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Abstract
'Negotiation has arisen since ancient times, with the desire of people belonging to different
cultures to solve their own problems, regulate agreements, and resolve conflicts within their own
community or others. This article aims to explore the process of negotiation as a common
decision-making process in which the parties, with initially opposed positions and conflicting
interests, reach a mutually beneficial benefit and a satisfactory final settlement. It normally includes
dialogue on problem solving, discussions on chosen themes, and negotiation and sharing of
concessions based on the use of competitive tactics.
What is interesting, however, is how the cultural factors will influence the different approaches
of the negotiations in a multicultural context. We will be starting by approaching examples that
explore how culture has determined how people have managed international conflicts. In other
words, it is remarkable to see how culture forms the individual interpretation of behavior by
individuals and their style of interaction with others as a different culture that always brings
different procedures, ways of planning and control, decision-making and communication.
All in all, it is true to conclude that the cultural factor is an obvious component of the
negotiation process, whereas components such as nationality and ethnicity need to develop beyond
traditional approaches, so that counterparts can achieve successful co-ordination while dealing with
different cultural backgrounds'.
Keywords: negotiations, diplomacy, diplomatic relations, cultures, cultural values,
decision-making process, conflicts, agreements, international negotiations arena; cross-cultural’s
influence on negotiations;

Negocierea a apărut încă din cele mai vechi timpuri, având ca miză dorinţa
oamenilor care aparţineau diverselor culturi, de rezolvare a propriilor probleme,
reglementare a acordurilor şi soluţionare a conflictelor din cadrul propriei
comunităţi sau a altora. Aşa cum observă Scott Burchill şi Andrew Linklater (2009),
negocierile reprezintă „un proces în care două sau mai multe părţi ajung într-un
aranjament reciproc acceptabil în care nu există niciun acord asupra a ceea ce este
cel mai bun argumentat în orice teorie; negocierea este, prin urmare, instrumentul
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de a ajunge la acorduri în care acestea lipsesc, fie prin compromis, fie prin negociere directă asupra clarificării şi punerii în aplicare”.
În viziunea sa, Henry Kissinger consideră negocierea mai mult ca „un proces
de combinare a poziţiilor conflictuale într-o poziţie comună, în conformitate cu o
regulă de decizie a unanimităţii, un fenomen în care rezultatul este determinat de
proces” (Kissinger, 1969: 212). Ca o completare, ar merita menţionat faptul că
„procesul de negociere este unul continuu”, în care oricare dintre părţile implicate
ar putea pune capăt întregului proces de negociere, obligând astfel pe toţi să reia
procesul” (Kaplan, 2010: 13).
În consecinţă, poziţiile de mai sus cuprind, în esenţă, argumentaţia lui Albin
(2001, p. 1) care vede procesul de negociere ca un proces comun de luare a
deciziilor în care părţile, cu poziţii opuse iniţial şi interese conflictuale, ajung la un
beneficiu reciproc avantajos şi un acord satisfăcător pe final. În mod normal, acesta
include dialogul privind rezolvarea problemelor, discuţiile pe temele alese, precum
şi negocierea şi schimbul de concesii având la bază utilizarea unor tactici
competitive”.
Interesantă este însă maniera prin care factorii culturali vor influenţa diferitele
abordări ale negocierilor într-un context multicultural. Merită să începem prin
abordarea unor exemple care explorează modalitatea în care cultura a determinat
modul în care oamenii au gestionat situaţiile conflictuale pe plan internaţional. Cu
alte cuvinte, este remarcabil să observăm cum, cultura formează interpretarea
individuală a comportamentului de către indivizi şi stilul lor de interacţiune cu
ceilalţi, ca o cultură diferită, care aduce întotdeauna diferite proceduri, moduri de
planificare şi control, procese decizionale şi comunicare (Schneider şi Barsoux,
2003).
Din punct de vedere istoric, indivizii din Europa, Asia, Africa, Orientul
Mijlociu şi America de Nord şi de Sud au avut întotdeauna relaţii comerciale,
culturale şi diplomatice între ele (Brook, 1978; Wallerstein, 1976). Ca şi consecinţă,
societăţile au devenit în zilele noastre multiculturale tocmai datorită imigraţiei
acestora din alte locuri, conducând la o extindere a modului în care indivizii din
alte ţări s-au contactat într-un grup nou care, de regulă, are ca rezultat final,
beneficii reciproce (Fagan, 1984).
Cu alte cuvinte, potrivit lui Friedman (2007), un individ dintr-o altă cultură
are probabilitatea să deţină valori şi obiective diferite în cadrul unui contact
intercultural, deoarece „globalizarea nu numai că face lumea mai mică, dar aduce
oameni împreună, care până acum nu au făcut contact direct” astfel, la o scară mai
largă, poate conduce la culturi care sunt mai tolerante şi care acceptă conflicte mult
mai uşor decât altele şi invers.
În consecinţă, Tinsley subliniază că, nu este surprinzător faptul că cercetarea a
constatat că „strategiile de negociere a conflictelor variază în funcţie de fundalul
cultural şi de valorile culturale ale fiecăruia”. Aşa cum am observat, cultura este
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ceea ce ne face indivizi unici şi interesanţi (Geert Hofstede 2010) şi este văzută ca
un set de „reguli nescrise despre modul în care facem anumite lucruri diferite de la
un grup la altul şi tocmai de aceea, adeseori, cultura separă grupurile de oameni”.
În urma numeroaselor studii s-a evidenţiat că negocierile în UE se bazează pe
un „cod de decenţă” specific (Kerremans 1996: 223) şi o „cultură a compromisului”
(Lewis 1998). Cu toate acestea, întrucât negocierile sunt un proces care necesită o
experienţă pe termen lung, noile state membre care au aderat recent la UE, cum ar
fi Croaţia, pot negocia în mod diferit comparativ cu statele membre europene mai
vechi. În lumea noastră, aflată în schimbare rapidă, influenţa interculturală asupra
negocierilor este astfel substanţială.
Conştientizarea modului în care cultura poate afecta procesul de negociere,
având în acelaşi timp informaţii clare cu privire la cultura altui partid, va permite o
pregătire mai concentrată, un mod mai flexibil şi mai adecvat de negociere şi mai
multe acorduri pozitive. Astfel, negociatorii globali eficienţi trebuie să fie pregătiţi
făcând referinţă la factorii culturali ai altor ţări pentru a se adapta eficient la
realităţile dinamicii culturale şi a modelelor din domeniu. (McGoldrick, Giordano
şi Garcia-Preto, 1982, 2002).
Mai mult decât atât, fiecare cultură include valori extreme – indivizi care diferă
considerabil de model şi în afara clusterului cultural. De exemplu, un negociator
dintr-o ţară în curs de dezvoltare, care a studiat în Europa şi a petrecut o parte
semnificativă a vieţii sale acolo, poate avea cu siguranţă mai multe în comun cu
colegii din Europa decât cu colegii din ţara de origine. Cohen subliniază că nu
fiecare problemă este negociabilă (Cohen., 2001). Astfel, o noţiune rigidă cu privire
la forma culturală a grupurilor ar putea avea efect în „stereotipuri inexacte,
nedreptate crudă şi acţiuni potenţial dezastruoase” (Kahane, 2003, p. 7).
Este demn de remarcat faptul că negociatorii din culturile de context înalt, cum
ar fi Coreea sau Vietnam, îşi vor concentra mai mult atenţia asupra contextului,
„diferite indicii nonverbale şi citite între linii”. Pe de altă parte, avem negociatorii
pentru culturile cu context scăzut, cum ar fi Germania sau Canada a căror atenţie
se focusează „la ceea ce este clar spus şi scris în documentaţia scrisă formală a
tuturor acordurilor”. (Smith, 1989; Sunshine, 1990).
Ca şi cazuistică, aşa cum a descris (Kahane 2003), un negociator din Italia (în
cazul în care din punct de vedere cultural, expunerea emoţiilor este acceptată)
poate perturba o pereche britanică, care are o abordare emoţională scăzută. În plus,
negociatorii care se concentrează mai mult pe orientarea pe termen scurt, cum ar fi
SUA, ar putea fi uimiţi dacă omologul său egiptean continuă să abordeze acţiunile
care au avut loc în trecut. Cu toate acestea, deoarece nici una din abordările
negocierilor de mai sus nu este corectă sau greşită, acestea însă acordă
complexitate şi dezorientare semnificativă unui proces deja dificil (Sunshine, 1990).
Cu toate acestea, în ansamblul negocierilor internaţionale, potrivit unor
analişti precum Hofstede (1984), este util să înţelegem, înainte de aderarea la
procesul de negociere, care este „spectrul de orientări ale culturilor – care vizează
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individualismul sau colectivismul cu privire la cultura proprie a negociatorului”.
Desigur, acesta din urmă este mai probabil să utilizeze o abordare confruntativă
cum ar fi de exemplu, indivizi din Asia, Orientul Mijlociu şi din America Latină,
care sunt mai înclinaţi spre o perspectivă armonioasă asupra conflictului (Ayoko B,
& Hartel, C. E. J. 2006).
Deoarece calitatea relaţiilor este de obicei crucială în ceea ce priveşte succesul
sau eşecul negocierilor, analiza modului în care sunt decise, continuate sau
deteriorate relaţiile pozitive de negociatori între culturi este critică.
De exemplu, potrivit lui (Kaplan, 2005), „germanii nu înţeleg culturile şi
sensibilităţile membrilor culturii centrale europene sau turceşti”, în timp ce ruşii nu
reuşesc să se adapteze modelelor şi aspiraţiilor culturale ale georgienilor, rezidenţi
ai Crimeei. În consecinţă, Hall şi Hall, (1990, p. 35) au subliniat că abordările
germane în procesul de luare a deciziilor sunt lente şi laborioase, iar odată ce o
decizie este luată, acestea se află ferm şi fără îndoială în spatele ei. Pe de altă parte,
(Cogan, 2003) a recunoscut că "pregătirile franceze pentru procesul de negociere,
cel puţin în domeniul diplomatic, conţin multe detalii şi consultări semnificative
între diferitele agenţii guvernamentale.
Cu alte cuvinte, diferenţele culturale sunt, prin urmare, elemente semnificative
în ceea ce priveşte succesul sau eşecul negocierilor internaţionale. Atunci când
indivizii se familiarizează cu alte culturi, încep să recunoască diferenţele, „dar pot
fi protectori în privinţa meritelor proprii în contrast cu alţii”; viziunea genială fiind
că „în timp ce alţii există, cultura lor este superioară şi cea mai bună”. (Wanis-St.
John, 2005). Pe de altă parte, însă, diversitatea creează bariere în ceea ce priveşte
atingerea acordurilor, dar permite, de asemenea, persoanelor să obţină soluţii
optime, în timp ce oamenii au interese şi priorităţi diferite; astfel, „are potenţialul
de a ne oferi strategii” străine „pentru atingerea unor acorduri optime, integrative
sau, cel puţin, să ne înveţe meritele relative ale acestor abordări. De asemenea, ne
poate ajuta să înţelegem că, culturile nu trebuie să ne încline să ne confruntăm unul
cu celălalt” (Wanis-St. John, 2005).
După cum s-a observat, negocierea nu este un proces izolat; se întâmplă
într-un anumit context de mediu şi social. Potrivit lui (Diamond, 2005), „geografia
şi mediul natural afectează în mod clar formarea credinţelor, atitudinilor,
comportamentelor şi organizaţiilor sociale ale unei culturi”. De asemenea, ele pot
influenţa modul în care conflictul este abordat sau nu, cum este rezolvat şi de
asemeni maniera în care sunt utilizate negocierile (Reader, 1999). Ca şi exemplificare, constituie regiunea Sahel din Africa unde, potrivit lui Davidheiser, 2006,
p. 285, „aversiunea răspândită la conflict este parţial un răspuns socio-cultural
într-un mediu fluctuant caracterizat prin condiţii extreme şi perioade de deficit”.
Scrierile istorice argumentează, în conformitate cu (Menocal, 2002), că în
vechime, grupurile religioase sau rasiale au beneficiat de momente de interacţiune
pozitivă şi toleranţă "cum ar fi perioada din Spania medievală în care musulmanii,
evreii şi creştinii trăiau în prosperitate şi armonie". În numeroase exemple de
negocieri reuşite, partidele cu perspective opuse au reuşit să dezvolte relaţii solide
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cu realizări pozitive semnificative, cum ar fi "coaliţiile dintre albi şi multiple
grupuri etnice negre din Africa de Sud în timpul luptei împotriva apartheidului"
(Sampson, 2000).
Însă cu toate acestea, aşa cum explică Blake şi Mouton, 1984, există şi situaţii
izolate în care părţile militează pentru încheierea unei relaţionări fără a avea o
relaţie viitoare cu un omolog. În mod obişnuit atunci când indivizii aparţinând
unor culturi diferite interacţionează pentru a-şi satisface nevoile şi atunci,
pregătirea pentru negocieri nu are o „înţelegere clară a modului în care cealaltă
parte defineşte situaţia şi problemele care trebuie discutate (Kopelman şi Olekalns,
1999)”. Un exemplu al unor relaţii uşor controversate sunt cele dintre Mexic şi
Statele Unite care se limitează la "diferenţele de istorie, religie, rasă şi limbă care
servesc la complicarea relaţiei lor, la contrastul căilor lor de a face lucruri, lărgind
astfel golul înţelegerii care le separă. Desigur, (Wilson şi Putnam, 1990) notează că
această cultură a impactului asupra procesului de negociere este de asemenea
reliefată în tactica pe care unii negociatori au nevoie să o consulte departe de masa
negocierii, deoarece unii nu vor putea încheia un acord "fără consultarea persoanelor aflate pe scara organizatorică”.
După cum a subliniat Meerts, P. (2006), un alt factor cultural important care
influenţează puternic procesul de negociere între culturi este limba şi problemele
care pot apărea în sfera comunicării. Deoarece fluenţa completă este relativ rară şi
nuanţele sunt considerate ca fiind diferenţe importante, în ceea ce priveşte modul
în care încheie discuţiile şi pun în aplicare astfel acordurile lor (Mcduff, 2006,
pp. 32-33), „părţilor li se recomandă în mod normal să achiziţioneze un interpret
chiar dacă uneori se vor întîlni situaţii când „chiar şi cu o asistenţă excepţională,
paradoxal, dificultăţile culturale vor persista” (Mayer, 2000, p. 50).
În consecinţă, este remarcabil să observăm modul în care indivizii care
participă la rezolvarea problemelor sau la negocierile internaţionale sunt folosiţi
pentru a se raporta la spaţiul fizic şi la locul unde este frecvent „o problemă
culturală (Hall, 1990)”; deoarece „anumite culturi preferă să negocieze în interior
iar alţii preferă să fie în afară” sau „preferă să stea şi să vorbească îndeaproape cu
omologii lor. Există şi scenariul opus, când preferă să păstreze distanţa personală
sau să utilizeze telefoane şi computere” (Hall, 1990). Acest lucru demonstrează,
prin urmare, modul în care factorii culturali influenţează diferite etape ale negocierii, ilustrând că o mai bună înţelegere a strategiilor şi a tacticii respectate pas cu
pas ar putea fi utilă pentru negociatorii care se pregătesc să lucreze într-o altă
cultură. (Sawyer şi Guetzkow 1956: 501-502).
În plus, Edward Hall (1984) constată că ,,momentul” este un factor crucial care
influenţează negocierile în întreaga cultură; el analizează timpul ca fiind „dansul
vieţii” deoarece parametrii temporali formează căile „oamenii sunt legaţi împreună
şi totuşi izolaţi de fire invizibile de ritm şi de zidurile ascunse ale timpului" (p. 3).
El mai crede că timpul este un factor cultural important în cadrul procesului de
negociere, deoarece este un „organizator principal pentru toate activităţile, precum
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şi un sistem special de mesaje care dezvăluie modul în care oamenii se simt unul
cu celălalt şi dacă pot sau nu să se înţeleagă (p. 3).”
În ansamblu, este demn de remarcat faptul că diferiţi factori contribuie la
situaţia negocierilor (Rubin şi Brown 1975). În plus, trăind într-o lume globalizată,
interacţiunea cu indivizii din alte culturi este inevitabilă, astfel că va fi nevoie de
oameni (negociatori, diplomaţi, mediatori, pacificatori) care să înveţe cum să
lucreze în cadrul diviziunilor culturale, deoarece negocierea culturilor a devenit o
abilitate esenţială.
Desigur, diferenţierea şi o mai bună înţelegere între cultura colectivistă şi
culturile individualiste este de asemenea importantă deoarece funcţionând într-un
context din ce în ce mai multicultural, ar putea apărea o dinamică problematică şi
care poate împiedica cu uşurinţă grupurile să ajungă la acorduri pozitive. Cu alte
cuvinte, factorul cultural este o parte componentă evidentă a procesului de
negociere, componente precum naţionalitatea şi etnia trebuie să se dezvolte
dincolo de abordările tradiţionale, pentru ca omologii să realizeze o coordonare
reuşită în timp ce se ocupă de diverse medii culturale.
Prin urmare, este demn de constatat că o înţelegere eficientă, precum şi o
aplicare a factorilor interculturali nu mai sunt o competenţă opţională, ci cheia
unui proces de negociere mai eficient, dacă nu chiar de succes.
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