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Rezumat. Negocierea reprezintă componenta critică a succesului în 
afacerile internaţionale care se bazează, în esenţă, pe comunicare.  Cultura 
participanţilor se dovedeşte a fi unul dintre cei mai puternici şi influenţi 
factori care pot stimula sau vicia procesul şi rezultatele negocierii. Limbajul 
verbal şi nonverbal al comunicării în negocieri este cel mai mult influenţat 
de diferenţele culturale. Distanţa culturală face ca între negociatori să se 
stabilească interacţiuni legate sau nu de obiectivul negocierii.  Diferenţele şi 
similarităţile culturale ale participanţilor modelează stilurile de negociere.  
Noi propunem o structură comună a stilurilor de negociere susceptibilă să 
asigure atât manifestarea diferenţiată a negociatorilor, cât şi puncte de 
referinţă care să sprijine dinamizarea şi eficienţa sporită a întregului proces 
de negociere. 

  
 
Cuvinte-cheie: negociere de afaceri; proces al negocierii; cultură; 

distanţă culturală; stil de negociere. 
 
 
Coduri JEL: F16, M21. 
Coduri REL: 10D, 14G. 
 
 
 
 
 
 
 

Economie teoretică şi aplicată  
Volumul XVII (2010), No. 8(549), pp. 86-104 



Negocierile internaţionale de afaceri sub impactul culturii: o analiză bazată pe comparaţii contextuale 
 

87 

1. Introducere: Negocierea ca proces de comunicare influenţat de cultură 
În secolul al XXI-lea, oamenii de afaceri competenţi trebuie să se 

adapteze cu uşurinţă la orice situaţie generată de diversitatea culturală a 
pieţelor.  Cultura în general, dar mai ales cultura afacerilor este o dimensiune 
constantă a succesului pe piaţa internaţională.  Cine nu cunoaşte regulile jocului 
de afaceri pe o piaţă înseamnă că va fi dezavantajat în comparaţie cu 
concurenţii. Domeniul afacerilor internaţionale trebuie să poată beneficia de 
cunoaşterea corespunzătoare a culturilor pieţelor şi a partenerilor de afaceri.  
Negocierile se numără printre dimensiunile afacerilor internaţionale care 
solicită, dar şi beneficiază de cunoaşterea culturală.  Dacă acceptăm punctul de 
vedere al lui A. Toffler (1995, p. 239) potrivit căruia negocierile de afaceri pot 
fi considerate o componentă a sistemului integrat de realizare a valorii adăugate 
care „este tot mai dependent de schimbul de date, informaţii şi cunoştinţe”, 
reiese cu claritate importanţa cunoaşterii partenerilor în cadrul întregului proces 
specific afacerilor şi negocierilor în contextul acestora. 

Negocierea de afaceri este, înainte de toate, o modalitate de comunicare.  
La rândul său, comunicarea reprezintă legătură esenţială între părţile interesate 
care se implică în activităţi şi operaţiuni de afaceri.  În consecinţă, negocierea 
trebuie plasată în centrul procesului şi conţinutului specific afacerilor 
internaţionale.  Acest loc central reiese din chiar definiţia negocierii.  Hollensen 
(2008, p. 416) consideră că negocierea este un proces în care două sau mai 
multe entităţi  discută, pe baza intereselor comune şi divergente, cu scopul de a 
încheia o înţelegere reciproc avantajoasă.  La rândul său, I. Popa (coordonator, 
2001, p. 120) crede că negocierea comercială internaţională este un proces 
organizat de comunicare între doi sau mai mulţi parteneri din ţări diferite. Toate 
definiţiile, ca şi cele de mai sus, dincolo de diferenţe, au drept puncte comune 
două elemente, respectiv comunicarea/discuţia/dialogul şi caracterul de proces 
al negocierii. 

Potrivit modelului generic al comunicării în context internaţional, 
claritatea şi eficacitatea comunicării, şansele de percepere şi înţelegere corectă 
şi totală a mesajului de către destinatar care, de regulă, este importatorul, 
considerat în sens larg  ca fiind clientul străin, depind şi de influenţele diverse 
ale unor factori favorabili, dar şi ale numeroaselor surse de „zgomot” sau 
„bruiaj” care merg de la deformarea transmiterii şi perceperii mesajului în 
diverse proporţii până la eventuala blocare a comunicării (Danciu, 2009). Unul 
dintre cei mai puternici şi influenţi factori care pot stimula, dar şi vicia 
comunicarea, în general, şi, implicit, pe cea din cadrul procesului negocierii de 
afaceri se dovedeşte a fi cultura participanţilor.  De cele mai multe ori, între 
modelele culturale ale negociatorilor există diferenţe mai mult sau mai puţin 
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importante.  Ori de câte ori se constată deosebiri între modelele culturale ale 
negociatorilor, problemele de afaceri trebuie tratate pornind de la aceste 
diferenţe, care reprezintă ceea ce este cunoscut drept „distanţă culturală”  
(figura 1). 

 
 

 
 
 
                                             
                                           Codificare                                        Decodificare 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Feed-back 

 
 
Sursa: Concepţia şi realizarea autorului. 
 

Figura 1. Cultura ca factor de influenţă a modelului comunicării  
în afacerile internaţionale 

 

2. Procesul negocierii internaţionale fără influenţe culturale distincte 
 

Partenerii oricărei negocieri comerciale îşi propun armonizarea progresivă 
a poziţiilor în scopul realizării unei înţelegeri reciproc acceptabile, materializată 
în principiu în contractul extern.  Pentru a parcurge cu succes fiecare moment al 
procesului de negociere până la materializarea interesului comun în încheierea 
afacerii trebuie identificaţi, înţeleşi şi folosiţi în mod operativ şi cu succes 
factorii care ar putea influenţa diverse aspecte în fiecare etapă a negocierii.  
Etapele, conţinutul şi factorii de influenţă ai procesului negocierii de afaceri 
sunt ilustrate în figura 2. 

Pregătirea negocierii este etapa de analiză şi evaluare.  Acum sunt 
analizate elementele care dau contextul general în care se vor desfăşura 
tratativele.  Evaluările pot fi efectuate cu ajutorul unei analize tipice a mediului 
structurat potrivit modelului PEEST şi a situaţiei pieţei de export, respectiv a 
situaţiei proprii. 
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Etapele negocierii     Strategii, activităţi şi instrumente 
 
 

 • TOWS (Threats, Opportunities, 
Weaknesses, Strengts)   

 
 
 
 
 
 
•  Obiective proprii  
•  Anticiparea obiectivelor partenerului 
 
 
• Schimburi de informaţii 
• Comunicare. Cereri de ofertă. Oferta. 
• Strategii şi tactici de negociere 
• Argumentaţie. Cotraargumentaţie. 
 
• Concesii 
• Convingerea partenerului 
• Rezultate = Contract, Gentlemen’s 

agreement 
 

Sursa: Concepţia şi realizarea autorului. 
 

Figura 2.  Procesul negocierii în afacerile internaţionale 
 

Rezultatele analizelor şi evaluărilor pot fi utilizate cu succes în negocierea 
propriu-zisă, dacă sunt integrate în matricea TOWS (Threats, Opportunities, 
Weaknesses, Strenghts) care sugerează şi strategii care pot fi urmate (Gilligan, 
Wilson, 2005, Danciu, 2004). Oportunităţile identificate, dar şi ameninţările 
care ar putea îngreuna tratativele trebuie folosite cu atenţie pentru a atinge 
obiectivul urmărit în cadrul negocierilor.  Punctele tari ale fiecărui negociator 
pot fi utilizate pentru a valorifica oportunităţile identificate în fiecare moment al 
negocierii sau pentru a micşora ameninţările existente, al căror purtător de 
cuvânt este negociatorul. Slăbiciunile pot fi depăşite dacă ocaziile sunt 
valorificate inteligent, iar ameninţările sunt temperate. 

Pentru a mări şansele de succes în negocieri este recomandată elaborarea 
unui plan al negocierii care să clarifice şi să sprijine eforturile în fiecare etapă.  
Planul trebuie să conţină inclusiv o sinteză ale cărei elemente principale să fie: 
lista problemelor ce sunt supuse negocierii; evaluarea comparativă a agendei 
proprii şi a partenerului de negociere şi evaluarea, clasificarea şi ierarhizarea 
temelor supuse negocierilor atât convergente, cât şi divergente (Popa, coord., 
2001, p. 121). 
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Stabilirea obiectivelor negocierii trebuie să ţină seama de principiul 
concentrării, în sensul că trebuie formulate şi exprimate în mod precis şi 
detaliat, cu conţinutul dat de problemele ce trebuie soluţionate prin negocieri.  
Cerinţele SMART pe care trebuie să le îndeplinească un obiectiv bun se 
regăsesc din plin în cazul obiectivelor negocierii.  Negocierea trebuie să aibă un 
obiectiv specific şi simplu exprimat, măsurabil, adecvat, relevant şi tangibil.  
Dacă obiectul negocierii îl reprezintă un export, trebuie urmărite preţul, 
volumul exportului, calitatea mărfii, condiţii de livrare, finanţare şi plată, riscuri 
potenţiale, rata rentabilităţii etc. 

Desfăşurarea tratativelor este etapa în care are loc negocierea  
propriu-zisă. Fiecare parte îşi propune să manevreze astfel încât să îşi 
îndeplinească propriile obiective, fără a le neglija pe ale partenerului.  Pentru ca 
să obţină succes, negociatorii se bazează pe comunicarea verbală şi nonverbală.  
Ei fac schimb de informaţii de la distanţă apelând la scrisori comerciale şi la 
instrumentele specifice cum sunt cererea de ofertă şi oferta.  Când se află faţă în 
faţă, părţile îşi sprijină poziţia cu ajutorul strategiilor şi tacticilor de negociere, 
folosind pe rând argumente şi contraargumente pentru a convinge partenerul.  
Succesul tratativelor depinde în mare măsură de pregătirea şi calităţile 
negociatorului.  Pregătirea profesională şi cea psihologică, dar şi personalitatea 
fiecăreia dintre părţi sunt importante pentru că ele determină modalităţile de 
atac şi apărare a intereselor, asigură flexibilitatea dorită şi pot asigura avantajele 
necesare pentru îndeplinirea  obiectivului urmărit pentru negociere.  Nu mai 
puţin important este profilul cultural al fiecărui negociator, deoarece acesta 
poate influenţa comunicarea în toate componentele ei şi mai ales modalităţile de 
transmitere, receptare şi înţelegere a informaţiilor. 

Finalizarea tratativelor este posibilă atunci când se obţine un rezultat 
palpabil, cu care părţile să fie de acord.  În principiu, rezultatul negocierii 
comerciale internaţionale este contractul internaţional, în care trebuie să fie 
armonizate interesele şi obiectivele urmărite de fiecare parte a negocierii.  Nu 
de puţine ori negociatorii din ţări asiatice consideră cuvântul dat ca fiind 
suficient, mai ales dacă au încredere în cei cu care negociază. 

3. Procesul negocierilor internaţionale sub influenţa contextelor culturale 
diferite 

Mediul căruia fiecare partener la negocieri îi aparţine îşi poate pune 
amprenta asupra fiecărui aspect şi fiecărei etape a procesului de negociere.  
Cultura este componenta mediului a cărei influenţă se regăseşte în toate tipurile 
de negocieri, fie că este vorba despre contacte de afaceri, stabilirea de relaţii 
amicale sau de reprezentare, convorbiri de afaceri cu caracter tehnic sau 
comercial, la export sau la import sau de vânzare directă către consumatori sau 
utilizatori. Cultura devine astfel o dimensiune care influenţează fiecare etapă a 
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negocierii putând avea implicaţii directe asupra rezultatelor negocierii. Ea joacă 
un rol în modul în care este pregătită negocierea, dar şi în ceea ce priveşte 
viziunea şi abordarea situaţiei, chiar înainte de a începe tratativele şi abordarea 
strategică şi întregul proces al negocierii, inclusiv sub aspectul rivalităţii şi 
cooperării (figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Concepţia şi realizarea autorului. 
 

Figura 3. Influenţa culturii asupra negocierii 
 

Numeroşi factori culturali influenţează aşteptările, orientările, acţiunile şi 
reacţiile celor care aparţin unei culturi.  Pentru negociere, sunt importante ţinuta 
şi comportamentul, respectiv stilul de negociere. Punctualitatea, îmbrăcămintea, 
ţinuta corporală, expresia, gesturile şi multe altele transmit semnale privind 
ţinuta şi comportamentul. Modul în care este condusă conversaţia depinde de 
atenţia acordată problemei şi partenerului, stilul de argumentare, uşurinţa în 
exprimare etc. Toţi aceşti factori se reflectă în detaliile negocierii sub influenţa 
modelului cultural căruia îi aparţin partenerii. Modelul cultural îşi pune 
amprenta asupra importanţei acordate diverselor elemente verbale şi nonverbale 
ale comportamentului individual şi de grup, dar şi asupra modului de 
manifestare a persoanelor şi grupurilor.  Limba în care se poartă negocierile este 
importantă deoarece asigură sau nu o anume echitate între negociatori.  În 
funcţie de forţa fiecărui partener se poate alege limba unuia dintre ei.  În cele  
mai multe cazuri, în special dacă nu este limba niciunuia dintre parteneri, se 
foloseşte o limbă de circulaţie internaţională. O importantă dimensiune a limbii, 
care poate varia de la o cultură la alta, este gradul în care comunicarea este 
explicită sau implicită.  În culturile în care limbajul este explicit – acestea sunt 
culturile cu context simplu – ceea ce se comunică trebuie să aibă un sens clar şi 
precis, presupunându-se că vorbitorul este responsabil de comunicarea efectivă.  

Situaţia de negociere 
•timpul şi presiunea timpului 
•mărimea echipei de negociere 
•spaţiul în care se negociază 
•informaţiile deţinute  

CULTURA 

Participanţii la negociere 
•pregătire profesională 
•pregătire psihologică 
•calităţi personale 
•ţinută, comportament 
•conducerea conversaţiei 
•stilul de negociere  
  

Procesul de negociere 
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Culturile în care limbajul este implicit presupun că atât vorbitorul, cât şi 
ascultătorul împart responsabilitatea comunicării efective, şi acest lucru se 
întâmplă în culturile cu cel mai complex context (China, Japonia ş.a.). 

 Limbajul nonverbal este un puternic mijloc de comunicare, a cărui 
importanţă este mai mare în culturile cu context complex/înalt. În aceste culturi, 
indivizii sunt mai sensibili la diverse mesaje nonverbale, în timp ce în culturile 
simple, precum cele anglo-saxone, multe din mesajele nonverbale nu sunt 
observate. Semnificaţia limbajului nonverbal este ridicată pentru negocieri, 
întrucât în cursul tratativelor, mai ales, el poate influenţa conversaţia şi 
rezultatele.  Tabelul 1 listează cei mai importanţi factori ai limbajului nonverbal 
şi modul lor de manifestare în diverse ţări care aparţin unor modele culturale 
diverse. 

 
Tabelul 1 

Diferenţe naţionale în negociere cauzate de factori culturali 
Factori  Ţara  Mod de manifestare 

Germania Ţara conştientizării timpului. Timpul este considerat un bun de 
mare valoare şi o unitate de măsură importantă  pentru activităţile 
şi prestaţiile umane. Lipsa de punctualitate este un semn al 
proastei organizări şi a lipsei de politeţe. 

Atitudinea faţă de 
timp 

Spania Ţara pierderii timpului. Timpul are puţină valoare şi este disponibil 
în exces, lipseşte interesul pentru punctualitate. Lipsa de 
punctualitate reprezintă un semn al prestigiului în afaceri. 

Germania  Absenţa reacţiei feţei înseamnă lipsă de atenţie, lipsă de interes, 
lipsa prezenţei de spirit. Surâsul însoţit de mişcări ocazionale ale 
capului reprezintă cea mai importantă formă de mimică. 

Expresia feţei. Mimica 

Marea Britanie Ţinuta importantă face necesară ascunderea simţămintelor şi o 
expresie serioasă a feţei. Surâsul şi râsul sunt considerate drept 
semne ale slăbiciunii şi lipsei stăpânirii de sine. 

Europa de Vest 
SUA 

Privirea evazivă sau evitarea privirii partenerului este un semn al 
lipsei de respect, al lipsei de politeţe, lipsei de prietenie şi de 
atenţie. 

Japonia Coborârea privirii în faţa superiorului este un semn de respect. 
Ţările din zona 
Mării Mediterane 

Zonă a privirii intense. Privirea este un mijloc de control al 
influenţei asupra celorlalţi şi de impunere a distanţei faţă de 
străini. 

Expresia ochilor. 
Privirea 

Ţările din Europa 
Centrală, de Est 
şi de Nord 

Zonă în care privirea are puţină semnificaţie. Privirea insistentă 
este tabu. Fixarea partenerului de conversaţie mai mult de 10 
secunde îl poate face pe interlocutor să-şi piardă stăpânirea de 
sine şi să înceapă să-i fie teamă. 

Italia, Grecia,  
Franţa, Spania, 
Portugalia 

Corpul este un mijloc de expresie şi comunicare. Mişcările sunt 
expresia unui comportament teatral în contextul interacţiunilor 
sociale. Persoanele îşi utilizează cu plăcere mâinile şi braţele 
pentru a-şi sublinia ideile. Ele se salută la începutul şi sfârşitul 
şedinţelor cu o strângere de mână moderată. 

Limbajul corpului – 
gestica  

Germania, Marea 
Britanie, Olanda, 
Belgia 

Cuvântul are o importanţă mai mare decât limbajul corpului. 
Gesticularea exagerată poate tensiona atmosfera şi provoca 
reacţii adverse din partea partenerului de negociere. 
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Franţa Deşi majoritatea francezilor vorbesc engleza şi germana, limba 
preferată în negocieri este franceza. Textele scrise trebuie 
redactate tot în limba franceză. 

Italia Corespondenţa de afaceri este recomandată a fi în limba italiană. 
Limba tratativelor poate fi engleza. 

Spania Se foloseşte limba spaniolă doar dacă partenerul străin o 
stăpâneşte impecabil. Corespondenţa de aprecieri trebuie 
redactată în limba engleză dacă spaniola nu este perfectă. 

Limba folosită 
 

Marea Britanie Puţini britanici vorbesc o limbă străină la nivelul necesar 
negocierilor în afaceri. Engleza este preferată. 

Marea Britanie Statutul este stabilit în funcţie de origine, clasă socială, statutul 
social al familiei şi accent. 

Ierarhie şi statut 

Franţa Statutul este apreciat în funcţie de nivelul de educaţie, corelat cu 
statutul social al familiei şi cu starea materială. 

Franţa  Relaţiile contează foarte mult. Francezii doresc să aibă multe 
informaţii despre parteneri, înainte ca subiectul discuţiei să fie 
abordat. Discuţiile despre arta, istoria şi literatura franceză pot 
contribui la crearea unor relaţii cu partenerii. Îmbrăcămintea 
formală reprezintă standardul, purtată cu stil şi eleganţă. 

Primul contact 

Marea Britanie Certificatele şi recomandările sunt foarte necesare. Bărbaţii şi 
femeile trebuie să poate haine şi încălţăminte în stilul formal şi 
conservator. Se lasă timp şi loc partenerului de negociere să facă 
propuneri sau contrapropuneri. 

Sursa: S. Hollensen, 2008, p. 146; Keegan, Schlegelmilch, Stőttinger, 2002, pp.123-125; 
R. Hűnerberg, 1994, pp. 274-275; Műhlbacher, Leihs, Dahringer, 2006, p. 191. 

 
Impactul elementelor culturale care influenţează limbajul verbal şi 

nonverbal poate fi atât de mare încât poate modifica procesul şi rezultatele 
negocierii, în raport cu diferenţele culturale existente între negociatori dacă nu se 
găsesc soluţii de compromis şi concesii. Aceste diferenţe culturale între părţile 
care negociază reprezintă distanţa culturală. Ea face ca între negociatori să se 
stabilească interacţiuni ce ţin de comunicarea verbală şi nonverbală ce pot avea 
efecte adverse asupra scopului şi desfăşurării negocierii, dacă nu sunt 
manageriate corect. Figura 4 surprinde modificări ale procesului negocierii 
interculturale care pune în valoare interacţiunile dintre părţi. O primă categorie 
este cea a interacţiunilor care nu se află în relaţii cu obiectivul negocierii. 
Interacţiunile din această primă categorie se stabilesc în etapa de pregătire a 
negocierii mai degrabă, dar deşi nu se raportează nemijlocit la obiectivul 
negocierii ele pot influenţa realizarea lui. Motivele se pot regăsi în componenta 
emoţională a negocierii, care pare să joace un rol semnificativ în întreg procesul 
negocierii. Astfel, chiar dacă părţile vin la negocieri foarte bine pregătite din 
punct de vedere profesional şi deţin informaţii suficiente şi corecte pentru 
tratative, elementele necomensurabile de natură emoţională cum sunt impresia 
corectă, atracţia interpersonală şi chiar statutul negociatorului pot mări 
flexibilitatea sau, dimpotrivă, rigiditatea în cursul discuţiilor. Cea de a doua o 
reprezintă interacţiunile care sunt legate de obiectivul negocierii şi ele devin 
determinante pentru rezultatele obţinute (Hollensen, 2008, pp. 416-419). 
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Statutul negociatorului este definit de rangul deţinut, vârstă, sex, educaţie şi 
poziţia firmei pe piaţă. Culturile cu context complex, cum sunt cele din Asia şi 
Orientul Mijlociu, sunt orientate spre statut, drept pentru care ceea ce spune 
negociatorul este mai puţin important decât statutul său.  Dacă negociatorii 
provin din culturi cu orientare diferită în privinţa statutului, pot apărea 
probleme.  Sursa acestora poate consta în faptul că un exportator care provine 
dintr-o cultură complexă, de exemplu,  se simte inconfortabil dacă importatorul 
cu care negociază, provenit dintr-o cultură cu context simplu, nu îi arată acelaşi 
respect pe care i-l acordă  el. Încrederea şi respectul sunt condiţii esenţiale în 
multe culturi cum sunt cea chineză, japoneză, mexicană şi în majoritatea celor 
din America Latină. Japonezii pot solicita mai multe întâlniri înainte ca 
problemele care fac obiectul negocierii să fie discutate (Le Baron, 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: adaptare după Hollensen, 2008, p. 417. 
 

Figura 4.  Procesul de negociere sub influenţa distanţei culturale 
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Acurateţea impresiei formate încă de la primele contacte între negociatori 
joacă rolul său, deoarece indivizii au o anumită percepţie asupra persoanelor pe 
care le întâlnesc pentru prima dată, inclusiv prin prisma influenţelor culturale. 
Acest moment al adevărului precede procesul raţional de evaluare şi dacă 
percepţia este diferită în funcţie de cultura din care provin cele două persoane, 
probabilitatea ca fiecare să-şi formeze o opinie corectă despre cealaltă este 
redusă. O primă impresie proastă, dar nejustificată, poate avea efecte negative 
asupra următoarelor etape ale negocierii. 

Atracţia interpersonală ia naştere pe baza impresiei formate când 
negociatorii se află faţă în faţă. Efectele asupra negocierii pot fi favorabile sau 
nefavorabile. Persoanele care se atrag reciproc pot face concesii, dar nu şi cei 
care nu pot separa relaţiile de afaceri de cele personale din cauză că aşa o cere 
modelul lor cultural. 

Schimbul de informaţii este necesar pentru înţelegerea clară a necesităţilor 
şi aşteptărilor partenerului de negociere ca punct de plecare pentru o 
comunicare efectivă. Ţinând seama de faptul că limba este instrumentul 
comunicării verbale, negocierea interculturală devine complexă şi dificilă în 
condiţiile existenţei multor opţiuni referitoare la limba folosită.  Schimbul de 
informaţii este eficient, nu numai dacă are un volum adecvat, ci mai ales dacă 
participanţii stăpânesc în mod nuanţat şi înţeleg complex termenii şi 
explicaţiile. Semnificaţia informaţiilor trebuie să fie înţeleasă identic, pentru că 
altfel ea se pierde din cauza înţelesului diferit dat cuvintelor şi expresiilor în 
diverse culturi. Şi limbajul nonverbal este purtător de informaţii, iar 
asemănările sau diferenţele între limbajul corpului trebuie înţelese corect de 
către negociator. 

Strategia de tratative şi convingere are drept scop influenţarea 
performanţelor celeilalte părţi cu ajutorul a numeroase strategii şi tactici de 
convingere care să conducă la obţinerea de concesii. Gama extrem de variată a 
stilurilor şi instrumentelor de convingere în negocieri surprinde în fapt două 
categorii de strategii. Strategiile bazate pe comunicare structurală şi caracter 
prietenos şi cooperativ au în vedere parcurgerea unui proces care începe cu 
identificarea problemei, continuă cu identificarea soluţiilor şi selectarea celui 
mai bun mod de acţiune. Părţile pot schimba informaţii în permanenţă, îşi pot 
împărtăşi punctele de vedere asupra problemei şi să ajungă la un punct de 
vedere comun, fără dificultăţi majore. Strategiile care folosesc diverse 
instrumente cu ajutorul cărora urmăresc modificarea comportamentului şi 
atitudinii celeilalte părţi nu exclud promisiuni, angajamente, recompense sau 



Victor Danciu 
 

96 

penalizări. Asemenea strategii sunt mult mai manipulatorii şi creează inclusiv 
stări de tensiune şi incertitudini. Tipul de strategie folosit depinde şi de cultura 
din care provine fiecare negociator. Persoanele care aparţin culturilor complexe 
sunt mai des înclinate să recurgă la stratageme şi tactici bazate pe un 
comportament aparent contradictoriu. Despre arabi se spune, de exemplu, că nu 
sunt mulţumiţi dacă nu se târguiesc îndelung, iar despre japonezi că le este 
teamă să nu-şi piardă „cinstea obrazului”. Nici dacă aparţin unor culturi mai 
simple, negociatorii nu se formalizează atunci când este vorba despre 
dominarea şi manipularea adversarului. Francezii au un stil de negociere 
competitiv, orientat spre confruntare, în timp ce germanii fac observaţii cu 
privire la amănunte nesemnificative ale comportamentului celeilalte părţi. În 
schimb, negociatorii care provin din SUA îşi tratează partenerii de pe poziţii 
egale şi cel mai bun poate să câştige (tabelul 1). 

Concesiile şi finalizarea tratativelor se plasează şi ele sub influenţa 
factorilor culturali. Negociatorii care aparţin unor culturi diferite au abordări 
diferenţiate cu privire la concesii. Persoanele din culturile simple au în vedere 
logica atunci când solicită sau cedează ceva, în timp ce negociatorii care provin 
din culturi complexe utilizează mai degrabă argumente personalizate. 

Rezultatul negocierii poate îmbrăca instrumente şi forme diferite. Dacă în 
culturile înalt contextuale (complexe) înţelegerile verbale pot fi suficiente, 
contractele formale detaliate şi parafate sunt întâlnite în ţările care au culturi cu 
un context scăzut (simplu). 

4. Stiluri de negociere ca rezultat al influenţelor culturale 
Diferenţele culturale se regăsesc în toate componentele negocierii 

internaţionale, aşa cum reiese din analiza efectuată anterior. Un element care se 
regăseşte constant în fiecare componentă a negocierii şi de care depinde 
succesul celei din urmă este stilul de negociere. Asupra lui îşi pun amprenta 
diferenţele şi asemănările culturale, deoarece cei care folosesc un anumit stil de 
negociere provin dintr-un model cultural specific.  Modul în care abordează 
partenerii de afaceri problematica negocierii, în fiecare etapă a acesteia, depinde 
de tipul de cultură din care provin.  

Shell (2006) a identificat cinci stiluri de negociere, după cum urmează: 
 Adaptarea. Negociatorii care au capacitatea de adaptare sunt sensibili 

la stările emoţionale, limbajul corpului şi la semnalele verbale ale 
oponenţilor. 
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 Evitarea. Negociatorii care evită sunt cei cărora nu le place să discute 
decât dacă obţin garanţii. Ei au tendinţa să amâne şi să evite aspectele 
care presupun confruntare în cadrul negocierilor. 

 Colaborarea este stilul specific negociatorilor cărora le place să trateze 
cazuri care implică rezolvări de probleme diferite folosind modalităţi 
creative. 

 Competiţia este proprie negociatorilor care consideră că au ocazia să 
câştige ceva. Negociatorul competitiv are instincte puternice şi viziune 
strategică. Asemenea persoane pot însă neglija importanţa relaţiilor, 
ceea ce le poate crea dificultăţi dacă partea oponentă aparţine unei 
culturi în care relaţiile sunt importante. 

 Compromisul este utilizat de negociatori care doresc să încheie 
înţelegerea făcând ceea ce este corect şi egal pentru toate părţile. 
Asemenea negociatori sunt foarte utili mai ales când timpul pentru 
finalizarea afacerii este limitat. Ei pot grăbi procesul de realizare a 
unui rezultat şi când nu este necesar şi pot face concesii prea repede. 

În interiorul unei culturi există un cadru de referinţă cu privire la 
semnificaţia replicilor verbale şi nonverbale din timpul procesului de negociere. 
Negocierile internaţionale nu beneficiază de un asemenea cadru de referinţă 
comun, ceea ce poate crea confuzii şi interpretări eronate, dar şi reacţii greşite. 
De aceea, negocierile în afacerile internaţionale trebuie să fie foarte atent 
pregătite şi planificate, cu luarea în considerare şi includerea diferenţelor 
culturale sub aspectul influenţelor lor asupra comportamentului în negocieri. 

În lipsa cadrului de referinţă general, noi propunem substituirea acestuia 
cu o structură unică a stilurilor de negociere, în cadrul căreia scoatem în relief 
diferenţele rezultate ca urmare a conţinutului modelelor culturale de unde pot 
proveni negociatorii. Structura stilului de negociere care asigură manifestarea 
diferenţiată a negociatorilor în funcţie de disponibilitatea diferită a acestora de a 
se comporta în cadrul procesului de negociere are în componenţă: 

 Orientarea scopului negocierii; 
 Natura obiectivului negocierii; 
 Caracterul tratativelor; 
 Formalismul în negocieri; 
 Rolul părţilor în negocieri; 
 Disponibilitatea pentru compromis; 
 Managementul conflictelor; 
 Emoţia şi manifestarea emoţională; 
 Încrederea personală. 
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Orientarea scopului negocierii variază în funcţie de background-ul  
cultural al participanţilor. Negociatorii care aparţin culturilor orientate pe 
termen lung cum sunt cele din Japonia, China, Coreea de Sud sunt insistenţi, 
stabilesc relaţii în funcţie de statut şi le respectă.  Consecinţa directă se 
regăseşte în faptul că, pentru asemenea negociatori, timpul are o importanţă mai 
redusă decât la partenerii din ţările vestice.  Japonezii preferă un stil de 
negociere numit haragei, potrivit căruia aspectele unei probleme sunt discutate 
de mai multe ori în detaliu cu scopul de a obţine o imagine holistică a temei 
negociate (Műhlbacher, Dahringer, 2006, p. 193).  La fel procedează şi chinezii, 
care acordă mare importantă întrebărilor amănunţite, profitând totodată de criza 
de timp a partenerilor de negociere. Nord-americanii şi ceilalţi vestici în general 
sunt orientaţi pe termen scurt şi preferă să intre în miezul chestiunii cât mai 
repede, deoarece ei doresc să negocieze eficient şi sistematic.  De multe ori, 
această preocupare pentru eficienţă este văzută ca o pedeapsă de negociatorii  
proveniţi din alte culturi şi îi face pe vestici să negocieze într-o marjă destul de 
redusă faţă de ceea ce urmăresc să obţină. Prin contrast, în ţări precum Brazilia, 
China şi ţări arabe negociatorii încep negocierile de pe o poziţie exagerată 
(potenţial mare al pieţei, preţuri ridicate etc.), pentru a avea loc de şarje repetate 
de negocieri pe aceleaşi probleme până ce se ajunge la dimensiunile reale 
(Hollensen, 2008). 

Natura obiectivului negocierii ţine de legătura dintre negociator şi firma 
pe care o reprezintă sau propria persoană. Negociatorii din SUA, Japonia, 
Europa se simt obligaţi să realizeze obiectivele firmelor. Negociatorii indieni, 
de exemplu, au tendinţa de a urmări mai ales obiectivele lor personale cum sunt 
puterea, prestigiul sau satisfacţia personală. 

Caracterul tratativelor, argumentaţia se plasează între două puncte 
reprezentative. În principiu, negociatorii care aparţin culturilor complexe, înalt 
contextuale, se adaptează stilului de negociere al partenerilor. Japonezii şi 
chinezii sunt mai flexibili sub acest aspect. Culturile slab contextuale sau 
simple sunt mai etnocentrice în ceea ce priveşte gradul de adaptabilitate, 
negociatorii care provin din ele nereuşind decât arareori să asigure flexibilitatea 
necesară. Francezii sunt percepuţi ca aroganţi şi orgolioşi de către partenerii de 
negocieri. De asemenea, ei sunt foarte mândri de modul lor logic de a gândi şi 
le face plăcere să pună sub semnul întrebării logica celorlalţi. Sesiunile de 
negocieri sunt relativ nestructurate, iar perioada de dezbatere a subiectelor este 
mai lungă decât în spaţiul anglo-saxon (Hűnerberg, 1994, p. 276). Stilul de 
negociere francez poate fi descris drept competitiv şi orientat spre confruntare 
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(Graham, Mintu-Wimsatt, 1994). Britanicii au tendinţa de a începe o negociere 
lăsând loc pentru concesii ulterioare. Deciziile finale se iau, ca şi în culturile 
germanice, într-o perioadă de timp cât mai scurtă. 

Formalismul poate fi analizat pe două coordonate care sunt formalismul 
în relaţii şi formalismul în privinţa rezultatelor. Formalismul relaţiilor variază 
între caracterul informal şi cel formal.  Negociatorii din SUA sunt cel mai mult 
caracterizaţi ca informali şi egalitarişti în relaţiile umane. Partenerii de 
negociere sunt apelaţi mai degrabă pe numele mic, titlurile neavând relevanţă în 
modul de adresare. Negociatorii din Asia şi din Europa sunt obişnuiţi să se 
adreseze unii altora strict formal, cu titluri. Dacă cineva le spune pe numele 
mic, ei consideră că acesta încearcă  „să-i înmoaie” şi să facă eventuale concesii 
nejustificate. Comunicarea între parteneri este dictată de statutul fiecăruia în 
Japonia, iar în culturile arabe trebuie respectate reguli stricte. De multe ori, 
formalismul poate fi o modalitate de ascundere a sentimentelor, care sunt 
considerate că pot influenţa negativ negocierile. Formalismul rezultatelor se 
referă la modul concret în care se exprimă cele convenite în cadrul negocierii. 
În  culturile simple, gradul înalt de formalism se reflectă în obligativitatea 
întocmirii documentelor scrise, semnate şi parafate. Germanii, britanicii, nord-
americanii, europenii consideră că înţelegerile şi convenţiile au nevoie de o 
confirmare scrisă, detaliată, cu prevederi care conţin multe date şi semnături. 
Rezultatul negocierilor comerciale internaţionale este contractul extern întocmit 
cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale. Culturile informale, 
complexe se bazează mult pe cuvântul dat şi acesta poate fi considerat valabil în 
primă instanţă pentru a parafa o înţelegere. Gentlemen´s agreements sunt adesea 
considerate la fel de serioase şi de încredere ca un contract scris şi semnat, chiar 
dacă mai târziu înţelegerile verbale vor fi consfinţite formal în contracte. 

Rolul părţilor în cadrul negocierilor vizează echilibrele şi dezechilibrele 
în ceea ce priveşte raporturile de forţă. Negociatorii nord-americani asigură 
roluri egale vânzătorului şi cumpărătorului, cel mai bun putând să câştige. 
Francezii se asigură că deţin controlul, în timp ce japonezii şi chinezii folosesc 
stratageme diverse pentru a manevra situaţia în avantajul lor (Műhlbacher, 
Dahringer, 2006). 

Disponibilitatea pentru compromis depinde de semnificaţia acesteia în 
diverse culturi. În SUA, ea este percepută ca un semnal al atitudinii 
democratice, al bunăvoinţei şi fair play-ului. În multe ţări din America Latină, 
concesiile făcute partenerilor de afaceri se bucură de apreciere, ele fiind 
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considerate un semn al onoarei, integrităţii şi uneori al grandorii. În zona est-
europeană, cu deosebire în Rusia, concesiile sunt percepute ca slăbiciuni. În 
Rusia, a ceda unei solicitări înseamnă a-ţi pierde controlul propriei determinări 
şi pierderea stimei de sine (vezi wikipedia.org/wiki/Negotiations). 

Managementul conflictelor se întinde pe o paletă largă de abordări în 
funcţie inclusiv de influenţele culturale. Francezii, germanii, nord-americanii 
care negociază nu evită confruntarea directă a situaţiilor în care interesele 
părţilor sunt divergente. Atitudinea deschisă, probitatea şi cinstea sunt receptate 
favorabil de către nord-americani, care adoptă stilul de comunicare direct, fără 
ocolişuri. În culturi complexe precum cea japoneză şi chineză negocierile stau 
sub semnul pericolului de „a-şi pierde cinstea obrazului”. De aceea, potenţialele 
conflicte de interese sunt negociate cu modestie şi respect, folosindu-se mai 
degrabă limbajul indirect care să nu-l supere pe partener. 

În zona Orientului Mijlociu toate deosebirile de abordări sunt soluţionate 
în mod indirect. Delegaţiile care negociază nu vor aborda niciodată subiectele 
controversate cu potenţial conflictual. Ambele părţi vor cădea de acord asupra 
unui intermediar în care au încredere şi acesta va trata cu fiecare până la o 
eventuală  soluţie. 

Emoţia inerentă situaţiilor din negocieri este tratată în mod diferit în 
raport cu comandamentele sociale influenţate de cultură. Reprezentanţii multor 
culturi din Asia de Sud-Est preferă să fie respectuoşi şi reci. Negociatorii 
chinezi consimt chiar să existe perioade relativ lungi de linişte absolută şi de 
gândire în timpul negocierilor, ceea ce este greu de acceptat de către 
negociatorii din ţări dezvoltate din Vest, mai ales cele care au context simplu, 
care sunt obişnuite să discute în permanenţă şi îşi planifică pauzele. Persoanele 
din America Latină şi din ţări mediteraneene sunt mai expansive, arătându-şi 
emoţiile în decursul negocierilor. Brazilienii vorbesc mai mulţi deodată şi îşi 
ating partenerii, în timp ce arabii ridică vocea. 

Dispoziţia celor implicaţi în negocieri influenţează diverse etape ale 
procesului de negocieri, respectiv care strategii să fie utilizate, care strategii 
sunt deja utilizate, modul în care prezenţa şi intervenţiile celeilalte părţi sunt 
percepute, dorinţa acesteia de a încheia înţelegerea şi chiar rezultatele finale ale 
negocierii. 

Emoţiile au potenţialul de a juca atât un rol pozitiv, cât şi unul negativ. 
Emoţiile negative pot cauza comportamente intense şi chiar iraţionale şi pot 
contribui la escaladarea conflictelor şi întreruperea negocierilor, dar ele pot fi şi 
un instrument pentru a obţine concesii. Negociatorii furioşi sau supăraţi îşi 
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propun să utilizeze mai degrabă strategii competitive, de confruntare şi să 
coopereze mai puţin (Forgas, 1998).  

Furia afectează şi tratativele, reducând nivelul încrederii, influenţând 
nefavorabil judecata părţilor, micşorând capacitatea de concentrare şi putând să 
meargă până acolo încât părţile să iniţieze acţiuni de retorsiune una împotriva 
celeilalte. Negociatorii supăraţi acordă mai puţină atenţie oponentului, pot 
respinge oferte profitabile, ceea ce afectează rezultatele negocierilor în sensul 
că pot neglija obiectivele şi câştigă mai puţin. 

Emoţiile negative pot fi şi benefice uneori. Furia justificată poate 
demonstra implicarea, sinceritatea şi nevoile unei persoane. 

Emoţiile pozitive încep să îşi facă efectul încă înainte de a începe procesul 
de negociere. Persoanele care au o bună dispoziţie sunt mai încrezătoare şi 
dispuse la strategii de cooperare. În timpul tratativelor, negociatorii care au o 
bună dispoziţie apreciază mai mult interacţiunea cu cealaltă parte, utilizează 
mai puţine tactici agresive şi mai mult de cooperare. Toate acestea măresc 
probabilitatea realizării obiectivelor negocierii şi îmbunătăţesc şansele de a 
obţine câştiguri integrative şi de a respecta înţelegerile. Aceste efecte favorabile 
se datorează proceselor decizionale mai bune cum este cel bazat pe gândirea 
flexibilă, soluţionării problemelor într-un mod creativ, respectului pentru 
abordarea partenerului, dorinţei de a-şi asuma riscuri şi încrederii sporite 
(Fulner, Van Kleef, 2004). Influenţele pozitive se pot răsfrânge şi asupra etapei 
postnegociere sub forma implicării favorabile în acţiunile necesare realizării 
înţelegerilor convenite. 

Încrederea personală se repercutează asupra negocierilor în grade diferite 
de influenţă ce depind de caracteristicile culturii negociatorilor. În ţările unde 
colectivismul este ridicat aşa cum sunt Brazilia, Malaiezia sau Thailanda, 
relaţiile personale joacă un rol important în negocierile de afaceri. Încrederea 
personală este o condiţie a unor negocieri serioase de afaceri în ţări precum 
China sau Mexic, unde sistemul legal este considerat prea puţin eficient şi 
acceptabil social împotriva înşelăciunii. De aceea, bunele relaţii sunt 
considerate ca fiind ceva durabil. Negociatorii care provin din ţări preponderent 
individualiste, cum sunt SUA, Marea Britanie sau Olanda, cred că încrederea 
personală nu joacă un rol important pentru a demara negocieri de afaceri. Se 
presupune că ea se va crea şi extinde în timpul negocierilor. Sentimentele şi 
prietenia rămân în planul secund al negocierilor şi în Germania. 
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5. Concluzii 
Teoria şi practica internaţională consacră negocierea ca fiind un concept 

multidimensional, bazat pe comunicare. Această caracteristică îi conferă 
negocierii un conţinut complex şi variat şi o face dependentă de factori multipli 
şi diferiţi care îi condiţionează succesul. Printre aceşti factori care au o 
importanţă semnificativă asupra negocierii internaţionale se numără şi cultura. 
Factorii culturali contribuie, prin influenţele lor, la sporirea complexităţii şi 
adaugă o nouă dimensiune conţinutului negocierilor internaţionale. Influenţele 
numeroase şi diverse ale culturii sunt exercitate asupra întregii negocieri, dar cu 
deosebire asupra tratativelor de afaceri. Caracterul distinct al influenţelor 
culturale constă în specificul lor în funcţie de diferenţele existente între 
modelele culturale, ceea ce le asigură o gamă variată de forme de manifestare. 
Întregul tablou al manifestărilor influenţelor culturale, forma limbajului verbal 
şi nonverbal se regăsesc în stilurile de negociere. Cele cinci stiluri de negociere 
bazate pe adaptare, evitare, colaborare, concurenţă şi compromis sunt rezultatul 
modelelor de comportament ale negociatorilor proveniţi din culturi diferite. 

Comportamentul şi stilurile de negociere diferenţiate sub acţiunea 
influenţelor multiple şi variate ale factorilor culturali au efecte asupra întregului 
proces de negociere. Părţile abordează rar în aceeaşi manieră problemele care 
fac obiectul tratativelor şi folosesc strategii şi tactici diferite pentru a-şi atinge 
obiectivele. De aceea, pentru a asigura şi a îmbunătăţi rezultatele vizate prin 
negocierile internaţionale de afaceri sunt necesare eforturi susţinute, care să 
elimine divergenţele apărute ca efect al distanţei culturale. Eforturile specifice 
trebuie depuse atât la nivel individual – al celor care participă la negocieri –, cât 
şi de către firmele interesate în succesul negocierilor internaţionale. 

Punctul de pornire al oricăror eforturi trebuie să se regăsească în 
condiţiile  ce trebuie îndeplinite atât de persoanele, cât şi de firmele participante 
la negocieri pentru a-şi îmbunătăţi performanţele la negocieri. La nivel 
individual, este nevoie de cunoaştere culturală, sensibilitate culturală, capacitate 
de adaptare, flexibilitate şi personalitate. Adaptarea internaţională şi conştiinţa 
culturală trebuie să reprezinte partea esenţială a profilului şi personalităţii 
negociatorului care discută subiecte de afaceri internaţionale. Persoanele 
implicate în negocieri trebuie să aibă un interes special şi o sensibilitate ridicată 
faţă de alte culturi, să comunice uşor şi să aibă o mare capacitate de adaptare. 
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La rândul lor, firmele trebuie să se bazeze pe cunoaştere culturală şi mai 
ales să insiste pentru pregătirea în domeniul cultural a angajaţilor implicaţi în 
negocieri, pentru a completa profilul lor profesional. 

Din paleta modalităţilor, metodelor şi instrumentelor ce pot fi utilizate în 
scopul pregătirii angajaţilor pentru dimensiunea interculturală a negocierilor se 
numără cercetarea diferenţelor culturale pentru a identifica distanţa culturală 
faţă de eventualii parteneri de afaceri, folosirea jocurilor concentrate pe 
negocieri în care să fie simulate tratative, cu diverse roluri pe care o persoană 
sau alta le-ar putea juca, ca şi studierea limbilor străine, nu numai a celor de 
circulaţie internaţională, ci şi ale partenerilor de afaceri. 
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