υπογράψουν την τελική σύμβαση. Είναι σημαντικό να 

κατανοηθεί ότι οι Κινέζοι έχουν άποψη για γραπτές συμφωνίες και συμβάσεις 

που είναι πολύ διαφορετικές από τις απόψεις των Δυτικών. Ενώ η 

Δημοκρατία της Κίνας αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται να δημιουργήσει και να 

υποστηρίξει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για να συμμετάσχει στο παγκόσμιο 

εμπόριο, οι περισσότεροι Κινέζοι επιχειρηματίες βασίζονται κυρίως στη 

δύναμη των σχέσεων παρά στις γραπτές συμφωνίες κατά την επιχειρηματική 

τους δραστηριότητα. Στην παραδοσιακή κινεζική άποψη, οι συμφωνίες είναι 

απλά στιγμιότυπα εγκαίρως. Οι συμβάσεις λαμβάνονται ως έγγραφα που 

τεκμηριώνουν την πρόθεση της εργασιακής σχέσης κατά τη στιγμή που 

γράφτηκαν και υπογράφηκαν, όχι ως τελικές συμφωνίες που αποσκοπούν να 

σταθούν στη δοκιμασία των διαφορών. 

Οι γραπτές συμβάσεις συνήθως κρατούνται σε υψηλό επίπεδο, 

καταγράφοντας μόνο τις κύριες πτυχές, τους όρους και τους όρους της 

συμφωνίας. Η σύνταξη και η υπογραφή της σύμβασης είναι μια διατύπωση. 

Οι Κινέζοι πιστεύουν ότι η πρωταρχική ισχύς μιας συμφωνίας έγκειται στη 

δέσμευση των εταίρων παρά στη γραπτή τεκμηρίωσή της. Πριν την 

υπογραφή μιας σύμβασης είναι απαραίτητη η προσεκτική εξέταση. Η τοπική 

πλευρά μπορεί να έχει κάνει τροποποιήσεις χωρίς να τις επισημάνει. Παρόλο 

που αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κακή πίστη στις άλλες κουλτούρες, οι 

κινεζικοί επιχειρηματίες μπορούν να δουν τις αλλαγές ως διευκρινίσεις. Αν και 

τα νομικά δικαιώματα ενδέχεται να μην είναι εκτελεστά, συνιστάται η σύμβαση 

ενός τοπικού νομικού εμπειρογνώμονα, ιδανικά κατά τη διάρκεια της 

διαπραγμάτευσης ή τουλάχιστον πριν υπογραφή μιας σύμβασης.  

Μόνο οι συμβάσεις δεν είναι αξιόπιστες. Λόγω της άποψής τους για το ρόλο 

που διαδραματίζουν οι συμβάσεις, οι Κινέζοι συχνά συνεχίζουν να πιέζουν για 

καλύτερη συμφωνία ακόμη και μετά την υπογραφή μιας σύμβασης. Μπορούν 

να αποκαλούν «συνεδριάσεις διευκρίνισης» για να συζητήσουν εκ νέου τις 

λεπτομέρειες. Η έλλειψη ευελιξίας επιτρέπει την υποβάθμιση της σχέσης, οι 

συμβατικοί όροι μπορεί να μην διατηρούνται καθόλου. Οι ρήτρες διαιτησίας 

συχνά δεν κάνουν τίποτα για την επίλυση μιας τέτοιας κατάστασης δεδομένου 

ότι η διαιτησία μπορεί να είναι πολύ μονόπλευρη στην Κίνα και δεν έχετε τη 

δυνατότητα χρήσης ενός αλλοδαπού διαμεσολαβητή. Η καλύτερη ευκαιρία για 

την διαφορετικότητα ότι οι εταίροι θα ακολουθήσουν τις δεσμεύσεις τους είναι 

η παραμονή σε τακτικές επαφές και η οφειλόμενη σχέση της σε όλη την 

εμπλοκή της επιχείρησής. 
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4.4.7 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

 

Οι ρόλοι των φύλων στην Κίνα είναι σαφώς διακριτοί. Αν και οι γυναίκες έχουν 

επίσημα τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες, σπάνια καταφέρνουν να φτάσουν 

σε θέσεις παρόμοιου εισοδήματος και εξουσίας. Ωστόσο, η ισότητα του 

δυτικού τύπου αρχίζει να ασκεί επιρροή στις αστικές περιοχές. Οι γυναίκα  

επιχειρηματίας, θα αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την επίσκεψή της την 

Κίνα, με την προϋπόθεση ότι θα είναι προσεκτική και θα ενεργεί 

επαγγελματικά σε επιχειρηματικές και κοινωνικές καταστάσεις.  

 

4.4.8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Επιχειρηματικά γεύματα και διασκέδαση, ιδίως δε δεξιώσεις και άλλες 

εκδηλώσεις, είναι πολύ σημαντικές καθώς βοηθούν στην προώθηση της 

ζωτικής διαδικασίας οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων. Η άρνηση συμμετοχής 

σε τέτοιες δραστηριότητες είναι ένα μήνυμα στην ύπαρξη σοβαρών 

ενδιαφερόντων στη συνεργασία με τους ομολόγους. Παρόλο που οι 

επιχειρήσεις συνήθως δεν συζητούνται κατά τη διάρκεια αυτών των 

εκδηλώσεων, μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις. Οι Κινέζοι ομόλογοι μπορούν 

να χρησιμοποιούν τέτοιες εκδηλώσεις ως ευκαιρίες για να μεταφέρουν 

σημαντικές πληροφορίες ενισχύοντας την διαπραγματευτική τους θέση. Ειδικά 

με τοπικές εταιρείες που δεν διαθέτουν διεθνή εμπειρία, η επιχειρηματική 

ψυχαγωγία μπορεί μερικές φορές να περιλαμβάνει προσκλήσεις που οι 

Δυτικοί μπορεί να βρουν εξαιρετικά ακατάλληλες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα 

είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί ένας τρόπος να εξεταστεί το ζήτημα χωρίς να 

απορριφθεί ανοικτά η πρόσκληση, καθώς αυτός μπορεί να είναι ο μόνος 

τρόπος για να διατηρηθεί το πρόσωπο για όλους τους εμπλεκόμενους. 
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5 ΙΑΠΩΝΙΑ 
 

Η Ιαπωνία βρίσκεται στην Ανατολική Ασία αποτελώντας μια αλυσίδα νησιών 

μεταξύ του Βόρειου Ειρηνικού Ωκεανού και της θάλασσας της Ιαπωνίας, 

ανατολικά της Κορεάτικης χερσονήσου. Γεωγραφικά η Ιαπωνία δεν συνορεύει 

με κάποια χώρα αφού όλη χώρα βρέχεται από θάλασσα εξολοκλήρου. Ο 

πληθυσμός της Ιαπωνίας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2016 

φτάνει 126.702.133 εκ. ,πρωτεύουσα της είναι το Τόκιο. Περίπου το  ένα  το 

τρίτο του πληθυσμού της Ιαπωνίας κατοικεί μέσα και γύρω από το Τόκιο, στην 

κεντρική πεδιάδα. Το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού της ετησίως είναι 

1,0% σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά του 2016. Το νόμισμα της είναι το 

ιαπωνικό γεν και  η κύρια τους γλώσσα είναι τα Ιαπωνικά. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό κατοίκων της είναι οι Ιάπωνες σε  ποσοστό 98,5%, Κορεάτες στο 

0,5%, Κινέζοι στο 0,4% και το υπόλοιπο 0,6% αποτελείται από άλλες 

εθνότητες.  

Το κλίμα στην Ιαπωνία ποικίλει από τον βορρά μέχρι τον νότο. Στο νότο το 

κλίμα είναι τροπικό ενώ στον βορρά το κλίμα είναι ψυχρότερο.  

Η Ιαπωνική σημαία αποτελείται από έναν κόκκινο κύκλο στο κέντρο της μέσα 

σε ένα λευκό ορθογώνιο πεδίο. Η επίσημη ονομασία της είναι Nisshoki, αλλά 

είναι γνωστή ως Hinomaru που σημαίνει  «κύκλος του ήλιου» 

αντικατοπτρίζοντας την ονομασία της Ιαπωνίας ως «Γη του Ανατέλλοντος 

Ηλίου». 

Ο εθνικό της ύμνος έχει την ονομασία Kimigayo που σημαίνει «Η βασιλεία του 

αυτοκράτορα», εγκρίθηκε το 1888 προερχόμενος από ένα ποίημα που 

χρονολογείται από τον 10ο αιώνα μ.Χ, όταν η αυτοκρατορία κυβερνούσε την 

Ιαπωνία. 

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας είναι συνταγματική μοναρχία. Ο αυτοκράτορας 

είναι ο τελετουργικός αρχηγός του κράτους, χωρίς καμία συνταγματική 

εξουσία. 

 

5.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
 

Μετά από αρκετές δεκαετίες πολέμου, κατά τον 17ο αιώνα, ο Tokugawa 

ηγέτης της Shogunate τελευταίας φεουδαρχικής ιαπωνικής κυβέρνησης 

δημιούργησε μια μακρά περίοδο πολιτικής ειρήνης και σταθερότητας, 

απομονώνοντας κάθε ξένη επιρροή. Έτσι για περίπου δύο αιώνες, η 

συγκεκριμένη πολιτική διευκόλυνε την Ιαπωνία να απολαύσει την ανθοφορία 

της ιθαγενούς κουλτούρας της.  

Τον 18ο αιώνα μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Kanagawa με τις ΗΠΑ, 

η Ιαπωνία άνοιξε τα λιμάνια της, έχοντας πια της την ευκαιρία να 
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δημιουργήσει διπλωματικές σχέσεις με άλλες δυτικές δυνάμεις, να αναπτυχθεί 

και να εκσυγχρονιστεί στην βιομηχανία. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου, η Ιαπωνία κατάφερε να γίνει μια 

περιφερειακή δύναμη περιθωριοποιώντας τόσο την Κίνα όσο και την Ρωσία. 

Καταλαμβάνοντας την Κορέα, την Ταιβάν και το νότιο μέρος του νησιού 

Sakhalin. Το 1931 καταλαμβάνει τη Μαντζουρία ενώ το 1937 εισβάλλει στην 

Κίνα. Το 1941, η Ιαπωνία με την επίθεση της στις Αμερικανικές δυνάμεις 

ενεργοποιεί την είσοδο της Αμερικής στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 

δράττοντας έτσι την ευκαιρία να επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής 

και Νοτιοανατολικής Ασίας. Το οξύμωρο είναι πως παρόλο την ήττα της η 

Ιαπωνία εξελίχθηκε σε μια ισχυρή οικονομική δύναμη, συμμαχώντας με τις 

ΗΠΑ. Το 1947 θεσπίζεται το Σύνταγμα της Ιαπωνίας προβλέποντας ένα 

κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης. Ο αυτοκράτορας διατηρεί το θρόνο 

του ως σύμβολο εθνικής ενότητας, παρόλο που δεν κατέχει καμία 

αυτοκρατορική κυριαρχία, ενώ οι εκλεγμένοι πολιτικοί κατέχουν την απόλυτη 

εξουσία λήψης αποφάσεων. Μετά από τριάντα χρόνια οικονομικής 

ανάπτυξης, η Ιαπωνία γνώρισε μια σημαντική επιβράδυνση τη δεκαετία του 

1990, αν και παρέμεινε μια σταθερή αξία στο παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο. 

Το Μάρτιο 2011, η Ιαπωνία έρχεται αντιμέτωπη με έναν καταστροφικό 

σεισμού οποίος προκάλεσε ένα ισχυρό τσουνάμι και κατέστρεψε το 

βορειανατολικό τμήμα του νησιού Honshu, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους 

και καταστρέφοντας αρκετούς πυρηνικούς σταθμούς. Η καταστροφή αυτή 

επηρέασε την υποδομή και ην οικονομία της χώρας. Ο τότε πρωθυπουργός  

Shinzo Abe ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα  μεταρρυθμίσεων με απώτερο 

στόχο την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα, αλλά και την 

ενίσχυση της θέσης σε διεθνές επίπεδο. 

 

5.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

Διατηρώντας καλή συνεργασία με το βιομηχανικό κομμάτι της οικονομία, το 

οποίο χαρακτηρίζεται από το υψηλό επίπεδο της τεχνολογίας και με 

ταυτόχρονη χαμηλή οικονομική επιδότηση τον τομέα της άμυνας η Ιαπωνική 

κυβέρνηση πέτυχε να αναπτύξει μια προηγμένη οικονομία, τα τελευταία 70 

χρόνια. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της οικονομίας, που την 

χαρακτηρίζουν ήταν οι στενές αλληλοσυνδεόμενες δομές κατασκευαστών, 

προμηθευτών και διανομέων, οι ονομαζόμενες Keiretsu, καθώς και η 

διασφάλιση της απασχόλησης καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής, για ένα 

σημαντικό μέρος του αστικού εργατικού δυναμικού. Παρόλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά αυτά διαβρώθηκαν σημαντικά μετά από πιέσεις του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού και των εγχώριων δημογραφικών μεταβολών. 

Η συνολική πραγματική οικονομική ανάπτυξη ήταν εντυπωσιακή τις τελευταίες 

τρείς δεκαετίες, την δεκαετία του ’60 είχε κατά μέσο όρο 10%, 5% την δεκαετία 

του ’70 και 4% την δεκαετία του ’80. Την δεκαετία του ’90 η ανάπτυξη 
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επιβραδύνθηκε κατά μέσο όρο 1,7%, εξαιτίας της χαμηλής απόδοσης των 

επενδύσεων και της φούσκας που προκλήθηκε στις τιμές των περιουσιακών 

στοιχείων. 

Η στασιμότητα της οικονομίας της Ιαπωνίας συνεχίστηκε και μετά το 2000, 

έχοντας πέσει σε ύφεση ήδη τέσσερις φορές από το 2008. 

Το 2013 παρατηρείται ανοδική πορεία εξαιτίας της πρωτοβουλία του 

πρωθυπουργού Shinzo για οικονομική αναζωογόνηση με στόχο την 

νομισματική χαλάρωση, την ευελιξία στην δημοσιονομική πολιτική και την 

διαρθρωτική μεταρρύθμιση. 

Τον Απρίλιο του 2016, μετά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της 

ηλεκτρικής ενέργεια και του φυσικού αερίου, η Ιαπωνία κατάφερε να 

ελευθερωθεί πλήρως στην ενεργειακή αγορά και τον Απρίλιο του 2017 στην 

αγορά του φυσικού αερίου. Έτσι το 2017 κατατάσσεται  ως την τέταρτη 

μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο με βάση την αγοραστική της δύναμη. Η 

κυβέρνηση της Ιαπωνίας, στο πλαίσιο αυτού του οικονομικού προγράμματος, 

επιδιώκει την επέκταση της οικονομίας της εκτός συνόρων, με σκοπό την 

δημιουργία νέων εξαγωγών για τις ιαπωνικές επιχειρήσεις, καταφέρνοντας να 

εντάξει έντεκα εμπορικές εταιρείες σε συμφωνία Transpacific Partnership 

(TPP).  

Η Ιαπωνία κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά και 

είναι μέλος των G7. 

Η Ιαπωνία αποτελεί έναν από τους μεγάλους εισαγωγείς και εξαγωγείς 

προϊόντων και αυτό αποδεικνύεται από τα μεγάλα νούμερα τόσο στις 

εισαγωγές της όσο και στις εξαγωγές της, αντίστοιχα 625,7$ εκατομμύρια και  

683,3$ εκατομμύρια για το 2017. 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά σε εξαγόμενα προϊόντα είναι τα οχήματα με ποσοστό 

14,9%, τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα με 5,4%, οι ημιαγωγοί με 5%, τα 

εξαρτήματα αυτοκινήτου με 48%, οι μηχανές παραγωγής ενέργειας με 3,% και 

τα πλαστικά υλικά με 3,3%. Από την άλλη πλευρά τα εισαγόμενα προϊόντα σε 

μεγάλη ζήτηση είναι το πετρέλαιο με 16,1%, το υγρό φυσικό αέριο με 9,1%, τα 

ρούχα με 3,8%, οι ημιαγωγοί με 3,3%, ο άνθρακας μ 2,4% και οι 

οπτικοακουστικές συσκευές με 1,4%. 

Στις χώρες τώρα που παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά εξαγωγών είναι οι 

ΗΠΑ με 19,4%, η Κίνα με 19%, η Νότια Κορέα με 7,6%, το Χονγκ Κονγκ με 

5,1% και η Ταϊλάνδη με 4,2% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 2017. 

Στην αντίπερα όχθη οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά εισαγωγών από την 

Ιαπωνία είναι η Κίνα με 24,5%, η ΗΠΑ με 11%, Η Αυστραλία με 5,8%, η Νότια 

Κορέα με 4,2% και η Σαουδική Αραβία με 4,1% για το 2017. 
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5.3 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες τα οικογενειακά πρότυπα έχουν αλλάξει από το 

μοντέλο της πολυπληθούς οικογένειας που απαρτίζονταν από μέλη διάφορων 

γενεών στο τυπικό είδος «πυρηνικής οικογένειας» αποτελούμενο από δύο 

γονείς και τα παιδιά. Το φαινόμενο συναντάται κυρίως στις αστικές περιοχές. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, ορισμένες οικογένειες ενδέχεται να έχουν έναν 

ηλικιωμένο γονέα ή έναν συγγενή στο σπίτι τους.  

Το νέο νομικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε κατά τα μέσα του 20ο αιώνα, 

παρείχε ισότητα στα δύο φύλα, δίνοντας στις γυναίκες μεγαλύτερη πρόσβαση 

στην εκπαίδευση, ευκαιρίες στην εργασία και εξέλιξη στην σταδιοδρομία τους. 

Παρόλο αυτά το χάσμα των δύο φύλων υπάρχει τόσο στην έμμισθη εργασία 

όσο και στην εκπαιδευτική εξέλιξη, παραμένοντας η έννοια της ολικής 

ισότητας ως «ιδανική» παρά κανονική. Αυτό που άλλαξε όμως παρόλη την 

διαφορά των δύο φύλων, είναι ο γάμος, ο οποίος βασίζεται στην αμοιβαία 

έλξη και όχι στην έννοια ενός παραδοσιακού «κανονικού γάμου», ο οποίος 

ήταν αποτέλεσμα συνοικέσιο. 

Το κέντρο της οικογένειας στην Ιαπωνία αποτελούν τα παιδιά, γι’ αυτό 

άλλωστε δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην ανατροφή τους. Αναπτύσσουν 

ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς από νωρίς, κυρίως την μητέρας τους. Η 

εκπαίδευση των παιδιών ξεκινάει από την ηλικία των έξι, η υποχρεωτική  

αφορά τα έξι χρόνια του δημοτικού και τα τρία του γυμνασίου. Παρόλο αυτά 

μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση πολλά από αυτά συνεχίζουν σε μια 

περαιτέρω εκπαίδευση. Πριν την ηλικία των έξι τα παιδία ακολουθούν την 

προσχολική εκπαίδευση από την ηλικία των τριών σε παιδικό σταθμό και στο 

νηπιαγωγείο από τα πέντε. 

Οι βασικές θρησκευτικέ πεποιθήσεις που κυριαρχούν είναι η Sninto σε 

ποσοστό 84% και ο Βουδισμός στο 16%. Οι δύο θρησκείες συνυπάρχουν 

στην Ιαπωνία από τον 6ο αιώνα, την περίοδο που ήρθε ο Βουδισμός στην 

Κίνα. 

 

 

5.4 ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 
 

5.4.1 ΟΝΟΜΑ 

 

Οι άνθρωποι λειτουργούν ως φυσικά και νομικά πρόσωπα, χρησιμοποιώντας 

το επώνυμο και το όνομα τους. Το επώνυμο προηγείται του ονόματος και 

όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες κληρονομείται από τον πατέρα.   
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5.4.2 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

 

Ο χαιρετισμός στην  Ιαπωνία είναι στους τυπικούς και τελετουργικούς 

χαιρετισμούς. Σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία χαιρετισμού είναι το είδος 

σεβασμού και εκτίμησης που οφείλετε να δείξετε στον συνομιλητή πάντα σε 

σχέση με την θέση  του απέναντι σε εσάς. Το αυτοκάλεσμα σε μια 

συγκέντρωσή θεωρείται αγενές, οφείλετε να αναμένεται την πρόσκληση. Ο 

παραδοσιακός χαιρετισμός είναι η ελαφριά κλήση του κεφαλιού προς τα κάτω, 

το πόσο μεγάλη είναι η κλήση, καθορίζεται από την σχέση που έχουν οι 

συνομιλητές μεταξύ τους. Η μεγάλη κλήση προσδιορίζει το μέγεθος του 

σεβασμού στο άλλο πρόσωπο. Οι Ιάπωνες δεν έχουν την απαίτηση από τους 

ξένους να χαιρετίσουν με τον παραδοσιακό τρόπο, ακόμη και αν το κάνουν, 

τότε αρκούνται σε μια ελαφριά κλήση του κεφαλιού. 

 

5.4.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Οι Ιάπωνές δίνουν μεγάλη σημασία στις εκφράσεις του προσώπου, στον τόνο 

της φωνής και στην στάση του σώματος για να ερμηνεύσουν τα αισθήματα 

των άλλων. Επειδή οι λέξεις έχουν πολλές έννοιες, πολλές φορές εστιάζουν 

στα μη-λεκτικά μηνύματα, διότι θεωρούν ότι στο πλαίσιο στο οποίο λέγεται 

κάτι επηρεάζει την έννοια των λέξεων. Γι’ αυτό άλλωστε αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη η κατανόηση της κατάστασης για την πλήρη εκτίμηση της αντίδρασης. 

Σύμφωνα με τους Ιάπωνες το συνοφρύωμα κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας 

από τον  (συνομιλητή τους) ερμηνεύεται ως ένδειξη διαφωνίας. Στην Ιαπωνική 

κοινωνία θεωρείται ασέβεια η επαφή με τα μάτια με άλλο άτομο, ιδιαίτερα όταν 

αυτό το άτομο είναι μεγαλύτερο σε ηλικία ή σε ιεραρχία. Επίσης επιζητούν την 

ιδιωτικότητα τους σε θορυβώδης καταστάσεις, αποφεύγοντας την επαφή με 

τα μάτια. Το πρόσωπο για τους Ιάπωνες είναι σημάδι της προσωπικής 

αξιοπρέπειας, γι’ αυτό άλλωστε δεν κατακρίνουν και δεν προσβάλλουν 

ανοιχτά. Επίσης διασφαλίζουν τον προσωπικό τους χώρο, γι’ αυτό επιζητούν 

την απόσταση. 

 

5.4.4 ΔΩΡΑ 

 

Στην Ιαπωνική κοινωνία η αγορά ενός δώρου σε κάποιον αποτελεί μια 

εξαιρετικά τελετουργική κίνηση και με ιδιαίτερο νόημα. Στην συγκεκριμένη 

κοινωνία δεν έχει τόση σημασία το δώρο όσο η παρουσίαση του, ο τρόπος με 

τον οποίο είναι τυλιγμένο. Τα δώρα δίνονται σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό 

που έχει σημασία κατά την αγορά του είναι η κατανόηση του συγκεκριμένου 

πολιτισμού, ώστε να αγοραστεί το σωστό και όχι το ακριβό δώρο. Η αγορά 

του είναι λίγο περίπλοκη, αφού οφείλετε να προσέξετε κάποια πράγματα 

όπως το χρώμα και τους αριθμούς. Οι σοκολάτες καλής ποιότητας και τα 
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μικρά κέικ θεωρούνται μια καλή ιδέα. Αποφύγετε λουλούδια όπως είναι τα 

κρίνα, οι καμέλιες και τα άνθη λωτού γιατί συνδέονται με τις κηδείες, όπως 

επίσης και το λευκό χρώμα. Τα φυτά σε γλάστρες παραπέμπουν σε ασθένεια, 

αλλά ένα δέντρο μπονσάι αποτελεί πάντα μια καλή επιλογή. Τα  νούμερα για 

τους Ιάπωνες έχουν σημασία, γι’ αυτό καλό είναι η αποφυγή των αριθμών 

εννέα και τέσσερα γιατί χαρακτηρίζονται από ατυχία. Τα δώρα δεν ανοίγονται 

απαραιτήτως κατά την παραλαβή τους. 

 

5.4.5 ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΔΕΙΠΝΟΥ 

 

5.4.5.1 ΔΕΙΠΝΟ ΣΕ ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 

 

Στην περίπτωση που σας προσκαλέσουν σε Ιαπωνικό σπίτι για δείπνο, 
οφείλετε να προσέξετε κάποια πράγματα. Πριν εισέλθετε στο σπίτι, αφαιρέστε 
τα παπούτσια σας και φορέστε τις παντόφλες που βρίσκονται κοντά στην 
πόρτα. Τα παπούτσια σας είναι σημαντικό να τα αφήσετε μακριά από την 
πόρτα που πρόκειται να περπατήσετε. Η έγκαιρη άφιξη στο ραντεβού θα 
εκτιμηθεί, η καθυστέρηση έστω και πέντε λεπτά θα δημιουργήσει μια άσχημη 
εντύπωση. Στην περίπτωση που βρεθείτε σε μια μεγάλη κοινωνική 
συγκέντρωση η καθυστέρηση είναι αποδεκτή, παρόλο αυτά η ακρίβεια 
εκτιμάται. Αν η περίσταση απαιτεί μη επίσημο ντύσιμο, τότε μπορείτε να 
ντυθείτε σαν να πηγαίνετε στο γραφείο. Αν θελήσετε να επισκεφτείτε το 
μπάνιο είναι σημαντικό να φορέσετε τις παντόφλες που διατίθενται και κατά 
την αναχώρηση σας να την αφήσετε στο μπάνιο. 

 

5.4.5.2 ΔΕΙΠΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

Το δείπνο σε ένα εστιατόριο έχει ένα πρωτόκολλο και αυτό αφορά τις θέσεις, 
ο επίτιμος καλεσμένος ή ο μεγαλύτερος κάθονται πάντα στο κέντρο του 
τραπεζιού που βρίσκεται μακριά από την πόρτα, γι’ αυτό οφείλετε να 
περιμένετε να σας ενημερώσουν για το κάθισμα σας. Στην συνέχεια, την 
πρώτη κίνηση για το φαγητό κάνουν ο επίτιμος καλεσμένος ή ο μεγαλύτερος. 
Στην Ιαπωνική κοινωνία, τα ξυλάκια αποτελούν τον τρόπο συλλογής φαγητού, 
γι’ αυτό άλλωστε η χρησιμοποίηση τους εκτιμάται, απλά αποφύγετε  να 
τρυπήσετε το φαγητό με αυτά. Στο τέλος του γεύματος σας τοποθετήστε τα 
ξυλάκια στο τραπέζι. Οι Ιάπωνες επιθυμούν να απολαυάνουν το φαγητό τους, 
γι’ αυτό άλλωστε η συνομιλία στο τραπέζι είναι σε χαμηλούς τόνους. 

Η Ιαπωνία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την παραδοσιακή και πολιτιστική 

της κληρονομιά, παρόλο που κατέχει την ηγετική θέση στην τεχνολογία, την 

κατασκευή και στις υποδομές. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες της δεκαετίας 

του 1990 και τις καταστροφικές επιπτώσεις του σεισμού το 2011, η Ιαπωνία 

κατάφερε να διατηρήσει την θέση της στις διεθνείς επιχειρήσεις και την 

περίοδο του 2016-2018 να ανακηρυχτεί ως ο όγδοος πιο ελκυστικός 
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προορισμός πολυεθνικών εταιρειών. Σημαντικό κομμάτι για τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες των διεθνών εταιρειών με Ιάπωνες αποτελεί η 

πλήρη γνώση της επιχειρηματικής τους κουλτούρας και η ιεραρχική τους 

δομή. 

 

5.4.6 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι συναντήσεις με Ιάπωνες επιχειρηματίες είναι απαραίτητο να κλείνονται 

αρκετές εβδομάδες πιο πριν με ένα τηλεφώνημα, ένα φαξ ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Η άφιξη σας έγκαιρα στην συναντήσει θα εκτιμηθεί. Η Ιαπωνική 

κοινωνία χαρακτηρίζεται από την ομαδικότητα, γι’ αυτό σε μια συνάντηση 

αναμένετε να παρουσιαστείτε με ένα μεμονωμένο άτομο. Το ανώτερο άτομο 

κάθεται μακριά από την πόρτα και ακολουθούν τα υπόλοιπα στελέχη με 

φθίνουσα σειρά, όπου το κατώτερο κάθεται πλησιέστερα στην πόρτα. Για 

τους Ιάπωνες επιχειρηματίες ο χρόνος είναι ζωτικής σημασίας, γι’ αυτό 

ενδεχομένως να χρειαστούν αρκετές συναντήσεις για το κλείσιμο της 

συμφωνίας. Οι Ιάπωνες εστιάζουν στις μακροπρόθεσμες συνεργασίες και 

σχέσεις. Επίσης σημαντικό για αυτούς είναι το να προσδώσετε μια 

βιβλιογραφία για την εταιρεία σας. Ένα μικρό δώρο στην συνάντηση από εσάς 

προς  τους μελλοντικούς συνεργάτες σας, αποδεικνύει την εκτίμηση προς το 

πρόσωπο τους. 

Κατά την παρουσίαση των σχεδίων σας σε μια μελλοντική συνεργασία, 
φροντίστε η ενδυμασία σας να είναι επίσημη και είναι σημαντικό να επιμένετε 
στα γεγονότα. Η εντύπωση που θέλετε να δημιουργήσετε, προσπαθήστε να 
είναι απλή και συγκεκριμένη. Μην ξεχάσετε ότι στο χρονοδιάγραμμα 
συμπεριλαμβάνονται και οι ερωτήσεις, όπως επίσης ότι οι Ιάπωνές δεν 
σηκώνουν πάντα χέρι για μια ερώτηση, απλά εστιάζουν σε εσάς. 

 Η επαγγελματική κάρτα είναι αρκετά σημαντική για την Ιαπωνική κοινωνία και 
ο συνομιλητής οφείλει να της δώσει την δέουσα σημασία. Συνήθως οι 
επαγγελματικές κάρτες ανταλλάσσονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις και είναι 
αναγκαίο η μια πλευρά της κάρτας να είναι μεταφρασμένη στα Ιαπωνικά. Στον 
παραλήπτη προσφέρεται από την ιαπωνική πλευρά και δίνεται και λαμβάνεται 
και με τα δύο χέρια με μια κλήση του κεφαλιού προς τα κάτω. Κατά την 
διάρκεια της συνάντησης, ο παραλήπτης των καρτών τις τοποθετεί στο 
τραπέζι μπροστά από κάθε άτομο στο οποίο ανήκει η κάρτα. Κατά το τέλος 
της συνάντησης είναι σημαντικό οι κάρτες να τοποθετηθούν σε μια θήκη 
καρτών ή κάπου αλλού προσεκτικά. 

Η ενδυμασία είναι σημαντική σε μια επαγγελματική συνάντηση,  οφείλετε να 
είστε έξυπνα και συντηρητικά ντυμένοι. Το ανδρικό ντύσιμο απαιτεί σκούρο 
κουστούμι με λευκό πουκάμισο και γραβάτα σε έντονο χρώμα. Το γυναικείο 
ντύσιμο επίσης πρέπει να είναι συντηρητικό, έχοντας κοντά τα μαλλιά ή 
πιασμένα πίσω. Τα έντονα κοσμήματα και οι κοντές φούστες δεν θεωρούνται 
κατάλληλα. 
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5.5 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
 

Κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων ο Ιάπωνες παραμένουν σιωπηλοί 
για μεγάλη χρονική περίοδο, δεν είναι αντιπαραθετικοί. Από την πλευρά σας 
οφείλετε να είστε παρατηρητικοί για να αντιληφθείτε αν έγιναν κατανοητά αυτά 
που ειπώθηκαν. Οι Ιάπωνες προτιμούν τις ευρείες συμφωνίες και την 
αμοιβαία κατανόηση, για να μπορούν να αντιμετωπίζουν όποιο πρόβλημα 
προκύψει με ευελιξία. Η χρήση Ιάπωνα δικηγόρου θεωρείται ως μια 
χειρονομία καλής θέλησης. Οι Ιάπωνες δικηγόροι είναι πιο λειτουργικοί από 
τους δυτικούς. Στις διαπραγματεύσεις, η ψυχραιμία και η σταθερή φωνή χωρίς 
καμία ένταση αποτελεί θετικό στοιχείο. Στην περίπτωση που κάποιος από 
τους ακροατές κλείσει τα μάτια του, αντιλήφθητε το ως θετικό, αφού είναι 
χαρακτηριστικό της προσοχής που σας παρέχουν. Οι Ιάπωνες αναμένουν και 
τις δύο πλευρές να παραβρεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις 
καλύτερες προσφορές τους. Οι συμβάσεις δεν αποτελούν για τους Ιάπωνες 
τις τελικές συμφωνίες, γιατί έτσι διατηρούν την δυνατότητα της 
επαναδιαπραγμάτευσης. 

 

5.5.1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
 

Για τους Ιάπωνες, η διαπραγμάτευση είναι συνήθως μια κοινή διαδικασία 

επίλυσης προβλημάτων. Στην κοινωνία της Ιαπωνίας ο κυρίαρχος ρόλος του 

πωλητή να στηρίζει τον εκάστωτε αγοραστή, με τον οποίο επιχειρεί να έρθει 

σε συμφωνία στις υπόλοιπες κοινωνίες. Οι προμηθευτές αναμένεται να 

κάνουν ό, τι χρειάζεται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών τους 

και οι πωλητές ενδέχεται να δέχονται σκληρή μεταχείριση από τους 

δυσαρεστημένους πελάτες. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι πελάτες της Ιαπωνίας 

ενδέχεται να ζητήσουν να λάβουν λεπτομέρειες για τη διάρθρωση του 

κόστους από τους πωλητές τους και αναμένουν να λάβουν άμεση απάντηση 

σε αυτό τους το ζητούμενο. Ταυτόχρονα, και οι δύο πλευρές αναμένεται να 

"φροντίσουν ο ένας τον άλλον". Ο αγοραστής θα εξασφαλίσει έτσι ότι ο 

πωλητής θα αποκομίσει κέρδος στη συμφωνία, αν και αυτά που θεωρούν 

αποδεκτά είναι συχνά χαμηλότερα από ό, τι σε πολλές άλλες χώρες. Τελικά, 

και οι δύο πλευρές είναι εταίροι σε μια σύμβαση που εξαρτάται από τη σχέση 

τους. Και οι δύο αναμένεται να αναλάβουν μακροπρόθεσμη δέσμευση για την 

επιχειρηματική σχέση τους και θα επικεντρωθούν κυρίως στα 

μακροπρόθεσμα οφέλη. Οι πωλητές αναμένεται να δεχθούν βραχυπρόθεσμες 

ζημίες για μακροπρόθεσμα κέρδη. Ένας αγοραστής της Ιαπωνίας 

ενδιαφέρεται για το τι θα κάνει ο πωλητής για να μειώσει το κόστος στο 

μέλλον, αναμένοντας ότι οι περισσότερες αποταμιεύσεις μεταφέρονται έτσι 

ώστε τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής να μπορούν να απολαμβάνουν 

περισσότερες επιχειρήσεις μειώνοντας το κόστος του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας. Το πρωταρχικό στυλ διαπραγμάτευσης είναι συνεργατικό και οι 
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άνθρωποι ενδέχεται να είναι ανοιχτοί σε συμβιβασμούς εάν θεωρηθούν 

χρήσιμοι για να προωθήσουν τη διαπραγμάτευση. Είναι σημαντικό να είστε 

ευέλικτοι και δημιουργικοί για να πάρετε μια συμφωνία την οποία και οι δύο 

πλευρές χαίρονται. Σε περίπτωση που προκύψει διαφωνία σε οποιοδήποτε 

στάδιο διαπραγμάτευσης, η επίλυση μπορεί να απαιτεί τη βοήθεια εξωτερικού 

διαμεσολαβητή. 

 

5.5.2 ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 

Ο χρόνος που δαπανάται για να συγκεντρωθούν πληροφορίες και να 

συζητηθούν διάφορες λεπτομέρειες πριν ξεκινήσει το στάδιο μιας 

διαπραγμάτευσης είναι συνήθως εκτενής. Σε αυτή τη φάση, οι Ιάπωνες 

επιδιώκουν να βρουν τις αδυναμίες της άλλης πλευράς. Σπάνια μοιράζονται 

πληροφορίες ελεύθερα, καθώς η άποψη της Ιαπωνίας είναι ότι η κατοχή 

προνομιακών πληροφοριών δημιουργεί πλεονεκτήματα διαπραγμάτευσης. Οι 

ομόλογοι σας θεωρούν ότι «έχετε ανοίξει όλα σας τα χαρτιά». Ωστόσο, δεν 

είναι συνετό να ξαφνιάσετε τους Ιάπωνες. Αν έχετε νέες πληροφορίες που 

είναι σημαντικές, μοιραστείτε τις με τους ομολόγους σας πριν από τον 

επόμενο γύρο διαπραγμάτευσης. Λάβετε υπόψη ότι οι Ιάπωνες είναι πολύ 

λεπτομερείς. Εάν κάνετε υπερβολικούς ισχυρισμούς σε μια προσπάθεια να 

εντυπωσιάσετε την άλλη πλευρά ή να λάβετε παραχωρήσεις, πιθανόν να 

διερευνήσουν τις αξιώσεις σας πριν απαντήσετε. Αυτό θα μπορούσε να 

προκαλέσει αμηχανία και να καταστρέψει την εμπιστοσύνη που έχει 

οικοδομηθεί. 

5.5.3  

5.5.4 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
 

Αναμένετε ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι αργές και παρατεταμένες, με 

τεράστια προσοχή στις λεπτομέρειες σε όλα τα στάδια. Τα κριτήρια σχέσεων, 

η συλλογή πληροφοριών, οι διαπραγματεύσεις και η λήψη αποφάσεων 

απαιτούν πολύ χρόνο. Το παιχνίδι ανοίγματος μπορεί να είναι αργό γιατί οι 

Ιάπωνες ομόλογοί σας είναι συχνά μη συγκεκριμένοι για το τι περιμένουν από 

εσάς. Οι διαπραγματευτές προσπαθούν συχνά να σας φτάσουν σε σημείο να 

λάβουν παραχωρήσεις. Δεν είναι σκόπιμο να γίνουν σημαντικές πρόωρες 

παραχωρήσεις, καθώς μπορεί να ερμηνευθεί ως έλλειψη προετοιμασίας ή 

ενδιαφέροντος. Να είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε πολλές εκδρομές εάν 

είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων σας. Σε όλη τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων, παραμείνετε ήρεμοι, χαλαροί, υπομονετικοί και επίμονοι. 

Ποτέ μην δημιουργήσετε προσωπικές αντιπαραθέσεις με τους ομολόγους 

σας. Οι καθυστερήσεις θα είναι αναπόφευκτες καθιστώντας την υπομονή 

εξαιρετικά σημαντική αν θέλετε να φτάσετε οπουδήποτε στην Ιαπωνία. Εάν οι 

ομόλογοι σας φαίνεται να παρεμποδίζουν τη διαπραγμάτευση, εκτιμήστε 

προσεκτικά εάν η επιβράδυνση της διαδικασίας μπορεί να υποδηλώνει ότι δεν 
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ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί σας. Τις περισσότερες φορές, όμως, 

αυτή η συμπεριφορά υποδηλώνει είτε ότι χρειάζονται χρόνο για εσωτερικές 

συζητήσεις, είτε ότι προσπαθούν να σας βάλουν κάτω από την πίεση χρόνου 

για να λάβουν παραχωρήσεις. 

 

5.5.5 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

  

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι πολύ συγκεκριμένη για τους Ιάπωνες και 

δεν αφήνει περιθώρια εφαρμογής άλλων τακτικών πέραν αυτής. Πολλές 

τεχνικές που μπορεί να γίνουν αποδεκτές αλλού, θα μπορούσαν να θέσουν 

σε κίνδυνο την επιτυχία μιας διαπραγμάτευσης στη χώρα αυτή.  Το στάδιο 

μιας διαπραγμάτευσης μπορεί να είναι εκτεταμένο. Κατά την υποβολή νέων 

προτάσεων, το διαπραγματευόμενο μέρος πρέπει να εξηγήσει το σκεπτικό 

σύμφωνα με αυτά. Ωστόσο, ορισμένοι Ιάπωνες μπορεί να εκφράσουν μια 

αντιπαράθεση για τη διεξαγωγή παραχωρήσεων, περιμένοντας τις δύο 

πλευρές να έρθουν στο τραπέζι με την καλύτερη προσφορά τους. Μέσα από 

τις παραχωρήσεις δεν έρχονται όλα εύκολα, οι τιμές μπορεί να μετακινούνται 

κατά περίπου 25 έως 40 τοις εκατό μεταξύ των αρχικών προσφορών και της 

τελικής συμφωνίας. Αφήστε αρκετό χώρο για παραχωρήσεις σε διαφορετικά 

επίπεδα, προετοιμάζοντας εναλλακτικές επιλογές. Αυτό δίνει στους Ιάπωνες 

διαπραγματευτές την ευκαιρία να αρνηθούν πτυχές της πρότασής 

διατηρώντας την αξιοπιστία.. Οι Ιαπωνικές παραχωρήσεις συνήθως έρχονται 

αργά στην διαπραγμάτευση, κυρίως μετά από ένα διάλειμμα που τους έδωσε 

την ευκαιρία να επιτύχουν συναίνεση. Οι αντιλαμβανόμενες πλευρές ενδέχεται 

να ορίσουν εκ νέου συνάντηση, χρησιμοποιώντας αυτό το γεγονός προς 

όφελός τους, για παράδειγμα παρέχοντας περαιτέρω παραχωρήσεις υπό την 

προϋπόθεση ότι η ιαπωνική πλευρά θα ανταποκριθεί σε ζητήματα που είχαν 

ήδη συμφωνηθεί. 

Παραπλανητικές τεχνικές μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιηθούν, και οι 

Ιάπωνες διαπραγματευτές μπορεί να περιμένουν να χρησιμοποιήσετε μερικές 

από αυτές επίσης. Αυτό θα μπορούσε να περιλάβει τακτικές όπως η 

υποτιθέμενη έλλειψη ενδιαφέροντος σε ολόκληρη τη συμφωνία ή σε  

μεμονωμένες παραχωρήσεις, η εσφαλμένη εκδήλωση της αξίας ορισμένων 

στοιχείων ή η εμφάνιση ψευδών αιτημάτων και παραχωρήσεων. Συνιστάται η 

διασταύρωση των πληροφοριών από την ιαπωνική πλευρά μέσω άλλων 

καναλιών, αν έχετε τη δυνατότητα. Παρομοίως, αντιμετωπίζουν με "προσοχή" 

τις "εξωτερικές" πληροφορίες. Μια άλλη προσέγγιση είναι να τεθούν 

περαιτέρω ερωτήσεις για την κατανόηση σε υποκείμενες υποθέσεις ή 

δεδομένα. Δεδομένου ότι οι ομάδες διαπραγμάτευσης πρέπει να ενεργήσουν 

και να διατηρήσουν την αξιοπιστία τους, οι Ιάπωνες δεν χρησιμοποιούν  την 

τακτική "καλού αστυνομικού, κακού αστυνομικού". Είναι σημαντική η προσοχή 

της χρήσης των τεχνικών για  ψευδείς απαιτήσεις ή ψευδείς παραχωρήσεις. 

Δεδομένου ότι η αποφυγή απώλειας  της εμπιστοσύνης είναι κρίσιμη, κάθε 

εμφανής απόπειρα μπλοφαρίσματος στους ομολόγους θα μπορούσε να 
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προκαλέσει ανατροπή, καταστρέφοντας κάθε είδους αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

που μπορεί να έχει δημιουργηθεί 

Οι διαπραγματευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές πίεσης που 

περιλαμβάνουν το άνοιγμα με γραπτή προσφορά, τη σιωπή ή την πίεση 

χρόνου. Οι Ιάπωνες μπορεί να παραμείνουν σιωπηλοί, ίσως για ένα λεπτό ή 

περισσότερο, με αυτό τον τρόπο θα πιέσουν να για μια παραχώρηση. Μερικές 

φορές, η σιωπή μπορεί να είναι ένας τρόπος για να εκφράσετε δυσαρέσκεια. 

Αυτή η τακτική λειτουργεί και στις δύο κατευθύνσεις. Η πίεση χρόνου μπορεί 

να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Εάν οι Ιάπωνες διαπραγματευτές 

ενημερωθούν την εργασία μιας προθεσμία, ενδέχεται να εκμεταλλευτούν αυτή 

τη γνώση για να αυξήσουν την πίεση, οδηγώντας σε παραχωρήσεις. κοντά 

στο τέλος μιας διαπραγμάτευσης, μπορούν ξαφνικά να ζητήσουν 

παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής και "συμβιβασμούς". Σε ακραίες 

περιπτώσεις, ενδέχεται να προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν ολόκληρη τη 

συμφωνία την τελευταία ημέρα της επίσκεψής σας. Είναι σημαντικό να μην 

λαμβάνετε προσωπικά τέτοιες τεχνικές και να αποφύγετε ανοιχτές 

συγκρούσεις.. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνικές πίεσης του χρόνου σπάνια 

δουλεύουν εναντίον τους, αφού οι Ιάπωνες είναι υπομονετικοί και έτοιμοι να 

ξεπεράσουν τέτοιες προκλήσεις. Οι τελικές προσφορές και τα nibbling (οι 

αλλεπάλληλες διεκδικήσεις) είναι σπάνιες και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

με μεγάλη προσοχή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν απώλεια της 

αξιοπιστίας. Η αποφυγή άλλων κοινών τακτικών πίεσης, όπως άνοιγμα με την 

καλύτερη προσφορά , εμφάνιση αδιαλλαξίας ή λήξη προσφορών. 

Οι διαπραγματευτές της Ιαπωνίας αποφεύγουν τις επιθετικές ή αντιφατικές 

τεχνικές, καθώς αυτές επηρεάζουν και πάλι την σχέση εμπιστοσύνης. Σε 

σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιούν ακραία ανοίγματα, οπότε δεν 

θα είναι δύσκολο να παρακινηθούν να μεταβούν σε πιο λογικά επίπεδα. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθούν λεπτές προειδοποιήσεις μερικές φορές, αλλά 

ποτέ δεν πρέπει να απειλείτε ανοιχτά την άλλη πλευρά με οποιονδήποτε 

τρόπο. Απαντήστε σε είδος αν είναι απαραίτητο, αλλά μην συζητάτε ανοιχτά 

τις επιλογές και τις εναλλακτικές λύσεις που δεν αφορούν τη διευθέτηση. Σε 

αντίθεση με άλλους πολιτισμούς, οι Ιάπωνες διαπραγματευτές σπάνια 

χρησιμοποιούν συναισθηματικές τεχνικές όπως διαπραγμάτευση της 

νοοτροπίας, γκρινιάζοντας ή προκαλώντας, ενοχές και αμηχανία στους 

εταίρους τους. Πιστεύουν ότι τα συναισθήματα δεν έχουν θέση στις 

επιχειρηματικές τους διαπραγματεύσεις. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμυντικές τακτικές όπως η αλλαγή του 

θέματος, η αναζήτηση ερωτημάτων ανίχνευσης, η υποβολή υποσχέσεων ή η 

διατήρηση μιας άκαμπτης θέσης. Η εξαίρεση είναι η αντιμετώπιση με 

καλοσύνη, η οποία είναι πολύ σπάνια σε αυτήν την κοινωνία. Οι προσπάθειες 

να χρησιμοποιηθούν τεχνικές αποκλεισμού για να κρατηθεί η ιαπωνική 

πλευρά από την απόκτηση ορισμένων πληροφοριών μπορεί να αγνοηθεί. Θα 

επαναλάβουν επίμονα παρόμοιες ερωτήσεις μέχρις ότου λάβουν μια 

ικανοποιητική απάντηση. Η πραγματοποίηση υποσχέσεων ως κίνητρο για 

τους Ιάπωνες να επανεξετάσουν τη θέση τους μπορεί μερικές φορές να 
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λειτουργήσει καλά. Μπορεί να είναι αποτελεσματική η εισαγωγή γραπτών 

όρων και προϋποθέσεων ως διαπραγματευτική τακτική. Ωστόσο, η προσοχή 

και η ευελιξία που μπορεί να συμβεί, επιτρέπει  στην ιαπωνική πλευρά να 

σώσει το πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί. 

 

5.5.6 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

Οι περισσότερες από τις εταιρείες της Ιαπωνίας τείνουν να είναι πολύ 

ιεραρχικές και οι άνθρωποι εργάζονται μέσα σε σαφώς καθορισμένες γραμμές 

εξουσίας. Ενώ η λήψη αποφάσεων στην Ιαπωνία είναι μια ομαδική διαδικασία 

μέσω της οποίας δημιουργείται συναίνεση, ένας μεμονωμένος διευθυντής και 

όχι μια ομάδα είναι αυτός που λαμβάνει την τελική απόφαση. Οι Δυτικοί 

μπορεί να υποθέσουν λανθασμένα ότι αυτός ο διευθυντής είναι ο 

"καθοριστικός παράγοντας λήψης αποφάσεων" σε έναν οργανισμό, ενώ στην 

πραγματικότητα ένας τέτοιος ρόλος συνήθως δεν υπάρχει καθόλου. Η 

διαδικασία που χρησιμοποιεί η Ιαπωνία για την επίτευξη αποφάσεων αφορά 

πολλούς ενδιαφερόμενους που συνάπτουν συναίνεση μέσω μιας σειράς 

συσκέψεων. Δεδομένου ότι η αβεβαιότητα και η πιθανότητα ενδέχεται να 

προκαλέσουν δυσκολία στην ιαπωνική κουλτούρα, θα προχωρήσουν στην 

πρότασή σας με αναλυτικό τρόπο, αναλύοντας κάθε πρόταση και ζητώντας 

περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι να καταλάβουν το ακριβές νόημα. Πολλοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την απόφασή τους αναλύονται προσεκτικά, 

εξετάζονται και συζητούνται στην πορεία. Επιπλέον, αναλύεται ο ακριβής 

αντίκτυπος μιας πιθανότητας σε όλους στην ομάδα και πέρα από αυτήν ως 

μέρος της διαδικασίας συναίνεσης της ομάδας. Αυτό μπορεί να διαρκέσει 

πολύ και απαιτεί μεγάλη υπομονή. Για να επηρεάσετε τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, πρέπει να οικοδομηθούν ισχυρές σχέσεις με όσο το δυνατόν 

περισσότερους ενδιαφερόμενους. Ο ρόλος των ανώτερων ηγετών είναι να 

ενορχηστρώσουν τη διαδικασία, να βοηθήσουν στην επίτευξη συναίνεσης και 

να διατυπώσουν την τελική απόφαση. Κατά τη λήψη αποφάσεων, οι 

επιχειρηματίες στη χώρα συνήθως εξετάζουν την συγκεκριμένη κατάσταση 

αντί να εφαρμόζουν καθολικές αρχές. Τα προσωπικά συναισθήματα και 

εμπειρίες μπορεί να ζυγίζουν πιο έντονα από τα εμπειρικά στοιχεία, αλλά θα 

εξετάσουν και θα αναλύσουν αντικειμενικά τα γεγονότα. Οι Ιάπωνες είναι 

συχνά πολύ απρόθυμοι να ρισκάρουν ή να κάνουν αλλαγές. Εάν περιμένετε 

να υποστηρίξουν μια ριψοκίνδυνη απόφαση, θα πρέπει να βρείτε τρόπους για 

να μειώσουν πρώτα τον όποιο κίνδυνο. 

 

5.5.7 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Γραπτά πρωτόκολλα συνάντησης χρησιμοποιούνται συχνά. Μπορούν να 

υπογραφούν και από τις δύο πλευρές για να υποδείξουν συμφωνία. Σκοπός 

τους είναι να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα λανθασμένης αντίληψης στην 
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επικοινωνία και όχι να νομιμοποιήσουν τα συμφωνηθέντα. Αν υφίσταται πίεση 

χρόνου σοφό θα ήταν να αποσταλθεί γρήγορα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα μετά 

το πέραν της συνάντησης από ένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, ζητώντας 

από την άλλη πλευρά να επιβεβαιώσει ή να τροποποιήσει. Βεβαιωθείτε ότι 

έχετε θέσει κάθε σημαντική παραδοχή που κάνετε σε αυτό το πρωτόκολλο για 

να αποφύγετε τις εκπλήξεις κατά την εξέλιξη της συμφωνίας. Ο τρόπος με τον 

οποίο οι Ιάπωνες επικοινωνούν έχει να κάνει με την σαφή δήλωση όλων των 

όρων και των προϋποθέσεων με τις οποίες συμφωνεί. Μια συμφωνία 

υφίσταται μόνο αν και οι δύο εταίροι έχουν συμφωνήσει σε αυτό, οπότε μην 

απαντάτε μόνο με "ναι" αντί να ακολουθείτε αυτήν την προσέγγιση. Οι 

συμφωνίες μπορούν να αναγνωριστούν από νεύμα ή ελαφρά υπόκλιση και 

όχι με χειραψία.  

Μην πιέζετε τους Ιάπωνες να υπογράψουν το συμβόλαιο. Εάν κριθεί 

απαραίτητη η χρήση τους τότε, οι γραπτές αυτές συμβάσεις θα πρέπει να  

διατηρούνταν σε υψηλό επίπεδο, καταγράφοντας ότι πρωταρχικά η ισχύ μιας 

συμφωνίας έγκειται στη δέσμευση των εταίρων, παρά τη γραπτή τεκμηρίωσή 

της. Ωστόσο, οι Ιάπωνες ενδέχεται να εξακολουθούν να διανέμουν 

πληροφορίες στην εταιρεία τους, ακόμη και όταν προσπαθείτε να περιορίσετε 

αυτό το θέμα. Η χρήση ενός τοπικού αντιπροσώπου, αντί για έναν δυτικό, θα 

αντιμετωπιστεί ευνοϊκά. Ο πρωταρχικός τους ρόλος είναι να λειτουργούν ως 

συμβολαιογράφοι. Οι αγωγές είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Ιαπωνία, και η 

κατάθεση μιας θα κατέστρεφε πιθανώς την επιχειρηματική σας σχέση με τους 

Ιάπωνες για πάντα. Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις θα τιμηθούν. Ωστόσο, οι 

Ιάπωνες δεν τις θεωρούν ως τελικές συμφωνίες, δεδομένου ότι η προσδοκία 

τους είναι ότι και οι δύο πλευρές θα παραμείνουν ευέλικτες αν μεταβληθούν οι 

συνθήκες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την αποδοχή τροποποίησης 

των συμβατικών όρων. 

 

5.5.8 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
 

Η Ιαπωνία εξακολουθεί να είναι μια κοινωνία που κυριαρχείται αποκλειστικά 

από άνδρες και ενώ οι ρόλοι έχουν αρχίσει να αλλάζουν, η έννοια της 

ισότητας των φύλων είναι ξένη προς τη χώρα. Ορισμένες εταιρείες 

αναβαθμίζουν τις παραδοσιακές απόψεις, ενώ άλλες προσπαθούν να είναι 

πιο φιλικές προς τις γυναίκες. Πολλές γυναίκες δεν εργάζονται όμως και είναι 

εκείνες που εξακολουθούν να έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να αποκτήσουν 

θέσεις παρόμοιου εισοδήματος και εξουσίας με τους άνδρες. Οι Ιάπωνες 

άνδρες,  οι οποίοι δεν έχουν ζήσει και δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό δεν 

είναι σύνηθες να συνεργάζονται με γυναίκες σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα. 

Ο πιο ελπιδοφόρος τρόπος για να ξεπεραστεί αυτό είναι να καταβληθούν 

συγκεντρωμένες προσπάθειες για να αποδειχθούν οι δεξιότητες και οι 

επαγγελματικές ικανότητες μιας γυναίκας εταίρου. Ως επισκεπτόμενος 

επιχειρηματίας, υπογραμμίστε την αξιοπρέπεια της εταιρείας σας και το ρόλο 

σας σε αυτήν. Μια προσωπική εισαγωγή ή τουλάχιστον μια επιστολή 
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υποστήριξης από ανώτερο στέλεχος της εταιρείας σας μπορεί επίσης να σας 

βοηθήσει. Επιπλέον, φορέστε πολύ συντηρητικά και επαγγελματικά ενδύματα. 

Οι περισσότεροι Ιάπωνες άνδρες δεν είναι συνηθισμένοι να δουλεύουν με 

γυναίκες επιχειρηματίες. Αυτό δημιουργεί πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Μια γυναίκα των επιχειρήσεων πιθανότατα θα αντιμετωπιστεί καλύτερα και θα 

πάρει περισσότερες πληροφορίες, αφού αυτός είναι ο ευγενικός τρόπος 

αντιμετώπισης μιας γυναίκας φιλοξενούμενης. Ωστόσο, οι κοινωνικές 

καταστάσεις αποτελούν πρόκληση και για τις δύο πλευρές. Οι Ιάπωνες 

άνδρες δεν έχουν συνηθίσει να επικεντρώνονται στις γυναίκες σε ισότιμο 

επίπεδο. Οι γυναίκες επιχειρηματίες ταξιδιώτες δεν μπορούν να 

συμμετάσχουν με τον ίδιο τρόπο όπως οι άνδρες στις συναντήσεις καραόκε ή 

σε αγώνες γκολφ. Πρέπει να είναι προσεκτικές και να ενεργούν 

επαγγελματικά σε επιχειρηματικές και κοινωνικές καταστάσεις. Η εμφάνιση 

εμπιστοσύνης και βεβαιότητας μπορεί να είναι επωφελής, αλλά η υπερβολική 

επιθετικότητα θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά ζητήματα. 

 

5.5.9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η επίσημη, συντηρητική ενδυμασία είναι σημαντική όταν πρόκειται για 

επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ιαπωνία. Οι άνδρες επιχειρηματίες πρέπει 

να φοράνε σκούρα κοστούμια με γραβάτες στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Επιχειρηματικά γεύματα και διασκέδαση, ιδίως δείπνα, βραδιές καραόκε και 

άλλα βραδινά γεγονότα που μπορεί να περιλαμβάνουν έντονη κατανάλωση 

αλκοόλ είναι πολύ σημαντικά καθώς βοηθούν στην προώθηση της ζωτικής 

διαδικασίας οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων. Η άρνηση συμμετοχής σε αυτές 

τις δραστηριότητες θα μπορούσε να καταστήσει σαφές ότι δεν ενδιαφέρεστε 

έντονα να συνεργαστείτε με τους ομολόγους σας. Παρόλο που πρόκειται 

κυρίως για κοινωνικές συνευρέσεις, οι επιχειρήσεις συζητούνται συχνά 

ανεπίσημα σε μικρότερες ομάδες. Οι Ιάπωνες ομόλογοι σας μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αυτές τις συζητήσεις ως ευκαιρίες για την αναφορά 

σημαντικών μηνυμάτων ή την επίλυση διαφορών. Μερικές φορές μπορεί 

επίσης να προσπαθήσουν να λάβουν πληροφορίες από εσάς που θα 

μπορούσαν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση. Εάν θέλετε να 

παραμείνετε σε επαγρύπνηση, παραβλέποντας τέτοιες τακτικές, εάν 

χρειαστεί, ποτέ δεν πρέπει να δείχνετε σημάδια δυσπιστίας στις προθέσεις 

των ομολόγων σας. 

Θέματα που πρέπει να αποφύγουμε κατά την διάρκεια των συζητήσεων σε 

τέτοιου είδους εκδηλώσεις είναι οι σχέσεις της Ιαπωνίας με τη Νότια Κορέα και 

ειδικά με την Κίνα. 

Η προσφορά δώρων είναι συνηθισμένη σε κοινωνικά και επιχειρηματικά 

περιβάλλοντα στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένου και των αρχικών 

συναντήσεων. Εάν λάβατε ένα, καλό θα ήταν να ανταλλάξετε ένα στοιχείο 

παρόμοιας αξίας που είναι χαρακτηριστικό της χώρας σας.  Η προσφορά ενός 

δώρου από πλευρά σας μετά την υπογραφή μιας σύμβασης αντιμετωπίζεται 
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επίσης πολύ θετικά. Δώστε και αποδεχτείτε δώρα χρησιμοποιώντας και τα 

δύο χέρια. Μην ανοίγετε δώρα με την παρουσία του δωρητή, εκτός εάν ο 

οικοδεσπότης σας το έκανε πρώτος. Υπάρχουν πολλές πιθανές παγίδες σε 

αυτό που πρέπει να δώσετε και πώς να το τυλίξετε, γι’ αυτό προετοιμαστείτε 

εκ των προτέρων ή ζητήσετε από κάποιον από τη χώρα να σας βοηθήσει για 

να αποφύγετε την πρόκληση ενοχλήσεων. Το κάπνισμα είναι πολύ κοινό στην 

Ιαπωνία. Μην το σχολιάσετε και να είστε ενήμεροι ότι επιτρέπονται τα 

διαλείμματα τσιγάρων κατά τις συναντήσεις και τις διαπραγματεύσεις. Να 

είστε προετοιμασμένοι για ώρες εργασίας που μπορεί να είναι ακραίες ακόμη 

και για τα πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συνεδριάσεις του γραφείου 

εντός της εταιρείας μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και τα μεσάνυχτα, ενώ 

άλλες συναντήσεις και διασκέψεις μεταξύ εταιρειών μπορεί να διαρκέσουν 

μέχρι τη νύχτα πριν αρχίσει το κοινωνικό μέρος. 
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6 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
 

Το νησί της Σιγκαπούρης υπήρξε το εμπορικό λιμάνι της Μαλαισίας, το 

Temasek από τον 14ο αιώνα. Το 1819 οι Βρετανοί ιδρύσαν τη Σιγκαπούρη ως 

εμπορική αποικία. Το 1963 ανήκε στην Μαλαισιανή Ομοσπονδία, αλλά μετά 

από δύο χρόνια ανεξαρτητοποιήθηκε. 

Η Δημοκρατία της Σιγκαπούρη βρίσκεται στην Νοτιοανατολική Ασία μεταξύ 

των δύων νησιών της Μαλαισίας και της Ινδονησίας. Πρωτεύουσα της είναι η 

Σιγκαπούρη με πληθυσμό 5.995.991 με τελευταία καταμέτρηση που έγινε το 

2018 σύμφωνα με την CIA. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού 

βρίσκεται κατά μήκος της νότιας ακτής, με εξαίρεση τις κεντρικές περιοχές, 

στις οποίες κατοικούν σχετικά πυκνά πληθυσμιακά συγκροτήματα. Ο 

πληθυσμός της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης αποτελείται από τέσσερις 

κύριες εθνότητες, τους Κινέζους με ποσοστό 74,3%, τους Μαλαισιανούς με 

13,4%, τους Ινδούς με 9% και άλλες εθνότητες με ποσοστό 3,2%.  

Η επίσημη γλώσσα για την Δημοκρατία της Σιγκαπούρης δεν είναι μια, αλλά 

τέσσερις με ποσοστό 36,9% η Αγγλική, 34,9% τα Μανδαρίνικα, 12,2% 

Κινέζικη διάλεκτοι και με 10,7% τα Μαλαισιανά. Η Αγγλική αποτελεί την 

γλώσσα επιλογής για τις επιχειρήσεις και την πολιτική. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά του 2015 το θρήσκευμα που κυριαρχεί στην 

Δημοκρατία της Σιγκαπούρης είναι περισσότερα από ένα, με 33,2% είναι οι 

Βουδιστές, οι Χριστιανοί με 18,8%, οι Μουσουλμάνοι με 14%, οι Ταοϊστές με 

10%, οι Ινδουιστές με 5%, υπάρχει και ένα ποσοστό 0,6% που αποτελείται 

από άλλες θρησκείες και ένα μεγάλο ποσοστό κατέχουν οι άθεοι, το 18,5%. 

Το κλίμα στην Δημοκρατία της Σιγκαπούρης είναι τροπικό με πολλού 

μουσώνες, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο χωριστές εποχές μουσώνων τον 

βορειοανατολικό (Δεκέμβριος- Μάρτιος) και τον νοτιοδυτικό (Ιούνιος- 

Σεπτέμβριος).   

 

6.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

Η Σιγκαπούρη είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη στην οικονομία της ελεύθερης 

αγοράς. Στην κοινωνία της Σιγκαπούρης δεν έχει θέση η διαφθορά, 

διατηρώντας σταθερά τις τιμές της και έχοντας ένα αρκετά υψηλό το κατά 

κεφαλήν εισόδημα σε σχέση με τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες. Το 

ποσοστό ανεργίας της είναι σε αρκετά χαμηλό επίπεδο. Οι εξαγωγές της 

Σιγκαπούρης σε προϊόντα όπως είναι το πετρέλαιο, τα ηλεκτρονικά, τα 

χημικά, τα ιατρικά, οι οπτικές συσκευές, τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν 

την οικονομία της, όπως και οι επιχειρήσεις της και οι χρηματοπιστωτικές της 

υπηρεσίες. Το 2009 η οικονομία της Σιγκαπούρης υποχώρησε με 0,6% 

εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά το 2010 άρχισε να 

δείχνει αυξητικά αποτελέσματα. Το 2012 με 2017 η ανάπτυξη ήταν βραδύτερη 
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σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, γεγονός το οποίο ήταν αποτέλεσμα 

της επιβράδυνσης της διαρθρωτικής ανάπτυξης - καθώς η Σιγκαπούρη 

έφθασε σε υψηλά εισοδηματικά επίπεδα από την μία, ενώ η παγκόσμια 

ζήτηση για εξαγωγές εμφάνισαν πτώση από την άλλη. Το 2017 είχε 

ανάκαμψη της ανάπτυξης της με 3,6% δημιουργώντας μια ισχυρή παγκόσμια 

οικονομία, αναδιαρθρώνοντας την οικονομία της, απελευθερώνοντας την 

εξάρτηση της από την ξένη εργασία και αυξάνοντας την παραγωγικότητα της. 

Σκοπός της Σιγκαπούρης αποτελεί η διατήρηση και η ενίσχυση της θέσης της 

ως τον κορυφαίο χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό κόμβο της 

Νοτιοανατολικής Ασίας, επενδύοντας σε προηγμένη παραγωγή, στην 

φαρμακευτική και την παραγωγή ιατρικής τεχνολογίας.  

 

6.2 ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 

 

6.2.1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 
Στην κοινωνία της Σιγκαπούρης, οι έννοιες της ομαδικότητας, της αρμονίας 
και της αμοιβαίας ασφάλειας είναι πιο σημαντικές από αυτές του ατόμου. Η 
οικογένεια αποτελεί το κέντρο της κοινωνικής δομής και τονίζει την ενότητα, 
την πίστη και το σεβασμό προς τους ηλικιωμένους. Ο όρος "οικογένεια" για 
τους Σιγκαπούριους περιλαμβάνει γενικά εκτεταμένη οικογένεια και στενούς 
φίλους που αντιμετωπίζονται ως μέλη της οικογένειας. Ο σεβασμός για τους 
ηλικιωμένους και η θεώρηση της οικογένειας ως θεσμού, που κάθε μέλος 
καταφεύγει για υποστήριξη, συμβάλλουν στη διατήρηση των βασικών αξιών 
σε αυτό το νησιωτικό έθνος. 
 

6.2.2 ΙΕΡΑΡΧΙΑ 
 

Οι Σιγκαπούριοι θεωρούν ότι αποτελούν μια ισότιμη κοινωνία, παρόλα αυτά οι 

ισχυρές ιεραρχικές σχέσεις διατηρούνται και παρατηρούνται στη σχέση 

γονέων και παιδιών, των εκπαιδευτικών και των σπουδαστών, των εργοδοτών 

και των εργαζομένων. Αυτή τους όμως η ιδεολογία προέρχεται από την 

σημαντικότητα της πολιτιστικής τους αξίας εξαιτίας της πίστης τους προς τον 

Κομφουκιανισμό, ο οποίος τονίζει το σεβασμό της ηλικίας και της κατάστασης, 

ακόμη και την τυφλή υπακοή στους ηλικιωμένους. . Στο χώρο εργασίας αυτό 

παρατηρείται στην αυξημένη εκτίμηση που αποδίδεται στους πιο 

ηλικιωμένους εργαζόμενους. Οι πρεσβύτεροι αντιμετωπίζονται πάντα με 

απόλυτο σεβασμό, εισάγονται πρώτοι σε όλους τους χώρους, όπου και τους 

παρέχονται προνομιακά καθίσματα.  

 

 

 



54 
 

6.2.3 ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΗ  

 

Η Σιγκαπούρη είναι μια πολυεθνική κοινωνία όπου οι παραδόσεις της Κίνας, 

των Μαλαιοι και της Ινδίας συνυπάρχουν κάτω από την κάλυψη μιας δυτικής 

κοσμοπολίτικης μητρόπολης. Οι τρεις κύριες εθνικότητες είναι διαφορετικές 

από θρησκευτική και πολιτισμική άποψη. 

 

6.2.3.1 Ο ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

 

Οι Κινέζοι έχουν παραδοσιακά 3 ονόματα. Το επώνυμο είναι αυτό που 

γράφεται  πρώτο και ακολουθούν δύο προσωπικά ονόματα.  Όταν 

απευθύνεστε σε ένα πρόσωπο οφείλετε να το κάνετε με ένα τιμητικό τίτλο και 

το επώνυμο του. Αν θελήσουν να αφήσουν τους τιμητικούς τίτλους και το 

επώνυμο, θα προχωρήσουν στο όνομα, θέτοντας αυτοί το όνομα που θα 

χρησιμοποιηθεί. Συνήθως υιοθετούν δυτικά ονόματα, τα οποία χρησιμοποιούν 

σε επιχειρηματικές συναντήσεις. 

 

6.2.3.2 Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ  ΜΑΛΑΙΟΙ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ   

 

Στην φυλή των Μαλαίοι δεν υπάρχουν επώνυμα. Οι άντρες προσθέτουν το 
όνομα του πατέρα στο όνομά τους με το συνδετικό στοιχείο bin. Έτσι Noor bin 
Isa, θα ήταν Noor, ο γιος της Isa. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν το σύνδετικό 
στοιχείο binti, οπότε η Zarina binti Isa θα είναι η Zarina η κόρη της Isa. Ο 
τίτλος Haji (αρσενικό) ή Hajjah (θηλυκό) πριν από το όνομα δηλώνει ότι το 
άτομο έκανε το προσκύνημα στη Μέκκα. Το όνομα Sayyed (αρσενικό) ή 
Sharifah (θηλυκό) δείχνει ότι το άτομο θεωρείται απόγονος του προφήτη 
Mohammed. 

 

6.2.3.3 ΟΙ ΙΝΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

 

Οι Ινδοί στην κοινωνία της Σιγκαπούρης δεν χρησιμοποιούν τα επίθετα, αλλά 
προσθέτουν στο αρχικό τους όνομα, το όνομα του πατέρα τους πριν από το 
δικό τους. Δεδομένου ότι πολλά ινδικά ονόματα είναι εξαιρετικά μακρά, 
χρησιμοποιούν συνήθως μια συντομευμένη έκδοση του ονόματός τους. Στο 
γάμο, οι γυναίκες αφήνουν το όνομα του πατέρα τους και χρησιμοποιούν το 
όνομά τους με το όνομα του συζύγου τους ως είδος επωνύμου. Οι Σιχ Ινδοί 
χρησιμοποιούν το όνομα Singh για να χαρακτηρίσουν τους εαυτούς τους σαν 
Sikhs. 
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6.2.4 ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 

Στην κοινωνία της Σιγκαπούρης κατά την διεξαγωγή μιας συζήτησης δίνεται 

μεγάλη σημασία στις εκφράσεις του προσώπου, στον τόνο της φωνής και στη 

στάση του σώματος. Ο προφορικός λόγος για αυτούς θεωρείται 

υποδεέστερος από τις εκφράσεις ενός ατόμου, γι’ αυτό άλλωστε τείνουν να 

έχουν λεπτές, έμμεσες και σιωπηρές επικοινωνίες. Στην περίπτωση 

διαφωνίας μπορεί να μην χρησιμοποιούν την λέξη «όχι», αλλά το «θα 

προσπαθήσω» ή «θα δούμε τι μπορώ να κάνω» διατηρώντας έτσι την 

αρμονία στη σχέση τους. Η σιωπή είναι ένα σημαντικό στοιχείο της 

επικοινωνίας της Σιγκαπούρης. Η παύση πριν από την απάντηση σε μια 

ερώτηση υποδεικνύει ότι έδωσαν την δέουσα προσοχή και εξέτασαν 

προσεκτικά την απάντησή τους.  

 

6.2.5 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  

 

Σε μια συνάντηση ο χαιρετισμός γίνεται κάτω από ένα αυστηρό πρωτόκολλο 

που συχνά βασίζεται τόσο στην καταγωγή όσο και στην ηλικία του ατόμου. Οι 

νεότερες γενιές και τα άτομα που εργάζονται σε πολυεθνικές εταιρείες έχουν 

υιοθετήσει το δυτικό χαιρετισμό, για τους μεγαλύτερους δεν ισχύει το ίδιο στην 

κοινωνία της Σιγκαπούρης. Στα μέλη που απαρτίζουν την εθνικότητα της 

Κίνας ο χαιρετισμός γίνεται με χειραψία. Όπως επίσης και στην ομάδα των 

Μαλαίοι κυριαρχεί η χειραψία. Οι νεότεροι Μαλαίοι μπορεί να κάνουν χειραψία  

με γυναίκες από την δύση, αλλά πιο κατάλληλος χαιρετισμός είναι το  'salaam' 

(κλίνει το κεφάλι). Αυτό τον χαιρετισμό χρησιμοποιούν ο γυναίκες όταν 

συναντιούνται. Σε ότι αφορά τους Ινδούς τείνουν να σφίγγουν τα χέρια με μέλη 

του ίδιου φύλου. Στην περίπτωση που βρεθούν με το αντίθετο φύλο η κίνηση 

του κεφαλιού και ένα χαμόγελο είναι αρκετό. Οι Σιγκαπούριοι ηλικιωμένοι και 

τα άτομα με την μεγαλύτερη εξουσία εισέρχονται πρώτοι σε χώρους 

συναντήσεων. 

 

6.2.6 ΔΩΡΑ  

 

Δεδομένου ότι υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές ως προς τον τρόπο με τον 
οποίο τα τρία κύρια εθνικά σύνολα αντιμετωπίζουν τα δώρα, παρατίθενται 
ξεχωριστά. 

Κινέζοι: Ένα δώρο μπορεί να απορριφθεί τρεις φορές πριν γίνει δεκτό, 
αποδεικνύοντας πως δεν είναι άπληστος. Είναι σημαντικό να αποφύγετε 
δώρα όπως είναι τα ψαλίδια, τα μαχαίρια ή άλλα εργαλεία κοπής, καθώς 
υποδηλώνουν την διακοπή μιας σχέσης, όπως επίσης τα ρολόγια, τα 
μαντήλια ή τα σανδάλια, καθώς συνδέονται με κηδείες και θάνατο. Το χαρτί 
περιτυλίγματος είναι σημαντικό να μην είναι χρώματος λευκό, μπλε ή μαύρο, 
γιατί υποδηλώνουν πένθος. Ενώ από την άλλη το κόκκινο, το ροζ ή το κίτρινο 
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εντάσσονται στα ευχάριστα χρώματα. Οι αριθμοί στην Κινέζική κουλτούρα 
είναι σημαντικό στοιχείο, ενώ από την άλλη η προσφορά φαγητού 
μεταφράζεται από τον οικοδεσπότη ως μη επαρκή φιλοξενία. Τα λουλούδια 
δεν εντάσσονται στα καλά δώρα, καθώς δίνονται στους άρρωστους και 
χρησιμοποιούνται στις κηδείες. 

Μαλαίοι: 
Η αποφυγή του αλκοόλ είναι απαραίτητη. Το θρήσκευμα των Μαλαίοι είναι ο 
μουσουλμανισμός, συνεπώς το χοιρινό δέρμα δεν είναι επιτρεπτό. Τα δώρα 
είναι σημαντικό να δίνονται κατά την αναχώρηση. Όπως στην με τους 
Κινέζους έτσι και εδώ, το χαρτί περιτυλίγματος δεν  πρέπει να έχει λευκό 
χρώμα, αλλά κόκκινο ή πράσινο. Η προσφορά του δώρου είναι σημαντικό να 
γίνεται με το δεξί χέρι, καθώς το αριστερό θεωρείται ακάρθατο. 
 
Ινδοί: 
Σε ότι αφορά τους Ινδούς, όπως και στις δύο προηγούμενες, έτσι και εδώ το 
χαρτί περιτυλίγματος δεν πρέπει να είναι σε λευκό ή μαύρο χρώμα, αλλά 
κόκκινο, κίτρινο ή πράσινο γιατί θεωρούνται καλότυχα. Η προσφορά των 
δώρων γίνεται με το δεξί χέρι. Σημαντικό είναι να προσέξετε τα νούμερα που 
τυχόν μπορεί να υπάρχουν. Επίσης αποφύγετε να δώσετε δερμάτινα 
προϊόντα σε έναν Ινδουιστή. Τέλος και στις τρείς εθνικότητες τα δώρα δεν 
ανοίγονται κατά την παραλαβή τους. 
 

6.2.7 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 

Στην κοινωνία της Σιγκαπούρης ένα από τα βασικά στοιχεία στις 

επιχειρηματικές σχέσεις είναι η σύναψη προσωπικών δεσμών. Στην 

κουλτούρα της Σιγκαπούρης η ομαδικότητα κυριαρχεί με βασικά στοιχεία 

σύνδεσης την εθνικότητα, την εκπαίδευση ή την εργασία στην ίδια εταιρεία. Οι 

σχέσεις χρειάζονται χρόνο για να αναπτυχθούν. Πρέπει να είστε υπομονετικοί, 

καθώς αυτό αποδεικνύει στους εταίρους ότι η επιχειρηματική σας συνεργασία 

θα είναι μακροχρόνια και δεν αναζητάτε βραχυπρόθεσμα κέρδη. Ο σεβασμός 

και η ευγένεια με τους εταίρους οδηγεί σε αρμονικές σχέσεις, οι οποίες είναι 

απαραίτητες μέσα στην επιχείρηση. Οι Σιγκαπούριοι πιστεύουν στην ήρεμη 

συμπεριφορά  και την θεωρούν ανώτερη από έναν πιο επιθετικό τρόπο. 

 

6.2.8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  
 

Η συνάντηση οφείλεται να κλείνετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες νωρίτερα, είτε 

γραπτώς είτε μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάτι που 

συνηθίζεται στην Σιγκαπούρη. Αποφύγετε τις ημερομηνίες για τέλος 

Ιανουαρίου και αρχές Φεβρουαρίου, καθώς γιορτάζεται το κινέζικο νέο έτος. 

Είναι σημαντικό να είστε εγκαίρως στο ραντεβού, λόγω ότι η ακρίβεια 

θεωρείται αρετή στην Σιγκαπούρη. Στην αρχή θα γίνει μια συζήτηση γενικών 

θεμάτων και στην συνέχει θα γίνει αναφορά σε επιχειρηματικά θέματα. Κατά 

την διάρκεια μια παρουσίασης οφείλετε να συμπεριλάβετε διαγράμματα και 
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αριθμούς. Σε μια συνάντηση οφείλετε να δείξετε τον ανάλογο σεβασμό σε 

κάποιον που είναι ανώτερος από εσάς, η κριτική και η διαφωνία μαζί του, θα 

οδηγήσει στην καταστροφή της επιχειρηματικής σχέση. 

Πριν από οποιαδήποτε συνάντηση είναι απαραίτητο να στείλετε τα ονόματα 

και τους τίτλους των παρευρισκομένων. Επειδή υπάρχει μια αυστηρή ιεραρχία 

στην κοινωνία της Σιγκαπούρης, περιμένετε να σας ενημερώσουν για τα 

καθίσματα. Η υπομονή είναι βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχετε, 

αφού οι επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις γίνονται με αργούς ρυθμούς. Το  

«όχι» και το «ναι» τους δεν σημαίνει αυτό που είναι γνωστό στην δυτική 

κοινωνία, όπως επίσης δεν επισφραγίζει μια συμφωνία ούτε την απορρίπτει. 

Μια παύση 15 δευτερολέπτων είναι δεδομένη πριν να απαντήσουν. Είναι 

σημαντικό να έχετε προετοιμάσει μια λίστα παραχωρήσεων, η οποία δεν 

επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην επιχείρηση σας. Οι Σιγκαπούριοι είναι 

σκληροί διαπραγματευτές σχετικά με τις τιμές και τις προθεσμίες. Η διατήρηση 

ψυχραιμίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό για την ομαλή και σταθερή σχέση 

σας με τους εταίρους. Στην περίπτωση που η σύμβαση υπογραφτεί με ε 

ομάδα Κινέζων, η ημερομηνία υπογραφής μπορεί να καθοριστεί από έναν 

αστρολόγο ή έναν geomancer (άνθρωπος feng shui).  

 

6.2.9 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
 

 Οι επαγγελματικές κάρτες ανταλλάσσονται μετά τις αρχικές εισαγωγές και 

δίνονται πάντα και με τα δύο χέρια. Στην περίπτωση που συναντηθείτε με  

ομάδα Κινέζων, είναι απαραίτητη η μια πλευρά της κάρτας σας να είναι 

μεταφρασμένη στα Μανδαρίνικα. Οι κινέζικοι χαρακτήρες είναι σημαντικό να 

είναι σε χρυσό, καθώς αυτό είναι ένα ευοίωνο χρώμα. Οι επαγγελματικές 

κάρτες διαβάζονται προσεκτικά πριν την τοποθέτηση τους σε μια θήκη 

επαγγελματικών καρτών. Ο σεβασμός απέναντι σε μια επαγγελματική κάρτα 

καθορίζει και το είδος σχέση που θα αναπτύξετε με τους εταίρους. Τέλος 

οφείλετε να έχετε τις επαγγελματικές σας κάρτες σε άριστη κατάσταση. 

 

6.3 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
 

6.3.1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

 

 Η αξιοποίηση των σχέσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο κατά τη 

διαπραγμάτευση στη Σιγκαπούρη. Ωστόσο, οι Σιγκαπούριοι χρησιμοποιούν 

συχνά διαπραγματεύσεις διανομής και έκτακτης ανάγκης. Ενώ ο αγοραστής 

βρίσκεται σε ανώτερη θέση, και οι δύο πλευρές σε μια επιχειρηματική 

συμφωνία κατέχουν την ευθύνη για την επίτευξη συμφωνίας. Αναμένουν 

μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις από τους επιχειρηματικούς τους εταίρους και θα 

επικεντρωθούν κυρίως σε μακροπρόθεσμα οφέλη. Αν και το πρωταρχικό στυλ 
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διαπραγμάτευσης είναι ανταγωνιστικό, οι Σιγκαπούριοι εκτιμούν παρόλα αυτά 

τις μακροπρόθεσμες σχέσεις. Σέβονται τους σκληρούς εμπόρους εφόσον 

αποφεύγουν τη δημιουργία άμεσων συγκρούσεων. Και οι δύο πλευρές 

παραμένουν φιλικές καθ 'όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και οι 

προσπάθειες για την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων δεν πρέπει 

να λαμβάνονται αρνητικά. Η κουλτούρα προάγει μια προσέγγιση win-win, 

καθώς αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους ώστε να διατηρηθεί η 

εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης. Κερδίζετε το σεβασμό 

των ομολόγων σας διατηρώντας μια θετική, επίμονη στάση. Σε περίπτωση 

που προκύψει διαφωνία σε οποιοδήποτε στάδιο μιας διαπραγμάτευσης, ίσως 

μπορέσετε να επιτύχετε ψήφισμα μέσω λογικών επιχειρημάτων και αναφορών 

σε προηγούμενες εμπειρίες. Δείξτε τη δέσμευσή σας στη σχέση και 

αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τη λογική ή να αναπτύξετε επιχειρηματολογία, 

καθώς αυτό θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Η υπομονή και η 

δημιουργικότητα θα ανταμειφτούν θετικά. Παρόλο που οι προσωπικές σχέσεις 

είναι πολύ σημαντικές, η αναφορά τους μόνο μπορεί να μην είναι αρκετή για 

να λύσει τη σύγκρουση. Σε ακραίες καταστάσεις, χρησιμοποιήστε έναν 

διαμεσολαβητή, ιδανικά το πρόσωπο που σας εισήγαγε αρχικά. 

 

6.3.2 ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 

Οι διαπραγματευτές της Σιγκαπούρης είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν 

σημαντικό χρόνο, μερικές φορές πολλές εβδομάδες ή και μήνες, συλλέγοντας 

πληροφορίες και συζητώντας διάφορες λεπτομέρειες προτού αρχίσει η 

διαπραγματευτική φάση. Ορισμένες πληροφορίες μοιράζονται, καθώς αυτό 

θεωρείται ως ένας τρόπος για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Ωστόσο, το να 

περιμένετε τον ομόλογό σας να αποκαλύψει όλα όσα μπορεί να θέλετε να 

γνωρίζετε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεών σας, θα ήταν αφελές. 

Αναμένονται οι διαπραγματεύσεις να είναι αργές και παρατεταμένες. Η 

οικοδόμηση σχέσεων, η συλλογή πληροφοριών, οι διαπραγματεύσεις και η 

λήψη αποφάσεων λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα χρονικά περιθώρια. Να 

είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε πολλές εκδρομές εάν είναι απαραίτητο για 

την επίτευξη των στόχων σας. Σε όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, να 

είστε υπομονετικοί, να ελέγχετε τα συναισθήματά σας και να αποδεχτείτε ότι 

συμβαίνουν καθυστερήσεις. Οι Σιγκαπούριοι χρησιμοποιούν γενικά ένα 

πολυχρονικό τρόπο εργασίας. Συνηθίζουν να ακολουθούν πολλαπλές 

ενέργειες και στόχους. Κατά τη διαπραγμάτευση, συχνά λαμβάνουν μια 

ολιστική προσέγγιση και μπορεί να μεταφέρονται πέρα δώθε μεταξύ των 

θεμάτων αντί να τα αντιμετωπίσουν με σειρά. Οι διαπραγματευτές από έντονα 

μονοχρωματικούς πολιτισμούς, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή οι 

Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσαν να βρουν αυτό το στυλ μπερδεμένο, 

χρονοβόρο, ακόμη και ενοχλητικό. Σε κάθε περίπτωση, μην εμφανίζετε 

εκνευρισμό ή θυμό όταν αντιμετωπίζετε αυτή τη συμπεριφορά. Αντ 'αυτού, 

παρακολουθείτε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων ανά πάσα στιγμή, συχνά 
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δίνοντας έμφαση στους τομείς όπου υπάρχει ήδη συμφωνία. Εάν οι ομόλογοι 

σας φαίνεται να παρεμποδίζουν τη διαπραγμάτευση, αξιολογήστε προσεκτικά 

εάν η επιβράδυνση της διαδικασίας υποδεικνύει ότι αξιολογούν εναλλακτικές 

λύσεις ή ότι δεν ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί σας. Παρόλο που μια 

τέτοια συμπεριφορά θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει προσπάθειες 

δημιουργίας πίεσης χρόνου προκειμένου να επιτευχθούν παραχωρήσεις, η 

αργή διαδικασία λήψης αποφάσεων στη χώρα είναι πολύ πιθανότερο να 

προκαλέσει απλώς την έλλειψη προόδου. Οι άνθρωποι, οι οποίοι 

προέρχονται από κοινωνίες που λειτουργούν με γρήγορο ρυθμό συχνά 

υποτιμούν πόσο χρόνο χρειάζεται η διαδικασία κατά τους Σιγκαπούριους και 

κάνουν το λάθος να προσπαθούν να «επιταχύνουν τα πράγματα». Και πάλι, η 

υπομονή και η επιμονή είναι σημαντικές. 

 

6.3.3 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  
 

Οι Σιγκαπούριοι είναι πολύ περίπλοκοι στις διαπραγματεύσεις γεγονός που 

δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Αγαπούν τις διαπραγματεύσεις και το παζάρι, και 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών διαπραγμάτευσης 

αρκετά ικανοποιητικά. Το στάδιο εξέλιξης μιας διαπραγμάτευσης μπορεί να 

είναι εκτεταμένο. Οι τιμές συχνά κινούνται περισσότερο από 40 τοις εκατό 

μεταξύ των αρχικών προσφορών και της τελικής συμφωνίας. Έτσι οφείλεται 

να δοθεί περιθώριο για παραχωρήσεις σε διαφορετικά στάδια. Επίσης μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί το γεγονός ότι κάποιες πτυχές τις διαπραγματεύσεις 

μπορούν να εξελιχθούν ξανά προς όφελός της εταιρείας, για παράδειγμα 

προσφέροντας περαιτέρω παραχωρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι η πλευρά 

της Σιγκαπούρης θα ανταποκριθεί σε πτυχές που είχαν ήδη συμφωνηθεί.  

Οι Σιγκαπούριοι συχνά προτιμούν ένα ευθύ και άμεσο στυλ διαπραγμάτευσης. 

Σπάνια θα χρησιμοποιήσουν παραπλανητικές τεχνικές λέγοντας ψέματα ή 

στέλνοντας ψεύτικα μη λεκτικά μηνύματα, προσποιούμενοι ότι είναι άσχετοι σε 

ολόκληρη τη συμφωνία ή σε παραχωρήσεις. Συνιστάται η αποφυγή 

παραπλανητικής αντιμετώπισης των ομολόγων, καθώς κάτι τέτοιο θα 

μπορούσε να βλάψει τις επιχειρηματικές σχέσεις. Τα ψεύδη μπορεί να είναι 

δύσκολο να εντοπιστούν. Συνιστάται η επαλήθευση των πληροφοριών που 

λαμβάνονται από την τοπική πλευρά μέσω άλλων καναλιών. Παρομοίως, 

αντιμετωπίζουν με "προσοχή" τις "εξωτερικές" πληροφορίες. Οι Σιγκαπούριοι 

χρησιμοποιούν σπάνια την τεχνική "καλού αστυνομικού, κακού αστυνομικού", 

ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να είναι ωφέλιμη η χρήση αυτής της τακτικής 

στη διαπραγματευτική προσέγγιση. Προσεκτικά ενορχηστρωμένη, μπορεί να 

σας επιτρέψει την απόκτηση πολύτιμης παραχώρησης χωρίς να καταστραφεί 

η συνολική σχέση. Ωστόσο, οφείλεται η απόκλιση οποιοδήποτε μέλος του 

"κακού αστυνομικού" από μελλοντικούς γύρους διαπραγματεύσεων. Οι εταίροι 

από την άλλη δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν την τεχνική 

"περιορισμένης αρχής" επειδή οι ομάδες και όχι τα άτομα συνήθως 

λαμβάνουν αποφάσεις. Δεδομένου ότι πρέπει να αποφευχθεί η απώλεια της 
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αξιοπιστίας, συνιστάται προσοχή όταν γίνεται χρήση των τεχνικών 

δημιουργίας ψευδών αιτημάτων ή ψευδών παραχωρήσεων. 

Οι διαπραγματευτές της Σιγκαπούρης, ιδίως εκείνοι της κινεζικής 

κληρονομιάς, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τακτικές πίεσης όπως η πίεση 

του χρόνου ή η λήξη των προσφορών. Αν μάθουν ότι η άλλη πλευρά 

εργάζεται ενάντια σε μια προθεσμία, μπορεί να εκμεταλλευτούν αυτή τη 

γνώση για να αυξήσουν την πίεση του χρόνου. Οι περισσότερες από αυτές τις 

τακτικές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά εναντίον τους, 

αφού οι Κινέζοι είναι αρκετά υπομονετικοί και επίμονοι ώστε να ξεπεράσουν 

τέτοιες προκλήσεις. Άλλες τεχνικές πίεσης, όπως απειλές και 

προειδοποιήσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σταδιακά. Οι τελικές 

προσφορές μπορούν να γίνουν περισσότερες από μία φορές και δεν είναι 

σχεδόν ποτέ τελικές. Οι περίοδοι σιωπής στις συνομιλίες είναι φυσιολογικές 

και μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν την προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν 

ως τεχνική διαπραγμάτευσης. Πρέπει να αποφεύγονται τακτικές όπως το 

άνοιγμα με την καλύτερη προσφορά ή την αδιαλλαξία, καθώς δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν αποτελεσματικά χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο να 

προκαλέσουν απώλεια προσώπου. Οι διαπραγματευτές αποφεύγουν τις πιο 

επιθετικές ή αντιφατικές τεχνικές, καθώς αυτές επηρεάζουν το πρόσωπο. Ο 

κίνδυνος χρήσης οποιαδήποτε από των παραπάνω τεχνικών σπάνια αξίζει το 

πιθανό κέρδος.  

Τα ακραία ανοίγματα μπορούν περιστασιακά να χρησιμοποιηθούν ως ένας 

τρόπος για να ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, η χρήση 

αυτής της τακτικής επιβάλλει μεγάλη προσοχή, διότι μπορεί να επηρεάσει 

δυσμενώς τη σχέση εάν εκφραστεί πολύ επιθετικά. Όπως και στις πιο έντονες 

σχέσεις ανατολικές στις κουλτούρες, οι διαπραγματευτές μπορεί μερικές 

φορές να χρησιμοποιούν συναισθηματικές τεχνικές όπως διαπραγματεύσεις 

συμπεριφοράς, να στέλνουν διπλά μηνύματα, να προσπαθούν να 

προκαλέσουν το αίσθημα ενοχής, γκρίνιας ή να προσβληθούν οι προσωπικές 

σχέσεις. Οι Σιγκαπούριοι μπορεί να είναι πολύ επιβλητικοί όταν ενεργούν 

απογοητευμένοι ή προσβεβλημένοι. Η έκφραση δυσαρέσκειας πρέπει να 

γίνεται με προσοχή. Μπορεί να προκληθεί απώλεια προσώπου στην άλλη 

πλευρά, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη διαπραγματευτική 

σας θέση. 

Κατά καιρούς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμυντικές τακτικές όπως η 

παρεμπόδιση, η απομάκρυνση της προσοχής και η αλλαγή του θέματος, η 

διερεύνηση ερωτημάτων ή η υποβολή υποσχέσεων. Η εξαίρεση είναι η 

αμεσότητα, η οποία είναι σπάνια στη Σιγκαπούρη. Οι άνθρωποι μπορεί να 

Αξίζει να σημεωθεί ότι το άνοιγμα με γραπτές προσφορές και η προσπάθεια 

εισαγωγής γραπτών όρων και προϋποθέσεων ως διαπραγματευτικής τακτικής 

είναι σπάνια επιτυχής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επιχειρηματίες 

αγνοούν ή απορρίπτουν την τακτική με διακριτικό τρόπο και ζητούν από κάθε 

πτυχή να είναι ανεξάρτητη. Η διαφθορά και η δωροδοκία είναι πολύ σπάνια 

στη Σιγκαπούρη. Πιστεύεται ότι έχει το χαμηλότερο ποσοστό διαφθοράς σε 

οποιαδήποτε ασιατική χώρα. Η δωροδοκία είναι παράνομη και μπορεί να 
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τιμωρηθεί σκληρά. Είναι πολύ εύλογη η αποφυγή προσφοράς δώρων 

σημαντικής αξίας ή να κάνετε προσφορές που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν 

ως δωροδοκία. 

 

6.3.4 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 

Στην κοινωνία της Σιγκαπούρης οι επιχειρήσεις ακολουθούν μια ιεραρχική 

δομή, γι’ αυτό οι άνθρωποι εργάζονται σε καθορισμένες γραμμές εξουσίας.  Η 

λήψη αποφάσεων γίνεται ομαδικά, ωστόσο η διαφωνία ή η κριτική στις 

απόψεις των προϊστάμενων είναι απαγορευτική. Για τους Δυτικούς αυτό 

μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα, ώστε να αντιληφθούν τον 

"βασικό παράγοντα λήψης αποφάσεων" σε έναν οργανισμό. Οι αποφάσεις 

γίνονται μέσα από μια ομαδική διαδικασία, στην οποία συναινεί όλη ή ομάδα 

μέσα από μια σειρά συσκέψεων, της οποίας η διάρκεια είναι μακροχρόνια και 

απαιτεί υπομονή. Για την επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

απαιτούνται ισχυρές σχέσεις με όσο το δυνατόν περισσότερους 

ενδιαφερόμενους. Οι ανώτεροι ηγέτες ενορχηστρώνουν τη διαδικασία και 

εξασφαλίζουν την υποστήριξη της ομάδα, παρόλο που ο τελευταίος λόγος 

τους ανήκει γι’ αυτό είναι σημαντική η επίτευξη τη εύνοιας τους. Οι 

Σιγκαπούριοι επιχειρηματίες κατά την διάρκεια της λήψης αποφάσεων, 

εξετάζουν την κατάσταση αντί να εφαρμόζουν καθολικές αρχές. Δίνοντας 

περισσότερη έμφαση στα προσωπικά συναισθήματα και τις εμπειρίες παρά 

στα αντικειμενικά δεδομένα. Οι περισσότεροι Σιγκαπούρίοι είναι μετριοπαθείς 

ως αποδέκτες κινδύνων. 

 

6.3.5 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
 

Η εκμάθηση γραπτών αντιλήψεων είναι πιο αξιόπιστη από τις προφορικές 

δηλώσεις, οι οποίες χρησιμεύουν ως εργαλεία για τη βελτίωση της 

επικοινωνίας και την ενίσχυση των δεσμεύσεων, όμως δεν λαμβάνονται ως 

τελικές συμφωνίες. Ως εκ’ τούτου μέρος της συμφωνίας μπορεί να αλλάξει 

σημαντικά πριν την υπογραφή των δύο πλευρών για την τελική σύμβαση. Τα 

συμβόλαια ποικίλλουν, παρόλο που σε κάποια μπορούν να διευκρινιστούν οι 

λεπτομερείς όροι και οι προϋποθέσεις για τις βασικές συμφωνίες. Παρ 'όλα 

αυτά, η σύνταξη και η υπογραφή της σύμβασης είναι μια διατύπωση. Οι 

Σιγκαπούριοι πιστεύουν ότι η πρωταρχική ισχύς μιας συμφωνίας έγκειται στη 

δέσμευση των εταίρων παρά στη γραπτή τεκμηρίωσή της. Οι Κινέζοι, πριν την 

υπογραφή, συμβουλεύονται, επιδιώκοντας μια καθυστέρηση της υπογραφής 

για μια τυχερή μέρα. Τα νόμιμα δικαιώματά σας είναι συνήθως εκτελεστέα. Η 

καταχώρηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι απαραίτητο στοιχείο, ώστε 

να αποφευχθεί η απομίμηση. Παρόλο αυτά συνιστάται η αποφυγή δικηγόρου 

στις διαπραγματεύσεις, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη έλλειψης 

εμπιστοσύνης ως προς το πρόσωπο των ομολόγων. 
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6.3.6 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

 

Η κοινωνία της Σιγκαπούρη κυριαρχείται κυρίως από άνδρες, αλλά υπάρχουν 

και πολλές γυναίκες σε επαγγελματικές θέσεις, από τις οποίες κατέχουν 

σημαντική εξουσία και επιρροή. Παρόλα αυτά οι γυναίκες αγωνίζονται να 

επιτύχουν θέσεις παρόμοιου εισοδήματος και εξουσίας με τους άνδρες. Οι 

συναντήσεις γυναικών επιχειρηματιών με ομολόγους δημιουργεί κάποια 

προβλήματα στην κοινωνία της Σιγκαπούρης, ενεργώντας επαγγελματικά σε 

επιχειρηματικές και κοινωνικές καταστάσεις. 

 

6.3.7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Κατά την διάρκεια των επαγγελματικών συναντήσεων, το ντύσιμο αρμόζει να 

είναι συντηρητικό τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Το ιδανικό 

για τους άνδρες είναι το σκούρο κοστούμι με γραβάτα. Οι κοινωνικές 

συναναστροφές με του ομόλογους σε επιχειρηματικά γεύματα και άλλου 

είδους γεγονότα, είναι σημαντικά, καθώς βοηθούν στην διαδικασία 

οικοδόμησης των ισχυρών σχέσεων. Σε αυτές του είδους εκδηλώσεις δεν είναι 

αναγκαίο να υπάρξει συζήτηση περί επιχειρηματικών θεμάτων. Στις 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι ομόλογοι προσπαθούν να αρπάξουν την 

ευκαιρία, ώστε να μεταδώσουν σημαντικά μηνύματα ή να επιλύσουν 

διαφορές, αλλά και να λάβουν πληροφορίες, ώστε να ενισχύσουν την 

διαπραγματευτική τους θέση. Μερικές φορές μπορεί επίσης να 

προσπαθήσουν να λάβουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν 

τη διαπραγματευτική τους θέση. Παρόλο αυτά συνιστάται η αποφυγή εμφανής 

ένδειξης δυσπιστίας στις προθέσεις των ομολόγων σας. Κατά τη διάρκεια 

μικρών συνομιλιών και άλλων κοινωνικών συνομιλιών, μπορεί να σας 

ζητηθούν πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Η παροχή δώρων σε 

επιχειρηματικούς χώρους είναι σπάνια, τουλάχιστον όσο δεν υπάρχει ισχυρή 

σχέση. Αποφεύγεται η προσφορά δώρου σε μια πρώτη σύσκεψη. 
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7 ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 
 

Η Κορέα υπήρξε για μεγάλο διάστημα ως ανεξάρτητο βασίλειο, το 1905 όμως 

καταλείφθηκε από την Ιαπωνία. Ανεξαρτητοποιήθηκε το 1945 όταν η Ιαπωνία 

παραδόθηκε στις ΗΠΑ, παρόλο αυτά η χερσόνησος χωρίστηκε σε δύο μέρη, 

με το νότιο μέρος να κυβερνάτε από μια δημοκρατική κυβέρνηση (Δημοκρατία 

της Κορέας, ROK) και το βόρειο από μια κομμουνιστική κυβέρνηση (Λαϊκή 

Δημοκρατία της Κορέας, ΛΔΚ). Μετά από επανειλημμένες συγκρούσεις 

μεταξύ των δύο τμημάτων της χερσονήσου, το 1953 χωρίστηκε η Χερσόνησος 

σε Βόρεια και Νότια Κορέα. 

Η Κορέα βρίσκεται στην ανατολική Ασία , το νότιο μέρος της βρέχετε από την 

Θάλασσα της Ιαπωνίας και την Κίτρινη Θάλασσα. Ο πληθυσμός της Νότιας 

Κορέας είναι 51.418.097εκ. σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του 2018. 

Πρωτεύουσα της Νότιας Κορέα είναι η Σεούλ με πληθυσμό 9.776.000 εκ. Η 

Νότια Κορέα κατοικείται κυρίως από ομογενής με ένα μικρό ποσοστό του 

πληθυσμού να προέρχεται από άλλες χώρες, αλλά αποτελεί μια από τις πιο 

φυλετικά καθαρές χώρες. Η επίσημη γλώσσα της χώρας είναι τα Κορεάτικα. Η 

γλωσσική δομή της, η γραμματική της και το λεξιλόγιο της είναι παρόμια με 

αυτά της ιαπωνικής γλώσσας. Υπάρχουν πολύ διάλεκτοι, οι οποίοι διαφέρουν 

κυρίως στην έμφαση, παρόλο αυτά γίνεται απόλυτα κατανοητή. 

Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι ορεινό περίπου το 70%, γι’ αυτό 

άλλωστε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού επικεντρώνεται κυρίως στις 

πεδινές περιοχές, όπου η πυκνότητα είναι αρκετά υψηλή. 

Το κλίμα της είναι εύκρατο με πολλές βροχοπτώσεις και με αρκετά κρύους 

χειμώνες.  

Το επίσημο νόμισμα της Νότιας Κορέας είναι το «won». 

 

 

7.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

Ύστερα από τον διαχωρισμό της χερσονήσου σε Βορρά και Νότο, η Νότια 

Κορέα παρουσίασε μια αξιόλογη οικονομική επιτυχία, καθιστώντας μια 

αναπτυγμένη, παγκοσμίως συνδεδεμένη κοινωνία υψηλής τεχνολογίας μέσα 

σε δεκαετίες. Το 1960, η κυβέρνηση με πρόεδρο τον PARK Chung-hee 

προώθησε την εισαγωγή πρώτων υλών και τεχνολογίας, ενθάρρυνε την 

εξοικονόμηση και τις επενδύσεις πάνω από την κατανάλωση, διατηρώντας 

χαμηλά τους μισθούς, δίνοντας ώθηση στον εξαγωγικό προσανατολισμό. Η 

ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση του 1997-98 πλήττει σκληρά τις εταιρείες 

της Νότιας Κορέας εξαιτίας της υπερβολικής εξάρτησης από 

βραχυπρόθεσμους δανεισμούς και το ΑΕΠ πέφτει τελικά κατά 7% το 1998. Η 

Νότια Κορέα αντιμετώπισε δύσκολες οικονομικές μεταρρυθμίσεις μετά την 
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κρίση, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης κάποιων chaebols, την 

ευελιξία της αγοράς εργασίας και το άνοιγμα σε περισσότερες ξένες 

επενδύσεις και εισαγωγές, οδηγώντας σε μια γρήγορη οικονομική ανάκαμψη. 

Η Νότια Κορέα άρχισε επίσης να επεκτείνει το δίκτυο συμφωνιών ελευθέρων 

συναλλαγών για να ενισχύσει τις εξαγωγές και από τότε έχει εφαρμόσει 16 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που καλύπτουν 58 χώρες - 

συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Κράτους και της Κίνας - οι οποίες 

καλύπτουν συλλογικά περισσότερα από τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου ΑΕΠ 

Το 2004, το ΑΕΠ της Νότιας Κορέας ξεπέρασε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. 

Το 2017, η εκλογή του Προέδρου MOON Jae-in οδήγησε σε αύξηση της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών, εν μέρει, λόγω των επιτυχών προσπαθειών 

της αύξησης των μισθών και των κρατικών δαπανών. Οι παράγοντες αυτοί, 

σε συνδυασμό με την άνοδο της αύξησης των εξαγωγών, οδήγησαν σε 

αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ περισσότερο από 3%, παρά τις διαταραχές στο 

εμπόριο της Νότιας Κορέας με την Κίνα για την ανάπτυξη ενός αμερικανικού 

συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας στη Νότια Κορέα. Το 2018, η Νότια 

Κορέα θα αντιμετωπίσει με τη σταδιακή επιβράδυνση της οικονομικής 

ανάπτυξης - στο εύρος 2-3% - όχι ασυνήθιστο για τις προηγμένες οικονομίες. 

Αυτό θα μπορούσε να αντισταθμιστεί εν μέρει από τις προσπάθειες 

αντιμετώπισης των προκλήσεων που απορρέουν από τον γοργά γηράσκοντα 

πληθυσμό, την άκαμπτη αγορά εργασίας, τη συνεχή κυριαρχία των chaebols 

και τη μεγάλη εξάρτηση από τις εξαγωγές και όχι από την εγχώρια 

κατανάλωση. Επίσης, εξακολουθούν να υπάρχουν κοινωνικοοικονομικά 

προβλήματα, όπως η αύξηση της ανισότητας, η φτώχεια στους ηλικιωμένους, 

η υψηλή ανεργία των νέων, τα μεγάλα ωράρια εργασίας, η χαμηλή 

παραγωγικότητα των εργαζομένων και η διαφθορά. 

 

7.2 ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 
 

7.2.1 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 

 

Η Νότια Κορέα υποστηρίζει την θρησκευτική ελευθερία. Ο Κομφουκιανισμός, 

ο Βουδισμός και ο Χριστιανισμός είναι οι κύριες επίσημες θρησκείες. Ο 

Κομφουκιανισμός είναι μια πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία που διαπερνά 

την κορεατική κουλτούρα 

  

7.2.2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  

 

Η οικογενειακή μονάδα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής στη Νότια 

Κορέα.  Οι συμφωνημένοι γάμοι είναι συνηθισμένο γεγονός και θεωρείται ως 

ιεροτελεστία διέλευσης. Το διαζύγιο ήταν σπάνιο αλλά έχει γίνει πιο 

συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια. Η πατριαρχική γενεαλογία είναι πανταχού 
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παρούσα και συνδέει τους προγόνους μέσω της γραμμής του συζύγου. Ο 

μεγαλύτερος γιος φέρει επιπλέον ευθύνη στην οικογένειά του και υποτίθεται 

ότι θα φροντίσει για τους γονείς του. 

. 

7.2.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 
 

Το 60% των Κορεατών θεωρούνται μεσαία τάξη και αυτό διαχωρίζετε ανάλογα 

με το μορφωτικό επίπεδο.  Η οικογένεια, η ανατροφή, ο πλούτος, η 

εκπαίδευση και το επάγγελμα καθορίζουν την κοινωνική θέση του ατόμου 

στην Νοτιοκορεάτικη κοινωνία, καθώς και η βιομηχανοποίηση και η 

αστικοποίηση συμβάλλουν στην ταξική διαφορά. Η γλώσσα είναι ιεραρχική και 

πρέπει να απευθυνθούμε σε κοινωνικούς προϊσταμένους με κατάλληλο τρόπο  

Η καθημερινή ζωή κυριαρχείται από την καθοδήγηση των ανδρών σε μια 

κυρίως πατριαρχική κοινωνία. Η κοινωνική οργάνωση επηρεάζεται από το 

φύλο και την ηλικία.  Οι γυναίκες κυριαρχούν στον Σαμανισμό ως ιέρειες, αλλά 

οι ρόλοι τους είναι περιορισμένοι μέσα στις χριστιανικές και βουδιστικές 

θρησκείες. Οι γυναίκες αναμένεται να υποταχθούν σε δημόσιες καταστάσεις 

και σε άτυπες συγκεντρώσεις και θεωρούνται πιο ανεξάρτητες από τους 

άνδρες ομολόγους τους. 

Η πατριαρχική υπακοή, η συνεργασία, ο σεβασμός για τους πρεσβυτέρους 

και η οικογενειακή ευσέβεια εισάγονται στην πρώιμη παιδική ηλικία. Οι ρόλοι 

σχετίζονται με το φύλο και ενθαρρύνονται στο πλαίσιο του οικογενειακού και 

εκπαιδευτικού συστήματος. Οι γιοι γενικά λαμβάνουν την καλύτερη 

εκπαίδευση και παραμένουν περισσότερο εξαρτημένοι από την οικογένειά 

τους, όπως επίσης και κατά την διάρκεια του γάμου. 

 

7.2.4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ KIBUN 

 

Το Kibun είναι μια λέξη χωρίς κυριολεκτική μετάφραση. Οι πιο στενοί όροι 

είναι η υπερηφάνεια, το πρόσωπο, η διάθεση, τα συναισθήματα ή η 

κατάσταση του νου. Στην περίπτωση που προσβάλετε το kibun κάποιου, αυτό 

αυτομάτως σημαίνει προσβολή της υπερηφάνεια τους. Οι διαπροσωπικές 

σχέσεις της Κορέας λειτουργούν με την αρχή της αρμονίας. Είναι σημαντικό 

να διατηρήσετε μια ειρηνική, άνετη ατμόσφαιρα ανά πάσα στιγμή, ακόμα κι αν 

σημαίνει ότι λέτε ένα "αθώο ψέμα".  Στον επιχειρηματικό τομέα, το kibun ενός 

διευθυντή επηρεάζετε από την συμπεριφορά και τον δέοντα σεβασμό των 

υφισταμένων του απέναντι στο άτομο του.  
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7.2.5 ΔΩΡΑ  

 

Οι Κορεάτες είναι γενναιόδωροι και απολαμβάνουν δώρα.  Το δώρο 

λαμβάνεται με τα δύο χέρια - αλλά δεν ανοίγεται αμέσως. Οι Κορεάτες 

απολαμβάνουν Δυτικά δώρα και αντικείμενα. Το χαρτί περιτυλίγματός είναι 

σημαντικό να μην έχει σκούρο χρώμα . Στην περίπτωση πρόσκλησης σ’ ένα 

σπίτι, η προσφορά δώρου στην οικοδέσποινα θα εκτιμηθεί. Τα δώρα 

προσφέρονται κατά την πρώτη επαγγελματική συνάντηση. Η αποφυγή 

δώρων, όπως είναι μαχαίρια, ψαλίδια και κάθε είδους αντικείμενο που κόβει, 

είναι απαραίτητη, καθώς ερμηνεύονται ως διακοπή σχέσεων και συγχέονται 

με τον θάνατο.  

 

7.2.6 ΔΕΙΠΝΟ ΣΕ ΣΠΙΤΙ  

 

Στην περίπτωση δείπνου στο σπίτι ενός Νοτιοκορεάτη για δείπνο είναι 

σημαντικό να αφαιρεθούν τα παπούτσια πριν είσοδο. Η άφιξη στο ραντεβού 

μπορεί να γίνει αποδεκτή ακόμη και τριάντα λεπτά αργότερα, αλλά η ακρίβεια 

είναι ιδιαίτερα σεβαστή.  Η πρόσκληση στο σπίτι ενός Κορεάτη θεωρείται τιμή. 

Η δέουσα ευγένεια και ο σεβασμός, στα έθιμα τους, εκτιμάται. Η προσφορά 

ενός δώρου αποδεικνύει την καλοσύνη απέναντι στο πρόσωπο του.  

 

7.2.7 ΤΑΜΠΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ 

 

Στην κοινωνία της Νότιας Κορέας είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή σε 

κάποια πράγματα, που θεωρούνται ταμπού. Η είσοδος σε ένα Κορεάτικο σπίτι 

με παπούτσια ή σε χώρους λατρείας είναι ένα από τα ταμπού αυτά. Τα πόδια 

πάνω σε έπιπλα, η κατανάλωση φαγητού ή αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, η 

χρησιμοποίηση κόκκινου μελανιού αποτελούν κάποια από τα συγκεκριμένα 

ταμπού που υπάρχουν στην Νότια Κορέα. Επίσης το νούμερο τέσσερα 

θεωρείται στην κοινωνία της Νότιας Κορέας, άτυχος αριθμός, λόγω της 

ομοιότητας μεταξύ της κορεατικής λέξης για το θάνατο και της προφοράς της 

λέξης «τέσσερα».  

Είναι σημαντική η κατανόηση της κουλτούρας και της επιχειρηματική τους 

εθιμοτυπίας, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητές και να αποφεχθεί 

οποιαδήποτε περιττή αμηχανία. Ο κορεατικός πολιτισμός επηρεάζεται βαθιά 

από τις αρχές του Κομφούκιου και αυτό διεισδύει όχι μόνο στις προσωπικές 

ζωές αλλά και στις επιχειρήσεις. Ο Κομφουκιανισμός υποστηρίζει την ομαδική 

αρμονία, το σεβασμό για τους πρεσβυτέρους και την εξουσία, τη σημασία της 

οικογένειας, τη φιλία και τους προγόνους, αλλά και την παράδοση. Στη Νότια 

Κορέα, οι καλές σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία τόσο στους 

προσωπικούς όσο και στους επιχειρηματικούς κύκλους, και αυτές 

εξομοιώνονται με τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι κορεάτες κάνουν φίλους τους 
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συνεργάτες τους πρώτα, και στην συνέχεια πελάτες τους. Οι αρχές του 

Κομφούκιου σχετικά με το σεβασμό της ηλικίας, της οικογένειας, της τάξης και 

της παράδοσης έχουν εξασφαλίσει τη συνέχιση αυτού του συστήματος. 

Έχουν προσπάθειες προσκλήσεις για μεταρρυθμίσεις, λόγω της οικονομικής 

ύφεσης, στην Κορέα, αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνος λόγω των εδραιωμένων 

συστημάτων. Παράλληλα με τις επίσημες δομές εξουσίας που υπάρχουν 

μέσα σε μια επιχείρηση, είναι αναγκαίο να αναγνωριστούν και να 

αξιολογηθούν οι ανεπίσημες δομές που μπορεί να βασίζονται σε 

μακροχρόνιους οικογενειακούς δεσμούς, προσωπικές σχέσεις και υποταγές. 

Η διορατικότητα σε αυτές τις πρακτικές θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη 

κατανόηση της κορεατικής επιχειρηματικής εθιμοτυπίας. 

 

7.2.8 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

 

Η ενδυμασία είναι απαραίτητη να είναι συντηρητική τόσο για τους άνδρες όσο 

και για τις γυναίκες.  Το μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και γραβάτα 

ενδείκνυται για τους άνδρες, ενώ για τις γυναίκες το κουστούμι, ένα φόρεμα ή 

μια μπλούζα και μια φούστα αποτελούν μια καθώς πρέπει ενδυμασία σε μια 

επιχειρηματική συνάντηση. Το χρώμα στα ρούχα δεν πρέπει να είναι έντονο.  

 

7.2.9 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
 

Οι επαγγελματικές κάρτες θεωρούνται σημαντικές και τελετουργικές στην 

Κορέα. Η μια πλευρά είναι σημαντικό να είναι στα αγγλικά και η άλλη 

μεταφρασμένη στα κορεάτικα. Η προσφορά της επαγγελματική κάρτας γίνετε 

και με τα δύο χέρια, με την Κορεατική πλευρά να είναι από πάνω για ευκολία 

στην ανάγνωση. Η ανάγνωση και η προσεκτική εξέταση της κάρτας που σας 

δίνετε, δείχνει τον ανάλογο σεβασμό. Στην συνέχεια πρέπει να τοποθετηθεί  

σε μια θήκη και να  διατηρηθεί ασφαλής και καθαρή. 

 

7.2.10 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  

 

Πριν από οποιαδήποτε συνάντηση, είναι απαραίτητο να την οργανώσετε 

κάποιες μέρες νωρίτερα και να είστε προετοιμασμένος. Καθώς οι Κορεάτες 

ζουν και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Κομφούκιου, 

οι αρχικές συνεδριάσεις χρησιμοποιούνται συχνά ως εισαγωγικές και οι 

επιχειρηματικές συζητήσεις ξεκινούν αργότερα. Επιλέξτε αντιπροσώπους που 

είναι ίσοι με τους Κορεάτες ομολόγους τους - αυτό δείχνει σεβασμό και 

γνώση. 
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7.3 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
 

7.3.1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

 

Η αξιοποίηση των σχέσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο κατά τη 

διαπραγμάτευση στη Νότια Κορέα. Παρόλα αυτά, η Νότια Κορέα συχνά 

χρησιμοποιεί διαπραγματεύσεις διανομής και έκτακτης ανάγκης. Ενώ ο 

αγοραστής βρίσκεται συχνά σε εξαιρετικά ευνοϊκή θέση, οι δύο πλευρές 

αναμένεται να "φροντίσουν ο ένας τον άλλον". Τελικά, είναι εταίροι σε μια 

αμοιβαία εξάρτηση που δεσμεύεται από τη σχέση τους. Μπορούν να 

επικεντρωθούν εξίσου στα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη. 

Παρόλο που το πρωταρχικό στυλ διαπραγμάτευσης είναι ανταγωνιστικό, οι 

Νοτιοκορεάτες εκτιμούν τις σχέσεις σύνδεσης-χρόνου και αναζητούν λύσεις 

κερδοφόρες. Οι αλλοδαποί μπορεί να αντιληφθούν μια διχοτόμηση στην 

κορεατική διαπραγματευτική γραμμή αφενός, οι σχέσεις είναι πολύ σημαντικές 

και πρέπει να διατηρηθούν ανά πάσα στιγμή, ενώ από την άλλη οι 

διαπραγματεύσεις μπορεί να γίνουν πολύ συναισθηματικές, επιθετικές ή 

εντελώς αντιφατικές. Οι Κορεάτες μπορεί να μην βλέπουν καμία σύγκρουση 

σε αυτό. Πιστεύουν ότι ενώ σκληρές διαπραγματεύσεις μπορεί να απαιτούν 

ακραία μέτρα, καμία πλευρά δεν πρέπει να πάρει τίποτα προσωπικά. 

Επιπλέον πρόκληση για τους ξένους επισκέπτες είναι το γεγονός πως συχνά 

αναμένεται να παραμείνουν πιο ελεγχόμενοι από ό, τι η κορεατική πλευρά. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέετε ο επιθετικός τρόπος με κακές προθέσεις. 

Είναι καλύτερο η διατήρηση ηρεμίας , φιλικότητας και επιμονής. Δεν πρέπει 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης να δημιουργήσουν 

προσωπικές αντιπαραθέσεις με τους ομολόγους. Σε περίπτωση που 

προκύψει μια διαφωνία σε οποιοδήποτε στάδιο μιας διαπραγμάτευσης, 

μπορεί να επιτευχθεί η επίλυση μέσω της έμφασης των προσωπικών 

σχέσεων και της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης. Επίσης είναι 

αποτελεσματικό οι μεμονωμένες συζητήσεις με το πρόσωπο που ασκεί την 

μεγαλύτερη επιρροή από την κορεατική πλευρά. Η αναφορά στα 

πλεονεκτήματα της συνέχισης των διαπραγματεύσεων μπορεί επίσης να 

βοηθήσει. Ωστόσο, αποφύγετε την χρήση λογικής σκέψης ή επιθετικότητας, 

αφού αυτό θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. 

 

7.3.2 ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 

Οι διαπραγματευτές της Κορέας είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν αρκετό 

χρόνο στη συγκέντρωση πληροφοριών και στη συζήτηση διαφόρων 

λεπτομερειών πριν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Σε αυτή τη φάση, επιδιώκουν 

να βρουν τις αδυναμίες της άλλης πλευράς. Οι πληροφορίες σπάνια 

μοιράζονται ελεύθερα, καθώς οι Κορεάτες πιστεύουν ότι οι προνομιακές 

πληροφορίες δημιουργούν πλεονεκτήματα διαπραγμάτευσης. Οι ομόλογοι 
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θεωρούν ανοησία να μοιράζονται ανοιχτά τις πληροφορίες. Ωστόσο, αν έχουν 

μια ισχυρή και εμπιστευτική σχέση, είναι συνήθως πρόθυμοι να μοιραστούν 

περισσότερες εμπιστευτικές λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως 

κατά τη διαπραγμάτευση στη Νότια Κορέα οι ομόλογοι μπορεί μερικές φορές 

απλώς να επιθυμούν να ερευνήσουν το επιχειρηματικό πεδίο. Μπορεί δηλαδή 

απλώς μόνο να ψάχνουν να μάθουν περισσότερα για το προϊόν ή την 

υπηρεσία, αποφασίζοντας ουσιαστικά πως γι’ αυτούς είναι προτιμότερη η 

συναφή επαγγελματικής σχέσης από την αγορά. Οφείλεται ετοιμότητα για 

αυτή τη σειρά εκδηλώσεων και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησία καθ 

'όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεών, ακόμα και αν η άλλη πλευρά ζητήσει 

έγκαιρη πρόσβαση. 

  

7.3.3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

 

Αναμένεται οι διαπραγματεύσεις να είναι αργές και παρατεταμένες. Η 

οικοδόμηση σχέσεων, η συλλογή πληροφοριών, οι διαπραγματεύσεις και η 

λήψη αποφάσεων απαιτούν πολύ χρόνο. Επιπλέον, οι ομόλογοι θα 

προσπαθήσουν να οδηγήσουν σε σημείο όπου θα δοθούν παραχωρήσεις. 

Αναμένεται να πραγματοποιηθούν πολλά ταξίδια εάν εάν είναι απαραίτητο για 

την επίτευξη των στόχων. Καθ 'όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, 

συνιστάται υπομονή, η έκφραση ελάχιστων συναισθημάτων και αποδοχή σε 

ότι συμβαίνει. Οι Κορεάτες χρησιμοποιούν γενικά ένα πολυχρονικό στυλ 

εργασίας. Συνηθίζουν να ακολουθούν πολλαπλές ενέργειες και στόχους. Κατά 

τη διαπραγμάτευση, συχνά λαμβάνουν μια ολιστική προσέγγιση και μπορεί να 

μετακινούνται μεταξύ των θεμάτων αντί να τα αντιμετωπίσουν με σειρά. Στις 

διαπραγματεύσεις πολλών στοιχείων, μπορούν να διαπραγματεύονται και να 

παζαρεύουν σε διάφορες πτυχές παράλληλα. Δεν είναι ασυνήθιστο να 

ξεκινήσουν ξανά μια συζήτηση σχετικά με θέματα που είχαν ήδη συμφωνηθεί. 

Επιπλέον, μπορούν να λάβουν τηλεφωνήματα ή να διακόψουν συνεδριάσεις 

σε κρίσιμα σημεία μιας διαπραγμάτευσης. Αν και μπορούν να κάνουν κάποια 

από αυτά με σκοπό να μπερδέψουν την άλλη πλευρά, συνήθως δεν 

υπάρχουν κακές προθέσεις. Οι διαπραγματευτές από έντονα μονοχρονικούς 

πολιτισμούς, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή οι Ηνωμένες 

Πολιτείες, μπορεί παρόλα αυτά να βρουν αυτό το στυλ ιδιαίτερα συγκεχυμένο 

και ενοχλητικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να εμφανίζεται εκνευρισμό ή 

θυμό όταν αντιμετωπίζεται αυτή τη συμπεριφορά. Αντ 'αυτού, η 

παρακολούθηση της προόδου των διαπραγματεύσεων ανά πάσα στιγμή, 

συχνά δίνοντας έμφαση σε τομείς όπου υπάρχει ήδη συμφωνία. Εάν οι 

ομόλογοι φαίνεται να παρεμποδίζουν τη διαπραγμάτευση, πρέπει να 

αξιολογηθούν προσεκτικά εάν η επιβράδυνση της διαδικασίας υποδεικνύει ότι 

αξιολογούν εναλλακτικές λύσεις ή ότι δεν ενδιαφέρονται να συνεργαστούν. Τις 

περισσότερες φορές, όμως, αυτή η συμπεριφορά υποδηλώνει μια 

προσπάθεια δημιουργίας πίεσης χρόνου ή «φθοράς» για να οδηγηθούν σε 

παραχωρήσεις. Ωστόσο, τα πράγματα μπορούν να κινηθούν γρήγορα, εάν 

δουν καλές επιχειρηματικές ευκαιρίες. 
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7.3.4 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

 

 Οι κορεάτες επιχειρηματίες είναι συχνά έξυπνοι και έμπειροι διαπραγματευτές 

που δεν πρέπει ποτέ να υποτιμηθούν. Οι περισσότεροι από αυτούς 

απολαμβάνουν τις διαπραγματεύσεις και αναμένουν την παραχώρηση σε 

πολλά από τα στάδια της διαπραγμάτευσης καθώς ενδέχεται να θεωρηθούν 

προσβεβλημένοι σε έναν συμβιβασμό με τους όρους τους. Οι Κορεάτες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολύ ευρύ φάσμα τεχνικών διαπραγμάτευσης. 

Το εξελικτικό στάδιο της διαπραγμάτευσης μπορεί να είναι πολύ εκτεταμένο. 

Οι τιμές συχνά κινούνται περισσότερο από 40 τοις εκατό μεταξύ των αρχικών 

προσφορών και της τελικής συμφωνίας. Πρέπει να δοθεί επαρκές περιθώριο 

για παραχωρήσεις σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και προετοιμάστε διάφορες 

εναλλακτικές επιλογές. Αυτό δίνει στην κορεατική αίθουσα διαπραγματευτών 

την δυνατότητα να απορρίψει πτυχές της πρότασής σας, διατηρώντας 

παράλληλα το πρόσωπο. Είναι σημαντικό να ζητηθεί από την άλλη πλευρά 

ανταλλάγματα για να γίνουν παραχωρήσεις. Δεν είναι σκόπιμο να προβούν σε 

σημαντικές πρόωρες παραχωρήσεις, αφού οι ομόλογοι αναμένουν περαιτέρω 

συμβιβασμούς καθώς η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το γεγονός ότι οι πτυχές μπορούν να επαναφερθούν προς 

όφελός σας, για παράδειγμα προσφέροντας περαιτέρω παραχωρήσεις υπό 

την προϋπόθεση ότι η κορεατική πλευρά θα ανταποκριθεί σε περιοχές που 

είχαν ήδη συμφωνηθεί. 

Οι παραπλανητικές τεχνικές είναι συχνές και οι διαπραγματευτές της Κορέας 

μπορούν να  περιμένουν να τις χρησιμοποιηθούν από την άλλη πλευρά. Αυτό 

περιλαμβάνει την αποστολή ψευδών μηνυμάτων, που προσποιούνται ότι είναι 

άσχετα σε ολόκληρη τη συμφωνία ή σε παραχωρήσεις που υπονομεύουν την 

αξία ενός αντικειμένου ή κάνουν ψευδείς απαιτήσεις και παραχωρήσεις. 

Χρήζει δέουσας προσοχής όταν αντιληφθούν ή αποδείξουν το γεγονός. Τότε 

μπορεί να θεωρήσουν ότι τα ψεύδη είναι σκόπιμα και το γεγονός να βλάψει τις 

επιχειρηματικές σχέσεις. Τα ψεύδη μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν. 

Συνιστάται να επαληθευτούν οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την 

τοπική πλευρά μέσω άλλων καναλιών. Παρομοίως, αντιμετωπίζουν και αυτό 

με "προσοχή" τις "εξωτερικές" πληροφορίες. Οι Κορεάτες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την τακτική του "καλού αστυνομικού, κακού αστυνομικού", ο 

οποίος είναι σπάνιος σε άλλες ασιατικές κουλτούρες. Μερικές φορές μπορεί 

να είναι ωφέλιμη η χρήση της τακτικής στη προσέγγιση διαπραγμάτευσης, 

ειδικά όταν αναθέτεται ο ρόλος του "κακού αστυνομικού" σε έναν νομικό 

σύμβουλο. Αυτό μπορεί να επιτρέψει να χωριστούν οι συζητήσεις πάνω από 

τα νομικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης. Οι περισσότερες παραπλανητικές 

τεχνικές μπορεί να επιτρέψουν να λάβουν πολύτιμες παραχωρήσεις χωρίς να 

καταστρέψουν τη συνολική σχέση. Οι Κορεάτες πιθανότατα δεν θα 

χρησιμοποιήσουν την τεχνική "περιορισμένης αρχής", επειδή οι ομάδες και όχι 

τα άτομα συνήθως λαμβάνουν αποφάσεις. 

Οι διαπραγματευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές πίεσης που 

περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση τελικών ή εκκρεμών προσφορών, την 
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εφαρμογή πίεσης χρόνου ή την περιστροφή. Οι τελικές προσφορές μπορούν 

να γίνουν περισσότερες από μία φορές και δεν είναι σχεδόν ποτέ τελικές. Δεν 

πρέπει να γίνεται καμία ανακοίνωση  από τις προσφορές ως "τελική. Η πίεση 

χρόνου είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Εάν οι Κορεάτες διαπραγματευτές 

μπορούν να εκμεταλλευτούν μια δεδομένη προθεσμία για να αυξήσουν την 

πίεση που ασκείτε με σκοπό να γίνουν παραχωρήσεις. Κοντά στο τέλος μιας 

διαπραγμάτευσης, ενδέχεται να ζητήσουν ξαφνικά παραχωρήσεις της 

τελευταίας στιγμής και "συμβιβασμούς". Σε ακραίες περιπτώσεις, ενδέχεται να 

προσπαθήσουν να επαναδιαπραγματευθούν ολόκληρη τη συμφωνία την 

τελευταία ημέρα της επίσκεψής σας. Είναι σημαντικό να μην λαμβάνονται 

προσωπικά τέτοιες τεχνικές και να αποφεύγονται ανοιχτές συγκρούσεις. Από 

την άλλη πλευρά, οι τεχνικές πίεσης του χρόνου σπανίως λειτουργούν 

εναντίον τους, καθώς οι Κορεάτες είναι αρκετά υπομονετικοί και ανθεκτικοί 

ώστε να ξεπεράσουν τέτοιες προκλήσεις. Εντούτοις, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αυτές τις τεχνικές εάν η διαπραγμάτευση πραγματοποιηθεί 

επιχειρηματική έδρα εκτός της Νότιας Κορέας. Η περιστροφή μπορεί να 

αποδειχθεί χρήσιμη στις τελικές φάσεις των διαπραγματεύσεων. Τίποτα από 

αυτά όμως δεν θα πρέπει να φέρει σε δύσκολη θέση την. Άλλες κοινές 

τακτικές πίεσης, που πρέπει να αποφευχθούν είναι η ανιδιοτέλεια στη 

διαπραγμάτευση. 

Οι Κορεάτες διαπραγματευτές χρησιμοποιούν συχνά ακραίες τακτικές, 

ελπίζοντας στην αποκάλυψη, το ποία θεωρείται η πραγματική αξία των 

διαπραγματευόμενων στοιχείων. Δεν τις θεωρούν ως εχθρικές πράξεις όπως 

και οι υπόλοιποι Ασιάτες. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με σταθερότητα 

αναφέροντας ότι αναμένεται μια ρεαλιστική προσφορά. Η πραγματοποίηση 

ακραίων προσφορών ανοίγματος μπορεί να αποδειχθεί επωφελής καθώς θα 

μπορούσε να συντρίψει τους ομολόγους  και να προκαλέσει αντίδραση. Οι 

απειλές και η προειδοποίηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στις δύο 

πλευρές αλλά θα πρέπει να είναι λεπτές. Σε μια άλλη τακτική κίνηση, οι 

Κορεάτες μπορεί να αισθάνονται συναισθηματικοί και να δείχνουν έντονο 

θυμό. Το υπόλοιπο επιχειρηματικό επιτελείο όμως βοηθά συνήθως να 

επαναπροσανατολιστεί η διαπραγμάτευση. Οι απειλές και οι πραγματικές 

αποβολές θα πρέπει να αποφεύγονται επειδή είναι πολύ αντιπαραθετικές και 

μπορεί να προκαλέσουν απώλεια προσώπου. Τέλος, είναι αναγκαία η 

αποφυγή μιας άμεσης επιθετικής συμπεριφοράς, ακόμη και αν είναι η μόνη 

συμφέρουσα στάση. Θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ επιζήμια για τη . 

Άλλες συναισθηματικές τεχνικές, όπως η διαπραγμάτευση συμπεριφοράς, 

κατά τις οποίες που προσπαθούν να προκαλέσουν ενοχή, γκρίνια ή η 

προσβολή των προσωπικών σχέσεων. Είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι 

ισορροπίες στην προσωπική έκφραση ώστε να αποφευχθούν προβλήματα. 

Η δωροδοκία είναι κατά κάποιο τρόπο συνηθισμένη σε δημόσιους και 

ιδιωτικούς τομείς της Νότιας Κορέας. Ωστόσο, μπορεί να εκλάβουν τέτοιου 

είδους κινήσεις με διαφορετικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας μικρές πληρωμές ως 

ανταμοιβές για να πάρουν μια δουλειά και όχι ως δωροδοκία. Επίσης, πρέπει 
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να σημειωθεί ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο δώρο και την 

δωροδοκία. 

 

7.3.5 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
 

Η επιχειρηματική δομή της χώρας είναι εξαιρετικά ιεραρχική και οι ανώτεροι 

χαίρουν τεράστιας εκτίμησης. Ωστόσο, παρόλο που υπάρχουν επιχειρηματίες 

δυτικού τύπου, δρώντας ως μοναδικοί υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων 

στις επιχειρήσεις τους, η λήψη αποφάσεων είναι συχνά μια ομαδική 

διαδικασία που βασίζεται στη συναίνεση στη Νότια Κορέα. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει σύγχυση για τους Δυτικούς που θέλουν να προσδιορίσουν τον 

«βασικό παράγοντα λήψης αποφάσεων» σε έναν οργανισμό, ενώ στην 

πραγματικότητα ένας τέτοιος ρόλος μπορεί να μην υπάρχει καθόλου. Οι 

αποφάσεις γίνονται συχνά μέσω μιας σειράς συζητήσεων ή ανταλλαγών 

σημείων. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολύ και απαιτεί υπομονή. Η 

επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων απαιτεί οικοδόμηση ισχυρών 

σχέσεων με πολλούς από τους ενδιαφερόμενους. Ο ρόλος των ανώτερων 

ηγετών είναι να ενορχηστρώσουν τη διαδικασία, όχι να λάβουν οι ίδιοι 

αποφάσεις. Παρ 'όλα αυτά, η άποψη τους έχει πολύ βάρος και συνήθως 

έχουν τον τελευταίο λόγο, έτσι είναι αναγκαίο να εγκριθεί η υποστήριξή τους. 

Κατά καιρούς, η εξουσία μπορεί να μεταβιβαστεί σε υφιστάμενους, 

καθιστώντας αυτομάτως σημαντικό να μην ληφθεί ως προσβολή. Μπορούν 

μερικές φορές να πραγματοποιηθούν συναντήσεις "one-on-one". Ωστόσο, το 

πρόσωπο αυτό είναι η επαφή με την ομάδα, όχι εκείνη που θα λάβει την 

απόφαση. Κατά τη λήψη αποφάσεων, οι Κορεάτες επιχειρηματίες συνήθως 

εξετάζουν την ειδική κατάσταση αντί να εφαρμόζουν καθολικές αρχές. Τα 

προσωπικά συναισθήματα και οι εμπειρίες ζυγίζονται πιο έντονα από ότι τα 

εμπειρικά και άλλα αντικειμενικά στοιχεία, αλλά πάντα θα εξετάσουν όλες τις 

πτυχές. Μερικοί μπορεί επίσης να είναι αναλυτικοί και να απαιτούν πολλά 

δεδομένα. Οι Νοτιοκορεάτες είναι σε θέση να αναλάβουν σημαντικούς 

κινδύνους μόλις αξιολογήσουν προσεκτικά μια πρόταση ή μια κατάσταση. 

 

7.3.6 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
 

 Η καταγραφή και η ανταλλαγή γραπτών αντιλήψεων μετά από συναντήσεις 

και σε βασικά στάδια διαπραγμάτευσης είναι χρήσιμη, δεδομένου ότι οι 

προφορικές δηλώσεις δεν είναι πάντοτε εξαρτημένες. Παρότι αυτά 

χρησιμεύουν ως εργαλεία για τη βελτίωση της επικοινωνίας και την ενίσχυση 

των δεσμεύσεων, δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη για τελικές συμφωνίες. Οι 

Κορεάτες συχνά προτιμούν να συνάψουν γενική συμφωνία, επεξεργάζοντας 

τις απαραίτητες λεπτομέρειες αργότερα. Ο τρόπος με τον οποίο κοινοποιούν 

τη συμφωνία είναι σαφώς δηλώνοντας όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις με τις οποίες συμφωνούν. Μια συμφωνία υπάρχει μόνο εάν οι 
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συνθήκες αφορούν και τα δύο μέρη, οπότε δεν συνιστάται η απάντηση με 

"ναι", αλλά οφείλεται αυτή η προσέγγιση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι 

Κορεάτες έχουν μια πολύ διαφορετική άποψη των γραπτών συμφωνιών και 

συμβάσεων από αυτήν που έχουν οι περισσότεροι Δυτικοί. Στην 

παραδοσιακή κορεατική άποψη, οι συμφωνίες είναι απλώς στιγμιότυπα 

χρονικά και οι συμβάσεις παίζουν ρόλο παρεμφερή με αυτό των ιστορικών 

εγγράφων δεν αντικατοπτρίζουν τίποτα περισσότερο από τις συμφωνίες που 

υπήρχαν τη στιγμή που γράφτηκαν και υπογράφηκαν. Οι γραπτές συμβάσεις 

τείνουν να είναι μακρές και συχνά διευκρινίζουν λεπτομερείς όρους και 

προϋποθέσεις για τις βασικές συμφωνίες καθώς και για πολλές πιθανότητες. 

Παρ 'όλα αυτά, η σύνταξη και η υπογραφή της σύμβασης είναι για τους 

Κορεάτες απλώς μια διατύπωση. Οι Κορεάτες πιστεύουν ότι η πρωταρχική 

ισχύς μιας συμφωνίας έγκειται στη δέσμευση των εταίρων και όχι στη γραπτή 

τεκμηρίωσή της. Δεν πρέπει να υπογράφεται η σύμβαση με κόκκινο μελάνι. 

Τα νόμιμα δικαιώματά είναι συνήθως εκτελεστά. Αν και οι δικηγόροι δεν είναι 

συνηθισμένοι και δεν θεωρούνται θετικοί στην σύναψη μια σύμβασης, μπορεί 

να είναι ωφέλιμο, η συμβουλή ενός τοπικού νομικού εμπειρογνώμονα πριν 

την υπογραφή της. Πρέπει να δοθεί προσοχή στην παρουσία του 

πληρεξούσιου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κάποιοι Νοτιοκορεάτες 

μπορεί να το ερμηνεύσουν ως σημάδι δυσπιστίας. Οι υπογεγραμμένες 

συμβάσεις ενδέχεται να μην είναι πάντοτε τίμημα. Λόγω της άποψής τους για 

το ρόλο που διαδραματίζουν οι συμβάσεις, οι Κορεάτες συνεχίζουν να πιέζουν 

για μια καλύτερη συμφωνία ακόμη και μετά την υπογραφή μιας σύμβασης. 

Μπορούν να καλέσουν "συνεδριάσεις διευκρίνισης" για να συζητήσουν εκ 

νέου τις λεπτομέρειες. Η άρνηση ευελιξίας μπορεί φθορά της σχέσης και οι 

συμβατικοί όροι ενδέχεται να μην διατηρηθούν καθόλου. Ενώ η προσφυγή 

στη δικαιοσύνη είναι μια βιώσιμη επιλογή, αυτό θα σήμαινε την καταστροφή 

οποιαδήποτε προοπτικής διεξαγωγής μελλοντικών συναλλαγών με αυτόν τον 

συνεργάτη ή οποιονδήποτε άλλο σε αυτό το δίκτυο. Η καλύτερη ευκαιρία για 

να διασφαλιστεί ότι οι εταίροι θα ακολουθήσουν τις δεσμεύσεις τους είναι η 

παραμονή παραμείνετε σε τακτικές επαφές και η προωθητική της σχέσης σε 

όλη την εμπλοκή της επιχείρησής σας. 

 

7.3.7 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

 

Ενώ η Νότια Κορέα εξακολουθεί να είναι μια κοινωνία που κυριαρχεί έντονα 

από τους άνδρες, οι ρόλοι των φύλων έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Υπάρχουν 

πολλές γυναίκες, συνήθως νεαρές, σε επαγγελματικές θέσεις, αν και 

ελάχιστες έχουν σημαντική εξουσία και επιρροή. Ταυτόχρονα, οι 

περισσότερες γυναίκες εξακολουθούν να αγωνίζονται να επιτύχουν θέσεις 

παρόμοιου εισοδήματος και εξουσίας με τους άνδρες. Οι περισσότεροι 

Κορεάτες αναμένουν να συνδιαλέγουν με άνδρες στους ρόλους λήψης 

αποφάσεων. Κατά συνέπεια, οι ξένες γυναίκες μπορεί να βρεθούν κάποτε σε 

αμήχανες ή άβολες καταστάσεις. Ωστόσο, οι γυναίκες της Δύσης συνήθως 

αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις ασιατικές γυναίκες. Ένας επιχειρηματίας 



74 
 

που επισκέπτεται, τη Κορέα πρέπει να τονίσει τη σημασία της επιχείρησής και 

το ρόλο σε αυτήν. Μια προσωπική εισαγωγή ή τουλάχιστον μια επιστολή 

υποστήριξης από ανώτερο στέλεχος της εταιρείας μπορεί επίσης να  

βοηθήσει. Η εμφάνιση εμπιστοσύνης και βεβαιότητας πρέπει να γίνεται με 

μεγάλη προσοχή και είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις γυναίκες να 

αποφεύγουν να εμφανίζονται υπερβολικά τολμηρές και επιθετικές. 

 

7.3.8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Η επίσημη ενδυμασία είναι σημαντική όταν πρόκειται για επιχειρηματική 

δραστηριότητα στη Νότια Κορέα. Οι άνδρες επιχειρηματίες πρέπει να φοράνε 

σκούρα κοστούμια με γραβάτες στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Επιχειρησιακά γεύματα και διασκέδαση, ιδίως δείπνα, διαγωνισμός "καραόκε" 

και βραδινές εκδηλώσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν έντονη κατανάλωση 

αλκοόλ είναι πολύ σημαντικές καθώς συμβάλλουν στην προώθηση της 

ζωτικής διαδικασίας οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων. Η άρνηση συμμετοχής 

σε αυτές τις δραστηριότητες θα μπορούσε να θεωρηθεί έλλειψη σοβαρού 

ενδιαφέροντος για συνεργασία. Αν και οι επιχειρήσεις ενδέχεται να μην 

συζητηθούν κατά τη διάρκεια αυτών των συμβάντων, μπορεί να υπάρξουν 

εξαιρέσεις. Οι διαπραγματευτές της Κορέας μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν 

ως ευκαιρίες για τη μετάδοση σημαντικών μηνυμάτων ή την επίλυση 

διαφορών. Μερικές φορές μπορεί επίσης να προσπαθήσουν να λάβουν 

πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους 

θέση. Συνιστάται επαγρύπνηση, παραβλέποντας τέτοιες τακτικές και εάν 

χρειαστεί, δεν θα πρέπει να γίνουν εμφανή τα σημάδια δυσπιστίας στις 

προθέσεις των ομολόγων σας. Η ακρίβεια στο χρόνο προσέλευσης είναι λίγο 

πιο χαλαρή σε κοινωνικά περιβάλλοντα από ό, τι σε άλλες χώρες της 

Ανατολικής Ασίας. Παρόλο που είναι καλύτερο η συνέπεια, είναι αποδεκτή η 

καθυστέρηση λίγων λεπτών από την καθορισμένη ώρα. Ένα θέμα προς 

αποφυγή στις συζητήσεις είναι η σχέση της Κορέας με την Ιαπωνία. Η σχέση 

μεταξύ αυτών των δύο χωρών εξακολουθεί να επισκιάζεται από έντονες 

εχθροπραξίες και από τις δύο πλευρές, ιδίως μεταξύ της παλαιότερης γενιάς. 

Η παροχή δώρων είναι κοινή στις κοινωνικές και επιχειρηματικές συνθήκες 

στη Νότια Κορέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών συναντήσεων. Η λήψη 

δώρου συνεπάγει και την προσφορά παρόμοιας αξίας που είναι 

χαρακτηριστικό της χώρας. Δίνοντας ένα δώρο μετά την υπογραφή μιας 

σύμβασης αντιμετωπίζεται επίσης πολύ ευνοϊκά. Η προσφορά και η λήψη 

δώρου γίνεται και με τα δύο χέρια. Μην ανοίγετε δώρα με την παρουσία του 

δωρητή, εκτός εάν ο οικοδεσπότης σας το έκανε πρώτος. Υπάρχουν πολλές 

πιθανές παγίδες επιλογής δώρου. Συνιστάται η συμβουλή κάποιου ντόπιου 

από τη χώρα ώστε να αποφευχθεί η αμηχανία. Το κάπνισμα τσιγάρων είναι 

πολύ κοινό στη Νότια Κορέα. Είναι συχνό φαινόμενο τα διαλείμματα τσιγάρων 

κατά τις συναντήσεις και τις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η 

γενική εργασιακή ηθική είναι εξαιρετικά ισχυρή στη Νότια Κορέα. Οι εργάσιμες 
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ημέρες μπορεί να είναι πολύ μεγάλες, συχνά 12 έως 15 ώρες, και πολλοί 

άνθρωποι εργάζονται τις αργίες. Κατά μέσο όρο, οι Νοτιοκορεάτες δουλεύουν 

2.400 περίπου ώρες ετησίως, σε σύγκριση με μόλις 2.000 στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών, των 

εθίμων και τον τρόπο συμπεριφοράς  των Ανατολικών λαών σε μια 

διαπραγματευτική διαδικασία. Μελετώντας τον κάθε λαό χωριστά 

παρατηρούμε την διαφορετική αντίληψη, αλλά και τον διαφορετικό τρόπο 

προσέγγισης του ίδιου γεγονότος. Στην κάθε χώρα έγινε εκτενής αναφορά και 

αναφορά των εθίμων της, όπως είναι οι κοινωνικές τους ιεραρχίες, ο τρόπος 

επικοινωνίας τους, οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και ο γενικός τρόπος 

συμπεριφοράς και αντίληψης. 

Οι χώρες, οι οποίες  μελετήθηκαν είναι η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, η 

Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα. Ύστερα από την συλλογή πληροφοριών για 

αυτές τις χώρες, αυτό που παρατηρείται είναι ότι και οι πέντε έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά και στοιχεία, κοινή συμπεριφορά και κοινό τρόπο σκέψης. 

Είναι προφανές πως εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης αναπόφευκτά η μια 

χώρα επηρεάζει την άλλη, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα πως η 

διαπραγματευτική ιδιαιτερότητα είναι κατά μια έννοια κοινή. Παρατηρώντας 

πιο αναλυτικά όλες τις χώρες, αντιλαμβανόμαστε τις κοινές γραμμές που 

παρουσιάζουν κατά την ανάλυση τους. Και οι πέντε χώρες κινούνται σε ένα 

μακροχρόνιο πλαίσιο δεσμεύσεων, καθιστώντας έτσι τις διαπραγματεύσεις 

τους χρονοβόρες. 

Αναλύοντας την κουλτούρα της κάθε χώρας συμπεραίνουμε ότι οι στρατηγικές 

και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν, διαμορφώνονται άμεσα από αυτήν, καθώς 

ο τρόπος επικοινωνίας και η γενικότερη αντίληψη των ιδεών επηρεάζονται 

από τον τρόπο διαβίωσης τους. Ύστερα από μια εκτενή συλλογή 

πληροφοριών, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι όλες ακολουθούν σχεδόν 

κοινές τεχνικές διαπραγμάτευσης. Στην κορυφή των τεχνικών 

διαπραγματεύσεων είναι οι παραπλανητικές τεχνικές, που χρησιμοποιούν και 

οι πέντε Ασιατικές χώρες. Η τεχνική πίεσης είναι και αυτή μια από τις βασικές 

τεχνικές διαπραγμάτευσης για τους Ανατολικούς λαούς. Ωστόσο, η επιθετική ή 

αντιφατική τεχνική αποφεύγετε, καθώς δημιουργεί συμπεριφορές που 

οδηγούν στην διακοπή των σχέσεων ανάμεσα στους εταίρους. 

Ακόμη ένα κοινό χαρακτηριστικό στοιχείο το οποίο παρατηρείται, είναι το 

γεγονός πως και στις πέντε χώρες, οι οργανισμοί έχουν ιεραρχική δομή. Μια 

δομή όμως που δεν επιτρέπει την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών, διότι 

μπορεί τυπικά η ισότητα των δύο φύλων να έχει εδραιωθεί σ’ αυτούς τους 

λαούς, όμως ουσιαστικά οι γυναίκες στον επαγγελματικό στίβο 

αντιμετωπίζονται ως  υποδεέστερες.  

Ο στόχος σε μια επιχειρηματική συνάντηση για τον κάθε διαπραγματευτή είναι 

να επιφέρει μια συμφέρουσα συμφωνία για τον οργανισμό του. Βασικό, όμως 

στοιχείο για την τελική συμφωνία είναι η σωστή προετοιμασία και η 

συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών για την κουλτούρα και τον 

διαπραγματευτικό τρόπο του ομολόγου.  
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Τέλος, χρήζει επισήμανσης πως ο κοινός άξονας στον οποίο βασίζονται και 

επηρεάζονται οι πέντε λαοί αποτελείται από τις θρησκευτικές τους 

πεποιθήσεις, από κοινές ιδεολογίες και κοινά ήθη και έθιμα.  

Εν κατακλείδι θα ήθελα να παραθέσω τα λόγια του Sir David Frost (Άγγλος 

δημοσιογράφος, κωμικός και συγγραφέας.1939-2013) «Διπλωματία είναι ή 

τέχνη του να αφήνεις κάποιον άλλον να κάνει αυτό που θέλεις εσύ», η οποία 

φρονώ ότι περιλαμβάνει όλο το ουσιαστικό νόημα μιας διαπραγματευτικής 

διαδικασίας και ταυτόχρονα μας διδάσκει τον τρόπο σκέψης του άρτια 

προετοιμασμένου διαπραγματευτή.  
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