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Σύνοψη 
 
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Δ.Π.Μ.Σ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ) υπό 

την επίβλεψη του κου. Γεωργίου Πιπερόπουλου και του κου. Δημήτρη Σουμπενιώτη. 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να εισάγει τον αναγνώστη στη λογική και στη διαδικασία 

των διαπραγματεύσεων μεταξύ ανθρώπων, εταιριών ή κρατών, τόσο σε εγχώριο, όσο 

και σε διεθνές επίπεδο.  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένα βασικά στοιχεία της τέχνης της 

διαπραγμάτευσης. Γίνεται λόγος για τα βασικά της χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και 

για τους θεμέλιους λίθους μιας διαπραγματευτικής τακτικής. Τέλος, θίγεται το θέμα 

της ανάγκης ύπαρξης ή μη μιας ηθικής της διαπραγμάτευσης. 

 

Τι δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και στα στοιχεία που 

τις διαφοροποιούν από αυτές που γίνονται στα πλαίσια του ίδιου κράτους. Γίνεται 

λόγος για το πώς οι πολιτισμικές διαφορές επηρεάζουν τις διασυνοριακές 

διαπραγματεύσεις, καθώς και για τα πιθανά κοινωνικά διλλήματα. Τέλος εξετάζεται 

το ενδεχόμενο να προκύψει στα επόμενα χρόνια μια παγκόσμια διαπραγματευτική 

κουλτούρα η οποία θα διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων μεταξύ των χωρών. 

 

Μέσα από την ανάλυση που γίνεται στα δύο πρώτα κεφάλαια, γίνεται αντιληπτό, πως 

η διαπραγμάτευση δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να διδαχθεί και να οριστεί με 

λέξεις και τακτικές, αλλά είναι μια τέχνη την οποία μπορεί κανείς να κατανοήσει 

πλήρως μόνο μέσα από πραγματικά παραδείγματα. Έτσι, στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τρία διαφορετικά παραδείγματα διεθνών διαπραγματεύσεων, τα 

οποία αφορούν σε τρία διαφορετικά ζητήματα προκειμένου να βοηθήσουν τον 

αναγνώστη να αντιληφθεί τα όσα ελέχθησαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Το πρώτο 

παράδειγμα αφόρα στο περιβάλλον, το δεύτερο στη δημιουργία μιας εγκατάστασης 

παραγωγής ενέργειας και το τρίτο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ τριών μεγάλων 

εταιριών τηλεπικοινωνίας.   
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Κεφάλαιο 1ο : Γενικά Χαρακτηριστικά  Διαπραγματεύσεων 
 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Ως διαπραγμάτευση ορίζεται η αμοιβαία συζήτηση και ρύθμιση των όρων μιας 

συναλλαγής ή συμφωνίας.  

 

Η επιθυμία και η ανάγκη για διαπραγμάτευση διακατέχει όλες τις εκφάνσεις της 

ανθρώπινης επικοινωνίας. Η λειτουργία αυτή καθαυτή της διαπραγμάτευσης είναι να 

παρέχει ένα κανάλι επικοινωνίας μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται η ειρηνική 

επίλυση κάθε είδους διαφοράς. Ως διαδικασία, περιλαμβάνει κοινά και συχνά 

επικαλυπτόμενα συμφέροντα. Η αναγνώριση των αμοιβαίων συμφερόντων είναι που 

παράγει και συντηρεί τον αναγκαίο διάλογο και αυτή η υφέρπουσα αμοιβαιότητα της 

απόφασης για την είσοδο σε μία διαπραγμάτευση είναι το κλειδί της όλης 

διαδικασίας. Παρόλα αυτά οι διαπραγματεύσεις οδηγούν συχνά και σε μεγάλες 

αντιδικίες. Σε διεθνές επίπεδο μάλιστα, η διαπραγμάτευση είναι το μεταίχμιο 

ανάμεσα στον πόλεμο και την ειρήνη.   

 

Στην απλούστερη μορφή της η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία στην οποία οι 

άνθρωποι προσέρχονται καθημερινά για να επιλύσουν απλές αντιδικίες που τους 

παρουσιάζονται. Οι φίλοι διαπραγματεύονται τον χώρο στον οποίο θα διασκεδάσουν, 

οι γονείς την μέθοδο που θα ακολουθήσουν για την ανατροφή των παιδιών τους, οι 

δικηγόροι διαπραγματεύονται υποθέσεις στα δικαστήρια, οι επιχειρήσεις καλούνται  

καθημερινά να αντιμετωπίσουν δεκάδες ζητήματα με τους πελάτες τους αλλά και 

τους ίδιους τους εργαζόμενους. Η διαπραγμάτευση δεν είναι μια διαδικασία την 

οποία χρησιμοποιούν μόνο οι έμπειροι διπλωμάτες, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά 

είναι μια διαδικασία στην οποία ο καθένας υπεισέρχεται καθημερινά προκειμένου να 

επιτύχει κάποιο σκοπό ή να επιλύσει κάποια αντιδικία. Η σημασία βεβαία των 

θεμάτων που διακυβεύονται ποικίλει κι αυτό είναι που καθιστά μια διαπραγμάτευση 

πιο σημαντική από κάποια άλλη.  

 

 7



Οι λόγοι για τους οποίους διαπραγματευόμαστε είναι δύο. Ο πρώτος είναι για να 

ορίσουμε τους όρους υπό τους οποίους θα δημιουργηθεί κάτι νέο που καμία από τις 

εμπλεκόμενες πλευρές δεν μπορεί να κάνει μόνη της. Ο δεύτερος είναι για να 

επιλυθεί μια διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών.  

 

Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι πολλές φορές αποτυγχάνουν σε μία 

διαπραγμάτευση είναι γιατί δεν συνειδητοποίησαν το ότι βρίσκονταν σε μία. 

Επιλέγοντας να ακολουθήσουν άλλες μεθόδους από το να μπουν σε μια 

διαπραγματευτική διαδικασία, πολλές φορές δε μπορούν να αντιληφθούν μία 

ευκαιρία, να επιτύχουν τους στόχους τους ή να χειριστούν μία κατάσταση με τον 

τρόπο ακριβώς που θα έπρεπε.  

 

1.2. Η διαπραγμάτευση ως παιχνίδι υψηλών στοιχημάτων 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την κατανόηση της διαδικασίας μιας διαπραγμάτευσης. 

Ένας απλός τρόπος είναι η σύγκριση με ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Όπως λοιπόν σε 

κάθε επιτραπέζιο παιχνίδι υπάρχει το ταμπλό, οι παίκτες, τα στοιχήματα (ή αλλιώς ο 

σκοπός του παιχνιδιού) και οι κινήσεις, έτσι και σε μία διαπραγμάτευση υπάρχει η 

τοποθεσία στην οποία αυτή πραγματοποιείται, οι διαπραγματευτές, τα θέματα που 

πρέπει να επιλυθούν και οι αποφάσεις που παίρνουν οι διαπραγματευτές. Για την 

ακρίβεια, οι διεθνείς διαπραγματεύσεις αποτελούν το παιχνίδι με τα σημαντικότερα 

στοιχήματα, τον απόλυτο διαγωνισμό στρατηγικής.  

 

Η σύγκριση με ένα επιτραπέζιο παιχνίδι μπορεί μεν να είναι απλοϊκή, αποτελεί δε ένα 

κατανοητό παραλληλισμό για την επεξήγηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 

Διάφορα ήδη διαγωνισμών μπορούν να εξεταστούν στα οποία οι παίκτες έχουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, στοιχήματα και στρατηγικές κινήσεις. Η σύγκριση με 

τρία παιχνίδια, την ντάμα, το σκάκι και το τάβλι φωτίζουν τόσο τη σχέση με την 

διαπραγμάτευση, όσο και τις διαφορές μεταξύ τους.  

 

Η ντάμα είναι ένα παιχνίδι τριβής και φθοράς, που μοιάζει με μια σκληρή 

διαπραγματευτική διαδικασία στην οποία μόνος νικητής είναι αυτός που θα επιβιώσει 

στο τέλος. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς την εξουσία κι αυτός πέρνα μέσα από την 

καταστροφή του αντιπάλου.  Υπάρχει το αίσθημα ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν 
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να «σκοτώσουν» η μία την άλλη κρατώντας ανέπαφα και ανέγγιχτα η κάθε μία τα 

δικά της συμφέροντα.  

 

Στο σκάκι από την άλλη πλευρά είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβει κανείς τον 

τρόπο σκέψης του αντιπάλου. Η κάθε πλευρά έχει στην κατοχή της μία πληθώρα 

επιλογών και εργαλείων και το σύνολο των σωστών επιλογών εξαρτάται από τις 

κινήσεις του αντιπάλου. Η γνώση επίσης του «τρόπου παιχνιδιού» του αντιπάλου 

αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο. Παράδειγμα τέτοιας διαπραγμάτευσης αποτελεί 

αυτή μεταξύ των Αμερικάνων και των Σοβιετικών κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

πολέμου, όπου οι δύο πλευρές ήταν αναμεμειγμένες σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι 

σκακιού. 

 

Η σύγκριση τέλος, με το τάβλι, εισάγει στη συζήτηση την έννοια και την σημασία της 

τύχης . Οι υποστηρικτές της γνώμης ότι η μοίρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

έκβαση μιας διαπραγμάτευσης, πιστεύουν πιο πολύ σε αυτή την σύγκριση. Ο 

AbiNader (1998, C5) περιέγραψε τις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή ως μια 

παρτίδα τάβλι στην οποία η τύχη και το ζάρι αποτελούν σημαντικό παράγοντα.  

 

 Η νίκη σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζεται με διαφορετικό τρόπο, 

παρόλο που, όπως σε όλους τους διαγωνισμούς, έτσι κι εδώ τα αποτελέσματα είναι 

win-lose (κερδίζω-χάνω) και υπάρχουν σαφείς νικητές και χαμένοι. Οι 

διαπραγματεύσεις βέβαια στον πραγματικό κόσμο είναι μια πολύ πιο περίπλοκη 

διαδικασία. Οι περιπτώσεις συνεργασιών βασίζονται στην υπόθεση ότι μπορούν να 

επιτευχθούν αποτελέσματα αποδεκτά και επωφελή για όλους (Win-win). Επιπλέον, οι 

πραγματικές διαπραγματεύσεις δεν λαμβάνουν χώρα σε ελεγχόμενο περιβάλλον όπως 

είναι το ταμπλό ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού. Παράγοντες που αφορούν στην 

τοποθεσία (εσωτερικοί και εξωτερικοί) έχουν επιπτώσεις στη διαδικασία μιας 

διαπραγμάτευσης.  

 

1.3 Τα Χαρακτηριστικά μιας Διαπραγμάτευσης  

 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία η οποία 

συναντάται στην καθημερινή ζωή κάθε ανθρώπου. Παρά τις τεράστιες διαφορές που 

μπορεί να υπάρχουν μεταξύ δύο περιπτώσεων διαπραγμάτευσης ως προς τη σημασία 
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του αποτελέσματος, τον αριθμό των εμπλεκομένων, την τοποθεσία κτλ υπάρχουν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά που διέπουν όλες τις περιπτώσεις μίας 

διαπραγμάτευσης. Τα βασικότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής: 

 

1. Κάθε διαδικασία διαπραγμάτευσης περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους 

εμπλεκόμενους. Οι εμπλεκόμενοι μπορεί να είναι χώρες, εταιρίες, οικογένειες, φίλοι, 

ακόμα και δύο μικρά παιδιά που συζητούν για το ποιο παιχνίδι θα παίξουν. Η 

περίπτωση λοιπόν στην οποία ένας άνθρωπος «συζητά με τον εαυτό του» δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ως διαπραγμάτευση.  

2. Σε κάθε διαπραγμάτευση υπάρχει ένα τουλάχιστον θέμα, μια διαφωνία, μια 

σύγκρουση η οποία τίθεται προς συζήτηση προκειμένου να επιλυθεί.  

3. Στόχος όσων εμπλέκονται σε μια διαπραγμάτευση είναι η εξασφάλιση μιας κατά το 

δυνατόν καλύτερης για όλους συμφωνίας. Η διαπραγμάτευση είναι μία σκόπιμη 

διαδικασία στην οποία οι εμπλεκόμενοι υπεισέρχονται με σκοπό να κερδίσουν κάτι 

περισσότερο από αυτό που η άλλη πλευρά είναι διατεθειμένη να τους δώσει. 

4. Μια υπόθεση που γίνεται a priori, είναι ότι για να μπαίνουν οι άνθρωποι ή οι 

ομάδες σε μια διαπραγμάτευση, αυτό σημαίνει ότι προτιμούν να επιλύσουν το όποιο 

ζήτημα μέσω συζήτησης και όχι μέσω φιλονικίας. Η διαπραγμάτευση  εμφανίζεται 

συνήθως όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ή νόμοι για την επίλυση του εν 

λόγω προβλήματος. Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος μπορεί να διαπραγματευτεί με 

τον εργοδότη το ύψος μιας πιθανής αύξησης, ένας δικηγόρος μπορεί να 

διαπραγματευτεί μια υπόθεση προκειμένου αυτή να μην φτάσει στο δικαστήριο. 

5. Όταν κάποιος υπεισέρχεται σε μία διαπραγμάτευση, γνωρίζει πως το πιθανότερο 

είναι και να πάρει και να δώσει. Το σημαντικό είναι να χειριστεί την υπόθεση με 

τέτοιο τρόπο ώστε το λαβείν να είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το δούναι. Παρόλα 

αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις που καμία πλευρά δεν βγαίνει ζημιωμένη. Οι 

πραγματικά επιδέξιοι και ικανοί διπλωμάτες αναζητούν λύσεις στις οποίες κάνεις δεν 

έχει κάτι να χάσει.  

6. Σε κάθε διαπραγμάτευση πραγματοποιείται διαχείριση άυλων και υλικών 

παραγόντων. Οι υλικοί παράγοντες μπορεί να είναι η τιμή ενός προϊόντος, το ενοίκιο 

ενός διαμερίσματος, τα σύνορα μιας χώρας, η υπογραφή μια συνθήκης. Οι άυλοι 

παράγοντες είναι τα ψυχολογικά κίνητρα. Είναι προφανές ότι ο βασικός στόχος όλων 

των εμπλεκομένων είναι η επίτευξη των υλικών στόχων. Παρόλα αυτά πολλές φορές 

και οι άυλοι παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα η επιθυμία 
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ενός εργαζόμενου να «κλείσει» περισσότερες δουλειές από οποιονδήποτε άλλο στην 

επιχείρηση ώστε να κάνει καλή εντύπωση στον εργοδότη του μπορεί να τον ωθήσει 

να γίνει πολύ ανταγωνιστικός. Οι άυλοι παράγοντες γενικά δεν πρέπει να αμελούνται 

και πρέπει να αντιμετωπίζονται πολύ σοβαρά από κάποιον που πραγματικά θέλει να 

επιτύχει μια διαπραγμάτευση.   

 

1.4 Τι ακριβώς επιδιώκει ένα διαπραγματευτής 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις διαπραγμάτευσης οι εμπλεκόμενοι προσπαθούν να επιτύχουν 

ένα καθαρό αποτέλεσμα, δηλαδή μια συμφωνία που να είναι καλύτερη από την μη 

ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας.  

 

Αν δει κανείς μια διαπραγμάτευση από την οπτική γωνία της καθαρής αξίας αυτής, 

υπάρχουν τέσσερα σημαντικά στοιχεία στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση: 

 

1. Ο διαπραγματευτής πρέπει να εντοπίσει τι ακριβώς  γίνεται στην περίπτωση που 

δεν επιτυγχάνεται συμφωνία ώστε να καταλάβει σε τι ακριβώς πρέπει να στοχεύσει 

ώστε να επέλθει η συμφωνία. 

2. Η ίδια σκέψη πρέπει να γίνει σχετικά με την αντίπαλη πλευρά. Αν ο 

διαπραγματευτής γνωρίζει ποια θα είναι η θέση του αντίπαλου σε περίπτωση που δεν 

υπάρξει συμφωνία, μπορεί να καταλάβει μέχρι πόσα θα είναι διατεθειμένος να 

θυσιάσει. 

3. Ο διαπραγματευτής πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένος για το αντικείμενο το 

οποίο διαπραγματεύεται ώστε να αποφύγει να δεχτεί μια συμφωνία που φαινομενικά 

είναι συμφέρουσα, αλλά με πιο επιδέξιους χειρισμούς θα μπορούσε να γίνει ακόμη 

πιο ευνοϊκή. 

4. Τέλος ο διαπραγματευτής πρέπει να γνωρίζει με ακρίβεια και σαφήνεια το ποιό 

ακριβώς είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ώστε να σχεδιάσει την στρατηγική 

του ανάλογα. 

 

Ασφαλώς, όπως έχει ήδη ειπωθεί, ο πιο επιδέξιος διαπραγματευτής είναι αυτός που 

επιτυγχάνει το μεγαλύτερο δυνατό καθαρό κέρδος για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές 

με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.  
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1.5 Οι θεμέλιοι λίθοι μιας διαπραγματευτικής τακτικής 

 

Υπάρχουν πέντε θεμελιώδη σημεία στην κατάρτιση μιας διαπραγματευτικής 

στρατηγικής, ήτοι τα εμπλεκόμενα μέρη, τα θέματα, οι θέσεις, η εξουσία και οι 

στόχοι. 

 

1.5.1 Τα εμπλεκόμενα μέρη 

 

Το πρώτο βήμα για την χάραξη μιας διαπραγματευτικής πολιτικής είναι αναγνώριση 

των υπολοίπων πλευρών. Παρόλο που θεωρητικά οι εμπλεκόμενοι είναι αυτοί που 

κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, συχνά τα πράγματα δεν είναι έτσι 

ακριβώς. 

 

 Πολλές φορές οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε μία διαπραγμάτευση δεν έχουν την 

απαραίτητη εξουσία να πάρουν αποφάσεις με αποτέλεσμα η συζήτηση να μην μπορεί 

να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένα άλλο συχνό φαινόμενο είναι οι 

διαπραγματευτές να μην εκπροσωπούν τα συμφέροντα των απόντων από το τραπέζι. 

Παράδειγμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς, είναι η περίπτωση κατά την οποία μια 

γαλλική εταιρία συμβούλων διαπραγματευόταν την ανάληψη μιας δουλειάς που είχε 

να κάνει με τον έλεγχο της αποδοτικότητας μιας σειράς υπουργείων στη Βόρεια 

Αφρική.  Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το συμβόλαιο πήγαν καλά και ήταν αρκετά 

εύκολες. Όταν όμως οι εκπρόσωποι της εταιρίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν 

τον έλεγχο ζήτησαν κάποια στοιχεία, συνάντησαν την απροθυμία των εργαζομένων 

των υπουργείων. Οι εν λόγω εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν είχαν συμμετάσχει στις 

διαπραγματεύσεις συμπεριφέρθηκαν καταυτόν τον τρόπο από τον φόβο να μην 

χάσουν τις δουλειές τους λόγω του ελέγχου.  

 

Η αναγνώριση των εμπλεκόμενων λοιπόν έχει περισσότερο να κάνει με το τίνος τα 

συμφέροντα συζητούνται και λιγότερο με το ποιος τα υπερασπίζεται. Γι αυτό ακόμα 

κι αν οι πραγματικά ενδιαφερόμενοι δεν συμμετέχουν στις συζητήσεις, ο 

διαπραγματευτής είναι σημαντικό να γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί και ποια ακριβώς 

είναι τα συμφέροντα τους. 
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1.5.2. Τα θέματα  

 

Το επόμενο βήμα στη δημιουργία της διαπραγματευτικής πολιτικής είναι η 

αναγνώριση των θεμάτων. Πολλές φορές οι διαπραγματεύσεις δεν γίνονται από 

μεμονωμένα άτομα αλλά από ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν ανθρώπους με όλες τις 

απαραίτητες γνώσεις για όλα τα ζητήματα.  

 

Γενικά δεν ενδείκνυται να διαπραγματευόμαστε για ένα μοναδικό ζήτημα. Τα 

πολλαπλά ζητήματα δίνουν τη δυνατότητα ελιγμών. Για παράδειγμα, κατά την αγορά 

ενός σπιτιού το βασικότερο θέμα είναι η τιμή. Υπάρχει όμως και ο τρόπος πληρωμής. 

Έτσι μπορούμε να διαπραγματευτούμε την τιμή, χρησιμοποιώντας και τον παράγοντα 

του τρόπου πληρωμής.  

 

1.5.3. Θέσεις, ενδιαφέροντα και προτεραιότητες 

 

Η θέση είναι αυτό για το οποίο μάχεται ο διαπραγματευτής. Προτού ορίσει την θέση 

του, ο διαπραγματευτής θα πρέπει να ξέρει τα θέματα υπό διαπραγμάτευση.  

 

Ενδιαφέρον είναι οι γενεσιουργές αιτίες που ωθούν τον έναν διαπραγματευτή να 

ζητήσει αυτό που επιδιώκει να αποκομίσει από τον έτερο των διαπραγματευτών. Με 

άλλα λόγια, είναι το γιατί που κρύβεται πίσω από το τι. Υπάρχουν περιπτώσεις στις 

οποίες μία από τις δύο πλευρές δεν έχει σκεφτεί ενδελεχώς τα ενδιαφέροντα της. Σε 

αυτή την περίπτωση, και προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση, ο διαπραγματευτής 

θα πρέπει να κάνει ορισμένες ερωτήσεις του τύπου γιατί και γιατί όχι. Πολλές φορές 

η γνώση των ενδιαφερόντων της αντίπαλης πλευράς είναι πολύ πιο σημαντική από τη 

γνώση των θέσεων.  

 

Τέλος, ποτέ όλα τα ενδιαφέροντα δεν έχουν ίση αξία. Το πρώτο βήμα λοιπόν θα 

έπρεπε να είναι η ταξινόμηση των ενδιαφερόντων με βάση τη σημασία τους. Σε μία 

διαπραγμάτευση με πολλαπλά θέματα, κανείς δε μπορεί να επιτύχει σε όλα τα 

επίπεδα. Ο επιδέξιος διαπραγματευτής «θυσιάζει» τα λιγότερο σημαντικά 

προκειμένου να επιτύχει σε εκείνα τα οποία έχει θέσει ως προτεραιότητες.  
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1.5.4. Οι εναλλακτικές προτάσεις σε μία διαπραγμάτευση ως πηγή δύναμη και εξουσίας  

 

Το ακρωνύμιο BATNA συναντάται πολύ συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με 

τις διαπραγματεύσεις και οι πρώτοι που το εισήγαγαν ήταν οι Fisher και Ury. 

ΒΑΤΝΑ (Best Alternative To a Negotiated Agreement) αυτολεξεί σημαίνει, η 

καλύτερη εναλλακτική σε μια συμφωνία υπό διαπραγμάτευση.  Είναι η καλύτερη 

επιλογή αν δεν επιτυγχάνεται η επιθυμητή λύση. Μπορεί να είναι ένας άλλος 

αγοραστής ή πωλητής ή η απόφαση να μεταφερθεί η διαπραγμάτευση στα ανώτερα 

κλιμάκια της ιεραρχίας. Είναι βασικά η κύρια και καλύτερη πηγή εξουσίας και 

διαπραγματευτικής δύναμης σε μία διαπραγμάτευση. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο 

ότι όσο καλύτερη είναι η BATNA, τόσα περισσότερα μπορεί να απαιτήσει μία 

πλευρά.  

 

Η εισαγωγή του όρου «καλύτερη» υπονοεί ότι δεν υπάρχει μόνο μία εναλλακτική 

λύση, αλλά σκοπός είναι να αναζητηθεί η καλύτερη.  Για παράδειγμα, μία εταιρία 

που θέλει να αποκτήσει μια καινούργια τεχνολογία, μπορεί να αγοράσει μια άλλη 

εταιρία με δικαιώματα στην τεχνολογία αυτή, μπορεί να αγοράσει την άδεια γι αυτή 

την τεχνολογία ή να προσπαθήσει να παράγει μόνη της μια αντίστοιχη τεχνολογία. Τα 

αναμενόμενα κόστη και κέρδη θα είναι βέβαια διαφορετικά σε κάθε μία από τις 

παραπάνω επιλογές.  

 

Το πρώτο βήμα είναι λοιπόν η ανάλυση αυτών. Στη συνέχεια, ξεκινούν 

διαπραγματεύσεις με την πλευρά που αποτελεί την επιλογή με το μικρότερο κόστος 

και το μεγαλύτερο κέρδος. Η επιλογή αυτή όμως δεν είναι στατική. Αν οι 

διαπραγματεύσεις με την επιλογή του μικρότερου κόστους και μεγαλύτερου κέρδους 

δεν φαίνεται να αποδίδει καρπούς, μπορούν να διακοπούν και να συνεχιστούν με τη 

δεύτερη καλύτερη επιλογή. Το βασικό και σημαντικό είναι να ξέρει ο 

διαπραγματευτής ποιο είναι το σωστό σημείο, το σημείο υποχώρησης, για να 

αποχωρήσει από την πρώτη του επιλογή και να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με 

την δεύτερη.  

 

Το σημείο υποχώρησης είναι το περισσότερο που είναι διατεθειμένος να δώσει ή το 

λιγότερο που είναι διατεθειμένος να πάρει ένας διαπραγματευτής. Η γνώση του 
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σημείου αυτού βοηθά τον διαπραγματευτή να έχει  πειθαρχία κατά τη 

διαπραγμάτευση. Γνωρίζει πώς αν η προσφορά δεν συναντά αν όχι ξεπερνά μία 

συγκεκριμένη τιμή δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία.   

 

Ο ορισμός του σημείου υποχώρησης μπορεί να είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Οι 

άνθρωποι πολύ σπάνια ξεκινούν μια διαπραγμάτευση γνωρίζοντας ακριβώς ποια είναι 

η καλύτερη εναλλακτική τους κι αν όντως αυτή η λύση είναι διαθέσιμη με την μορφή 

με την οποία την έχουν υπολογίσει. Όσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα μιας 

εναλλακτικής, τόσο λιγότερο θα πρέπει ο διαπραγματευτής να στηρίζεται σε αυτήν. 

  

Μερικές ιδέες για το πώς θα πρέπει να ορίζονται οι εναλλακτικές και τα σημεία 

υποχώρησης είναι οι εξής: 

 

• Ο διαπραγματευτής θα πρέπει να καταλαβαίνει πως η συμφωνία που 

διαπραγματεύεται εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική εικόνα. 

Ποιος είναι ο στόχος της διαπραγμάτευσης; Πως αλλιώς θα μπορούσε 

να επιτευχθεί αυτός ο στόχος; 

• Ο διαπραγματευτής θα πρέπει να γνωρίζει πάντα ποια είναι η 

καλύτερη εναλλακτική και πάντα να έχει μια ακόμα κι αν αυτή είναι 

το do-nothing-scenario (καμία αλλαγή δεν πραγματοποιείται και 

διατηρείται η υπάρχουσα πολιτική). 

• Αν η εναλλακτική δεν είναι καλή θα πρέπει να προσπαθήσει να την 

βελτιώσει να αναζητήσει κάποια καλύτερη. 

• Να χρησιμοποιεί την καλύτερη εναλλακτική για να ορίσει το σημείο 

υποχώρησης. Το σημείο υποχώρησης δε πρέπει να αλλάζει εκτός και 

αν ο διαπραγματευτής έχει πληροφορίες που αλλάζουν την ΒΑΤΝΑ. 

Τέτοιου είδους πληροφόρηση προκειμένου να είναι αξιόπιστη δεν 

πρέπει να προέρχεται από την αντίπαλη πλευρά. 

 

 

 

1.5.5. Στόχοι, καλύτερες εναλλακτικές και εναρκτήριες προσφορές 
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Ο στόχος σε μια διαπραγμάτευση είναι αυτό που ο διαπραγματευτής θεωρεί λογικό 

και πιθανό να κερδίσει. Πρέπει να είναι μια αισιόδοξη θεώρηση αλλά όχι 

εξωφρενική. Η ύπαρξη ενός στόχου είναι πολύ σημαντική. Εξασφαλίζει τη συνέχεια 

της διαπραγμάτευσης (όπως και θα έπρεπε) ακόμα κι όταν ο διαπραγματευτής πάρει 

μια προσφορά καλύτερη από το σημείο υποχώρησης. Η ύπαρξη στόχων μπορούν να 

βοηθήσουν στην αποκόμιση μεγαλύτερων κερδών.  

 

Στον ορισμό των στόχων μπορεί να βοηθήσει η καλύτερη εναλλακτική επιλογή. Στη 

θεωρία, οι στόχοι τίθενται ως μικρές διαφορές από την BATNA της άλλης πλευράς. 

Στη πράξη όμως είναι ακόμα δυσκολότερο να ορίσει κανείς την ΒΑΤΝΑ της άλλης 

πλευράς. Αυτό συμβαίνει τόσο από έλλειψη πληροφόρησης όσο και από την 

αδυναμία να εισέλθει ο διαπραγματευτής στο μυαλό των αντιπάλων του και να 

καταλάβει πως αξιολογούν τις εναλλακτικές.  

 

Μερικές ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τίθενται οι στόχοι είναι οι εξής: 

 

• Ο διαπραγματευτής θα πρέπει να γνωρίζει καλά την βιομηχανία και 

την αγορά. Για παράδειγμα ποιά είναι τα χαρακτηριστικά πρόσφατων 

και αντίστοιχων συμφωνιών και αν υπάρχει λόγος για να πιστέψει ότι 

τα χαρακτηριστικά έχουν αλλάξει από τότε. 

• Θα πρέπει να προσπαθεί να ορίσει την καλύτερη εναλλακτική της 

άλλης πλευράς γιατί η άλλη πλευρά δεν πρόκειται να συναινέσει σε 

μια συμφωνία χειρότερη από την καλύτερη εναλλακτική της.  

• Να είναι αισιόδοξος και ρεαλιστής. 

• Να μην ξεχάσει ποιός είναι ο αρχικός στόχος στη περίπτωση που λάβει 

προσφορά καλύτερη από την καλύτερη εναλλακτική του. 

 

Μερικές ιδέες για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται οι στόχοι όταν ο 

διαπραγματευτής κάνει εναρκτήρια προσφορά είναι οι εξής: 

 

• Όταν υπάρχει καλή πληροφόρηση για την ΒΑΤΝΑ της άλλης πλευράς 

είναι καλό ο διαπραγματευτής να αναλάβει πρωτοβουλία και να κάνει 

πρώτος προσφορά. Με τον τρόπο αυτό, η άλλη πλευρά υποχρεώνεται 
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να βρει ένα τρόπο για να τραβήξει τον διαπραγματευτή που έκανε 

πρώτος προσφορά από τη θέση του και όχι vice versa. 

• Όταν η πληροφόρηση δεν είναι καλή, τότε ο διαπραγματευτής  είναι 

καλύτερο να περιμένει την άλλη πλευρά να κάνει προσφορά. Εάν η 

γνώση για την αγορά δεν είναι καλή, η άλλη πλευρά υπάρχει 

περίπτωση να εκπλήξει με μια γενναιόδωρη προσφορά.  

• Αν ο διαπραγματευτής δεν είναι προσεκτικός, η εναρκτήρια προσφορά 

που θα κάνει η αντίπαλη πλευρά μπορεί τελικά να χρησιμοποιηθεί και 

ως άγκυρα. Δε θα πρέπει να υποθέτει ότι μπορεί απλά να απορρίψει 

την πρόταση της άλλης πλευράς ως μη αποδεκτή ούτε και ότι η άλλη 

πλευρά θα βελτιώσει με δική της πρωτοβουλία τη προσφοράς της. Οι 

σωστοί διαπραγματευτές δε διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους. Η 

καλύτερη λύση είναι να απορρίψει ο διαπραγματευτής την προσφορά 

και να κάνει μια αντιπρόταση.  

 

1.6. Η ηθική στη διαπραγμάτευση 

 

Ένα ερώτημα που αντιμετωπίζεται συχνά από του ερευνητές που ασχολούνται με 

θέματα διαπραγματεύσεων είναι το αν θα έπρεπε να υπάρχουν ηθικοί κώδικες 

συμπεριφοράς στις διαπραγματεύσεις. Η αλήθεια είναι ότι ερωτήματα ηθικής 

συμπεριφοράς προκύπτουν σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Το θέμα είναι πως και αν 

αυτά τα ερωτήματα απαντώνται σε κάθε περίπτωση. Ο Hitt πιστεύει πως υπάρχουν 

τέσσερα κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί να γίνει η αξιολόγηση τακτικών και 

στρατηγικών στις διαπραγματεύσεις. Τα κριτήρια αυτά είναι: 

 

• Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με βάση του τι θα δώσει 

μεγαλύτερη απόδοση στον επενδυτή ή με βάση τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα. 

• Οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση το νόμο. 

• Οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση τη στρατηγική και τις αξίες του 

οργανισμού τον οποίο εκπροσωπεί ο διαπραγματευτής. 

• Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τις προσωπικές 

πεποιθήσεις του διαπραγματευτή.  
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Το πρώτο κριτήριο αποτελεί την ηθική του τελικού αποτελέσματος. Η ορθότητα 

δηλαδή μιας ενέργειας καθορίζεται μόνο από τα αποτελέσματα που αναμένεται να 

φέρει. Το δεύτερο αποτελεί την ηθική των κανόνων. Βασικό κριτήριο δηλαδή για την 

εφαρμογή μιας  τακτικής είναι αν αυτή εμπίπτει στο νόμο και στους εκάστοτε 

κανονισμούς. Το τρίτο αποτελεί την ηθική  του κοινωνικού συμβολαίου, υπονοεί 

δηλαδή ότι οι αποφάσεις για την χάραξη της στρατηγικής θα πρέπει να λαμβάνονται 

με βάση τα ήθη και τα έθιμα μιας συγκεκριμένης κοινωνίας ή κοινότητας. Τέλος, το 

τέταρτο κριτήριο αποτελεί την  ατομιστική ηθική. Στη περίπτωση αυτή η ορθότητα 

μιας απόφασης κρίνεται από την προσωπική συνείδηση του καθενός. 

    

Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει και μπορεί να γίνουν σχετικά με το ποιό ή ποιά από τα 

παραπάνω κριτήρια πρέπει να εφαρμόζονται. Το ηθικό συχνά μπλέκεται με το συνετό 

και το πρακτικό με το νόμιμο. Η πιο σωστή συμβουλή θα ήταν ίσως και τα τέσσερα 

κριτήρια να εφαρμόζονται εξίσου και ταυτόχρονα. Να μην εγκαταλείπεται το 

συμφέρον αλλά ούτε και η νομιμότητα και η ηθική. Να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη 

και η προσωπική πεποίθηση του διαπραγματευτή υπό το πρίσμα όμως της εταιρικής ή 

κοινωνικής νόρμας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 2ο : Διεθνείς Διαπραγματεύσεις 
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2.1 Γενικά 

 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία διαπραγματεύσεων είναι οι διεθνείς διαπραγματεύσεις, 

αυτές που γίνονται δηλαδή μεταξύ εταιριών, ανθρώπων, οργανισμών διαφορετικών 

χωρών. 

 

Στην εποχή μας, οι διεθνείς διαπραγματεύσεις δεν είναι κάτι εξαιρετικό που 

συμβαίνει σπάνια, αλλά αντίθετα για πολλούς ανθρώπους αποτελούν 

καθημερινότητα. Η παγκοσμιοποίηση έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή συνεργασία 

μεταξύ ανθρώπων και οργανισμών που ανήκουν σε διαφορετικές χώρες, με 

αποτέλεσμα η διαπραγμάτευση σε διεθνές επίπεδο να αποτελεί πλέον καθ’ ημέρα  

πράξη .  

 

Η ιδιαιτερότητα που διέπει το είδος αυτό των διαπραγματεύσεων είναι η διαφορετική 

κουλτούρα των διαπραγματευτών. Με τον όρο κουλτούρα εννοούμε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής ομάδας, τις κοινές αξίες και πεποιθήσεις μιας 

ομάδας ανθρώπων, τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι αντιδρούν σε 

ορισμένες καταστάσεις. Μια χώρα μπορεί να περιέχει μία ή παραπάνω κουλτούρες, 

καθώς επίσης μια κουλτούρα μπορεί να υπερβαίνει τα όρια μιας χώρας.  

 

Ένας άλλος πολύ σημαντικός όρος είναι οι αξίες σε μια κουλτούρα. Η αξία είναι μια 

κρίση σχετικά με το τι είναι σημαντικό σε μια κοινωνική αλληλεπίδραση. Είναι μια 

αξία κοινή για μια ομάδα ανθρώπων. Οι διεθνείς κουλτούρες διαφέρουν υπό την 

έννοια των κοινά αποδεκτών αξιών. Δύο τέτοιες διαφορές, πολύ σημαντικές για τις 

διεθνείς διαπραγματεύσεις είναι ο ατομικισμός έναντι του κολεκτιβισμού και  

ιεραρχισμός έναντι της κοινωνικής εξίσωσης.  
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2.1.1 Ατομικισμός έναντι κολεκτιβισμού 

 

Πρόκειται για την διαφοροποίηση μεταξύ διαφορετικών ειδών κουλτούρας που έχουν 

ως προτεραιότητα τα συμφέροντα του ατόμου και αυτών που έχουν ως 

προτεραιότητα τα συμφέροντα του συνόλου.  

 

Στις ατομικιστικές κουλτούρες τα κοινωνικά, οικονομικά και νομικά ιδρύματα 

προάγουν την αυτονομία του ατόμου, ανταμείβουν τις επιτυχίες του ατόμου και 

προστατεύουν τα δικαιώματά του. Στις συλλογικές κοινωνίες, τα ιδρύματα προάγουν 

την αλληλεξάρτηση των ατόμων με άλλα άτομα της οικογένειας, της εργασίας και 

της κοινωνίας γενικότερα, δίνοντας έμφαση στις κοινωνικές υποχρεώσεις. Η επιτυχία 

του ατόμου αντανακλά όχι μόνο στον ίδιο, αλλά και σε άλλους με τους οποίους το 

άτομο βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση. Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν 

δείξει ότι τα κράτη στη Βόρεια Αμερική (εκτός του Μεξικού) και της Δυτικής 

Ευρώπης ακολουθούν το ατομικιστικό μοντέλο, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος και κυρίως 

η Ανατολική Ασία και η Λατινική Αμερική ακολουθούν το συλλογικό μοντέλο.  

 

Η προέλευση ενός διαπραγματευτή από μια ατομικιστική ή κολεκτιβιστική κοινωνία 

μπορεί να επηρεάσει τα ενδιαφέροντα του, τους στόχους του και τα στοιχεία του 

στρατηγικού σχεδιασμού του. Για παράδειγμα, οι ατομικιστικές  κοινωνίες, προάγουν 

το προσωπικό ενδιαφέρον που μπορεί να αντανακλάται στους στόχους και στις 

στρατηγικές ενός διαπραγματευτή. Αντίθετα, οι κολεκτιβιστικές κοινωνίες δίνουν 

έμφαση στις κοινωνικές υποχρεώσεις που μπορεί να γίνουν εμφανείς στη επιλογή του 

διαπραγματευτή για έμμεση αντιπαράθεση.  

 

Παρόλα αυτά, η διαφοροποίηση αυτή δεν μας βοηθάει να ξεκαθαρίσουμε πως η 

κουλτούρα επιδρά και επηρεάζει την διαπραγματευτική τακτική. Αυτό συμβαίνει 

γιατί ο ατομικισμός ή ο κολεκτιβισμός δεν επιδρούν μόνοι τους, αλλά σε συνδυασμό 

με άλλα στοιχεία της κουλτούρας. Η ψυχολογική κουλτούρα είναι ένα αμάλγαμα 

αξιών, πιστεύω, και γνωστικών δομών. Η γνώση ότι ένας διαπραγματευτής 

προέρχεται από μια ατομικιστική ή κολεκτιβιστική κουλτούρα μας δίνει μόνο μερικές 

πληροφορίες για το πώς ο διαπραγματευτής θα συμπεριφερθεί σε μια 

διαπραγμάτευση.  
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2.1.2. Ιεραρχισμός έναντι κοινωνικής εξίσωσης 

 

Πρόκειται για την διαφοροποίηση μεταξύ κοινωνιών που έχουν κλειστές και 

άκαμπτες κοινωνικές δομές και κοινωνιών που έχουν επίπεδες και ανοιχτές 

κοινωνικές δομές. Στις ιεραρχικές κουλτούρες το κοινωνικό status ορίζεται από την 

κοινωνική δύναμή, ενώ στις κοινωνίες κοινωνικής εξίσωσης τα κοινωνικά όρια και 

εμπόδια είναι πιο εύκολο να ξεπεραστούν. Οι δυτικές κουλτούρες και κυρίως οι 

χώρες της Βόρειας Ευρώπης εμφανίζουν την τάση της κοινωνικής εξίσωσης, ενώ όσο 

προχωράμε νότια και προς την Αφρική και από την Βόρεια Αμερική στην Κεντρική 

και Νότια Αμερική οι κουλτούρες γίνονται περισσότερο ιεραρχικές.  

 

Στις ιεραρχικές κοινωνίες, η απροθυμία για άμεση αντιπαράθεση με τους ανώτερους 

προκύπτει από την επιθυμία και το ενδιαφέρον να διατηρηθούν οι κοινωνικές 

ιεραρχίες. Όταν προκύπτει διαπραγμάτευση, αυτή είναι πιο πιθανό να την 

διαχειριστεί κάποιος ανώτερος. Όταν ένας τρίτος ανωτέρου κλιμακίου εμπλέκεται σε 

μια διαμάχη, τότε η απόφασή του ενδυναμώνει τη θέση του. Αντίθετα , σε μια 

κοινωνία που προάγει την κοινωνική εξίσωση, η επιτυχία σε μια διαπραγμάτευση 

μπορεί να οδηγήσει στη διαφοροποίηση του κοινωνικού status, αλλά όχι στη μόνιμη 

αλλαγή του.  

 

2.2. Τι είναι αυτό που κάνει διαφορετικές τις διεθνείς διαπραγματεύσεις – Το 

μοντέλο των Phatak και Habib 

 

Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις ορίζονται από δύο γενικά πλαίσια (Διάγραμμα 2.1). Το 

περιβαλλοντικό, τα οποίο ορίζεται από δυνάμεις πέρα από την επιρροή του 

διαπραγματευτή και που επηρεάζουν τη διαπραγμάτευση και το άμεσο πλαίσιο το 

οποίο ορίζεται από δυνάμεις στις οποίες ο διαπραγματευτής έχει κάποια επιρροή.  
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Σχήμα 1: Το μοντέλο των Phatak και Habib. ΠΗΓΗ: Διασκ. Από A.V. Phatak και M.H. Habib, “ The dynamics of 

international Business Negotiations” , Business Horizons 39 (1996), σσ 30-38 και από J.W. Salacuse, “ Making 

Deals in Strange Places: A Beginners Guide to International Business Negotiations”, Negotiation Journal 4 (1998), 

σσ 5-13 

 
 
Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο τα περιβαλλοντικά και άμεσα πλαίσια 

μπορούν να επιδράσουν στις διαδικασία και στην έκβαση μιας διαπραγμάτευσης.  

 

2.2.1 Περιβαλλοντικό πλαίσιο 

 

Ο Salacuse έχει προτείνει έξι παράγοντες που κάνουν τις διεθνείς διαπραγματεύσεις 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Οι παράγοντες αυτοί είναι ο πολιτικός και νομικός 

πλουραλισμός, τα διεθνή οικονομικά, οι ξένες κυβερνήσεις και γραφειοκρατία, η 

αστάθεια, η ιδεολογία και η κουλτούρα. Οι Phatak και Habib προσέθεσαν έναν 

ακόμα, τους εξωτερικούς μετόχους. Όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες είναι 

εξαιρετικά σημαντικοί και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους εκτός των 

συνόρων τους διαπραγματευτές.  
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    2.2.1.1 Πολιτικός και νομικός πλουραλισμός  

 

Όταν ένας διαπραγματευτής βρίσκεται εν μέσω μιας διαπραγμάτευσης που 

πραγματοποιείται σε μία ξένη χώρα, θα πρέπει να είναι ενήμερος για το νομικό και 

πολιτικό πλαίσιο της εν λόγω χώρας. Η εταιρία που εκπροσωπεί μπορεί να υποστεί 

συνέπειες από στους φόρους που θα κληθεί να πληρώσει, στους εργασιακούς κώδικες 

ή στα πρότυπα που θα πρέπει να τηρήσει. Επίσης υπάρχουν πολιτικά ζητήματα τα 

οποία μπορούν να αποτρέψουν ή να ενθαρρύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα 

μιας εταιρίας σε μια χώρα.  

 

    2.2.1.2 Διεθνή Οικονομικά 

 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια 

μιας διεθνούς διαπραγμάτευσης είναι το νόμισμα με το οποίο θα γίνει η οποιαδήποτε 

οικονομική συναλλαγή. Το μεγαλύτερο ρίσκο λαμβάνεται από την πλευρά εκείνου 

που θα πρέπει να πληρώσει με το νόμισμα της άλλης χώρας. Και μάλιστα, όσο πιο 

ασταθές είναι το νόμισμα αυτό τόσο μεγαλύτερο είναι το ρίσκο. Κι αυτό γιατί 

οποιαδήποτε μεταβολή ενός νομίσματος μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αλλαγές σε 

μια συμφωνία. Μια συμφωνία δηλαδή που στην αρχική ης μορφή ήταν επικερδής και 

για τις δύο πλευρές, μπορεί να μετατραπεί σε μεγάλο κέρδος για τη μία πλευρά και 

μεγάλη ζημία για την άλλη, λόγω μεταβολής στη τιμή του συμφωνημένου 

νομίσματος.  

 

    2.2.1.3 Ξένες κυβερνήσεις και γραφειοκρατία 

 

Ο βαθμός της παρεμβατικότητας της κυβέρνησης στις πολιτικές των διαφόρων 

εταιριών διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν χώρες, όπως οι ΗΠΑ, στις 

οποίες οι επιχειρήσεις είναι σχετικά ελεύθερες από παρεμβάσεις εκ μέρους της 

κυβέρνησης και άλλες, όπως χώρες αναπτυσσόμενες και (πρώην) κομμουνιστικές, 

στις οποίες η κυβέρνηση επιβλέπει σχολαστικά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.  
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    2.2.1.4 Αστάθεια 

 

Η αστάθεια είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πορεία 

μιας διαπραγμάτευσης. Μπορεί να έχει τη μορφή της πολιτικής αστάθειας, της 

έλλειψης πόρων και της έλλειψης άλλων αγαθών και υπηρεσιών . Το ζήτημα για τον 

επιδέξιο διαπραγματευτή είναι να καταφέρει να προβλέψει έγκαιρα αυτές τις αλλαγές 

και να μπορέσει να προσαρμοστεί χωρίς συνέπειες. Ο Salacuse προτείνει στους 

διαπραγματευτές, όταν διαπραγματεύονται σε ασταθές περιβάλλον, να βάζουν ρήτρες 

οι οποίες να επιτρέπουν εύκολες ακυρώσεις ή ουδέτερη διαιτησία.  

 

   2.2.1.5 Ιδεολογία 

 

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, οι εκπρόσωποι των διαφόρων χωρών διέπονται από 

διαφορετικές ιδεολογίες. Οι διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ για παράδειγμα, διέπονται 

από ατομικιστική και καπιταλιστική ιδεολογία, ενώ διαπραγματευτές από άλλες 

χώρες δεν συμμερίζονται πάντα αυτή την ιδεολογία. Είναι προφανές, ότι οι διαφορές 

αυτές μπορούν να έχουν σημαντικές επιδράσεις σε μια διεθνή διαπραγμάτευση και 

πολλές φορές να απομακρύνουν την συζήτηση από το θέμα για το οποίο ξεκίνησε η 

διαπραγμάτευση.  

 

    2.2.1.6 Κουλτούρα 

 

Η διαφορετική κουλτούρα μεταξύ των διαπραγματευτών μπορεί να έχει ως συνέπεια 

διαφορετικές συμπεριφορές, αλλά και εντελώς διαφορετικές διαπραγματευτικές 

διαδικασίες. Σύμφωνα με τον Salacuse, κάποιοι διαπραγματευτές προσεγγίζουν τις 

διαπραγματεύσεις συμπερασματικά ( από το γενικό στο ειδικό) και άλλοι, που 

προέρχονται από άλλες κουλτούρες είναι πιο επαγωγικοί. Επίσης, σε κάποιες 

κουλτούρες οι πλευρές διαπραγματεύονται ουσιαστικά θέματα και θεωρούν την 

μεταξύ τους σχέση περιστασιακή. Σε άλλες πάλι η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών 

είναι το επίκεντρο και τα θέματα της ίδιας της συμφωνίας θεωρούνται λίγο πολύ 

περιστασιακά.  
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   2.2.1.7 Εξωτερικοί μέτοχοι 

 

Ως εξωτερικοί μέτοχοι ορίζονται τα άτομα ή οι άνθρωποι που έχουν συμφέρον ή 

μερίδιο σε μια διαπραγμάτευση. Τέτοιοι είναι οι επαγγελματικοί συνεργάτες, τα 

εργατικά συνδικάτα, οι πρεσβείες και οι βιομηχανικές ενώσεις. Μια διαπραγμάτευση 

μπορεί να λάβει σημαντική βοήθεια από ένα εργατικό συνδικάτο, μια πρεσβεία ή 

κάποια άλλη επιχείρηση, αν οι συμφωνίες που θα επιτευχθούν ευνοούν και αυτά τα 

μέρη.  

 

2.2.2 Άμεσο πλαίσιο 

 

Το άμεσο πλαίσιο, όπως ήδη ειπώθηκε, ορίζεται από τους παράγοντες οι οποίοι 

βρίσκονται υπό τον μερικό έλεγχο του διαπραγματευτή. Είναι παράγοντες δηλαδή 

τους οποίους ο διαπραγματευτής μπορεί εν μέρει να επηρεάσει. Παρακάτω 

αναπτύσσονται ορισμένοι από αυτούς.  

 

   2.2.2.1 Σχετική Διαπραγματευτική δύναμη 

 

Ίσως ένας από τους πιο μελετημένους παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση μιας 

διαπραγμάτευσης είναι η σχετική διαπραγματευτική δύναμη. Με τον όρο αυτό 

εννοούμε συχνά την ποσότητα των μετοχών (ο όρος μετοχή μπορεί να 

αντικατασταθεί από το οποιοδήποτε αγαθό είναι κάθε φορά υπό διαπραγμάτευση) 

που η κάθε πλευρά (η κάθε εταιρία) είναι διατεθειμένη να επενδύσει στο υπό 

συζήτηση εγχείρημα. Η πρώτη σκέψη είναι προφανώς πως η πλευρά που «θυσιάζει τα 

περισσότερα είναι και αυτή που έχει την μεγαλύτερη σχετική διαπραγματευτική 

δύναμη.  

 

Παρόλα αυτά, αυτό δεν είναι πάντα αληθές. Οι Yan και Gray σε πρόσφατες έρευνες 

τους το αμφισβήτησαν και υποστήριξαν πως η σχετική δύναμη επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό από τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

επιδρούν, όπως η ιδιαίτερη πρόσβαση σε κάποια αγορά, σε κάποιο σύστημα διανομής 

ή η διαχείριση των σχέσεων με την κυβέρνηση.  
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   2.2.2.2. Επίπεδα σύγκρουσης 

 

Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει την διαδικασία αλλά και την έκβαση μιας 

διαπραγμάτευσης είναι το επίπεδο της αντιπαλότητας και το είδος της 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών. Ο παράγοντας αυτός είναι 

περισσότερο σημαντικός σε περιπτώσεις συγκρούσεων με εθνική ή γεωγραφική 

βάση. Μερικά παραδείγματα παρεμφερών καταστάσεων είναι οι συγκρούσεις στη 

Βόρεια Ιρλανδία, στις Γιουγκοσλαβικές χώρες, στο Ανατολικό Τιμόρ και στο 

Σουδάν. Το σημαντικό είναι πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνονται και ορίζουν το θέμα 

οι δύο πλευρές κι αυτό διαφέρει από κουλτούρα σε κουλτούρα. Για παράδειγμα, όπως 

αναφέρουν οι Fisher, Ury και Patton, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, διήρκησαν 

τόσο καιρό και παρουσίασαν τεράστια δυσκολία στην επίλυση τους λόγω του 

διαφορετικού τρόπου με το οποίο αντιλαμβάνονταν το θέμα και τη όλη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης οι δύο πλευρές (ασφάλεια, εθνική κυριαρχία, ιστορικά 

δικαιώματα). 

 

   2.2.2.3. Σχέση ανάμεσα στους διαπραγματευτές 

 

Οι σχέσεις ανάμεσα σε δύο διαπραγματευόμενες πλευρές είναι επίσης πολύ 

σημαντικός παράγοντας καθορισμού της έκβασης μιας διαπραγμάτευσης. Οι σχέσεις 

αυτές μπορεί να έχουν προκύψει από μια προηγούμενη διαπραγμάτευση για το ίδιο 

ζήτημα ή από μια προηγούμενη διαπραγμάτευση για κάποιο άλλο ζήτημα. Το 

παρελθόν των σχέσεων των δύο πλευρών επηρεάζει την τρέχουσα διαπραγμάτευση, 

και η τρέχουσα διαπραγμάτευση επηρεάζει την όποια μελλοντική σχέση ή 

διαπραγμάτευση των δύο αντιμαχόμενων μερών.  

 

   2.2.2.4 Επιθυμητά αποτελέσματα 

 

Το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης επηρεάζεται προφανώς και από τα 

αποτελέσματα τα οποία επιθυμεί να επιτύχει η κάθε πλευρά. Όπως αναφέρουν οι 

Lewicki, Saunders και Minton, στον πολιτικό στίβο οι χώρες πολλές φορές 

χρησιμοποιούν τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για να επιτύχουν τόσο εγχώριους όσο 

και διεθνείς πολιτικούς στόχους. Για παράδειγμα ένας από τους βασικούς στόχους 

του Βορείου Βιετνάμ κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Παρίσι για 
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τον τερματισμό του πολέμου στο Βιετνάμ ήταν να αναγνωριστεί επίσημα από τα 

άλλα μέρη στη διαπραγμάτευση. Επίσης σε πρόσφατες ειρηνευτικές εθνικιστικές 

συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο πολλά κόμματα έχουν απειλήσεις πως αν δεν 

αναγνωριστούν στις επίσημες διαπραγματευτικές συνομιλίες, θα εμποδίσουν την 

επιτυχή λύση της σύγκρουσης (πχ Βόρεια Ιρλανδία). 

 

   2.2.2.5. Άμεσοι μέτοχοι 

 

Με τον όρο αυτό εννοούμε τους διαπραγματευτές που συμμετέχουν σε μια 

διαπραγμάτευση, αλλά και τους ανθρώπους που αυτοί εκπροσωπούν, όπως είναι οι 

διευθυντές, οι εργοδότες, οι πρωθυπουργοί, τα διοικητικά συμβούλια των διαφόρων 

επιχειρήσεων κτλ. Οι μέτοχοι αυτοί επηρεάζουν σημαντικά τη διαδικασία και την 

έκβαση μιας διαπραγμάτευσης. Η επιδεξιότητα αλλά και η εμπειρία ενός 

διαπραγματευτή μπορεί να έχει τεράστια σημασία. Επίσης, σημαντικά είναι τόσο τα 

προσωπικά κίνητρα των διαπραγματευτών, όσο και των άλλων άμεσων μετόχων. Οι 

άνθρωποι υποκινούνται συχνά από άυλους παράγοντες στη διαπραγμάτευση, όπως η 

εντύπωση που θα σχηματίσουν γι’ αυτούς, μέσα από το αποτέλεσμα που θα φέρουν, 

οι εργοδότες τους.  

 

2.3 Πως οι πολιτισμικές διαφορές επηρεάζουν τις διεθνείς διαπραγματεύσεις 

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές Weiss, Stripp και Foster, οι διαπραγματεύσεις 

επηρεάζονται από την κουλτούρα των διαπραγματευόμενων με 8 διαφορετικούς 

τρόπους: 

 

1. Ορισμός της διαπραγμάτευσης: Ακόμα και ο ορισμός του τι ακριβώς εννοούμε με 

τον όρο διαπραγμάτευση μπορεί να διαφέρει από κουλτούρα σε κουλτούρα. Για 

παράδειγμα, οι Αμερικανοί θεωρούν την διαπραγμάτευση ως μια διαδικασία 

ανταγωνιστική, ενώ οι Ιάπωνες την θεωρούν ως μια διαδικασία ανταλλαγής 

πληροφοριών.  

2. Επιλογή των διαπραγματευτών: Σε μια διαπραγμάτευση, συνήθως ο 

διαπραγματευτής δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του, αλλά και μια ομάδα, μια 

εταιρία ή και μια ολόκληρη χώρα. Το ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος κάθε φορά είναι 

μια επιλογή που γίνεται με διαφορετικά κριτήρια από κουλτούρα σε κουλτούρα. 
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Μερικά από τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι η ηλικία, η αρχαιότητα, η θέση στην 

ιεραρχία, η γνώση του διαπραγματευτή επί του θέματος κτλ. Το πιο από όλα αυτά τα 

κριτήρια θα είναι αυτό που θα οδηγήσει στην επιλογή διαφέρει σημαντικά από χώρα 

σε χώρα.  

3. Πρωτόκολλο: Οι κουλτούρες διαφέρουν επίσης ως προς τη σημασία που δίνουν 

στο πρωτόκολλό. Οι Αμερικάνοι είναι από τους λαούς που δίνουν τη μικρότερη 

σημασία. Αντίθετα, πολλές Ευρωπαϊκές χώρες είναι εξαιρετικά τυπικές και δίνουν  

ιδιαίτερη σημασία στη προσφώνηση. Επίσης, στις χώρες αυτές θεωρείται προσβολή 

να μην έχει ο διαπραγματευτής μαζί του επαγγελματικές κάρτες ή να σημειώνει πάνω 

σ’αυτές πληροφορίες. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για έναν 

διαπραγματευτεί να γνωρίζει τέτοιου είδους λεπτομέρειες για τη χώρα στην οποία 

σκοπεύει να διαπραγματευτεί και προφανώς να τις σεβαστεί.  

4. Επικοινωνία: Με τον όρο επικοινωνία εννοούμε τόσο την προφορική, όσο και την 

επικοινωνία με τη λεγόμενη γλώσσα του σώματος. Υπάρχουν κινήσεις ή κουβέντες 

που σε μία χώρα είναι απόλυτα αποδεκτές ενώ σε κάποια άλλη αποτελούν προσβολή. 

Για παράδειγμα, ποτέ ένας διαπραγματευτής δε πρέπει να δείξει τη σόλα του 

παπουτσιού του σε έναν Άραβα γιατί είναι βρώμικη και εκπροσωπεί το κάτω μέρος 

του σώματος. Αν στην Ιταλία αγγίξει τη μύτη του, αυτό αποτελεί σημάδι δυσπιστίας. 

Στις ΗΠΑ οι χειραψίες είναι δυνατές και παρατεταμένες, ενώ στη Ευρώπη είναι 

σύντομες και με σημασία. Τα γέλια στις Ινδίες δηλώνουν χιούμορ, ενώ στην Ασία 

δείχνουν αμηχανία και ταπεινοφροσύνη. Είναι προφανές πως υπάρχουν άπειρα τέτοια 

παραδείγματα και γι αυτό είναι σημαντικό και πάλι ο διαπραγματευτής να είναι 

ενήμερος σχετικά με  τέτοιες λεπτομέρειες ώστε να αποφύγει τυχόν παρεξηγήσεις.  

5. Χρόνος: Ο χρόνος είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο αντιλαμβάνονται διαφορετικά 

οι διάφορες κουλτούρες. Στις ΗΠΑ οι άνθρωποι σέβονται το χρόνο και πηγαίνουν 

στα ραντεβού τους την καθορισμένη ώρα. Αντίθετα, σε χώρες με θερμότερο κλίμα ο 

ρυθμός είναι πιο αργός. Έτσι κι εδώ η πιθανότητα παρεξηγήσεων λόγω της 

διαφορετικής αντίληψης του χρόνου είναι μεγάλη.  

6. Ανάληψη κινδύνων: Ο βαθμός στον οποίο ένας διαπραγματευτής είναι 

διατεθειμένος να αναλάβει ένα ρίσκο, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν 

κουλτούρες όπως η Αμερικάνικη που θεωρούνται risk lovers, αγαπούν δηλαδή το 

ρίσκο και άλλες, όπως κάποιες ευρωπαϊκές κουλτούρες που θεωρούνται risk averters, 

αποφεύγουν δηλαδή το ρίσκο.  
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7. Ομάδες αντί για άτομα: Ένα άλλο σημείο στο οποίο διαφέρουν οι κουλτούρες είναι 

στη σημασία που δίνουν στην ομαδικότητα. Στην Αμερική συνήθως προωθούν και 

επιβραβεύουν την ατομική δραστηριότητα. Σε άλλες χώρες, όπως η Κίνα δίνεται 

μεγάλη έμφαση στο ομαδικό πνεύμα. Έτσι γίνεται αντιληπτό πως μια 

διαπραγμάτευση μεταξύ Κίνας και Αμερικής θα παρουσίαζε κάποιες δυσκολίες. Οι 

Κινέζοι θα έπρεπε να πάρουν μια συλλογική απόφαση, η οποία θα ήταν προφανώς 

χρονοβόρα, ενώ ο Αμερικάνος (που προφανώς θα ήταν μόνος του) θα έκανε πολύ 

μικρότερο χρόνο για να αποφασίσει. Παρόλα αυτά, ο επιδέξιος διαπραγματευτής 

οφείλει να γνωρίζει όλα αυτά τα προβλήματα και να είναι σε θέση να τα αποδεχτεί 

και να τα ξεπεράσει.  

8. Φύση των συμφωνιών: Ο τελευταίος πολιτισμικός παράγοντας που επηρεάζει είναι 

η φύση της συμφωνίας. Στην Αμερική οι συμφωνίες βασίζονται στη λογική, είναι 

τυποποιημένες και επιβάλλονται μέσω του συστήματος των νόμων. Σε άλλες χώρες 

το να κλείσεις μια συμφωνία εξαρτάται από το ποιος είσαι και όχι από το τι μπορείς 

να κάνεις. Επίσης οι συμφωνίες δε σημαίνουν τα ίδια πράγματα σε όλες τις 

κουλτούρες. Οι Κινέζοι για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουν υπόμνημα για 

να επισημοποιήσουν μια σχέση ή να δείξουν το ξεκίνημα μιας διαπραγμάτευσης, ενώ 

οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν το ίδιο υπόμνημα ως οριστικοποίηση της συμφωνίας. 

Γίνεται αντιληπτό και πάλι πως η διαφορά αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση και 

παρανόηση.  

 

Μετά την παραπάνω ανάλυση κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί ένα παράδειγμα. Ο 

παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διαφορές στην αντίληψη γεγονότων και λέξεων 

μεταξύ μιας ομάδας Ινδών και μιας ομάδας Ιαπώνων  μηχανικών λογισμικού.   

 

Υπόθεση Ινδός μηχανικός Ιάπωνας μηχανικός 
Θεώρηση του εαυτού Είμαι ανώτερος Είμαι κατώτερος 
Πελάτης Ο πελάτης είναι 

συνεργάτης, είναι 
ενήλικας 

Ο πελάτης είναι ο θεός ή 
ένα παιδί 

Λέξεις Οι λέξεις δεν είναι τελικές. 
Κάποιες είναι λιγότερο 
σημαντικές 

Οι λέξεις είναι τελικές. 
Είναι δέσμευση 

Δέσμευση Δε μπορώ να πω ότι δεν 
ξέρω 

Δε μπορώ να πω ότι ξέρω 

Επικοινωνία Μιλάω Ακούω 
Ειδίκευση Είμαι ειδικός μετά από 10 Είμαι ειδικός μετά από 10 
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μέρες χρόνια 
Ομαδική εργασία Η ομάδα είναι εδώ για να 

με βοηθήσει 
Είμαι εδώ για να βοηθήσω 
την ομάδα 

Λήψη αποφάσεων Εγώ παίρνω την απόφαση Ο ομάδα παίρνει την 
απόφαση 
 

Χρόνος Δίνω σημασία στο χρόνο 
μου 

Δίνω σημασία στο χρόνο 
σου 

Διαπραγμάτευση Σε πείθω. Παρουσιάζει την 
άποψή μου 

Είμαι «συμπονετικός» 
μαζί σου. Παρουσιάζω την 
άποψή σου 

Σιωπή Η σιωπή υποδηλώνει άδειο 
μυαλό (αδυναμία) 

Η σιωπή υποδηλώνει 
στέρεο μυαλό (δύναμη) 

Κατανόηση Επικεντρώνομαι στη 
μεγάλη εικόνα 

Επικεντρώνομαι στις 
λεπτομέρειες 

Κανόνες Οι κανόνες μπορούν να 
εφαρμοστούν. Κάποιοι 
είναι λιγότερο σημαντικοί 

Ο κανόνας είναι κανόνας. 
Καμία εξαίρεση δε μπορεί 
να γίνει 

Προτάσεις Όχι. Αυτός είναι ο 
καλύτερος τρόπος. Θα σου 
δώσω τη λύση 

Ναι, αλλά…Ίσως αυτός ο 
τρόπος είναι καλύτερος. 
Ποια είναι η άποψη σου? 

Ρίσκο Το ρίσκο πρέπει να το 
αντιμετωπίζουμε 

Το ρίσκο πρέπει να το 
αποφεύγουμε 

Συναίσθημα Το συναίσθημα πρέπει να 
το μοιραζόμαστε 

Το συναίσθημα πρέπει να 
το κρύβουμε 

Ποιότητα Πιάνω το στόχο μου. Το 
90% ολοκληρώθηκε. 

Πιάνω το στόχο μου. Το 
120% ολοκληρώθηκε. 

Σχέση Μίλησα μαζί του μια 
φορά, είναι φίλος μου 

Μίλησα μαζί του 10 
φορές, απλά τον γνωρίζω 

Πρόγραμμα Χρειάζονται 5 μέρες, άρα 
μια εβδομάδα 

Χρειάζονται 5 μέρες, άρα 
δε χρειάζεται μια 
εβδομάδα 

Εξήγηση Είναι πληροφορία Είναι δικαιολογία 
Ιεραρχία Υπακούω το αφεντικό μου 

και δρω ανάλογα. 
Υπακούω το αφεντικό μου 
αλλά μπορεί να δράσω 
διαφορετικά 

Διαφωνία Προσθέτει αξία και είναι 
διασκεδαστική 

Καταστρέφει τη σχέση και 
προκαλεί αμηχανία 

Πληροφορία Μοιράζομαι κάθε 
πληροφορία. Προτιμώ τις 
ποσοτικές πληροφορίες. 

Μοιράζομαι μόνο κάθε 
χρήσιμη πληροφορία. 
Προτιμώ τις ποιοτικές 
πληροφορίες. 

Πίνακας 2.1 : διαφορές στην αντίληψη γεγονότων και λέξεων μεταξύ μιας ομάδας Ινδών και μιας 

ομάδας Ιαπώνων  μηχανικών λογισμικού.   
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2.4 Κοινωνικά διλλήματα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η ηθική αποτελεί συχνά ένα πολύ 

σημαντικό κομμάτι μιας διαπραγμάτευσης. Το γεγονός αυτό γίνεται ακόμα πιο 

περίπλοκο όταν στη διαπραγμάτευση εμπλέκονται άνθρωποι από διαφορετικώς χώρες 

και κουλτούρες και άρα με διαφορετικές αντιλήψεις περί ηθικής.  

 

2.4.1 Κοινωνικά διλλήματα και το δίλλημα του φυλακισμένου 

 

Το δίλλημα του φυλακισμένου είναι ένα πολύ διαδεδομένο παράδειγμα στις 

οικονομικές και κοινωνικές έρευνες. Στο παράδειγμα αυτό δύο πλευρές βρίσκονται 

σε ένα διαγωνισμό ανάμεσα στο προσωπικό συμφέρον και στο συλλογικό. Μια 

τυπική περίπτωση είναι αυτή στην οποία υπάρχουν δύο ύποπτοι (ο Joe και ο Ed) οι 

οποίοι συλλαμβάνονται από την αστυνομία με την κατηγορία της διάρρηξης. Η 

αστυνομία θέλει να τους απαγγείλει κατηγορίες αλλά δεν έχει αρκετά στοιχεία. Ο 

μόνος τρόπος είναι να δώσει στοιχεία ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους για τον 

άλλο. Προκειμένου λοιπόν να τους δώσει κίνητρο για να το κάνουν τους κάνει μια 

προσφορά. Η προσφορά αυτή φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ JOE 

 Δεν ομολογεί Ομολογεί 

Δεν ομολογεί Α 

Joe = 2 χρόνια 

Ed = 2 χρόνια 

Β 

Joe = 0 χρόνια 

Ed = 10 χρόνια 

 

 

Η ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΥ ED 

Ομολογεί Γ 

Joe = 10 χρόνια 

Ed = 0 χρόνια 

Δ 

Joe = 5 χρόνια 

Ed = 5 χρόνια 

Σχήμα 2.2: Το δίλλημα του φυλακισμένου 

 

Η προσφορά έχει ως εξής: Αν κανένας από τους δύο δεν ομολογήσει τότε και οι δύο 

θα καταδικαστούν σε 2 χρόνια φυλάκιση. Αν ομολογήσουν και οι δύο τότε και οι δύο 

θα καταδικαστούν σε 5 χρόνια φυλάκιση. Αν ο Joe ομολογήσει αλλά ο Ed όχι τότε ο 
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Joe αθωώνεται και ο Ed καταδικάζεται σε 10 χρόνια. Αν τέλος ο Ed ομολογήσει αλλά 

ο Joe όχι τότε ο Ed αθωώνεται και ο Joe καταδικάζεται σε 10 χρόνια. 

 

Είναι προφανές πως η πιο λογική απόφαση, έχοντας ως κριτήριο το προσωπικό 

συμφέρον είναι ο ύποπτος να ομολογήσει, με την ελπίδα ότι ο άλλος δεν θα το κάνει. 

Αυτή όμως αποτελεί τη λογική απόφαση και για τους δύο. Με αποτέλεσμα, αν τη 

λάβουν και οι δύο, αυτό να οδηγήσει στη χειρότερη δυνατή περίπτωση στη οποία και 

οι δύο φυλακίζονται για 5 χρόνια. Η καλύτερη επιλογή λοιπόν είναι ο κάθε ύποπτος 

να μην ομολογήσει με την ελπίδα ότι ούτε ο άλλος θα το κάνει. Αν όμως όντως ένας 

από τους δύο πιστεύει ότι ο άλλος δε θα ομολογήσει, τότε το καλύτερο είναι να 

ομολογήσει έτσι ώστε να αποφύγει εντελώς την φυλακή.  

 

Είναι προφανές πόσο δύσκολο είναι να κάνει κάποιος τη σωστή επιλογή. Η δυσκολία 

αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη περίπτωση  που δεν υπάρχουν μόνο δύο 

εμπλεκόμενοι, αλλά περισσότεροι όπως γίνεται συνήθως στις διεθνείς 

διαπραγματεύσεις. Η δυσκολία εντείνεται και από την επιρροή της κουλτούρας. Ο 

άλλος κατηγορούμενος δεν είναι κάποιος γνωστός που λειτουργεί πάνω κάτω με την 

ίδια λογική, αλλά προέρχεται από διαφορετική κουλτούρα και πιθανότατα σκέφτεται 

και πράττει με τελείως διαφορετικό τρόπο.  

 

2.4.2. Τα είδη των κοινωνικών διλλημάτων 

 

Μια σημαντική διάκριση σχετικά με τα κοινωνικά διλλήματα είναι αν το δημόσιο 

συμφέρον είναι οι πλευρές να ανταγωνιστούν ή να συνεργαστούν. Στην περίπτωση 

που το κοινό συμφέρον προστάζει συνεργασία, τότε υπάρχουν άλλες δύο 

υποκατηγορίες διλλημάτων ανάλογα με το αν το δημόσιο συμφέρον είναι στην 

προσφορά  στο «κοινό ταμείο», όποιο κι αν είναι αυτό ή στην « ανάληψη» από αυτό. 

Παρόλο που οι προαναφερθείσες κατηγορίες διαφέρουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό 

χαρακτηριστικό, τη μάχη ανάμεσα στο προσωπικό και συλλογικό συμφέρον.  

 

Διλλήματα ανταγωνισμού : Πρόκειται για περιπτώσεις διλλημάτων στις οποίες το 

προσωπικό συμφέρον είναι στη συνεργασία, ενώ το συλλογικό στον ανταγωνισμό. 

Ένα απλό παράδειγμα είναι το δίλλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας ανάμεσα στο 

 32



να ανάψουμε τα φώτα, να χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο μας ή να αντισταθούμε 

στην συνεχόμενη αύξηση της τιμής του πετρελαίου.  

 

Τα διλλήματα ανταγωνισμού είναι περίπλοκα γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες 

συμφέροντος: το συλλογικό συμφέρον των ανταγωνιστών (εταιρίες πετρελαίου ) και 

το συλλογικό συμφέρον του κοινού (αγοραστικό κοινό). 

 

Διλλήματα συνεργασίας: Τα διλλήματα αυτά όπως είπαμε διαιρούνται σε δύο 

επιμέρους κατηγορίες. Στην πρώτη υπάρχει το δίλλημα της προσφοράς. Ένα 

παράδειγμα είναι οι πολυεθνικές εταιρίες που κερδίζουν από την εκμετάλλευση 

φυσικών πόρων (αλιεία, καλλιέργεια, ενέργεια). Οι εταιρίες αυτές από τη μία 

εξαντλούν τον φυσικό πλούτο, αλλά από την άλλη αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Η 

δεύτερη υποκατηγορία είναι της προσφοράς. Παράδειγμα αποτελεί ένας 

φορολογούμενος ο οποίος δεν πληρώνει του φόρους του. Από τη μία αποφεύγει τους 

φόρους, γεγονός θετικό για τον ίδιο, από την άλλη όμως δεν συμβάλλει στο κοινό 

καλό αφού δε συνεισφέρει στο «κοινό ταμείο» του κράτους.  

 

2.5. Προς μια παγκόσμια διαπραγματευτική κουλτούρα 

 

Είναι προφανές μετά τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω πως η κουλτούρα είναι πολύ 

σημαντικός παράγοντας στην έκβαση μια διεθνούς διαπραγματευτικής διαδικασίας. 

Παρόλα αυτά, καθώς η τεχνολογία κάνει τον κόσμο όλο και μικρότερο, υπάρχουν 

πολλοί που πιστεύουν πως οδεύουμε προς μια παγκόσμια κουλτούρα ειδικά 

αναφορικά με τις επιχειρήσεις. Όπως τα αγγλικά έγιναν η παγκόσμια γλώσσα έτσι 

πολλοί ισχυρίζονται πως η δυτική διαπραγματευτική κουλτούρα θα γίνει κι αυτή με 

τη σειρά της παγκόσμια. Κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό. Παρακάτω παρατίθενται οι 

λόγοι για τους οποίους οι διαπραγματευτές δεν πρέπει να υπολογίζουν στη 

δημιουργία μιας παγκόσμιας κουλτούρας.  

 

2.5.1 Γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε μια παγκόσμια διαπραγματευτική κουλτούρα 

 

Μια παγκόσμια διαπραγματευτική κουλτούρα είναι απίθανο να προκύψει σύντομα κι 

αυτό γιατί οι διαφορές στις διάφορες κουλτούρες δεν είναι ασήμαντες και είναι βαθιά 

ριζωμένες στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Οι διαπραγματευτικές στρατηγικές 
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χρησιμοποιούνται μέσα σε πολλά κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά πλαίσια στα 

όρια μιας κουλτούρας. Οι διαπραγματευτές που χαρακτηρίζονται από πολυεθνική 

εμπειρία, περνάνε από μια στρατηγική βασισμένη σε μια κουλτούρα σε μια άλλη 

στρατηγική βασισμένη σε μια άλλη κουλτούρα χωρίς να τις μπλέκουν μεταξύ τους.  

 

Οι διαφορές που οφείλονται στην κουλτούρα σε μια διαπραγματευτική διαδικασία 

είναι πολύ σημαντικές. Είδαμε ότι διαπραγματευτές που προέρχονται από 

διαφορετικές κουλτούρες στέλνουν διαφορετικούς εκπροσώπους στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων, έχουν διαφορετικές θέσεις, ενδιαφέροντα και προτεραιότητες, 

μπορεί να βλέπουν την εξουσία από την πλευρά του κοινωνικού status, μπορεί να 

προτιμούν την κατά μέτωπο ή την έμμεση επίθεση, έχουν διαφορετικά κοινωνικά 

κίνητρα και επικοινωνούν με διαφορετικό βαθμό αμεσότητας.  

 

Οι διαφορές κουλτούρας ανά τον κόσμο είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουν να 

υπάρχουν. Όταν ένας διαπραγματευτής από μια κουλτούρα  κάνει κάποιες επιλογές 

σχετικά με την διαπραγματευτική του στρατηγική, κάποιες από αυτές μπορεί να 

αποβούν σωστές και άλλες λανθασμένες. Οι επιτυχημένες επιλογές θα επαναληφθούν 

στο μέλος με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα διαπραγματευτικό πρότυπο.  

 

Επιπλέον, ο βασικότερος λόγος για τον οποίο κάποιες επιλογές επιτυγχάνουν και 

κάποιες άλλες όχι είναι γιατί αυτές που καταλήγουν σε θετικό αποτέλεσμα ταίριαζαν 

εξ’ αρχής με την εν λόγω κουλτούρα. Για παράδειγμα, μια κατά μέτωπό επίθεση δεν 

είναι και πολύ πιθανό να είναι μια πετυχημένη επιλογή από κάποιον που προέρχεται 

από μια κουλτούρα η οποία χαρακτηρίζεται συλλογική και οι αλληλεπιδράσεις είναι 

κατά κανόνα έμμεσες.  

 

Επίσης μια πρότυπη διαπραγματευτική τακτική μιας κουλτούρας είναι πιθανό να 

συνεχιστεί γιατί δεν περιορίζεται από οικονομικές δραστηριότητες. Σε όλες τις 

κουλτούρες οι διαπραγματεύσεις γεννιούνται μέσα στην οικογένεια, στη κοινωνία, 

στα σχολεία και στις κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις. Η καθημερινή 

διαπραγμάτευση μέσα σε μια κουλτούρα ενδυναμώνει τους σωστούς ή αποδεκτούς 

τρόπους διαπραγμάτευσης. Μια καινούργια διαπραγματευτική τακτική που μπορεί 

κάποιος να διδαχθεί στον εργασιακό του χώρο είναι σχεδόν απίθανο να εφαρμοστεί 

και στο σπίτι. 
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Οι άνθρωποι που προέρχονται από διττές κουλτούρες και εργάζονται σε πολυεθνικές 

εταιρίες καταλαβαίνουν το περίπλοκο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται και 

προσαρμόζουν ανάλογα την συμπεριφορά τους. Ο Long Wang μελέτησε κινέζους 

εργαζόμενους που δούλευαν για κρατικές υπηρεσίες και κινέζους εργαζόμενους που 

δούλευαν για αμερικάνικες εταιρίες στην Κίνα. Βρήκε ότι η αξίες της αμερικανικής 

κουλτούρας  είχαν μεγαλύτερη επιρροή σ’ εκείνους που εργάζονταν για τις 

αμερικάνικες εταιρίες από ότι σε εκείνους που εργάζονταν για τις κινέζικες 

υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, οι αξίες αυτές ήταν εξίσου μη αποδεκτές και για τις δύο 

κατηγορίες εργαζομένων. Έτσι ο Wang κατέληξε πως παρόλο που οι κινέζοι που 

εργάζονταν στις αμερικάνικες εταιρίες εκτίθονταν σε αμερικάνικη κουλτούρα, αυτό 

δε σήμαινε ότι θα την ενστερνιστούν.  

 

Ψυχολογικές έρευνες σε ανθρώπους που ήταν εκτεθειμένοι σε διαφορετικές 

κουλτούρες έδειξαν πως οι άνθρωποι που κινούνται με ευκολία ανάμεσα σε δύο 

κουλτούρες δεν μπλέκουν την αρχική τους γνώση, ούτε την αντικαθιστούν, αλλά 

διατηρούν παράλληλες δομές κουλτούρας. Η μία ή η άλλη κουλτούρα γίνεται ενεργή 

σε μια διαδικασία, όπως μια διαπραγμάτευση.  Αυτό εξαρτάται  φυσικά από το ποια 

από τις δύο είναι περισσότερο συμβατή με την εκάστοτε κατάσταση. Η έρευνα αυτή 

έδειξε πως οι άνθρωποι που διαπραγματεύονται σε ξένες χώρες και με ξένους 

ανθρώπους μαθαίνουν να προσαρμόζονται. Ο επιδέξιος διαπραγματευτής είναι πάντα 

διατεθειμένος να προσαρμόσει την στρατηγική του προκειμένου να επιτύχει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα.   

 

2.5.2 Απαραίτητες προσαρμογές για έναν αποδοτικό διαπραγματευτή  

 

Προκειμένου να είναι αποδοτικοί, οι διαπραγματευτές πρέπει να αναπτύξουν 

γνωστικές δομές και ικανότητες σχετικές με την αντιπαράθεση και την επικοινωνία 

που προέρχονται από άλλες κουλτούρες. Πρέπει να αναπτύξουν ανοχή και σεβασμό 

για τις θέσεις, τα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες που φέρνουν στο 

διαπραγματευτικό τραπέζι άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες. Τέλος πρέπει να 

ξέρουν πότε δεν πρέπει να υποχωρήσουν. Πρέπει να έχουν ένα ηθικό όριο που 

συμφωνεί με τα προσωπικά, εταιρικά και νομικά κριτήρια ώστε να αντιμετωπίσουν 

περιπτώσεις διαφθοράς, δωροδοκίας κι εκβιασμού.  
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2.5.2.1 Στρατηγικές αντιπαράθεσης 

 

Διαπραγματευτές που προέρχονται από κουλτούρες που δεν αγαπούν ιδιαίτερα την 

αντιπαράθεση μπορεί να χρειαστεί να γίνουν πιο επιδέξιοι στην αντιπαράθεση. Αυτό 

που πρέπει να βοηθήσει τους όχι και τόσο πρόθυμους για αντιπαράθεση ανθρώπους 

είναι να συνειδητοποιήσουν ότι αυτού του τύπου οι διαπραγματεύσεις είναι λιγότερο 

επικίνδυνες γιατί είναι πιο ξεκάθαρες.  

 

Από την άλλη πλευρά, διαπραγματευτές που προέρχονται από κουλτούρες που 

αγαπούν τη διαπραγμάτευση  μπορεί να χρειαστεί να γίνουν πιο διαλλακτικοί.  

 

2.5.2.2 Στρατηγικές επικοινωνίας 

 

Διαπραγματευτές που προέρχονται από κουλτούρες που προάγουν την επικοινωνία, 

μπορεί να χρειαστεί να εξηγήσουν την στρατηγική του να βλέπουν «τη μεγάλη 

εικόνα».  Δεν είναι ανάγκη να αποτάξουν αυτή τη στρατηγική τους, απλά ενδέχεται 

να χρειαστεί να εξηγήσουν στην αντίπαλη πλευρά γιατί συμπεριφέρονται με αυτόν 

τον τρόπο και αρνούνται να λύσουν τα ζητήματα ένα - ένα.  Μπορεί επίσης να 

αναγκαστούν να είναι τόσο ευθείς που να τοποθετήσουν στο τραπέζι μια προσφορά 

που να αντιμετωπίζει πολλά θέματα ταυτόχρονα. Η τακτική αυτή έχει δύο θετικά 

αποτελέσματα. Το πρώτο είναι ότι βοηθάει και την αντίπαλη πλευρά να δει την 

μεγάλη εικόνα και το δεύτερο, ότι δίνει το πλεονέκτημα της πρώτης προσφοράς.  

 

Από την άλλη πλευρά, διαπραγματευτές που προέρχονται από κουλτούρες που δεν 

προάγουν σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία, μπορεί να αναγκαστούν να 

διαπραγματευτούν πολλά θέματα ταυτόχρονα και να εκμαιεύσουν πληροφορίες για 

τις θέσεις της άλλης πλευράς από τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν οι προσφορές 

της.  

 

2.5.2.3. Συνύπαρξη 

 

Οι διαπραγματευτές πρέπει να είναι δημιουργικοί όταν αντιμετωπίζουν την πρόκληση 

των διαφορών κουλτούρας σε μια διαπραγμάτευση. Ένα είδος δημιουργικότητας στο 
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οποίο μπορεί να βασιστεί κανείς σχεδόν πάντα είναι να αποφασίσει να συνυπάρξει με 

τη διαφορετική κουλτούρα την οποία αντιμετωπίζει. 

 

Ένα απλό παράδειγμα είναι μια διαπραγμάτευση που έλαβε χώρα μεταξύ μια ομάδας 

αμερικάνων και μιας ομάδας βρετανών. Η τακτική των Αμερικάνων ήταν να 

βιάζονται και να θέλουν να λύσουν όλα τα θέματα μαζί και το δυνατόν γρηγορότερα. 

Από την άλλη πλευρά., η κουλτούρα των βρετανών προσομοιάζει περισσότερο στο 

«ας πάρουμε τα πράγματα ένα – ένα». 

 

Όταν οι δύο ομάδες άρχισαν να εργάζονται, η διαφορά αυτή δημιούργησε 

προστριβές. Καμία από τις δύο ομάδες δεν φαινόταν διατεθειμένη να υποχωρήσει και 

να δεχτεί τη διαφορετικότητα της άλλης πλευράς. Καθώς όμως περνούσε η ώρα, τα 

μέλη των δύο ομάδων έμαθαν όχι μόνο να συνεργάζονται, αλλά και να σέβονται τη 

διαφορά των συναδέρφων τους και να τη χρησιμοποιούν προκείμενου αυτό να 

βοηθήσει στην επίλυση των θεμάτων.  

 

Στον πυρήνα της συνύπαρξης είναι η έννοια της ανταλλαγής. Η ανταλλαγές είναι 

βασικός τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνονται αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις. Η 

συνύπαρξη μεταφέρει την ανταλλαγή από το υποκειμενικό καθήκον, και τα υπό 

διαπραγμάτευση θέματα, στη διαδικασία επίλυσης του θέματος. Οι επιτυχημένες 

διεθνείς διαπραγματεύσεις απαιτούν περισσότερο να δίνεται έμφαση στη διαδικασία 

από ότι στην περίπτωση διαπραγματεύσεων στην ίδια χώρα.  

 

2.5.2.4. Ανοχή και σεβασμός 

 

Η συνύπαρξη στις διεθνείς διαπραγματεύσεις απαιτεί τον σεβασμό και την ανοχή. 

Απαιτεί να μπει στην άκρη η λογική του: «η δική μου κουλτούρα είναι πολύ 

καλύτερη από την δική σου». Απαιτεί δημιουργικότητα. 

 

Πολλοί διαπραγματευτές συχνά αναρωτιούνται, γιατί εγώ; Γιατί πρέπει πάντα εγώ να 

κάνω την υποχώρηση; Η απάντηση είναι πως αυτό δεν συμβαίνει μόνο σ’αυτούς. Η 

υποχώρηση αφορά τους πάντες και δεν είναι μονόπλευρη. Την ίδια στιγμή που η μία 

πλευρά που θέλει την συμφωνία και την επίλυση του ζητήματος καταλαβαίνει ότι η 

συνύπαρξη είναι καλή επιλογή, αυτό την θέτει κατευθείαν σε θέση ισχύος. 
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Μια άλλη σημαντική και συχνή ερώτηση είναι αν μπορεί η μία πλευρά να 

δημιουργήσει από μόνη της συνύπαρξη; Παρόλο που δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία 

για να απαντήσουν αυτή την ερώτηση, είναι γνωστό πως αρκεί η αναγνώριση του 

προβλήματος από τη μία πλευρά. Προφανώς είναι πιο εύκολο αν και οι δύο πλευρές 

καταλαβαίνουν η μία τη άλλη, αλλά είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία  αν μόνο η 

μία πλευρά κατανοεί την ανάγκη για συνύπαρξη, ανοχή και σεβασμό προς τον 

αντίπαλο.  

 

2.5.2.5. Ηθική στη διαπραγμάτευση όταν δεν υπάρχουν ο σεβασμός, η συνύπαρξη και η 

ανοχή 

 

Για να είμαστε ειλικρινής, η διαφθορά υπάρχει σχεδόν σε κάθε κράτος. Τα όρια 

ανάμεσα στο κέρδος και στο νόμιμο κέρδος είναι εξαιρετικά στενά. Πολλοί managers 

ισχυρίζονται ότι για να μπεις στο παιχνίδι και να παραμείνεις σ’αυτό, πρέπει να το 

παίξεις με τους κανόνες του. Υπονοώντας έτσι ότι πολλές φορές η παρανομία είναι 

μονόδρομος. Παρόλα αυτά η συμμετοχή σε μια κουλτούρα διαφθοράς είναι ένα 

κοινωνικό δίλλημα. Αν όλοι μπουν στο παιχνίδι, τότε θα υπάρχουν βραχυπρόθεσμοι 

νικητές και πολλοί μακροπρόθεσμοι χαμένοι. 

 

Για το λόγο αυτό η καλύτερη επιλογή είναι να προσπαθεί κανείς πάντα να εφαρμόζει 

το νόμο, να σέβεται και να ανέχεται τη διαφορετικότητα. Αν ένας διαπραγματευτής 

μπορεί να μπει σε ένα διαπραγματευτικό παιχνίδι στο οποίο υπάρχει έντονη διαφθορά 

και παρόλα αυτά να φερθεί με νόμιμο τρόπο, αυτό συμβάλλει τα μέγιστα στο μέλλον 

των εμπλεκόμενων εθνών.  

 

Αν πάλι δεν υπάρχει επιλογή και είναι αδύνατη η εμπλοκή με νόμιμο τρόπο, τότε το 

καλύτερο που έχει να κάνει ο διαπραγματευτής είναι να αποχωρήσει και να 

δημοσιοποιήσει την κατάσταση.  

  

2.5.2.6 Άριστοι διεθνείς διαπραγματευτές 

 

Οι άριστοι διαπραγματευτές γνωρίζουν πως για να πραγματοποιήσουν συμφωνίες, να 

λύσουν διαφορές και να πάρουν αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να 
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εξασκήσουν την στρατηγική ευελιξία τους και να εφαρμόσουν την προσαρμογή στην 

εκάστοτε κουλτούρα που έχουν απέναντί τους.  

 

Παρόλο που η κουλτούρα είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει τα ενδιαφέροντα και τις 

προτεραιότητες των διαπραγματευτών, αυτοί δεν πρέπει να κάνουν τίποτα εκτός των 

λογικών και αναμενόμενων για να ολοκληρώσουν αυτά τα ενδιαφέροντα. Η 

διαδικασία της αναγνώρισης των ενδιαφερόντων των διαπραγματευτών είναι που 

απαιτεί στρατηγική ευελιξία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σε διεθνές 

επίπεδο.  

 

Έτσι λοιπόν, όσο η στρατηγική παραμένει μέσα σε κάποια ηθικά όρια, οι άριστοι 

διαπραγματευτές ανησυχούν λιγότερο για την διαπραγματευτική διαδικασία από ότι 

αν τα συμφέροντα τους ικανοποιούνται.  
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Κεφάλαιο 3ο : Μελέτη πραγματικών περιπτώσεων διεθνών 

Διαπραγματεύσεων 

 
 
3.1 Εισαγωγή 
 

Η διαπραγμάτευση ως διαδικασία είναι δύσκολο να περιγραφεί και να αναλυθεί στα 

χαρτιά, καθώς εμπεριέχει πολλούς παράγοντες υποκειμενικούς και ψυχολογικούς Για 

το λόγο αυτό είναι δύσκολο να αναλυθεί μέσα από κανόνες και κανονισμούς. 

 

Παρόλα αυτά, στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστούν 

ορισμένα από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από εκατοντάδες μελέτες που έχουν 

γίνει σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Αναφέρθηκαν χαρακτηριστικά, τακτικές και 

συνήθεις πρακτικές τόσο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις γενικότερα, όσο και για τις 

διεθνείς διαπραγματεύσεις ειδικότερα. 

 

Η άποψη όμως ότι η διαπραγμάτευση δεν είναι μια διαδικασία ή καλύτερα μια τέχνη 

που μπορεί κανείς να την μάθει από κάποιο βιβλίο, παραμένει ισχυρή. Για το λόγο 

αυτό, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τρεις πραγματικές περιπτώσεις από το 

παγκόσμιο στερέωμα των διαπραγματεύσεων με σκοπό ο αναγνώστης να πάρει μια 

ιδέα σχετικά με το πώς ακριβώς εφαρμόζονται τα όσο περιγράφηκαν στα 

προηγούμενα κεφάλαια. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται σε εντελώς διαφορετικά 

ζητήματα, το περιβάλλον, την ενέργεια και τις επιχειρήσεις, γεγονός το οποίο 

διευκολύνει τον αναγνώστη να συνειδητοποιήσει το τεράστιο εύρος που καλύπτουν 

οι διεθνείς διαπραγματεύσεις.  

 

Στο πρώτο παράδειγμα περιγράφεται μια διαπραγμάτευση σχετική με το περιβάλλον 

και πιο συγκεκριμένα αυτή που έλαβε χώρα στο Κιότο σχετικά με την  υπερθέρμανση 

του πλανήτη, το γνωστό σε όλους μας global warming.  

 

Στο δεύτερο παράδειγμα περιγράφεται μια σειρά διαπραγματεύσεων στην Ινδία για 

την δημιουργία μιας εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας, με πολλούς εμπλεκόμενους 

και κυρίως με διαφορετικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα.  
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Τέλος στο τρίτο παράδειγμα αναφέρεται μια συμφωνία μεταξύ δύο μεγάλων εταιριών 

κινητής τηλεφωνίας, της Nokia και της Motorola με την αντίστοιχη Τουρκική και η 

όχι και τόσο ευτυχής κατάληξή της.  
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3.2 Κιότο – Διαπραγματεύσεις για τις κλιματικές αλλαγές του πλανήτη 

 

3.2.1 Το υπόβαθρο 

 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι κλασσικό παράδειγμα διασυνοριακών 

προβλημάτων, καθώς άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη. Η 

μόλυνση και η υπερβολική χρήση των φυσικών πηγών είναι δύο από τα μεγαλύτερα 

συλλογικά προβλήματα τα οποία διογκώνονται από την αύξηση του πληθυσμού, την 

αστικοποίηση και την βιομηχανοποίηση που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες.   

 

Κανένα όμως περιβαλλοντικό πρόβλημα δεν έχει δημιουργήσει τόσες συζητήσεις, 

διαπληκτισμούς και διαφωνίες, όσο το θέμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

Παρόλο που οι επιστήμονες είχαν προβλέψει πολλά χρόνια πριν τα αποτελέσματα 

των διαφόρων αερίων που απελευθερώνονται καθημερινά στην ατμόσφαιρα και τα 

οποία έχουν δημιουργήσει μια «παχιά κουβέρτα» που παγιδεύει την θερμότητα,  

μόλις το 1990 υπήρξε μια διεθνείς επίσημη έρευνα η οποία επιβεβαίωσε αυτούς τους 

ισχυρισμούς. Η Διακυβερνητική Οργάνωση για τις Κλιματικές Αλλαγές 

(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) δημοσίευσε μια αναφορά στην 

οποία παραδέχονταν πως τουλάχιστον μια ομάδα επιστημόνων και ειδικών είχαν 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πρόβλημα. Η αναφορά  προέβλεπε πως μέχρι 

το έτος 2100 η παγκόσμια θερμοκρασία θα ανέβει από 1 μέχρι 3,5 βαθμούς κελσίου 

γεγονός που θα έχει εξαιρετικά δυσμενή αποτελέσματα στα επίπεδα του νερού, στη 

διαθεσιμότητα της τροφής και στην επιβίωση διαφόρων ειδών.  

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, από εκείνη την ημέρα υπήρξαν πολλές μελέτες που 

προσπάθησαν να διαψεύσουν αυτές τις δυσμενείς προβλέψεις. Η ανακάλυψη όμως 

της μαύρης τρύπας του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική ήταν αυτή που έδωσε την 

χαριστική βολή και ανάγκασε τα έθνη να αναλάβουν δράση. Η δράση αυτή ξεκίνησε 

το 1992 στο Ρίο ντε Τζάνερο στην συνάντηση κορυφής. Εκεί 152 χώρες και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν μια Συνθήκη για την Αλλαγή του Παγκόσμιου 

Κλίματος (Framework Convention on Climate Change). Στην συνθήκη αυτή 

συμφώνησαν να προσκομίζουν περιοδικές αναφορές για την εκπομπή αερίων, να 

μοιράζονται πληροφορίες και να δουλέψουν συλλογικά για τη δημιουργία και 

προώθηση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον. Συμφώνησαν επίσης να λάβουν 
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μέτρα ώστε τα επίπεδα των εκπομπών αερίων το 2000 να είναι στο ίδιο επίπεδο με 

αυτά του 1990. Το σημείο αυτό, που για άλλους ήταν πολύ φιλόδοξο και για άλλους 

όχι αρκετά φιλόδοξο, ήταν που δημιούργησε και τις μεγαλύτερες δυσκολίες στους 

επόμενους γύρους διαπραγματεύσεων.  

 

Η ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε για να συνεχίσει τις εργασίες που έλαβαν 

χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο ήταν το Συνέδριο των Εμπλεκόμενων (Conference of the 

Parties – COP-1) στο Βερολίνο το 1995. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεδρίασης 

σόκαρε με την ισχύ και τη σημασία του. Υποχρέωνε τις ανεπτυγμένες χώρες να 

κάνουν περισσότερα από αυτά που είχαν δεσμευτεί να κάνουν στο Ρίο ντε Τζανέιρο. 

Η σταθεροποίηση των εκπομπών των αερίων στα επίπεδα του 1990 δεν ήταν αρκετή. 

Η Απόφαση αυτή μάλιστα όριζε διαφορετική αντιμετώπιση των ανεπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων χωρών. Η διαφωνία σχετικά με αυτό το θέμα συνεχίστηκε και στη 

2η συνάντηση του COP-2 στην Γενεύη το 1996.  

 

Πολλοί παρατηρητές ορίζουν αυτά τα δύο ζητήματα, την διαφορετική αντιμετώπιση 

ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και την έλλειψη μηχανισμών που θα 

ανάγκαζαν τα κράτη να συνειδητοποιήσουν  τους στόχους, ως βασικούς λόγους για 

την κατάρρευση του μεταγενέστερου Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

 

3.2.2 Το σκηνικό 

 

Το 1997 η COP έκανε την 3η της συνάντηση στο Κιότο. Βασικός σκοπός ήταν τα 

συμμετέχοντα κράτη να καταλήξουν σε ένα δεσμευτικό έγγραφο τα οποίο θα όριζε 

σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα για την μείωση των εκπομπών των αερίων. Η 

συνάντηση αυτή αντιπροσώπευε την κλιμάκωση μια δεκαετούς διεθνούς 

διαπραγμάτευσης για τις αλλαγές του κλίματος. Δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός 

αλλά η συνέχεια μιας μακράς διαδικασίας Παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις 

αυτές ήταν εξαιρετικά περίπλοκες, αφορούσαν σε ένα ζήτημα και παρά τις 

συνεχιζόμενες «ικεσίες» των περιβαλλοντολόγων για την ανάγκη λήψης μέτρων, οι 

διαπραγματεύσεις δεν είχαν χαρακτήρα κρίσης στην αντιμετώπιση τους από τις 

κυβερνήσεις.  
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Οι συζητήσεις για το περιβάλλον αντιπροσωπεύουν διαπραγματεύσεις σχετικές τόσο 

με παρελθόν μιας κατάστασης όσο και με μέλλον αυτής. Ο χαρακτήρας κληρονομίας 

που αποδίδεται στο Πρωτόκολλό του Κιότο, είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά των 

διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα εκεί. Η συνθήκη του Ρίο ντε Τζανέιρο είχε 

θεωρηθεί από πολλούς εντελώς λανθασμένη. Η βασική κριτική εναντίον της ήταν ότι 

δεν δέσμευε κανέναν σε καμία πράξη και κανένα μέτρο. Παρόλο που κάποιοι εξήραν 

την πρόοδο που είχε παρατηρηθεί μέσα σε μόλις 15 μήνες, άλλοι αναγνώριζαν αυτό 

το στοιχείο ως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ένα τόσο σημαντικό θέμα χρειάζονταν 

περισσότερο χρόνο για να επιλυθεί. Αντικείμενο κριτικής ήταν επίσης και η χρονική 

πίεση που ασκήθηκε στους συμμετέχοντες. Η ίδια κριτική ασκήθηκε για το ίδιο θέμα 

και αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις στο Κιότο. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η 

προθεσμία των δέκα ημερών ήταν εντελώς εξωπραγματική.  

 

Πέρα όμως από το χρονικό ζήτημα, η δυσκολία των διαπραγματεύσεων του Κιότο 

ήταν το θέμα αυτό καθ αυτό της διαπραγμάτευσης. Σημαντικά ερωτήματα υπήρχαν 

σχετικά με την αρτιότητα των επιστημονικών ερευνών και τα αποτελέσματα αυτών, 

με τις κοινωνικές επιπτώσεις και με τα πολιτικά συμφέροντα. Επίσης δεν υπήρχε 

κυριαρχία στις διαπραγματεύσεις από κάποια χώρα, καθώς οι ΗΠΑ, κυρίαρχες σε 

τόσους άλλους τομείς, δυσκολεύονταν να αποτινάξουν τον τίτλο της χώρας που 

προκαλεί την μεγαλύτερη μόλυνση. Πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις 

κατηγορούσαν τους Αμερικάνους ότι σκοπός της παρουσίας τους εκεί ήταν να ρίξουν 

αλλού το φταίξιμο, ενώ από την άλλη πλευρά, οι Αμερικάνοι υποδείκνυαν όντως 

άλλους «φταίχτες», όπως τις Ινδίες προκειμένου να πάρουν από πάνω τους όλα αυτά 

τα αρνητικά φώτα. Ακόμα κι ένας όχι και τόσο κυνικός παρατηρητής θα 

παραδέχονταν πως σκοπός των συνομιλιών στο Κιότο ήταν να ευχαριστηθούν οι 

οικολογικές οργανώσεις χωρίς να πληγούν τα συμφέροντα των μεγάλων 

βιομηχανιών. Στο τέλος των συνομιλιών η Greenpeace δήλωσε πως καμία 

πραγματική μείωση δεν θα υπήρχε στις εκπομπές των αερίων.  

 

3.2.3 Οι παίκτες 

 

Το συνέδριο του Κιότο φιλοξένησε 2200 επίσημους αντιπροσώπους από 159 κράτη. 

Οι βασικοί παίκτες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 5 ομάδες. Η πρώτη ήταν η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (οι βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης). Η 
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δεύτερη αποτελούνταν από τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες της Ιαπωνίας, τις 

ΗΠΑ, την Ελβετία, τον Καναδά, τη Νορβηγία και τη Νέα Ζηλανδία. Η Τρίτη ομάδα 

αποτελούνταν από τις οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο, δηλαδή τις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η τέταρτη 

ομάδα αποτελούνταν από την ομάδα των 77, Κίνα, Ινδία και άλλες 130 

αναπτυσσόμενες χώρες. Και τέλος, η Πέμπτη ομάδα αποτελούνταν από την Ένωση 

Μικρών Κρατιδίων Νήσων ( Alliance of Small Island States – AOSIS), η οποία 

αποτελούνταν από 42 νήσους της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Κόλπου.   

 

Οι προθέσεις της κάθε ομάδας διέφεραν σημαντικά και κυμαίνονταν από την σοβαρή 

αντιμετώπιση των διαπραγματεύσεων μέχρι την προσπάθεια για την καθυστέρησή 

τους με κυρίαρχο της δεύτερης περίπτωσης την Αμερική. Έχοντας ασκήσει δριμεία 

κριτική στη πρόταση του Bush στο Ρίο ντε Τζανέιρο για σταθεροποίηση των 

εκπομπών ως μη αρκετή, η κυβέρνηση των Clinton και Gore τα είχε πάει ακόμα 

χειρότερα στα 5 χρόνια της θητείας της. Η πρόταση των  ΗΠΑ ήταν πλέον η 

σταθεροποίηση των εκπομπών στα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2008-2012. Από την 

άλλη μεριά, η πρόταση των Ιαπώνων ήταν πάνω κάτω η ίδια. Σταθεροποίηση των 

εκπομπών των αερίων των ανεπτυγμένων χωρών μέχρι το 2012. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έδινε σημασία στα 3 από τα έξι ήδη αερίων και πρότεινε ως στόχο την μείωση 

των εκπομπών τους κατά 7,5% μέχρι το 2005 και κατά 15% μέχρι το 2010. Η ομάδα 

των 77 είχε στόχους αντίστοιχους με αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όριζε 

σαφώς ότι αυτοί αφορούσαν μόνο τις ανεπτυγμένες χώρες, καθώς μια μείωση στις 

εκπομπές των αεριών των αναπτυσσόμενων χωρών θα αποτελούσε τροχοπέδη στην 

ανάπτυξή τους. Τέλος η ομάδα AOSIS έθεσε τον πιο φιλόδοξο στόχο, την μείωση 

δηλαδή των εκπομπών των αερίων των αναπτυσσόμενων χωρών κατά 20% μέχρι το 

2005.  

 

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του συνεδρίου ήταν η παρουσία πολλών 

σημαντικών προσωπικοτήτων, οι οποίες έκανα διάφορες διεργασίες και συνομιλίες 

πάνω και κάτω από το τραπέζι. Οι άνθρωποι αυτοί προέρχονταν από τον βιομηχανικό 

τομέα από τον ενεργειακό τομέα, τον χημικό, ον ηλεκτρικό και άλλους τομείς 

αντίστοιχης σημασίας. Με εξαίρεση τους αντιπροσώπους των εταιριών πυρηνικής 

ενέργειας, όλοι οι υπόλοιποι ήταν ενάντια σε μια διεθνή περιβαλλοντική συμφωνία, 
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καθώς ισχυρίζονταν πως θα έπληττε σημαντικά την ανάπτυξη της οικονομίας και θα 

συνέβαλλε στην αύξηση της ανεργίας.  

 

Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις προεξαρχούσης 

της Greenpeace, οι οποίες υποστήριζαν με σθένος την ανάγκη για μια διεθνή 

συμφωνία. Οι οργανώσεις αυτές ήταν εξαιρετικά δημιουργικές και ενεργητικές στη 

διάχυση πληροφοριών, στην ανάλυση γεγονότων και στη προσπάθεια τους να 

οδηγήσουν τις συνομιλίες στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάποιες Ευρωπαϊκές  ΜΚΟ, 

στη προσπάθεια τους να εξεγείρουν την δημόσια γνώση, δημιούργησαν ένα 

«κλιματικό τρένο» το οποίο ακολούθησε μια πορεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, 

ενημερώνοντας το κοινό. Άλλες οργανώσεις χρησιμοποιούσαν κατά κόρον το 

διαδίκτυο προκειμένου να ενημερώσουν τους πολίτες.  

 

Σε προσωπικό επίπεδο, μόνο δύο προσωπικότητες ξεχώρισαν. Ο Raul Estrada – 

Oyela, από την Αργεντινή και ο Al Gore από τις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Clinton 

περίμενε από τον Gore να προωθήσει τη συνεργασία των ΗΠΑ με την Ιαπωνία και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά, ο Gore έστρεψε την προσοχή της κοινής γνώμης στο 

υπό συζήτηση ζήτημα. Τα ταξίδια του, οι παρατηρήσεις του και η αποδοχή εκ μέρους 

των ΗΠΑ της μείωσης των εκπομπών, έβαλαν τις ΗΠΑ για τα καλά στο παιχνίδι και 

έδωσαν στις συζητήσεις την ώθηση που τόσο χρειάζονταν.  

 

3.2.4. Τα στοιχήματα 

 

Τα πιθανά κέρδη και κόστη των πλευρών είναι μεγάλης σημασίας σε κάθε 

διαπραγματευτική διαδικασία.  Οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι εξαιρετικά 

πολύπλοκες γιατί τα κέρδη είναι συνήθως αφηρημένες έννοιες όπως προστασία του 

πλανήτη, ενώ τα κόστη είναι εξαιρετικά χειροπιαστά όπως απολύσεις και νέοι φόροι. 

Σε ένα γενικό επίπεδο η προστασία του πλανήτη είναι ένα γεγονός που αφορά και 

επηρεάζει κάθε χώρα. Παρόλα αυτά και επί της ουσίας κάποιες χώρες φαίνεται να 

επηρεάζονται περισσότερο. Τα νησιά AOSIS για παράδειγμα θεωρούν ότι 

αντιμετωπίζουν ζήτημα επιβίωσης, καθώς θα μπορούσαν να βρεθούν κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας αν οι προβλέψεις για άνοδο της στάθμης των υδάτων 

έβγαιναν αληθινές.  
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Άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, η Δυτική Ευρώπη, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ 

αντιμετωπίζουν και αυτές πλέον το πρόβλημα ως υψίστης σημασίας. Το γεγονός αυτό 

στις ανεπτυγμένες αυτές χώρες όμως αυτό οφείλεται στις ισχυρές πιέσεις από 

περιβαλλοντικές ομάδες και όχι στην πραγματική κατανόηση του προβλήματος.  

 

Παρόλα αυτά, αν και πρόκειται για ένα θέμα καθόλου δημοφιλές για τις κυβερνήσεις 

καθώς περιλαμβάνει εξαιρετικά επίπονες μεταρρυθμίσεις, η προστασία του 

περιβάλλοντος και η μείωση των εκπομπών απέκτησε μια μόνιμη θέση στις ατζέντες 

των διαφόρων κυβερνήσεων. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες υπήρχε κι ένα σημαντικό 

πιθανό πλεονέκτημα μέσα από τις συζητήσεις στο Κιότο, καθώς ήλπιζαν να 

δεσμεύσουν τις ανεπτυγμένες χώρες για μείωση των εκπομπών, χωρίς να 

αναγκαστούν να προχωρήσουν και οι ίδιες σε αντίστοιχες δεσμεύσεις.  

 

Οι χώρες αυτές κατάφεραν να κρατήσουν μακριά τους τα φώτα κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων, σε αντίθεση με χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία πους 

συγκέντρωσαν όλο το ενδιαφέρον. Η μεν Ιαπωνία ήταν στο στόχαστρο και γιατί ήταν 

ο «οικοδεσπότης» των συζητήσεων, οι δε ΗΠΑ ήταν στο κέντρο της προσοχής λόγω 

του ότι κρίνονταν η αξιοπιστία της. Πολλοί ήταν αυτοί που περίμεναν να δουν αν οι 

Clinton και Gore θα επιτύγχαναν την κάθαρση της μη περιβαλλοντική συνείδησης 

των ΗΠΑ. 

 

Πολλά και σημαντικά θέματα ήταν υπό συζήτηση στο Κιότο. Οι περιβαλλοντολόγοι 

αντιμετώπιζαν το ερώτημα του αν θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα για ένα ζήτημα 

για το οποίο η επιστημονική κοινότητα δεν είχε καταλήξει σε συμφωνία. Άλλο 

ερώτημα ήταν ποιος θα ήταν ο ηγέτης που θα οδηγούσε την περιβαλλοντική πολιτική.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε κερδίσει κάποια αξιοπιστία στο ζήτημα ή οι ΗΠΑ που 

δεν είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο άλλα συγκέντρωναν σίγουρα μεγαλύτερη δύναμη στο 

παγκόσμιο σκηνικό; Επίσης αποσαφήνιση χρειάζονταν οι όροι «αναπτυσσόμενη» και 

«μεταβατική» οικονομία. Χώρες όπως η Κίνα, οι Ινδίες και το Μεξικό υποστήριζαν 

ότι οι ίδιες δε θα έπρεπε, ως αναπτυσσόμενες χώρες, να συμπεριληφθούν στα 

επιβαλλόμενα μέτρα. Από την άλλη, οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες υποστήριζαν 

ότι τα μέτρα δεν θα είχαν νόημα αν δεν συμπεριελάμβαναν και κάποιους από τους 

βασικούς μολυντές τους περιβάλλοντος όπως οι προαναφερθείσες αναπτυσσόμενες 

χώρες ή μεταβατικές οικονομίες.   
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Οι διαπραγματεύσεις του Κιότο αποτελούν ένα κλασσικό παράδειγμα ενός παιχνιδιού 

δύο επιπέδων. Το περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι υψίστης σημασίας τόσο σε διεθνές 

όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Στις ΗΠΑ, η Γερουσία, πριν καν αρχίσουν οι 

διαπραγματεύσεις είχε εκφράσει με ψήφους 95-0 την δυσπιστία της απέναντι στις 

προθέσεις των Ηνωμένων Εθνών που προωθούσαν αυτές τις συζητήσεις. Παιχνίδια 

παίζονταν επίσης και στη Γερμανία και την Ιαπωνία, όπου περιβαλλοντικές 

οργανώσεις υπέρ της περιβαλλοντικής συμφωνίας, πίεζαν τις κυβερνήσεις τους να 

λάβουν προληπτική στάση.  

 

3.2.5 Οι κινήσεις 

 

Ο τελικός στόχος για μείωση της μόλυνσης αντιπροσωπεύει ένα κοινό καλό, η 

επίτευξη του οποίου απαιτεί συνεργασία μεταξύ των χωρών. Κι εδώ προκύπτει το 

στρατηγικό δίλλημα για τις κυβερνήσεις: η μόλυνση δε γνωρίζει σύνορα. Κανένα 

κράτος δε μπορεί να λύσει το πρόβλημα μόνο του, αλλά η συνεργασία μεταξύ των 

χωρών δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Με μεγάλη δυσπιστία, τα κράτη βασίζονταν εξ 

αρχής σε ορισμούς τύπου αν εσύ κέρδισες, εγώ πρέπει να έχω χάσει. Επιπλέον, οι 

πολιτικοί ηγέτες ήταν απρόθυμοι να εφαρμόσουν μέτρα καθόλου δημοφιλή στην 

πατρίδα τους προκειμένου να έχουν οφέλη που θα έρθουν πολλά χρόνια μετά και 

εξαρτώνται από παρόμοιες τακτικές των άλλων χωρών. Έτσι η ανάγκη για συλλογική 

δράση είχε ως τροχοπέδη την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών.  

 

Με δεδομένη αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης, δεν είναι παράξενο ότι το «παζάρεμα» 

κυριάρχησε στις διαπραγματεύσεις στο Κιότο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε μείωση 

των ρύπων  κατά 15,5%, ενώ η Ιαπωνία συνέστησε ένα 5%. Ο Estrada εξέφρασε ως 

όνειρο να καταλήξει η συμφωνία σε ένα 6%. Πολλοί από τους αντιπροσώπους δεν 

ήταν καθόλου σίγουροι και για το τι αντιπροσώπευε ο κάθε αριθμός. Οι ΗΠΑ πίεζαν 

για σταθεροποίηση στα επίπεδα του 1990 λύση που θεωρούνταν ως μηδενικού 

αποτελέσματος γενικά. Στη πραγματικότητα όμως για να επιτύχουν οι ΗΠΑ τα 

επίπεδα του 1990 θα έπρεπε να κάνουν μια μείωση της τάξης του 13%. 
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Υπήρχαν όμως και άλλες πιο επιτηδευμένες κινήσεις. Οι ΗΠΑ για παράδειγμα πίεζαν 

για πιο περίπλοκες προσεγγίσεις στο θέμα της εθνικής ευθύνης. Μεταξύ των 

σκεπτικών των Αμερικάνων ήταν:  

Α) η διαφοροποίηση (το μοίρασμα το στόχου στις ανεπτυγμένες χώρες, επιτρέποντας 

τους διάφορες αναλογίες ως μέρος της γενικότερης προσπάθειας να πιάσουν τον 

στόχο)  

Β) ευελιξία ( η δυνατότητα των χωρών να πωλούν και να αγοράζουν μη 

χρησιμοποιημένο μερίδιο εκπομπών) και  

Γ) κοινή εφαρμογή (η δυνατότητα να λαμβάνουν εθνική πίστωση για μείωση που 

χρηματοδοτείται για άλλες χώρες).  

Οι κριτικοί κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια προσπαθούσε να 

αποφύγει την Εθνική ευθύνη. 

 

Η ανάγκη για αποδοχή από την γερουσία κρύβονταν σίγουρα πίσω από τις 

προσπάθειες της Αμερικής να φέρει τις αναπτυσσόμενες χώρες στη συμφωνία. 

Παρόλο που είναι υπεύθυνη για τα δύο τρίτα παλιότερων εκπομπών και το 75% των 

τωρινών, οι ΗΠΑ ήταν επικεντρωμένες στη μελλοντική ενοχοποίηση των 

αναπτυσσόμενων χωρών.  

 

Καθώς η προθεσμία πλησίαζε, υπήρχε σαφής δυσπιστία απέναντι στις προτάσεις που 

ήθελαν να συμπεριλάβουν τις αναπτυσσόμενες χώρες και στην αποδοχή της γλώσσας 

που θα επέτρεπε στις χώρες να βρουν και να ανταλλάξουν πίστωση εκπομπών. Η 

Κίνα και οι Ινδίες εξέφραζαν με ειλικρίνεια την αντίθεση τους και προς τις δύο 

προτάσεις.  

 

Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία πως την δέκατη μέρα η προθεσμία για το τέλος των 

συνομιλιών ήταν αληθινή και όχι ένα διαπραγματευτικό κόλπο. Όταν άκουσαν για 

την πιθανότητα προέκτασης των συνομιλιών κατά μία μέρα, πολλοί αντιπρόσωποι 

πανικοβλήθηκαν κι έτρεξαν να αλλάξουν τα αεροπορικά τους εισιτήρια. Οι 

διαπραγματεύσεις ήταν πολύ δύσκολες για τους Ρώσους και τους Κινέζους οι οποίοι 

έχασαν του μεταφραστές τους καθώς τα συμβόλαιά τους με τις κυβερνήσεις έληγαν 

στις 12 το βράδυ της 10ης του Δεκεμβρίου.  
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Στο τέλος, ο πρόεδρος της συνεδρίασης Estrada, πρότεινε ένα συμβιβασμό σύμφωνα 

με τον οποίο, οι ΗΠΑ θα δέχονταν την ήττα τους σχετικά με τη συμμετοχή των 

αναπτυσσόμενων χωρών, με αντάλλαγμα να συμπεριληφθεί το θέμα για τη γλώσσα 

του πρωτοκόλλου για την αποδοχή της ανταλλαγής εκπομπών και οι σχετικές ιδέες 

ως θέματα για περαιτέρω διαπραγμάτευση. Ακόμα κι αυτό δεν θα ήταν ικανό να 

οδηγήσει σε συμφωνία αν δεν υπήρχε ένας διαδικαστικός κανόνας που έλεγε πως ο 

πρόεδρος της συμφωνίας είναι αυτός που ορίζει πότε έχει επιτευχθεί συμφωνία. Αυτό 

και έκανε ο Estrada χτυπώντας το σφυράκι του αμέσως μόλις ανακοίνωσε τις 

αποφάσεις. 38 βιομηχανοποιημένες χώρες υπέγραψαν το πρωτόκολλο. Η συμφωνία 

τους υποχρέωνε να μειώσουν τις εκπομπές των ρύπων κατά 5,2% από τα επίπεδα του 

1990 μέσα στην περίοδο 2008-2012. 

 

3.2.6. Η συνέχεια μετά το Κιότο 

 

Όσο συναρπαστικό κι αν ήταν το τέλος αυτού του παιχνιδιού, δεν αντιπροσώπευε ένα 

συμπέρασμα στις κλιματικές διαπραγματεύσεις. Οι πιο σημαντικές ερωτήσεις έμειναν 

αναπάντητες, με σκοπό να αντιμετωπιστούν στις επόμενες συνεδριάσεις (COP-4 στο 

Μπουένος Άιρες, COP-5 στη Βόννη και COP-6 στη Χάγη και μετά στη Βόννη). 

Όπως παρατήρησε η Christian Science Monitor, «το δύσκολο κομμάτι τελείωσε, 

αλλά τώρα έρχεται το δύσκολο κομμάτι…». Οι διαδικασίες στο Μπουένος Άιρες και 

στη Χάγη ενδυνάμωσαν αυτή την άποψη. Στην Αργεντινή, ουσιαστική πρόοδος 

έδειξε το δρόμο για συμφωνία σε θέματα χρονοδιαγράμματος για τους στόχους που 

τέθηκαν στο Κιότο. Ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, υπέγραψαν 

την συμφωνία αλλά χωρίς έγκριση από τις κυβερνήσεις τους. Οι συζητήσεις το 2000 

στην Ολλανδία, κατά τη διάρκεια των οποίων τα αποτελέσματα των εκλογών στις 

ΗΠΑ ήταν σε κρίσιμη εξέλιξη, ήταν τόσο καταστροφικές που ανάγκασαν ένα 

υψηλόβαθμο Ιάπωνα να κάνει στο σχόλιο «για να είμαι ειλικρινής, θα έπρεπε να 

είχαμε θέσει πρώτα τους κανόνες».  

 

Φυσικά αυτό που πολλοί από τους παρατηρητές υποψιάζονταν έγινε προφανές. Η 

στάμπα της έγκρισης από την Αμερικάνικη Γερουσία δεν ήταν απλά μια τυπική 

πράξη. Όταν ο διάδοχος του Clinton, George W. Bush, μέλος των ρεπουμπλικάνων, 

κακολογήθηκε από το lobby των περιβαλλοντολόγων ότι αποκήρυξε το πρωτόκολλο 

του Κιότο και αρνήθηκε ακόμα και να ζητήσει την έγκριση της γερουσίας, οι 

 50



ρεπουμπλικάνοι φάνηκαν επισφαλείς.  Αρνήθηκαν ότι η υπογραφή στο πρωτόκολλό 

ήταν ένα τέχνασμα και είπαν ότι το τέλος του παιχνιδιού στην Ιαπωνία ήταν σανίδα 

σωτηρίας για τον απερχόμενο πρόεδρο. Ακόμα κι έτσι, η βιασύνη του Clinton να 

υπογράψει το πρωτόκολλο είχε μεγάλο κόστος για τις κλιματικές διαπραγματεύσεις. 

Οι συζητήσεις από την Βόννη και μετά έχουν γίνει χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Αν 

και αυτό στην αρχή βοήθησε ως κίνητρο για τις άλλες χώρες οι οποίες διακατέχονταν 

από το αίσθημα να δείξουν στον Bush ότι δεν τον χρειάζονται, σύντομα έγινε 

αντιληπτό πόσο αποδυναμώθηκαν οι διαπραγματεύσεις από την απουσία της 

Αμερικής. Προκειμένου να μπει σε εφαρμογή το Πρωτόκολλο του Κιότο έπρεπε να 

υπάρξει έγκριση από τις κυβερνήσεις 55 χωρών συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αντιπροσωπεύουν το 55% των εκπομπών αερίων του 1990. Οι ευρωπαίοι δούλεψαν 

σκληρά για να πάρουν την έγκριση των Ρώσων, αλλά ως ομάδα είναι ακόμα μακριά 

από τους στόχους που τέθηκαν στο Κιότο. Αυτή τη στιγμή παρόλο που 69 χώρες 

έχουν εγκρίνει το Πρωτόκολλο, αυτές αντιπροσωπεύουν μόνο το 26% των εκπομπών.  

 

Είναι δύσκολο να δει κανείς τη διαπραγματευτική διαδικασία που ακολούθησε μετά 

το Κιότο υπό όρους win-win. Η Ρωσία χρησιμοποίησε την έγκριση του Πρωτοκόλλου 

(χωρίς την οποία δεν μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή) προκειμένου να κερδίσει 

πολλά άλλα οφέλη. Επιπλέον, με την μείωση του διοξειδίου του άνθρακα κατά 

λιγότερο από 5%, με τις ΗΠΑ εκτός της διαπραγματευτικής διαδικασίας και το 2012 

ως  ημερομηνία λήξης της συμφωνίας, το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί 

περισσότερο ένα βήμα προς το τέλος, παρά το ίδιο το τέλος.  

 

Αν και ξεκίνησε ως μία από τις πιο καινοτόμες και φιλόδοξες συμφωνίες, το 

Πρωτόκολλο του Κιότο έχασε πολλή από την αξία του και τους αρχικούς του 

στόχους. Ο Bush προσπάθησε να επαναπροσδιορίσει τον στόχο των διεθνών 

προσπαθειών λέγοντας πως πρέπει να αναζητηθούν νέες τεχνολογίες για την μείωση 

των εκπομπών. 

 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο δεν αντιπροσωπεύει νίκη για κανέναν από τους 

εμπλεκόμενους. Είναι μάλλον ένα παράδειγμα συμβιβασμού όπου καμία πλευρά δεν 

χάνει πολλά. Οι διαπραγματευτές ποτέ δεν έφτασαν στο στάδιο της λύσης 

προβλημάτων μέσω συνεργασίας. Αν το είχαν επιτύχει, θα είχαν υπό διαπραγμάτευση 

έναν καλύτερο ορισμό του θέματος. Αντί για στόχους μείωσης εκπομπών ρύπων, θα 
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είχαν ορίσει δράσεις, όπως την θεσμοθέτηση εθνικών φόρων για την εκπομπή αερίων 

στην οποία όλες οι εμπλεκόμενες χώρες θα είχαν συμφωνήσει. Σε τελική ανάλυση, το 

Πρωτόκολλο του Κιότο μπορεί να θεωρηθεί ιστορικά ως ουσιαστικό βήμα σε μια 

μακρά και επίπονη διαδικασία. Αν όμως αυτή η διαδικασία δεν συνεχιστεί, τότε θα 

μείνει στην ιστορία ως μια μέτρια συμφωνία και μια καλή υπεκφυγή στο πρόβλημα.  
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3.3 Οι διαπραγματεύσεις για το Dabhol Power Project 

 
Στην παρακάτω περίπτωση εξετάζεται η  ιστορία των διαπραγματεύσεων σχετικά με 

την ανάπτυξη, το άνοιγμα, την διακοπή, και τελευταίο καινούριο ξεκίνημα του 

προγράμματος εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας Dabhol (DPP) στο κράτος 

Maharashtra, στην Ινδία. Στην  περίπτωση που αναλύεται παρακάτω, εξιστορούνται 

και   μελετώνται τα σχετικά γεγονότα από το 1992 μέχρι το καλοκαίρι του 2005.  

 

Τα τέσσερα κύρια συμβαλλόμενα μέρη στις διαπραγματεύσεις ήταν η κρατική 

κυβέρνηση Maharashtra της Ινδίας, η εταιρία ανάπτυξης Enron (Enron), η οποία 

έκλεισε το  2001, οι διάδοχοι της  Enron GE και Bechtel και η κεντρική κυβέρνηση 

της Ινδίας. Ένας μικρότερος ρόλος διαδραματίστηκε από τους ξένους και ινδούς 

κατόχους χρέους. Αν και θα ήταν αναμενόμενο η Παγκόσμια Τράπεζα να είναι 

φορέας σε ένα μεγάλο έργο υποδομής όπως αυτό, κάτι τέτοιο δε συνέβη  επειδή η 

τράπεζα αρνήθηκε να επενδύσει στο αρχικό πρόγραμμα.  

 

Παρακάτω επεξηγούνται οι προκλήσεις και οι εκπλήξεις που παρουσιάζονται όταν 

συνεργάζεται ένας ξένος επενδυτής με το κράτος και τις εθνικές κυβερνήσεις, τα 

κίνητρα των οποίων είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

 

3.3.1 Η χρονολογία των γεγονότων  

 

Αρχές του 1992: Η ινδική κυβέρνηση περνά στη βουλή μια σειρά μεταρρυθμιστικών 

πράξεων που επιτρέπουν μια ευρεία αναδιάρθρωση του ινδικού τομέα της ενέργειας. 

Ανοίγει έτσι ο δρόμος  για τη ξένες επενδύσεις στην ενεργειακή υποδομή της Ινδίας.  

Μάιος – Ιούνιος του 1992 : Η Enron και η ινδική κυβέρνηση αρχίζουν τις συζητήσεις 

για την ανάπτυξη ενός προγράμματος  ενέργειας στην  Maharashtra.  

Ιούνιος 1992 – Μάιος 1993: Ένας πρώτος κύκλος των διαπραγματεύσεων 

πραγματοποιείται μεταξύ Enron και του κράτους της Maharashtra.  

Δεκεμβρίου 1993: Μια δεσμευτική συμφωνία το έργο DDP υπογράφεται μεταξύ της 

Enron και του κράτους της Maharashtra. 

Μάρτιος 1995: πραγματοποιούνται οι κρατικές εκλογές στη Maharashtra.  Η 

τρέχουσα κυβέρνηση χάνει από την bJP/Shiv-Sena, έναν συνασπισμό δύο 
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εθνικιστικών πολιτικών κομμάτων που είχαν στηρίξει την προεκλογική τους 

καμπάνια στη λογική «ρίξτε την  Enron στην θάλασσα.»  

Αύγουστος 1995: η Maharashtra ελεγχόμενη πλέον από το συνασπισμό bJP/Shiv-

Sena, ακυρώνει το πρόγραμμα εγκαταστάσεων Dabhol.  

Νοέμβριος - Δεκέμβριος του 1995 : Ένας δεύτερος κύκλος διαπραγματεύσεων αρχίζει 

δεδομένου με την Enron και το κράτος της Maharashtra να ανοίγουν και πάλι τη 

συζήτηση για το μέλλον του προγράμματος. 

Φεβρουάριος 1996: Μια νέα συμφωνία επιτυγχάνεται. 

1999: Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώνεται. Το Dabhol  είναι πλέον σε 

θέση να παράγει ενέργεια  

Μάιος 2001: Η κρατική κυβέρνηση της Maharashtra, που είναι και ο μόνος 

αγοραστής της ενέργειας, κρίνει ότι η  ενέργεια που παράγεται από την  DPP είναι 

πάρα πολύ ακριβή κι έτσι οι εγκαταστάσεις Dabhol κλείνουν.  

Μάιος 2004: Ένας τρίτος κύκλος διαπραγματεύσεων ξεκινά με σκοπό να ανοίξουν εκ 

νέου οι εγκαταστάσεις Dabhol. Από την μια πλευρά είναι οι GE και Bechtel και από 

την άλλη πλευρά είναι η κρατική κυβέρνηση της Maharashtra, η κυβέρνηση της 

Ινδίας, καθώς και Ινδικοί αλλά και ξένοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί.  

Ιούλιος 2005: Επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών 

Μάιος 2006: Το Dadhol ανοίγει και πάλι. 

 

3.3.2. Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων 

 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται οι αρχικές διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία 

μεταξύ της Enron και της κυβέρνησης της Maharashtra. 

 

3.3.2.1 Οι αντίπαλες πλευρές και τα ενδιαφέροντα τους 

 

Η κυβέρνηση της Ινδίας: Η κυβέρνηση της Ινδίας άρχισε την οικονομική 

φιλελευθεροποίηση το 1992. (Μέχρι τότε η Ινδία είχε μια βαρέως ρυθμισμένη 

οικονομία που έδινε μεγάλη έμφαση στην κρατική ιδιοκτησία και μικρή στην  ξένη 

επένδυση. Η κόκα κόλα για παράδειγμα, αποχώρησε από τις Ινδίες σε απάντηση στο 

νόμο του 1973 για το συνάλλαγμα που απαιτούσε οι ξένοι επενδυτές να μειώσουν τις 

εταιρικές συμμετοχές τους σε 40%).  
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Οι λόγοι για τους οποίους η ινδική κυβέρνηση ενδιαφέρονταν  για συνεργασία με την 

Enron ήταν ποικίλοι. Κατ' αρχάς, η κυβέρνηση ανησυχούσε για την δυνατότητα της 

να ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για ενέργεια στις Ινδίες, ιδιαίτερα 

σε ένα ταχέως βιομηχανοποιούμενο κράτος όπως Maharashtra. Επιπλέον, η ινδική 

κυβέρνηση θέλησε να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα Dabhol για να επιδείξει προς 

τους ξένους επενδυτές τη φιλελευθεροποίηση της ινδικής οικονομίας. Ένα επιτυχές 

πρόγραμμα με την Enron θα είχε τη δυνατότητα να μειώσει την απροθυμία της ξένης 

επένδυσης στην Ινδία, η οποία είχε αυξηθεί από τα χρόνια που η Ινδία είχε μια 

εξαιρετικά κλειστή οικονομία, καθώς και από την αρνητική εμπειρία της απόσυρση 

της κόκα κόλα. 

 

Το κράτος της Maharashtra: Η κυβέρνηση της Maharashtra ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα 

για την αποκόμιση μιας αξιόπιστης πηγής ενέργειας που θα διευκόλυνε την ανάπτυξη 

και την εξέλιξη. Η Βομβάη, είναι η μεγαλύτερη πόλη του κράτους της Maharashtra 

(χάρτης 1). Άλλες εκτιμήσεις πρέπει να ήταν η τιμή της ενέργειας και η 

περιβαλλοντική επίδραση των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, αν και δεν είναι 

σαφές αν αυτά τα ζητήματα έλαβαν σημαντική προσοχή κατά τη διάρκεια της 

διαπραγμάτευσης. 
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Σχήμα 3.1: Οι Ινδίες και το κράτος της Maharashtra 

 
H Enron και η Rebecca Mark: Το 1994 η Enron αποτελούσε έναν διαφοροποιημένο 

πάροχο υπηρεσιών στη βιομηχανία φυσικού αερίου. Στην ετήσια έκθεση του 1995 η 

Enron δήλωνε πως το όραμά της ήταν «να γίνει η κορυφαία επιχείρηση ενέργειας 

δημιουργώντας καινοτόμες και αποδοτικές ενεργειακές λύσεις για αναπτυσσόμενες 

οικονομίες που θα προκαλούσαν μικρότερη μόλυνση του περιβάλλοντος 

παγκοσμίως.» Υπό την καθοδήγηση του CEO Kenneth Lay, η επιχείρηση είχε 

αναπτυχθεί γρήγορα και σε μέγεθος και σε φήμη. Στα έτη 1996 ως 2001 κατατάχθηκε 

από την Fortune μέσα στις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις της Αμερικής. Το πρόγραμμα 

Dabhol είχε τη δυνατότητα να προσδώσει στην Enron τη διεθνή αναγνώριση ως 

πρωτοπόρο στα έργα ενεργειακής ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες και να 

προωθήσει τη σταδιοδρομία της 38χρονης Rebecca Mark, Διευθύνουσα Σύμβουλο 

της Enron International.  

 

Τα διεθνή προγράμματα του Enron είχαν μια ιδιαίτερη δομή που είχε ως στόχο να 

μεγιστοποιήσει την επιστροφή χρημάτων από τις  επενδύσεις και να ελαχιστοποιήσει 
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το ρίσκο. Αυτά τα διεθνή προγράμματα ήταν χρηματοδοτούμενα  γεγονός που 

σημαίνει ότι ήταν εγγυημένα από  μακροπρόθεσμες συμβάσεις . Επιπλέον η Enron 

επέμενε σε μεγάλες εγγυήσεις, γεγονός το οποίο σήμαινε πως ο αν ο αγοραστής της 

ενέργειας (στη προκειμένη περίπτωση το κράτος της Maharashtra) δε μπορούσε να 

πληρώσει, η Enron θα ήταν σε θέση να διατηρήσει τα περιουσιακά της στοιχεία. Τα 

προγράμματα της Enron ήταν δεμένα με το Αμερικάνικο δολάριο. Για τις μετατροπές 

ήταν υπεύθυνη είτε η κυβέρνηση είτε κάποιος εξωτερικός μετατροπέας. 

 

Ενδιαφέρον παρουσίαζε το γεγονός ότι, η Rebecca Mark ακολουθούσε μια 

στρατηγική για την Enron που ήταν παραδοσιακή και αποσκοπούσε στην αύξηση του 

κεφαλαίου. Συμπεριελάμβανε την πώληση ή το χτίσιμο των βασικών κομματιών του 

παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος, όπως πετρελαιαγωγούς και εταιρίες διανομής. 

Από την άλλη πλευρά, ο ανταγωνιστής στην ιεραρχία για της Enron είχε διαφορετική 

άποψη.  Πίστευε ότι η επιχείρηση έπρεπε να έχει στη ιδιοκτησία της κάποιο 

περιουσιακό στοιχείο μόνο μέχρι να μάθει τα μυστικά κάποιας δουλειάς κι ότι 

αμέσως μετά έπρεπε να το πουλάει να κάποια καλύτερη ευκαιρία διαφαίνονταν στο 

ορίζοντα.  

 

3.3.2.2. Οι διαπραγματεύσεις 

 

Μεταξύ της 10ης και 20ης του Ιουνίου του 1992 μια ομάδα ανθρώπων της Enron 

συναντήθηκε αρχικά με μια ομάδα ανθρώπων της κυβέρνησης της Ινδίας και μετά με 

μια ομάδα ανθρώπων της κυβέρνησης της Maharashtra και υπέγραψαν ένα μη 

δεσμευτικό σύμφωνο για να δημιουργήσουν την DDP. H Enron υπέβαλλε στις 29 

Αυγούστου του 1992 στις δύο κυβερνήσεις ένα λεπτομερές πλάνο στο οποίο 

προέβλεπε ότι το έργο κόστος $1,3δις θα δημιουργούσε 2250 megawatts ηλεκτρισμού 

από υγροποιημένο φυσικό αέριο τον Δεκέμβριο του 1995. 

 

Στις 12 Δεκεμβρίου 1992, η κυβέρνηση της Maharashtra ενημέρωσε την Enron ότι το 

πρόγραμμα θα έπρεπε να μειωθεί και να χωριστεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη φάση 

που τροφοδοτείται από νάφθα και τη δεύτερη από το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η 

Enron συμφώνησε. Στις 3 Φεβρουαρίου 1993, η κυβέρνηση τους κράτους της 

Maharashtra ενημέρωσε την Enron ότι το πρόγραμμά της είχε εγκριθεί και ότι η 

κυβέρνηση θα υπέβαλλε αίτηση για τη χρηματοδότηση. Η Παγκόσμια Τράπεζα 
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απέρριψε το αίτημα χρηματοδότησης τον Απρίλιο του 1993, λέγοντας ότι το 

πρόγραμμα δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο. Εντούτοις, η κυβέρνηση του κράτους της 

Maharashtra έκανε την τελική εκκαθάριση. Στις αρχές του Δεκεμβρίου του 1993 

υπέγραψε 20ετή συμφωνία αγοράς με την επιχείρηση που δημιουργήθηκε για να 

εκμεταλλευθεί το εργοστάσιο, την εταιρία ενέργειας Dabhol (DPC – Dabhol Power 

Corporation). 

 
3.3.2.3. Τα στοιχεία της 1ης συμφωνίας 

 

Μεταξύ άλλων, η συμφωνία κάλυπτε θέματα όπως η επιστροφή κεφαλαίου, ο όγκος 

της ενέργειας προς πώληση, οι πληρωμές, και η επίλυση διαφωνιών. 

 

Η επιστροφή κεφαλαίου ήταν μια σημαντική ανησυχία για την Enron. Η αρχική 

πρόταση της Enron απαιτούσε 26.5% ROE. Όταν αυτή απορρίφθηκε από το 

γραμματέα χρηματοδότησης της Maharashtra, η Rebecca Mark πρότεινε ότι το 

τυποποιημένο ROE της επιχείρησης που χρησιμοποιούνταν και σε άλλα 

προγράμματα στον αναπτυσσόμενο κόσμο και το οποίο ήταν 30%. Ο γραμματέας 

χρηματοδότησης ανέφερε ότι το τυποποιημένο ROE άλλων προγραμμάτων ενέργειας 

στην Ινδία ήταν 16%. Στο σημείο αυτό, η Mark απείλησε να αποχωρήσει από την 

συμφωνία και τις Ινδίες. Η τελευταία συμφωνία έκλεισε στη τιμή 25.22%. 

 

Αναφορικά με την ποσότητα της ενέργειας, η κυβέρνηση συμφώνησε να αγοραστεί 

ολόκληρη ανεξάρτητα από το αν χρειάζονταν και από το αν υπήρχε πιο φθηνή 

διαθέσιμη ενέργεια.  

 

Αναφορικά με τις πληρωμές, οι κυβερνήσεις της Maharashtra και της Ινδίας 

αποφάσισαν να παρέχουν σιγουριά στην Enron. Αυτό σήμαινε ότι η Enron θα έπαιρνε 

στην κατοχή της κρατικά περιουσιακά στοιχεία, στην περίπτωση που η κυβέρνηση 

δεν κατάφερνε να πληρώσει για την ενέργεια που είχε ζητήσει.  

 

Η επίλυση των διαφωνιών συμφωνήθηκε να γίνεται σύμφωνα με τους Αγγλικούς 

νόμους και υπό διεθνή διαιτησία. Τέλος, ως μέρος της συμφωνίας, η Enron πλήρωσε 

«εκπαιδευτικά δώρα» ύψους $20 εκ. Οι κριτικοί θεώρησαν αυτά τα «δώρα» ως 

δωροδοκία για να «πάρουν» το έργο.  
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3.3.2.4 Οι συνέπειες του πρώτου γύρου 

 

Τον Σεπτέμβριο του 1995 έλαβαν χώρα οι εκλογές στο κράτος της Maharashtra κατά 

τις οποίες κέρδισε συνασπισμός BJP/Shiv-Sena, ο οποίος και ανέλαβε την 

διακυβέρνηση.  Τα δύο αυτά κόμματα εξαιρετικά εθνικιστικά και ήταν αντίθετα στην 

εισαγωγή στις Ινδίες ξένων επενδυτών. Για παράδειγμα, λίγο μετά την ανάληψη της 

διακυβέρνησης άλλαξαν το όνομα της Βομβάης, της μεγαλύτερης πόλης σε Μουμπάι, 

το αντίστοιχο τοπικό. Τον Αύγουστο του 1995 ακύρωσαν το έργο του Dabhol. Η 

Enron αντέδρασε κάνοντας αίτηση για διαιτησία στο Λονδίνο ζητώντας $300εκ.  

 
3.3.3 Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων  

 

Το βασικότερο πρόβλημα της Enron ήταν αν πείσει την κυβέρνηση της Maharashtra 

να κάτσει και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον διευθυντή 

της Dadhol, έγιναν πολλές ενέργειες, άμεσες και έμμεσες προκειμένου να επιτευχθεί 

το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μετά από δύο μήνες επαφών μεταξύ του Kenneth Lee, της 

Rebecca Mark και του πρωθυπουργού αποφασίστηκε οι διαπραγματεύσεις να 

αρχίσουν και πάλι.  

 

Αυτή τη φορά όμως, οι συμμετέχοντες εκ μέρους της κυβέρνησης ήταν ειδικοί επί 

του θέματος και όχι πολιτικοί κι έδωσαν έμφαση στην οικονομική διάσταση του 

θέματος και όχι στην πολιτική. 

 

3.3.3.1 Τα στοιχεία της δεύτερης συμφωνίας 

 

Η δεύτερη συμφωνία διαφοροποιήθηκε σχετικά με την πρώτη αναφορικά με τα 

παρακάτω στοιχεία: 

 

Παραγωγική ικανότητα: Αυξήθηκε από 695 MW σε 826 MW 

Τιμές της ενέργειας: Η τιμή μειώθηκε κατά 1 cent ανά ώρα κιλοβατώρας.  

Κόστη κεφαλαίου: Μείωση από $2.85 δις σε $2.5 δις. 

Ιδιοκτησία : H Enron δέχτηκε να μεταφέρει το 15% της ιδιοκτησίας στη κυβέρνηση 

της Maharashtra.  

 59



Καύσιμα: Το καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα ήταν η νάφθα και 

όχι κάποιο αφιονισμένο πετρέλαιο όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί. 

 

3.3.3.2 Οι συνέπειες του δευτέρου γύρου 

 

Το χρηματοδοτικό σχέδιο της Enron του 1998 για τη φάση ΙΙ, που αφορούσε 

συνολικά $1.87 δισεκατομμύρια και συμπεριελάμβανε πάνω από σαράντα δανειστές, 

κέρδισε το διεθνή έπαινο ως μια από τις καλύτερες διεθνείς συμφωνίες 

χρηματοδότησης που έγιναν ποτέ.  

 

Η Mark όμως έφυγε από την Enron. Το 1999 η πρώτη εγκατάσταση παραγωγής 

ενέργειας Dabhol άρχισε να παράγει ενέργεια. Εντούτοις, η κυβέρνηση της 

Maharashtra αποφάσισε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ότι η ενέργεια της Dabhol 

ήταν πάρα πολύ ακριβή και αρνήθηκε να συνεχίσει να αγοράζει. Οι εγκαταστάσεις 

έκλεισαν τον Μάιο του 2001 και το φθινόπωρο του 2001 η Enron κήρυξε πτώχευση 

και έπαψε ουσιαστικά να υπάρχει ως εταιρική οντότητα.  

 

Τον Απρίλιο του 2004 η GE και Bechtel, που κατείχαν το 10% από την αρχή, 

αγόρασαν το μερίδιο της  Enron (65,5%) μέσω δικαστικού διακανονισμού για 

περίπου $20 εκατομμύρια. 

  

3.3.4 Ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων  

 

3.3.4.1. Οι αντίπαλες πλευρές και τα ενδιαφέροντα τους 

 

GE: Μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο, η GE άρχισε να επεκτείνει τις 

επενδύσεις της στις Ινδίες. Περίμενε το κέρδος από τις επενδύσεις αυτές να αυξηθεί 

από $0.8 δις που ήταν το 2004 σε $3 το 2008. Η GE έψαχνε για ευκαιρίες στις Ινδίες.  

 

Bechtel: Μια από τις πιο παλιές εταιρίες στον κόσμο στο χώρο της εφαρμοσμένης 

μηχανικής, την κατασκευή, και τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το project 

management. Η Bechtel έψαχνε για έναν νομικό διακανονισμό στον οποίο θα 

υποστηρίζονταν τα δικαιώματά της θα αποζημιωνόταν για το κλείσιμο του Dabhol. 
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Η κυβέρνηση της Maharashtra: Αυτό το κράτος είχε γίνει μια από τις ενεργές 

οικονομίες της Ινδίας, με της πρωτεύουσα του την Μουμπάι να θεωρείται η 

οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας. Η γρήγορη εκβιομηχάνιση χωρίς όμως αυτή να 

συνοδεύεται από ανάπτυξης των υποδομών είχε οδηγήσει σε βασικές ελλείψεις 

ηλεκτρικής ενέργειας που απειλούσαν την κρατική οικονομία. 

 

Η κυβέρνηση της Ινδίας: Γνωρίζοντας ότι η Κίνα ήταν μεγάλος ανταγωνιστής στην 

προσέλκυση ξένων επενδυτών, η κυβέρνηση προσπαθούσε να προωθήσει την Ινδία ως 

ένα εξίσου ελκυστικό οικονομικό προορισμό. Το φιάσκο με την υπόθεση του Dabhol 

αποτελούσε ένα σημαντικό εμπόδιο προς αυτή την κατεύθυνση. Η κυβέρνηση ήταν 

επίσης σε θέση να συνειδητοποιήσει ότι χρειάζονταν τις καλές σχέσεις με μια εταιρία 

όπως η GE έτσι ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και να αποκτήσει 

κεφάλαιο για να υλοποιήσει τα μεγάλα έργα υποδομών που τόσο χρειάζονταν. 

 

Οικονομικά ιδρύματα της Ινδίας: Τα τέσσερα μεγαλύτερα οικονομικά ιδρύματα της 

χώρας είχαν αξιώσεις για 9000 crores (10 εκ ρούπιες) ως αρχικό κεφάλαιο και 2500 

crores ως τόκος (το αρχικό κεφάλαιο αντιστοιχεί σε περίπου $1.8δις). Είναι προφανές 

λοιπόν ότι αυτά τα ιδρύματα ήθελαν να δουν κάποια επιστροφή στις επενδύσεις τους.  

 

Οικονομικά ιδρύματα του εξωτερικού: Μεταξύ αυτών ήταν η Overseas Private 

Insurance Corporation (OPIC) η τράπεζα Citibank και η Bank of America.  

 

3.3.4.2. Οι διαπραγματεύσεις 

 

Στους πίνακες 3.1 και 3.2 φαίνεται η ανάλυση των ενδιαφερόντων, των δικαιωμάτων, 

της δύναμης και της BATNA κάθε πλευράς.  
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Εμπλεκόμενο 
μέλος 

Δύναμη Ενδιαφέρον Δικαιώματα 

General 
Electric 

Να συνεχίσει να 
εμποδίζει τη 
λειτουργία της DPC  

Να αποζημιωθεί και να 
διατηρήσει την 
δυνατότητα για 
μελλοντικές 
επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στις 
Ινδίες 

Να μηνύσει 
τις δύο 
κυβερνήσεις 

Bechtel Να συνεχίσει να 
εμποδίζει τη 
λειτουργία της DPC 

Να αποζημιωθεί Να μηνύσει 
τις δύο 
κυβερνήσεις 

Κυβέρνηση 
της Ινδίας και 
του κράτους 
της 
Maharashtra 

 

 

 

 

 

Απαλλοτρίωση της 
ιδιοκτησίας, 
αθέτηση της 
πληρωμής των 
χρωστούμενων, 
συνέχιση της 
παρεμπόδισης της 
λειτουργίας της 
DPC 
 

Να αγοράσει ενέργεια σε 
λογική τιμή, να σώσει 
και να διατηρήσει την 
διεθνή φήμη της, να 
διατηρήσει , να 
διατηρήσει τις σχέσεις 
Ινδίας – ΗΠΑ, να 
εξασφαλίσει το μέλλον 
της FDI, να σώσει το 
πολιτικό της μέλλον.  

Νομικά 
δικαιώματα 

Πίνακας 3.1: Ενδιαφέροντα, δικαιώματα και δύναμη των εμπλεκομένων πλευρών 

 

 
Εμπλεκόμενο 
μέλος 

BATNA Τιμή του σημείου αποχώρησης 

General 
Electric 

Διαιτησία Καθαρή Αξία – Κόστος Προσφυγής – % 
Διαφυγόντος Κέρδους από Δεσμευμένα 
Κεφάλαια  –  % Παρούσα Αξία Πιθανών 
Μελλοντικών Κερδών από Άλλες 
Επιχειρηματικές Δραστηριότητες  

Bechtel Διαιτησία Καθαρή Αξία – Κόστος Προσφυγής – % 
Διαφυγόντος Κέρδους από Δεσμευμένα 
Κεφάλαια  –   

Κυβέρνηση της 
Ινδίας και του 
κράτους της 
Maharashtra 
 

Εξασφάλιση 
ενέργειας από 
άλλες χώρες ή 
αντίστοιχες 
εγκαταστάσεις 

Καθαρή Αξία + Κόστος Προσφυγής + % 
Παρούσα Αξία Χαμένων Οικονομικών 
εισροών + % Χαμένων FDI Κεφαλαίων 

Πίνακας 2: BATNAs και τιμές των σημείων αποχώρησης των εμπλεκόμενων πλευρών 

 

Η μεγάλη πρόκληση ήταν να δεχτούν οι εμπλεκόμενοι να καθίσουν για ακόμη μία 

φορά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αρκετοί παράγοντες βοήθησαν σ’ αυτό.  

 62



 

Τον Μάιο του 2004 η GE και η Bechtel υπέβαλαν αίτηση για διαιτησία στο Λονδίνο 

ζητώντας $6.2 δις, γεγονός που ώθησε την κυβέρνηση της Ινδίας να αρχίσει και πάλι 

τις συζητήσεις. Επιπλέον, στην Μουμπάι πραγματοποιούνταν καθημερινά διακοπές 

του ρεύματος ακόμα και για 8 ώρες συνεχόμενα σε βιομηχανικές περιοχές όπως η 

Pune, η Nasik και η Aurangabad. Τέλος εξεγέρσεις γίνονταν σε πολλές πόλεις από 

πολίτες που διαμαρτύρονταν για τις διακοπές ρεύματος.   

 

Τον Ιανουάριο του 2005 Ινδοί δανειστές συμφώνησαν να αγοράσουν το μερίδιο 

δανεισμού ξένων δανειστών. Η συναλλαγή αυτή ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2005. 

Επίσης τον Ιούλιο του 2005 η GE και η Bechtel συμφώνησαν με τις δύο κυβερνήσεις 

και ως μέρος αυτής της συμφωνίας αποφάσισαν να αποσύρουν την αίτηση για 

διαιτησία.  

 

Τελικά η οικονομική συμφωνία που έκλεισε η GE είναι μάλλον καλύτερη από αυτή 

που έκλεισε η Bechtel. H GE πήρε ως αποζημίωση για το Dabhol $145 εκ, ενώ η 

Bechtel πήρε $160 εκ. Η GE όμως κέρδισε και ένα συμβόλαιο για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στη νέα εταιρία που θα διοικούσε το Dabhol, καθώς και 

για εφοδιασμό της εταιρίας αυτής (η GE παράγει τουρμπίνες). Σε αντάλλαγμα, η GE 

συμφώνησε να επαναεπενδύσει τα $145 εκ. σε μελλοντικά έργα στην Ινδία. Όπως 

φαίνεται λοιπόν, η GE είχε πιο μακροπρόθεσμα συμφέροντα στην Ινδία.  
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3.4 Nokia και Motorola εναντίον Telsim 

 

Με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας ξεκίνησαν να 

δανείζουν χρήματα σε εταιρίες πελατών και ειδικά σε αναπτυσσόμενες αγορές, όπως 

αυτές της Τουρκίας, της Κίνας και της Λατινικής Αμερικής όπου οι υπάρχουν 

λαμπρές ευκαιρίες ανάπτυξης. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται πιστωτική 

χρηματοδότηση. Πρόκειται για την περίπτωση στην οποία έμποροι εξοπλισμού 

δανείζουν χρήματα σε εταιρίες οι οποίες σε αντάλλαγμα θα αγόραζαν προϊόντα από 

τον δανειστή και θα χρησιμοποιούσαν τα έσοδα από τον εξοπλισμό και τα λεπτά 

ομιλίας για την αποπληρωμή του δανείου. Με πιο απλά λόγια, ο κάτοχος της 

τεχνολογίας, πουλά τον εξοπλισμό και δανείζει χρήματα. Ο αγοραστής, οι εταιρίες 

δηλαδή, υποχρεούται να αγοράζει εξοπλισμό μόνο από τη συγκεκριμένη εταιρία και 

να χρησιμοποιεί τα έσοδα από την πώληση των λεπτών ομιλίας και του εξοπλισμού 

σε πελάτες για την αποπληρωμή του δανείου. 

 

Δύο από τις μεγαλύτερες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, η Motorola (Αμερική) και η 

Nokia (Φιλανδία) αποφάσισαν να ασχοληθούν με αυτό το εγχείρημα στην Τουρκία. Η 

Nokia μπήκε για πρώτη φορά στη αγορά της Τουρκίας την δεκαετία του 1960 και η 

Motorola την δεκαετία του 1990. Παρά την καλή εμπειρία που είχαν η εταιρίες αυτές, 

αλλά και άλλες στην εν λόγω χώρα, η Nokia και η Motorola χρειάστηκε να μάθουν 

την τέχνη της διαπραγμάτευσης και της επίλυσης διαφωνιών σε ένα περιβάλλον 

Τούρκικης κουλτούρας, κουλτούρας δηλαδή με αρκετές και σημαντικές διαφορές από 

την δική τους.  

 

Παρακάτω λοιπόν θα περιγραφεί η εμπειρία των δύο αυτών εταιριών με τον 

Τουρκικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας, την Telsim Mobil Telekomunikasyon. Θα 

περιγραφεί όλο το ιστορικό, από τη αρχική συμφωνία για παροχή τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού στην Telsim μέχρι τις προσπάθειες για τον περιορισμό της οικονομικής 

καταστροφής της Telsim όταν αυτή αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του 

δανείου για άλλες λειτουργίες και μετά αρνήθηκε να το αποπληρώσει. Οι 

ανταγωνιστές και αντίπαλοι στην αρχή, Nokia και Motorola αναγκάστηκαν να 

ενώσουν τις δυνάμεις τους προκείμενου να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. 
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3.4.1 Το υπόβαθρο 

 

Η Τουρκική οικονομία είναι επιρρεπής σε απότομες διακυμάνσεις και υψηλό 

πληθωρισμό. Μερικές πλούσιες και ισχυρές οικογένειες ελέγχουν ένα μεγάλο 

ποσοστό ιδιοκτησίας, ενώ ο αναλφαβητισμός εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολύς 

σημαντικό πρόβλημα. Οι αναλφάβητοι αποτελούν το 13.5 % του πληθυσμού, ενώ οι 

φοιτητές θεωρούνται μια τυχερή μειονότητα. Η διαφθορά αποτελεί επίσης ένα άλλο 

σημαντικό πρόβλημα. Από όλα τα παραπάνω λοιπόν, γίνεται προφανές ότι η 

επιχειρηματική δραστηριοποίηση στην Τουρκία απαιτεί διασυνδέσεις με τους 

κατάλληλους ανθρώπους από τις ισχυρές οικογένειες και τους επιχειρηματίες μέχρι 

και τους πολιτικούς. Η μεσογειακή κουλτούρα υπερισχύει στην Τουρκία, γι’ αυτό και 

οι Ιταλοί επιχειρηματίες είναι αυτοί που τα καταφέρνουν καλύτερα.  

 

Κατά την περίοδο που διαδραματίζονταν τα γεγονότα, η Telsim ήταν μέρος μια 

μεγάλης οικογενειακής συγχώνευσης επιχειρήσεων της Uzan Holding. Εκτός από την 

Telsim, η Uzan Holding περιελάμβανε άλλες 219 εταιρίες, μεταξύ των οποίων ήταν 

τηλεοπτικοί σταθμοί, εταιρίες ενέργειας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τράπεζες 

όπως η Imar Bank. 

 

Επίσης, την ίδια περίοδο, η οικογένεια Uzan ήταν αναμεμειγμένη και με την 

πολιτική. Ο Cem Uzan γιός του Kemal Uzan, κεφαλή της οικογένειας και της Uzan 

Holding, ήταν αρχηγός του πολιτικού κόμματος Genc στις εκλογές του 2002. 

Εφαλτήριο για τις εκλογές αυτές είχε αποτελέσει η αποτυχημένη οικονομική πολιτική 

της προηγούμενης κυβέρνησης κι έτσι οι καμπάνιες των περισσότερων κομμάτων 

έδιναν έμφαση στην οικονομία, την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις 

μεταξύ ΗΠΑ και Ιράκ.  

 

Το κόμμα του Cem διεξήγαγε μια εξαιρετικά πατριωτική καμπάνια κι έδωσε πολλές 

υποσχέσεις σχετικά με την οικονομία. Παρόλα αυτά, το εν λόγω κόμμα δεν κατάφερε 

να συγκεντρώσει το απαιτούμενο για την είσοδο στη Βουλή 10% των ψήφων 

(συγκέντρωσε ποσοστό 7.2%) κι έτσι έμεινε εκτός. Αν ο Cem Uzan είχε εκλεχτεί 

βουλευτής θα ήταν αδύνατον για κάποιον να το μηνύσει, κάτι που για πολλούς 

θεωρήθηκε ο βασικός λόγος για την κάθοδό του στον πολιτικό στίβο.  
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3.4.2 Τα γεγονότα 

 

3.4.2.1 Οι συμφωνίες της Telsim και η αθέτησή τους 

 

Τόσο η Nokia όσο και η Motorola έκανα ξεχωριστές συμφωνίες με την Telsim. Η 

Motorola δάνεισε στην Telsim $2 δις το 1998 και η Nokia $700 εκ. το 2000. Τα 

χρήματα αυτά επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση σταθμών, 

τηλεφώνων και άλλου εξοπλισμού απαραίτητου για τη δημιουργία του ασύρματου 

δικτύου. Ως εξασφάλιση του δανείου, η οικογένεια έδωσε ενέχυρο το 66% της Telsim 

στην Motorola και το 7.5% στη Nokia.   

 

Αφού έλαβε τα χρήματα του δανείου, η οικογένεια Uzan, κατάφερε με κάποιους 

χειρισμούς να μειώσει τα ποσοστά των δύο εταιριών στην Telsim σε 22%  και 2.5% 

αντίστοιχα. Αυτό το πέτυχε με την έκδοση νέων μερισμάτων. Κανονικά, προκειμένου 

να γίνει κάτι τέτοιο σε μια εταιρία, πρέπει να γίνει συμβούλιο των μετόχων, οι οποίοι 

με ψήφο θα εγκρίνουν ή όχι την έκδοση νέων μερισμάτων. Ο Uzan προκειμένου να 

αποφύγει να μάθουν οι δύο εταιρίες για την συνεδρίαση των μετόχων, την 

ανακοίνωσε σε μικρές εφημερίδες της Τουρκίας, τις οποίες αποκλείεται να διάβαζαν 

οι αντιπρόσωποί τους. Εν τη απουσία λοιπόν της Motorola και της Nokia, οι 

υπόλοιποι μέτοχοι συνεδρίασαν και αποφάσισαν την αύξηση των μετοχών της 

εταιρίας.   

 

Νομικά, σε μια τέτοια περίπτωση, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να επενδύσουν ένα 

επιπρόσθετο χρηματικό ποσό αναλογικά με το αρχικό τους μερίδιο. Ο Cem Uzan το 

έκανε, ενώ οι δύο εταιρίες που απουσίαζαν δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν κάτι 

αντίστοιχο.  

 

Τον Ιούνιο του 2000 η Telsim αθέτησε τις οφειλές της προς την Motorola. Η 

Motorola από την πλευρά της δημοσιοποίησε το θέμα τον Ιούλιο του 2001, 

ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να κινηθεί δικαστικά εναντίον της εταιρίας 

τηλεπικοινωνιών Telsim. 
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3.4.2.2 Η τράπεζα Imar και η ανάμειξή της στην τραπεζική βιομηχανία της 

Τουρκίας 

 

Όταν η Telsim σταμάτησε να πληρώνει τις οφειλές της στην Motorola και στην Nokia 

έγινε προφανές σε όλους πως η οικογένεια Uzan αντιμετώπιζε οικονομικά 

προβλήματα και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις της. Η τράπεζα Imar, ιδιοκτησία της 

οικογένειας έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο στη χρηματοδότηση των υπόλοιπων εταιριών 

της οικογένειας. Η τράπεζα αυτή είχε προσελκύσει τις καταθέσεις πολλών 

μεμονωμένων πολιτών προσφέροντας αβέβαια οφέλη όπως επιτόκια 15% για 

καταθέσεις σε Ευρώ ή δολάρια Αμερικής. Η τράπεζα χρησιμοποιούσε αυτές τις 

καταθέσεις για να βοηθήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των υπόλοιπων 

επιχειρήσεων της οικογένειας, μία από τις οποίες ήταν και η Telsim.  

 

Κάτι τέτοιο ήταν δυνατόν, καθώς είχε επαναληφθεί και από άλλες τουρκικές τράπεζες 

τις προηγούμενες δεκαετίες. Μακροοικονομικές ανισορροπίες που παρατηρήθηκαν το 

1994 οδήγησαν στην υπερβολικά εμπιστοσύνη από πλευράς των Τουρκικών 

τραπεζών προς τα ξένα νομίσματα. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεχιζόμενης 

ανάληψης ρίσκου, ήταν οι τουρκικές τράπεζες να μην είναι πλέον σε θέση να 

ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τις ξένες τράπεζες.  

 

Τον Ιανουάριο του 2000, η αλληλεπίδραση ενός αδύναμου και ρισκαδόρικου 

τραπεζικού τομέα και της υπερβολικής εμπιστοσύνης προς την εισροή χρημάτων με 

υπερβολικές απαιτήσεις απόδοσης έφεραν την Τουρκία σε μια εξαιρετικά ευάλωτη 

κατάσταση.  

 

Η τράπεζα Imar δεν χρεοκόπησε κατά την μεγάλη τραπεζική κρίση του 2001. 

Παρόλα αυτά, η τουρκική κυβέρνηση άρχισε να παρακολουθεί τις δραστηριότητές 

της Αρχής για τη παρακολούθηση των τραπεζών που ιδρύθηκε το 2000 (Banking 

Regulation and Supervision Authority). Από τον Ιούνιο του 2001 και μετά, η Αρχή 

αυτή υποχρέωσε την τράπεζα να δεχτεί έναν αντιπρόσωπό της στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Η τράπεζα όμως κατάφερε να κρατήσει τον αντιπρόσωπο αυτό στο 

σκοτάδι σχετικά με την πραγματική κατάσταση μέχρι το τέλος του 2003.  
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3.4.2.3. Η Motorola και η Nokia ζητούν αποζημίωση 

 

Στο μεταξύ η Motorola και η Nokia είχαν αρχίσει να κινούνται δικαστικά. Τον 

Ιανουάριο του 2002 υπέβαλαν από κοινού μήνυση στο Δημόσιο Δικαστήριο της Νέας 

Υόρκης με την κατηγορία ότι οι ιδιοκτήτες της Telsim, η οικογένεια Uzan, πήραν 

δάνεια τα οποία δεν είχαν ποτέ σκοπό να αποπληρώσουν. Οι δύο εταιρίες 

παρουσίασαν ένα κατάλογο με δεκατρείς παρανομίες της Telsim, με την Motorola να 

ζητά αποζημίωση ύψους $2 δις και την Nokia αποζημίωση ύψους $700 εκ. για τις 

ζημίες που είχαν υποστεί.  

 

Η μήνυση έγινε εναντίον του Kemal Uzan, αρχηγού της οικογένειας, καθώς και 

εναντίον άλλων μελών της οικογένειας, τριών επιχειρήσεων που ελέγχονταν από την 

οικογένεια και μία ακόμα κοντινή και συνεργαζόμενη με την οικογένεια επιχείρηση. 

Ακολούθησαν κι άλλες μηνύσεις, στο Λονδίνο (εκ μέρους της Motorola) και στην 

Ζυρίχη (εκ μέρους της Nokia) με σκοπό να αποσπάσουν οι δύο επιχειρήσεις κι αλλά 

περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Uzan. Στο τέλος του 2003, το αμερικάνικο 

δικαστήριο δικαίωσε τις δύο εταιρίες, με τα δικαστήρια του Λονδίνου και της 

Ζυρίχης να ακολουθούν με αντίστοιχες αποφάσεις στις αρχές του 2004.   

 

3.4.2.4. Η οικογένεια Uzan αρνείται να πληρώσει 

 

Παρά τις αποφάσεις των δικαστηρίων, η οικογένεια Uzan αρνούνταν να πληρώσει, 

αμφισβητώντας την εγκυρότητα των αποφάσεων και απαιτώντας να λυθεί η διαφωνία 

με διαιτησία από τριμελή επιτροπή στην Ελβετία (αυτή ήταν και η φόρμουλα 

επίλυσης πιθανής διαφωνίας που υποδείκνυε και το αρχικό συμβόλαιο).  Η οικογένεια 

υπέβαλε επίσης μια σειρά μηνύσεων στην Τουρκία οι οποίες όμως δεν έγιναν 

αποδεκτές. Σύμφωνα με την οικογένεια, οι διώξεις εναντίον τους οφείλονταν στη 

ολοένα αυξανόμενη δημοτικότητα του κόμματος του Cem Uzan (μετά τις εκλογές του 

2002, ο Cem Uzan είχε επιτεθεί επανειλημμένος στον πρωθυπουργό  Erdogan, τόσο 

πολιτικά όσο και προσωπικά, κυρίως μέσω των ιδιόκτητων από την οικογένεια 

τηλεοπτικών σταθμών). 

 

 68



Παρόλο που τα δικαστήρια είχαν δώσει το δικαίωμα στη Motorola και την Nokia να 

κυνηγήσουν τα χρήματά τους, η ιδιοκτησία της οικογένειας βρίσκονταν μέσα στη 

Τουρκία, ενώ η αξία της ιδιοκτησίας εκτός Τουρκίας δεν έφτανε ούτε κατά διάνοια το 

επιθυμητό ποσό. Επιπλέον πολλά από τα μέλη της οικογένειας, καθώς και μέλη του  

διοικητικού συμβουλίου είχαν εξαφανιστεί και ήταν αδύνατο να τους προσεγγίσει 

κανείς. Έτσι, και οι δύο εταιρίες έχασαν την ελπίδα ότι θα αποζημιωθούν κάποια 

στιγμή, γεγονός που απεικονίζεται και στις ετήσιες οικονομικές τους αναφορές όπου 

παρουσίαζαν τεράστια έξοδα λόγω μη συλλεγμένων εσόδων. 

 

Στο τέλος του 2003, η Τουρκική κυβέρνηση, υπό την προεδρία του Recep Tayyip 

Erdogan, ανακάλυψε πως από το ταμείο της τράπεζας Imar έλειπε ποσό ύψους $6.2 

δις. Με την μεγαλύτερη τραπεζική απάτη που είχε γίνει ποτέ στον κόσμο ως αφορμή, 

το Τουρκικό Ίδρυμα Παρακαταθηκών και Δανείων (Turkish Savings and Deposit 

Insurance Fund – TMSF) αποφάσισε να αναλάβει δράση.  

 

3.4.2.5. Η Τουρκική κυβέρνηση αποφασίζει να αναλάβει δράση 

 

 Μετά την μεγάλη αυτή απάτη η τράπεζα Imar προφανώς κατέρρευσε. Έτσι, το 2004, 

η TMSF, πήρε την ιδιοκτησία όλων των επιχειρήσεων της οικογένειας, 

συμπεριλαμβανομένης και της Telsim, καθώς και όλης της υπόλοιπης ιδιοκτησίας. 

Ακόμα όμως και η TMSF δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένη, αφού το ποσό το οποίο 

ισχυριζόταν ότι της χρωστούσε η οικογένεια άγγιζε τα $6 δις. Πέρα από αυτό το 

όφελος, η οικογένεια χρωστούσε περίπου $600 - $700 εκ σε άλλες υπηρεσίες της 

κυβέρνησης, με αποτέλεσμα, η συνολική της οφειλή να ανέρχεται στα $10 δις.  

 

Έτσι, η Motorola, η Nokia και η TMSF αναγκάστηκαν να καθίσουν στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων για να διευθετήσουν το πώς θα μοιράζονταν τις ιδιοκτησίες και 

τις καταθέσεις της οικογένειας, ανάλογα με το ποσό που είχε να λαμβάνει η καθεμία. 

Το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών ήταν να μοιραστεί η περιουσία σύμφωνα με 

την εξής φόρμουλα: η Motorola θα έπαιρνε το 20%, η Nokia το 7.5% και η TMSF το 

72.5%. Επιπλέον η Motorola έλαβε μια επιταγή των $500 εκ. Τελικά η Telsim 

αγοράστηκε από την Vodafone τον Δεκέμβριο του 2005 προς $4.55 δις.  
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3.4.3. Τα συμπεράσματα. 

 

Παραπάνω παρουσιάστηκε μια περίπτωση επιχειρηματικής δραστηριότητας μεγάλων 

εταιριών σε αναπτυσσόμενες οικονομίες. Αυτό όμως που παρουσιάζει ενδιαφέρον δεν 

είναι η συμφωνία αυτή καθ’ αυτή, αλλά οι λόγοι για τους οποίους είχε αυτή την 

άσχημη εξέλιξη. 

 

Η Motorola είχε προσπαθήσει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στην Τουρκία 

πριν από την περίπτωση της Telsim. Τα ενδιαφέροντα και συμφέροντα της ήταν 

ξεκάθαρα. Η τουρκική αγορά με έναν πληθυσμό 70 εκ. ανθρώπων και διψήφιο 

προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης για πολλά από τα επόμενα χρόνια αποτελούσε 

σίγουρα πειρασμό. Επιπλέον, η επιτυχημένη είσοδος στη Τουρκική αγορά, θα είχε ως 

αποτέλεσμα να προκύψουν αντίστοιχες επιχειρηματικές ευκαιρίες στις γειτονικές 

χώρες όπως είναι η Γεωργία, η Αρμενία, το Ιράν, το Ιράκ και η Συρία.  

 

Παρόλα αυτά, είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι η Ericsson, η σουηδική εταιρία με 

το μεγαλύτερο παγκοσμίως μερίδιο αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, διέθεσε 

συνολικά $2 δις για όλες τις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητές της σε 

αναπτυσσόμενες αγορές. Η Motorola από την άλλη πλευρά διέθεσε όλο αυτό το ποσό 

σε μία μόνο επένδυση.  

 

Αυτό λοιπόν ήταν και το μεγαλύτερο λάθος της Motorola. Οι επενδύσεις σε 

αναπτυσσόμενες χώρες είναι μια κοινή πολιτική για όλες τις μεγάλες εταιρίες. Οι 

επενδύσεις όμως αυτές πρέπει να γίνονται μετά από ενδελεχή έρευνα της εν λόγω 

αγοράς και κυρίως με σύνεση. Η Motorola θα μπορούσε να είχε επιλέξει και κάποιες 

άλλες χώρες ή κάποια άλλη εταιρία στην ίδια χώρα για να επενδύσει και όχι να 

επενδύσει ένα τόσο μεγάλο ποσό σε μία δραστηριότητα.  

 

Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Τουρκία μαστίζεται από το φαινόμενο της 

διαφθοράς. Το γεγονός αυτό έπρεπε να έχει ληφθεί πιο σοβαρά υπόψη από τους 

υπεύθυνους. Είναι ανεπίτρεπτο για μια εταιρία τέτοιου βεληνεκούς (το ίδιο ισχύει 

βεβαίως και για τη Nοkia) να χάνει ένα τόσο μεγάλο ποσό απλώς και μόνο γιατί δεν 

ενημερώθηκε για το κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο. Είναι γνωστό παγκοσμίως ότι η 

Τούρκικη κουλτούρα είναι πλούσια σε τέτοιες υποχθόνιες και «πλάγιες» 
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συμπεριφορές και τακτικές. Όλα αυτά τα θέματα θα έπρεπε με κάποιο τρόπο έχουν 

προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του συμβολαίου.  

 

Τέλος ένα γεγονός που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το ότι η TMSF ενώ θα 

μπορούσε να είχε κρατήσει η ίδια όλη την ιδιοκτησία της οικογένειας ως 

αποπληρωμή των οφειλών της προς αυτήν, αντίθετα δέχτηκε να διαπραγματευτεί με 

τις δύο μεγάλες εταιρίες και να τους παραχωρήσει ένα καθόλου ευκαταφρόνητο 

μερίδιο της περιουσίας ως αποζημίωση.  

 

Εκ πρώτης όψεως η κίνηση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εντελώς χαζή και 

λανθασμένη. Η περιουσία της οικογένειας που πέρασε στα χέρια της TMSF δεν 

έφτανε για να καλύψει ούτε τα χρέη προς αυτήν, πολύ δε περισσότερο για τα χρέη 

προς τις δύο εταιρίες. Επίσης, οι δύο εταιρίες είχαν ήδη γράψει τις απώλειες τους 

στους οικονομικούς απολογισμούς, γεγονός που κατά κάποιο τρόπο υποδείκνυε την 

αποδοχή της ήττας τους και την παραίτηση τους από οποιαδήποτε περαιτέρω 

διεκδίκηση των οφειλών.  

 

Παρόλα αυτά, η κίνηση της TMSF κρίνεται εξαιρετικά έξυπνη από 

διαπραγματευτικής πλευράς. Εάν οι δύο εταιρίες αποχωρούσαν από το τουρκικό 

σκηνικό με τόσο μεγάλες απώλειες το σίγουρο είναι πως δεν θα επέστρεφαν ποτέ. 

Και το χειρότερο είναι πως μαζί μ’ αυτές, θα αποθαρρύνονταν και όλες οι άλλες 

μεγάλες εταιρίες τόσο του χώρου όσο και άλλων επιχειρηματικών τομέων. Η εξέλιξη 

αυτή είναι προφανώς καταστρεπτική για μια αναπτυσσόμενη οικονομία. Βασικός 

μοχλός ανάπτυξης τέτοιων οικονομιών είναι οι ξένες επενδύσεις.  

 

Με την κίνηση της αυτή λοιπόν, η TMSF προσπάθησε κατά κάποιο τρόπο να 

«χρυσώσει το χάπι» για τις δύο εταιρίες και να μην τις αφήσει να φύγουν εντελώς 

δυσαρεστημένες. Έδειξε επιπλέον σε όλο τον κόσμο ότι η Τουρκία δεν είναι ένα 

ακυβέρνητο κράτος. Ακόμα και να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν σκοπό να 

εξαπατήσουν, η κυβέρνηση είναι εκεί για να παρέμβει και να αποδώσει δικαιοσύνη.  

 

Η αποτελεσματικότητα άλλωστε αυτού του χειρισμού της Τουρκικής κυβέρνησης 

φάνηκε άλλωστε και από την τόσο άμεση νέα επένδυση που έγινε από μια άλλη 

μεγάλη εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της Vodafone. 
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Η Vodafone όπως ήδη αναφέρθηκε έσπευσε αμέσως μετά την επίλυση του ζητήματος 

να αγοράσει την Telsim και να ξεκινήσει την αναμόρφωσή της.  
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