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Κάθε άνθρωπος, σε κάθε φάση της ζωής του, έχει δίπλα του ανθρώπους που τον 

αγαπούν και τον στηρίζουν, δίνοντάς του δύναµη και κουράγιο. Έτσι και εγώ έχω δίπλα 

µου τους γονείς µου και την οικογένειά µου, που χωρίς τη δύναµη και το κουράγιο τους 

δεν θα βρισκόµουν εδώ που είµαι τώρα. Χάρη στον τρόπο που µε µεγάλωσαν και µε τις 

αρχές που µε γαλούχησαν έγινα ώριµος και κοινωνικός άνθρωπος. Σας ευχαριστώ µέσα 

από την καρδιά µου. 

 

Μαζί όµως µε την οικογένεια, θέλω να ευχαριστήσω και τους φίλους µου, που µαζί 

περάσαµε ευχάριστες αλλά και δυσχερείς στιγµές και ξεπεράσαµε κάθε δυσκολία µέσα 

σε αυτά τα δύο γεµάτα χρόνια των µεταπτυχιακών µας σπουδών. 

 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους καθηγητές του µεταπτυχιακού 

προγράµµατος, γιατί διεύρυναν τους ορίζοντές µου, ανοίγοντας µπροστά µου ένα νέο 

δρόµο και βελτίωσαν µε τις συµβουλές και την καθοδήγησή τους τον τρόπο σκέψης και 

δράσης µου εντός και εκτός του επαγγελµατικού χώρου. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον 

κ. Σουµπενιώτη που στάθηκε δίπλα µου στην επιλογή να διαλέξω ένα θέµα τόσο ξένο 

προς εµένα, αλλά και τόσο ελκυστικό. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύεται η διαδικασία των διαπραγµατεύσεων αλλά 

και της διαχείρισης διενέξεων που πολλές φορές προκύπτει µέσα από τη 

διαπραγµατευτική διαδικασία. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια γενική αναφορά περί 

διαπραγµατεύσεων. ∆ηλαδή, σχετικά µε την επιλογή της αρχικής στρατηγικής, µε τα 

στάδια των διαπραγµατεύσεων, δίνοντας έµφαση στη φάση της προετοιµασίας, τις 

διάφορες τακτικές που χρησιµοποιούνται από τους έµπειρους διαπραγµατευτές, αλλά 

και το πώς διαµορφώνονται οι διαπραγµατεύσεις σε περίοδο κρίσης. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις και στους 

βασικούς παράγοντες που τις επηρεάζουν. Πλέον, µετά την παγκοσµιοποίηση των 

αγορών, ο αριθµός των διαπραγµατεύσεων που γίνονται σε διεθνές επίπεδο έχει 

αυξηθεί κατακόρυφα και φυσικά επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, οι 

σηµαντικότεροι των οποίων είναι το περιβάλλον της διαπραγµάτευσης, η ξένη 

κουλτούρα και η ιδεολογία της κάθε διαπραγµατευόµενης πλευράς. 

 

Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο πραγµατεύεται τη διαχείριση των διενέξεων που συχνά 

ανακύπτει κατά τη φάση των διαπραγµατεύσεων. Αναφέρονται τα αίτια των 

διαπραγµατεύσεων και δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις µεθοδολογίες διαχείρισης των 

διενέξεων που συνδέεται άµεσα µε την αρχική (ή και µετέπειτα) επιλογή της 

στρατηγικής του διαπραγµατευτή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Περί διαπραγµατεύσεων 
 

1.1. Ορισµός 
 

 

∆ιαπραγµάτευση είναι κάθε µορφής επικοινωνία µε την οποία επιδιώκεται να 

επιτευχθεί έγκριση, συγκατάθεση ή δραστηριοποίηση κάποιου άλλου. Συνήθως όταν 

κάποιος ακούει τον όρο διαπραγµάτευση τον συνδυάζει µε τον χώρο των επιχειρήσεων 

ή µε κάποιες µεγάλες αγορές (ακινήτου ή αυτοκινήτου). Παρόλα αυτά, οι 

διαπραγµατεύσεις που πραγµατοποιούνται στην καθηµερινότητα ενός ανθρώπου είναι 

πολύ περισσότερες από ότι αυτές στον εργασιακό- επαγγελµατικό χώρο. 

 

1.2. Στρατηγικές διαπραγµατεύσεων 
 

 

Όταν οι διαπραγµατευτές κάθονται στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, η κάθε πλευρά 

δεν έχει και δεν πρέπει να έχει µόνο ένα θέµα στην ατζέντα της. Η θεµατολογία πρέπει 

να ποικίλει τόσο σε θέµατα όσο και σε σηµαντικότητα των θεµάτων. Ο καθένας θα 

πρέπει να έχει ιεραρχήσει κάθε θέµα προς συζήτηση ώστε να µπορεί να κάνει 

παραχωρήσεις στα λιγότερο σηµαντικά θέµατα ώστε να κερδίσει περισσότερα σε αυτά 

των υψηλότερων βαθµίδων της λίστας του. Η ατζέντα της κάθε πλευράς είναι το 

ξεχωριστό µείγµα διαπραγµατεύσεων που διαθέτει η καθεµιά. 

 

Παραδείγµατος χάρη, στο κοµµάτι της πώλησης προϊόντων αλουµινίου δεν προέχει 

µόνο η τιµή πώλησης του αλουµινίου ή της συνολικής κατασκευής, αλλά και η 

ποιότητα του προϊόντος, ο τρόπος κατασκευής, ο τρόπος τοποθέτησης στο εκάστοτε 

κτίριο, αλλά και το κάθε πλεονέκτηµα που διαθέτει ένα ολοκληρωµένο αρχιτεκτονικό 
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σύστηµα αλουµινίου, όπως είναι η θερµοµόνωση, η ηχοµόνωση, η υδατοστεγανότητα 

και η ασφάλεια και όλα αυτά σε συνδυασµό µε το αισθητικό κοµµάτι. Κάθε ένα από 

αυτά τα στοιχεία είναι τµήµα του διαπραγµατευτικού µείγµατος ενός πωλητή 

συστηµάτων αλουµινίου. 

 

Τα τέσσερα βασικά είδη των αρχικών στρατηγικών που µπορεί να υιοθετήσει ένα 

διαπραγµατευτής είναι: 

• Ανταγωνισµός: περιγράφεται αλλιώς και ως διαπραγµάτευση νίκης- ήττας ή 

επιµεριστική διαπραγµάτευση. Ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένη στο παρελθόν και 

σκοπός ήταν να «κερδίσει» ο καλύτερος ή αυτός που µπορούσε να 

διαπραγµατευτεί αποτελεσµατικότερα. 

• Συνεργασία: περιγράφεται επίσης ως διαπραγµάτευση νίκης- νίκης ή συνθετική 

διαπραγµάτευση και είναι πλέον από τις πιο διαδεδοµένες µεθόδους 

διαπραγµάτευσης µε απώτερο στόχο την από κοινού «νίκη» των δύο πλευρών. 

• Συµβιβασµός: είναι µια στρατηγική ήττας- νίκης, όπου ο διαπραγµατευτής 

αποφασίζει ότι του είναι πιο συµφέρον να υποχωρήσει στο συγκεκριµένο θέµα, 

αφού είναι χαµηλά στη λίστα των ιεραρχηµένων θεµάτων προς συζήτηση ή 

επειδή προτιµά να διατηρήσει ευχαριστηµένη την άλλη πλευρά ή να µη 

διακινδυνεύσει τη σχέση µαζί της. Ο διαπραγµατευτής αποβλέπει σε συνέχιση 

της σχέσης µε την άλλη πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορέσει να 

χρησιµοποιήσει τον συµβιβασµό της προηγούµενης διαπραγµάτευσης ως βάση 

για την επόµενη.  

• Αποφυγή: είναι και αυτή µια στρατηγική διαπραγµάτευσης. Αν ο 

διαπραγµατευτής θεωρήσει ότι θα είναι σπατάλη χρόνου ή ότι µπορεί να 

αποκτήσει το επιθυµητό χωρίς διαπραγµάτευση, επιλέγει να µην έλθει σε 

διαπραγµάτευση µε την άλλη πλευρά. 
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Τις διάφορες στρατηγικές τις κατατάσσουµε σε δύο κατηγορίες. Στις στρατηγικές µη 

ανάµειξης, όπως είναι η αποφυγή και στις στρατηγικές ενεργού ανάµειξης, όπως ο 

ανταγωνισµός, η συνεργασία και ο συµβιβασµός. Παρακάτω θα αναφερθούµε πιο 

αναλυτικά στις δύο βασικές στρατηγικές: της επιµεριστικής και της συνθετικής 

διαπραγµάτευσης. 

 

1.3. Στάδια διαπραγµατεύσεων 
 

 

Τα βασικά στάδια των διαπραγµατεύσεων είναι τα εξής: 

• Προετοιµασία: το βασικότερο και πιο καίριο κοµµάτι κάθε διαπραγµάτευσης. Θα 

αναφερθούµε αναλυτικά σε αυτό το στάδιο. 

• Έναρξη διαπραγµατεύσεων: µετά το σηµαντικό στάδιο της προετοιµασίας ξεκινάει η 

διαδικασία των διαπραγµατεύσεων, όπου φαίνεται ποιος είναι καταλληλότερα 

προετοιµασµένος, παίζοντας το παιχνίδι του και βγάζοντας τους «άσσους από το 

µανίκι» του την κατάλληλη στιγµή. 

• Έλεγχος: κάθε διαπραγµατευόµενη πλευρά θα πρέπει να ελέγχει τους στόχους και 

τις θέσεις της άλλης πλευράς, αλλά και τις δικές της. Επίσης πρέπει να έχει 

καταγράψει τα επιχειρήµατα, αλλά και τα ερωτήµατα της κάθε πλευράς, ώστε να 

σιγουρευτεί ότι έχουν ειπωθεί όλα όσα ήθελε. 

• Προσέγγιση αµοιβαίων υποχωρήσεων: η κάθε πλευρά θέλει να επιτύχει τις 

περισσότερες δυνατές υποχωρήσεις από την άλλη, κάτι που πραγµατοποιείται όταν 

εντοπίζονται τα θέµατα της αντίπαλης πλευράς στα οποία µπορεί να κάνει τους 

περισσότερους συµβιβασµούς. Έτσι καταλήγουν σε κάποιο συµβιβασµό ή 
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τονίζονται επανειληµµένα οι παραχωρήσεις που έχουν ήδη γίνει από τον ένα 

διαπραγµατευόµενο µέρος ευελπιστώντας να προχωρήσει σε υποχώρηση το άλλο. 

• Συµπεράσµατα: µε την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων η κάθε πλευρά 

οδηγείται στα δικά της συµπεράσµατα ως προς την έκβαση της διαπραγµάτευσης, 

τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί, τα αρνητικά και τα θετικά σηµεία, αλλά και 

τα αποτελέσµατα. 

• Μέτρηση αποτελεσµάτων: αφού ολοκληρωθεί ο γενικός απολογισµός της 

διαπραγµάτευσης και εξαχθούν τα συµπεράσµατα, έρχεται η ώρα των ποσοτικών σε 

συνδυασµό µε τα ποιοτικά αποτελέσµατα. ∆ιαπιστώνει η κάθε πλευρά σε πόσα από 

τα θέµατα που έθεσε επί τάπητος βγήκε κερδισµένη και σε πόσα χαµένη, αν βγήκε 

χαµένη τι απώλειες είχε και αν βγήκε κερδισµένη ποιο ήταν το πραγµατικό κέρδος. 

 

Ιδιαίτερη σηµασία και έµφαση θα δώσουµε στο στάδιο της προετοιµασίας γιατί είναι το 

βασικό κοµµάτι µιας διαπραγµάτευσης. Η καλή προετοιµασία δηµιουργεί τα θεµέλια 

για µια διαπραγµάτευση και δίνει την απαραίτητη εµπιστοσύνη στον διαπραγµατευτή 

ώστε να φτάσει στην επιτυχία. Η προετοιµασία δεν είναι διαδικασία που 

ολοκληρώνεται µε την έναρξη των διαπραγµατεύσεων. Συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια 

της διαπραγµάτευσης.  

 

Σύµφωνα µε τους Roy Lewicki, David Saunders και John Minton (2004), αφού γίνει 

κατανοητή η ανάγκη σχεδιασµού της κάθε διαπραγµάτευσης, τα βασικά βήµατα της 

προετοιµασίας είναι τα εξής: 

• Ο καθορισµός των θεµάτων προς συζήτηση. 

• Η συγκέντρωση των θεµάτων και ο προσδιορισµός του διαπραγµατευτικού 

µείγµατος. 

• Ο ορισµός των συµφερόντων. 
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• Η διαβούλευση µε άλλους 

• Η αναγνώριση των ορίων 

• Ο καθορισµός των στόχων 

• Η ανάπτυξη υποστηρικτικών επιχειρηµάτων. 

• Η ανάλυση της άλλη πλευράς 

 

Γίνεται αντιληπτό ότι για να χρησιµοποιήσει κάποιος τις διαπραγµατευτικές του 

ικανότητες µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο θα χρειαστεί ένα «γενικό σχέδιο», δηλαδή 

µια στρατηγική που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση των στόχων της διαπραγµάτευσης. 

Βασικές έννοιες της διαπραγµάτευσης είναι το «όραµα», δηλαδή η εικόνα που έχει ο 

διαπραγµατευτής στο µυαλό του για το που θέλει να φτάσει, η «δέσµευση», δηλαδή η 

ανάληψη µια διαπραγµατευτικής θέσης µε κάποια ρητή ή σιωπηρή υπόσχεση ως προς 

τη µελλοντική πορεία δράσης, και οι «αξίες», δηλαδή οι βασικές αρχές και 

προδιαγραφές που ακολουθεί στη ζωή του που καθορίζουν τη συµπεριφορά του 

απέναντι στους άλλους ανθρώπους. 

 

Από τις βασικότερες πληροφορίες που είναι απαραίτητες να συλλεχθούν πριν ξεκινήσει 

µια διαπραγµάτευση είναι το θέµα της και το πρόσωπο µε το οποίο θα γίνει. Όσον 

αφορά το θέµα της διαπραγµάτευσης, θα πρέπει την ώρα που θα αρχίσει το ουσιαστικό 

µέρος της ο διαπραγµατευτής να γνωρίζει περισσότερα από τον αντίπαλο. Όσον αφορά 

το πρόσωπο, θα πρέπει ο διαπραγµατευτής να µάθει όσο γίνεται περισσότερα για τον 

αντίπαλό του και τις επιδιώξεις του από τη συγκεκριµένη διαπραγµάτευση. 

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι διατεθειµένοι να κοπιάσουν και συνήθως 

ακολουθούν το δρόµο της ελάχιστης αντίστασης. Έτσι η προετοιµασία είναι ένας από 

τους πρώτους τοµείς όπου οι πολυάσχολοι άνθρωποι προσπαθούν να εξοικονοµήσουν 
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χρόνο. Συνεπώς δίνουν στον αντίπαλό τους ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα, αν αυτός απλά 

επενδύσει απαραίτητο χρόνο και προσπάθεια για τη σωστή προετοιµασία πριν από µια 

διαπραγµάτευση. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι ένα «παιχνίδι» στο οποίο όποιος 

γνωρίζει τα περισσότερα κερδίζει. 

 

Έτσι, θα πρέπει να αναρωτηθεί ο διαπραγµατευτής τι ακριβώς θέλει και ποιες είναι οι 

εναλλακτικές του. ∆ηλαδή θα πρέπει να θέσει τον στόχο του σαφώς και να ξεκαθαρίσει 

ποιες είναι οι φιλοδοξίες του. Είναι πολύ σηµαντικό να ξέρει τι ακριβώς θέλει να 

πετύχει στην κάθε διαπραγµάτευση. Βέβαια, θα πρέπει να προσέξει να µην θέσει πολύ 

χαµηλούς ή πολύ υψηλούς στόχους. Με την έννοια «στόχος» νοείται το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσµα, σύµφωνα µε την έρευνα αγοράς που έχει προηγηθεί και τα 

στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για το θέµα. 

 

Παράλληλα, ο διαπραγµατευτής θα πρέπει να αναζητήσει και να καταλήξει σε µια 

εναλλακτική, την καλύτερη επόµενη επιλογή, ώστε να έχει µια συµφέρουσα «διέξοδο», 

αφού θα ξεκινήσει µε µια συγκεκριµένη πρόταση και δεν µπορεί να είναι αµετάκλητος. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει συγκεκριµένη ορολογία που χρησιµοποιείται, δηλαδή 

«Καλύτερη Εναλλακτική σε µια ∆ιαπραγµατευτική Συµφωνία» (BATNA- Best 

Alternative to a Negotiated Agreement; Fisher, Ury and Patton, 1991). Ο στόχος της 

διαπραγµάτευσης είναι πάντα υψηλότερος από την καλύτερη εναλλακτική (BATNA). 

Συνεπώς ο διαπραγµατευτής κινείται ανάµεσα στον στόχο του και στην BATNA. Κάθε 

πρόταση καλύτερη από την BATNA γίνονται αποδεκτή, ενώ οποιαδήποτε χειρότερη 

πρόταση απορρίπτεται. 

 

Ένα ακόµα σηµαντικό σηµείο της διαπραγµάτευσης είναι ο καθορισµός των ορίων της 

διαδικασίας, δηλαδή του σηµείου κάτω από το οποίο δεν µπορεί να υποχωρήσει ο 
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διαπραγµατευτής. Τα όρια καθορίζονται όταν ο διαπραγµατευτής καταλήξει τι είναι 

διατεθειµένος να στερηθεί ώστε να πάρει αυτό που θέλει. Εναλλακτικά, είναι το σηµείο 

στο οποίο είναι διατεθειµένος να εγκαταλείψει τη διαπραγµάτευση και να συζητήσει 

κάποιες άλλες εναλλακτικές δυνατότητες. 

 

Τέλος, µε την έναρξη της διαπραγµάτευσης θα πρέπει η κάθε πλευρά να έχει 

προαποφασίσει ποια θα είναι η αρχική της προσφορά. Η αρχική προσφορά είναι η 

περιγραφή των όσων θα συζητηθούν στη διαπραγµάτευση. Για τον προσδιορισµό της 

αρχικής προσφοράς ο διαπραγµατευτής στηρίζεται στους στόχους του και τα όριά του, 

όπως τα έχει ήδη καθορίσει, και φυσικά στις πληροφορίες που έχει συλλέξει κατά την 

προετοιµασία της διαπραγµάτευσης. Σύµφωνα µε το διάγραµµα που ακολουθεί, η 

αρχική προσφορά είναι πέρα από τους στόχους που επιδιώκονται, αλλά όχι πολύ 

µακριά ώστε να µην σοκάρει την αντίπαλη πλευρά και ολοκληρώσει τη 

διαπραγµάτευση πριν καν αρχίσει. Η BATNA κυµαίνεται ανάµεσα στους στόχους και 

τα όρια της διαπραγµάτευσης και µάλιστα όσο πιο κοντά γίνεται στους στόχους. 

 

Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στο διάγραµµα της Εικόνας 1. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1: Σχέση ανάµεσα σε στόχους, όρια και αρχική προσφορά 
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Σύµφωνα µε τον Jonathan T. Howe (Οκτώβριος 2009), Senior Partner της Howe & 

Hutton Ltd., αυτά που πρέπει να έχει ένα διαπραγµατευτής στο µυαλό του πριν από µια 

διαπραγµάτευση είναι:  

 

• Αν δεν αντιλαµβάνεται τµήµα των όρων του υπό διαπραγµάτευση θέµατος, θα 

πρέπει να ρωτήσει. Τι θα γίνει αν και η άλλη πλευρά δεν διαθέτει την απαραίτητη 

γνώση; 

• Θα πρέπει να αναγνωρίσει τι κλίµα επικρατεί. Είναι σε συνθήκες αγοράς που 

ευνοούν τους αγοραστές ή τους πωλητές; 

• Καλός διαπραγµατευτής είναι αυτός που ξέρει τι θέλει, αλλά και τι έχει. ∆ηλαδή, 

αντί ένας πωλητής να πάει σε µια πώληση και να ρωτήσει «Τι έχετε να αγοράσω;», 

µπορεί να πάει «Να σας ενηµερώσω για τη δική µου δουλειά και την εταιρία µου». 

Τότε το αντίπαλο δέος θα αρχίσει να σκέφτεται «Θα πρέπει να δουλέψω µε αυτήν 

την εταιρία». 

• Θα πρέπει να γνωρίζει τη συνολική αξία της διαπραγµάτευσης. Για παράδειγµα, 

στην περίπτωση των κουφωµάτων αλουµινίου θα πρέπει να γνωρίζει τόσο το 

κόστος των προφίλ, αλλά και των εξαρτηµάτων και των µηχανισµών, όσο και το 

εύρος του εργατικού κόστους παραγωγής και τοποθέτησης. Κάθε πληροφορία- 

λεπτοµέρεια µπορεί να είναι καθοριστική στην επίτευξη µια συµφωνίας. 

• Απαραίτητη είναι η γνώση όσο το δυνατό περισσότερων πληροφοριών σχετικά µε 

το άτοµο ή τον οργανισµό- εταιρία µε τον οποίο διαπραγµατεύεται. Ποιοι είναι οι 

ιδιοκτήτες της εταιρίας; Τι εµπειρία διαθέτουν; 

• Απαιτείται καθορισµός των προτεραιοτήτων. Καλό είναι ο διαπραγµατευτής να 

ετοιµάσει τρεις λίστες που να καθορίσουν τα «πρέπει», τα «θέλω» και τα 

«ενδιαφέροντα».Τα «πρέπει» είναι αυτά που οπωσδήποτε πρέπει να αποκτήσει. 
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Αυτά µπορεί να είναι αριθµοί, ηµεροµηνίες, πρόσβαση σε κάποιες εταιρίες ή κάτι 

άλλο. Τα «θέλω» είναι αυτά που θα ήθελε να αποκτήσει, αλλά υπάρχει ευελιξία 

στην απόκτησή τους. Τα «ενδιαφέροντα» είναι αυτά που θα άρεσαν σε κάποιον να 

έχει, αλλά δεν είναι ζωτικής σηµασίας. Όταν βάλει προτεραιότητες µπορεί να µπει 

σε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε «καθαρό µυαλό» και να κρίνει που µπορεί να 

είναι ευέλικτος και που όχι 

• Απαραίτητος είναι και ο προσδιορισµός των προτεραιοτήτων του αντιπάλου µε τον 

οποίο διαπραγµατεύεται. Ποια είναι τα δικά του «πρέπει», «θέλω» και 

«ενδιαφέροντα». Όποιος κάνει αυτήν την προετοιµασία θα έχει το εξαιρετικό 

προτέρηµα να αναγνωρίζει τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιµετωπίσει. 

• Απαραίτητος είναι επίσης και ο προσδιορισµός του στυλ διαπραγµάτευσης του 

αντιπάλου. Το διαπραγµατευτικό στυλ διαφέρει από χώρα σε χώρα. Οι Αµερικανοί 

της Βόρειας Αµερικής είναι πολύ λιτοί. Πηγαίνουν από το θέµα Α, στο Β και µετά 

στο Γ. Στην Κίνα, µπορεί να πάνε από το Κ στο Α και στο Π και µετά να 

επιστρέψουν ξανά στο Κ. Σε τέτοιες περιπτώσεις σηµαντικό είναι να µην χαθεί η 

σειρά των προτεραιοτήτων. 

 

1.4. Επιµεριστική διαπραγµάτευση ή διαπραγµάτευση νίκης- 
ήττας (win- lose) 
 

 

Η επιµεριστική και η συνθετική διαπραγµάτευση αναφέρονται στο τελευταίο από τα 

στάδια της διαπραγµάτευσης, στο κλείσιµο της συµφωνίας, όπου και γίνονται εµφανή 

τα αποτελέσµατα της καθεµιάς. Με τον όρο «κλείσιµο της συµφωνίας» νοείται ότι τα 

δύο µέρη συµφώνησαν σε αρκετά από τα θέµατα του µείγµατος της διαπραγµάτευσης 

και µπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους. Αν οι όροι µε τους οποίους 

έκλεισε η συµφωνία είναι σε γενικές γραµµές ευνοϊκοί και για τις δύο πλευρές ή αν η 
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µια από τις δύο αισθάνεται ότι φεύγει από τη συνάντηση µε ένα αίσθηµα ήττας, 

δηλώνει και µια διαφορετική στρατηγική που χρησιµοποιήθηκε. Βέβαια, το πώς θα 

κινηθεί ένας διαπραγµατευτής και τι στρατηγική θα ακολουθήσει έχει προαποφασιστεί, 

πολύ πριν ξεκινήσει η διαδικασία- στη φάση της προετοιµασίας µε τον καθορισµό των 

επιθυµητών στόχων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν µπορεί να αλλάξει στην πορεία (αν 

και σπάνια συµβαίνει). 

 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.3, η κάθε διαπραγµατευόµενη πλευρά θα πρέπει να 

ορίσει, έστω και σιωπηρά, το σηµείο εκκίνησης, τους στόχους της και τα σηµεία 

αντίστασής της. Παραδείγµατος χάρη, ένας κατασκευαστής αλουµινίου θέλει να 

διαπραγµατευτεί ώστε να κλείσει την κατασκευή όλων των εφαρµογών αλουµινίου σε 

ένα εµπορικό κέντρο και κατόπιν µελέτης και αναλυτικών κοστολογίων έχει καταλήξει 

ότι το κόστος των υλικών και των εργατικών του θα είναι για παράδειγµα 100.000€. Ο 

στόχος που έχει θέσει είναι να βγάλει κέρδος 25% (οι τιµές είναι υποθετικές). Άρα θέτει 

ως οικονοµικό στόχο τις 125.000€. Όµως είναι διατεθειµένος να κατεβάσει την τιµή 

του µέχρι να περιοριστεί το κέρδος του στο 15%, δηλαδή στις 115.000€. Για να 

ξεκινήσει τις διαπραγµατεύσεις θα πρέπει να δώσει µια τιµή µεγαλύτερη από τον στόχο 

του, ώστε τα περιθώρια διαπραγµάτευσης να είναι πιο ευρεία, όπως για παράδειγµα 

130.000€. Φυσικά χρειάζεται µεγάλη προσοχή ώστε η αρχική προσφορά να µην απέχει 

πολύ από τον επιθυµητό στόχο, γιατί µπορεί να σοκάρει την άλλη πλευρά και να 

διακόψει χωρίς δεύτερη σκέψη τις διαπραγµατεύσεις. 

 

Ο κύριος σκοπός µια επιµεριστικής διαπραγµάτευσης είναι η µεγιστοποίηση της αξίας 

και άρα του κέρδους από τη συµφωνία. Βασικά σηµεία είναι η ανακάλυψη του σηµείου 

αντίστασης του αντιπάλου και η επιρροή που θα ασκήσει ο διαπραγµατευτής ώστε να 

µεταβληθεί αυτό. Η ανακάλυψη του σηµείου αντίστασης είναι ζωτικής σηµασίας, αλλά 
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και παράλληλα δύσκολη, ιδιαίτερα αν ο διαπραγµατευτής είναι έµπειρος. Όσα 

περισσότερα µαθαίνει η µια πλευρά από την άλλη συλλέγοντας κάθε είδους 

πληροφορίες, τόσο πιο πολλά µπορεί να µάθει για το σηµείο αντίστασης της άλλης. 

 

Στο παράδειγµα µε το εµπορικό κέντρο ο κατασκευαστής αλουµινίου ορίζει το σηµείο 

αντίστασής του µε βάση το κόστος του και το ελάχιστο κέρδος µε το οποίο θα 

µπορούσε να κλείσει τη συµφωνία. Επίσης, ανάλογα µε το πόση ανάγκη έχει να πάρει 

τη συγκεκριµένη δουλειά, µπορεί η χρονική διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, η 

καθυστέρηση ή η διακοπή τους να καθορίσει ή να µεταβάλλει το σηµείο αντίστασης.  

 

Αφού µάθει ο διαπραγµατευτής το σηµείο αντίστασης, τι ανάγκες και τις θέσεις της 

άλλης πλευράς, επιλέγει την καλύτερη τακτική για τη συγκεκριµένη διαπραγµάτευση. 

Η επιµεριστική διαπραγµάτευση είναι µια επιθετική συνήθως τακτική. Σκοπός των 

επιθετικών τακτικών είναι να ασκήσουν πίεση στους αντίπαλους διαπραγµατευτές ώστε 

να ενεργήσουν χωρίς καµιά προετοιµασία και να τους πιάσουν εξ’ απροόπτου. Πάντα 

υπάρχει η περίπτωση το αποτέλεσµα της χρήσης επιθετικής τακτικής να είναι αντίθετο 

του αναµενόµενου. 

 

Σύµφωνα µε τους R. Lewicki, D. Saunders και J. Minton (2004), πολλοί είναι οι 

διαπραγµατευτές οι οποίοι δεν συνιστούν τη χρήση τέτοιων τακτικών και µάλιστα η 

εµπειρία έχει αποδείξει ότι είναι περισσότερο επιβλαβείς παρά ωφέλιµες. Είναι όµως 

απαραίτητο να τις κατανοήσουν, ώστε να µπορούν να τις αναγνωρίσουν και να τις 

αντιµετωπίσουν. 

 

Συνοψίζοντας, η επιµεριστική διαπραγµάτευση είναι µια κατάσταση σύγκρουσης, όπου 

η κάθε πλευρά επιδιώκει το δικό της µέγιστο όφελος χρησιµοποιώντας διάφορες 
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τακτικές, µη λαµβάνοντας όµως υπόψη τις θέσεις και τους στόχους της άλλης πλευράς 

σε συνδυασµό µε τους δικούς του. 

 

1.5. Συνθετική διαπραγµάτευση ή διαπραγµάτευση νίκης- νίκης 
(win- win) 
 

 

Σε µια διαπραγµάτευση δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν χαµένοι και κερδισµένοι. 

Μπορούν και τα δύο διαπραγµατευόµενα µέρη να βγουν κερδισµένα από τη συµφωνία. 

Οι διαπραγµατεύσεις νίκης- νίκης είναι διαδικασίες µε αµοιβαίο όφελος, που έχουν ως 

σκοπό την ανάπτυξη και τη θεµελίωση µακροχρόνιων επαγγελµατικών σχέσεων που 

στηρίζονται σε συµφωνίες διαρκείας. Οι στόχοι των δύο πλευρών δεν είναι ασύµβατοι, 

ούτε αµοιβαίως αποκλειόµενοι. 

 

Λέγοντας διαπραγµατεύσεις νίκης- νίκης δεν σηµαίνει ότι τα µέρη που συµµετέχουν 

στη διαδικασία θα πρέπει να εγκαταλείψουν τους στόχους τους ή να ενδιαφέρονται 

περισσότερο για τα αποτελέσµατα της άλλης πλευράς. Πρώτα προέχει η επίτευξη των 

στόχων της δικής τους πλευράς. Συνήθως µπορούν να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις 

που να εξυπηρετούν και να συµφέρουν όλα τα συµβαλλόµενα µέρη.  

 

Βασική προϋπόθεση για να καταλάβει µια πλευρά αν η συµφωνία που έκλεισε ήταν 

λύση νίκης- νίκης ή νίκης- ήττας είναι να γνωρίζει ο διαπραγµατευτής πότε κερδίζει. 

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο πότε µια συµφωνία είναι καλή και πότε κακή. Σύµφωνα µε 

τους Michael και Miki Donaldson (1997, σελ. 317) «Καλή συµφωνία είναι κάθε 

συµφωνία που ήταν τίµια τη στιγµή που έκλεισε η δουλειά. Μια τέτοια συµφωνία 

πρέπει να προβλέπει τα διάφορα απρόοπτα πριν προκύψουν προβλήµατα και να είναι 

εφαρµόσιµη στον πραγµατικό κόσµο». «Μια κακή συµφωνία δεν είναι τίµια κάτω από 
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οποιεσδήποτε περιστάσεις. Μια τέτοια συµφωνία επιτρέπει σε καταστάσεις που θα 

µπορούσαν να έχουν προβλεφθεί να δηµιουργήσουν προβλήµατα στη σχέση των δύο 

πλευρών µετά τη σύναψη της συµφωνίας». 

 

Σύµφωνα µε τον Michael Schatzki (2007), υπάρχουν διάφορα κοµµάτια του πάζλ που 

λέγεται διαπραγµάτευση νίκης- νίκης. Αυτά είναι η «αυτόµατη» πλευρά της συνθετικής 

διαπραγµάτευσης, δηλαδή από τη στιγµή που θα καταλήξουν σε συµφωνία οι δύο 

πλευρές, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρές ήταν οι διαπραγµατεύσεις, και οι δύο 

πλευρές είναι αυτόµατα κερδισµένες, αφού βρίσκονται σε καλύτερη θέση από ότι µε 

την έναρξη της διαπραγµατευτικής διαδικασίας. Άλλα κοµµάτια είναι τα συναισθήµατα 

που δηµιουργούνται στις δύο πλευρές, οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους, 

αλλά και η εµπιστοσύνη, η αξιοπιστία και το σύνολο των ηθικών αρχών που διέπουν τα 

διαπραγµατευόµενα µέρη. 

 

Κάτι παρόµοιο υποστηρίζει και ο Stuart Kuman (2000), σύµφωνα µε τον οποίο οι 

εµπλεκόµενες πλευρές πρέπει να εφαρµόζουν τις εξής κατευθυντήριες γραµµές:  

• Να εξασφαλιστεί επικοινωνία από και προς όλες τις συµβαλλόµενες πλευρές. 

• Να αποσαφηνιστούν τα ενδιαφέροντα του καθενός και όχι οι θέσεις του. 

• Να δοθεί έµφαση στην λεκτική επικοινωνία- από κοινού προβληµατισµός 

(brainstorming). 

• Να χρησιµοποιηθούν τα στάνταρντ της νοµιµότητας. 

• Να αναγνωριστούν όλες οι εναλλακτικές, ως πιθανές λύσεις. 

• Να ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις µε πολλή προσοχή, µετά τη συλλογή όλων των 

απαραίτητων πληροφοριών. 
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Συνοψίζοντας, η συνθετική διαπραγµάτευση έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία από 

αυτή της επιµεριστικής. Οι διαδικασία της διαπραγµάτευσης αντιµετωπίζεται κάτω από 

το πρίσµα µια αµοιβαίως αποδεκτής λύσης που θα ικανοποιεί όλα τα συµβαλλόµενα 

µέρη. Απαραίτητο είναι να αναπτυχθούν οι κατάλληλες συνθήκες στις οποίες θα 

υπάρχει απρόσκοπτη ροή πληροφοριών, µε σκοπό να δηµιουργηθούν γερά θεµέλια για 

την από κοινού ικανοποίηση των συµβαλλοµένων. 

 

1.6. Τακτικές κατά τις διαπραγµατεύσεις 
 

 

Η χρήση τακτικών από τα διαπραγµατευόµενα µέρη τοποθετείται στο κεφάλαιο της 

ηθικής των διαπραγµατεύσεων και συνδέονται σε µεγάλο βαθµό µε τις µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται στην επιµεριστική διαπραγµάτευση. Με τον όρο ηθική νοούνται 

«ευρέως εφαρµοσµένα κοινωνικά πρότυπα για το τι είναι σωστό ή λάθος σε µια 

συγκεκριµένη κατάσταση ή µια διαδικασία για τον ορισµό των προτύπων. Η ηθική 

πηγάζει από συγκεκριµένες φιλοσοφίες που φιλοδοξούν α) να ορίσουν τον κόσµο µέσα 

στον οποίο ζούµε και β) να επιβάλλουν κανόνες για να ζούµε όλοι µαζί». 

 

Το τι θεωρεί κάθε κανείς ηθικό και τι όχι διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

Μελετητές που ασχολούνται µε τις διαπραγµατεύσεις έχουν καταγράψει και 

κατηγοριοποιήσει την επιχειρηµατική ηθική σε διάφορα πρότυπα, όπως την ηθική του 

τελικού αποτελέσµατος, την ηθική των κανόνων, την ηθική του κοινωνικού 

συµβολαίου και την ατοµιστική ηθική. 

 

Υπάρχει διάφορες τακτικές και «κόλπα» που χρησιµοποιούνται στα διάφορα στάδια 

των διαπραγµατεύσεων. Προϋπόθεση για τη χρήση αυτών των τακτικών είναι η 
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εµπειρία που προκύπτει µέσα από τη µακρόχρονη ενασχόληση στο κοµµάτι των 

διαπραγµατεύσεων, ώστε να µπορεί να κρίνει ο διαπραγµατευτής ποια τακτική του 

ταιριάζει και ποια θα χρησιµοποιήσει σε κάθε περίπτωση. 

 

Συγκεκριµένα υπάρχουν οι εξής τακτικές που θα επεξηγηθούν µε την παράθεση 

παραδειγµάτων (σηµειώσεις του Αναπληρωτή καθηγητή κ.Σουµπενιώτη ∆. από το 

µάθηµα «Στρατηγική ∆ιοίκηση» του ∆.Π.Μ.Σ. του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας): 

 

1. Τακτική της αναβολής. 

Ο διαπραγµατευτής αναβάλει τη συζήτηση για την οποία δεν είναι προετοιµασµένος 

κατάλληλα. Έτσι ο αντίπαλος θα χρειαστεί να επανέλθει ξανά και ξανά στη 

συγκεκριµένη συζήτηση. Έτσι µπορεί να συγκρίνει τις επαναλήψεις και να δει αν 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Επίσης µπορεί να επιλυθεί το ζήτηµα µε τα όσα ειπώθηκαν 

µέχρι εκείνη τη στιγµή. 

2. Τακτική της συσχέτισης. 

Αν ο αντίπαλος επιµένει έντονα να κλείσει η συµφωνία σε κάποιο θέµα στο οποίο όµως 

έδειξε καλή θέληση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η φράση « θα συµφωνήσω, αλλά θέλω 

και…». 

3. Τακτική του απλού αποστολέα. 

Χρήση φράσεων που δηλώνουν πως ο διαπραγµατευτής δεν είναι ο αρµόδιος να πάρει 

αποφάσεις, αλλά ένας απλός µεταφορέας και εκτελεστής των αποφάσεων και 

απαιτήσεων των αφεντικών. Με αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση υποχώρησης δεν 

δηµιουργείται κίνδυνος πιστότητας στο πρόσωπό του. 

4. Τακτική του καλού και του καλού (Mr. Nasty and Mr. Nice). 

Αφορά διαπραγµάτευση οµάδων, όπου πάντα ένας εµφανίζεται ως ο «δύσκολος» και 

ανυποχώρητος διαπραγµατευτής µε τις πολλές απαιτήσεις. Όταν οι συζητήσεις φτάσουν 
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σε αδιέξοδο, τότε το άλλο µέλος της οµάδας παίζει το ρόλο του πιο συζητήσιµου, µε 

πιο λογικές θέσεις και απόψεις, ώστε να προκαλέσει ανακούφιση στους αντιπάλους και 

να συζητήσει τη δεύτερη καλύτερη επιλογή. 

 

5. Τακτική της τµηµατοποίησης. 

Αν, για παράδειγµα, κάποιος θέλει να διαπραγµατευτεί την ανανέωση του συµβολαίου 

του µε τον εργοδότη του για 2 χρόνια, διαπραγµατεύεται σκληρά για τον ένα χρόνο και 

ρωτάει τι καλύτερη προσφορά µπορεί να γίνει για να µετατραπεί το συµβόλαιο σε 

διετές. 

6. Τακτική µεταφοράς της πίεσης. 

Χρησιµοποιείται συνήθως η έκφραση: «Τι µπορούµε να κάνουµε ώστε να σας 

διευκολύνουµε στο να µας κάνετε µια καλύτερη προσφορά;». 

7. Τακτική της επαναδιαπραγµάτευσης. 

Σε κρίσιµα σηµεία των διαπραγµατεύσεων και όταν παρουσιάζεται αδιέξοδο ζητείται 

διάλειµµα για καφέ. Αυτό βοηθά τα συµβαλλόµενα µέρη να αναθεωρήσουν τη λογική 

των επιχειρηµάτων τους. 

8. Τακτική του «Αλόγου της Τροίας». 

Προσοχή σε προτάσεις που είναι πολύ καλές για να είναι αληθινές. 

9. Τακτική «Σαλαµιού». 

Απαίτηση για πλήρη αξιολόγηση και εξέταση των ισχυρισµών του αντιπάλου µε ένα 

πακέτο θέσεων. Πολλές φορές ο αντίπαλος για να αποφύγει µια δύσκολη διαδικασία 

αιτιολόγησης και παρουσίασης στοιχείων, δέχεται να αναθεωρήσει τις αρχικές του 

θέσεις. 

10. Τακτική του «πονοκέφαλου». 
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Είναι τακτική συναισθηµατικής φόρτισης, ώστε να µη συζητηθεί ένα συγκεκριµένο 

θέµα εκείνη τη χρονική στιγµή. Αν η άλλη πλευρά επιµείνει να συνεχιστεί η συζήτηση 

θα φανεί µη λογική. Κανένας δε θέλει να αισθάνεται και να φαίνεται µη λογικός. 

11. Τακτική της «Ατοµικής Βόµβας». 

Ο διαπραγµατευτής απειλεί πως αν δεν υπάρξει συµφωνία για συγκεκριµένα θέµατα, θα 

ολοκληρωθεί η συνεργασία µε τον αντίπαλο και θα λήξει εκεί. 

12. Τακτική του ρώσικου µετώπου. 

Ο διαπραγµατευτής απειλεί τον αντίπαλο ότι αν δεν συµφωνήσει σε κάτι συγκεκριµένο 

θα προχωρήσει σε επαναδιαπραγµάτευση των ήδη συµφωνηθέντων και µε αυτόν τον 

τρόπο φέρνει σε δίλληµα τον αντίπαλο. Έτσι οι διαπραγµατευόµενες πλευρές ή θα 

συµφωνήσουν ή θα αντιµετωπίσουν δυσάρεστες καταστάσεις. 

13. Τακτική της σιωπής. 

Όταν η απάντηση που δίνει το αντίπαλο µέρος δεν είναι ικανοποιητική, ο 

διαπραγµατευτής δεν λέει τίποτα. Συνήθως η σιωπή αντιµετωπίζεται ως άρνηση και ο 

αντίπαλος προχωράει σε επιπλέον υποχωρήσεις. Παρά τη σιωπή, όµως, ο 

διαπραγµατευτής προχωράει και σε προετοιµασία για την αντίδραση του αντιπάλου σε 

περίπτωση που η σιωπή δεν έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα και χρησιµοποιηθεί 

εναντίον του. 

14. Τακτική των επαναλήψεων. 

Η συνεχής επανάληψη σχετικά µε ένα θέµα µπορεί να κουράσει την άλλη πλευρά και 

να την οδηγήσει να φτάσει σε κάποια συµφωνία γιατί κουράστηκε από την επιµονή και 

γιατί αισθάνθηκε ότι για να υπάρξει πρόοδος θα πρέπει να συµφωνήσει σε υπό 

συζήτηση θέµα. 

15. Τακτική µείζονος άµυνας σε δευτερεύον θέµα. 

Μεγιστοποίηση της σηµαντικότητας ενός δευτερεύοντος ζητήµατος και προσπάθεια 

επίτευξής του. Όταν τελικά επιτευχθεί συµφωνία και έχει υποχωρήσει ο 
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διαπραγµατευτής, τότε µπορεί να ισχυριστεί ότι έχει κάνει πολλές και σηµαντικές 

υποχωρήσεις και το ίδιο θα περίµενε και από τον αντίπαλό του. Επίσης εξασφαλίζεται 

µειωµένη προσοχή από τον αντίπαλο, αφού θεωρεί ότι έχει επέλθει συµφωνία στο θέµα 

που είναι σηµαντικό για τον πρώτο διαπραγµατευτή. 

 

 

16. Τακτική της έκπληξης. 

Πρόκληση έκπληξης στο άκουσµα της προσφοράς του αντιπάλου, αλλά χωρίς καµιά 

άλλη αντίδραση. Τις περισσότερες φορές θα γίνει νέα καλύτερη προσφορά. 

17. Τακτική της σε βάθος άµυνας. 

Ο διαπραγµατευτής υποστηρίζει ότι η συµφωνία που προτείνει είναι πάγια πολιτική της 

εταιρίας του. Ξεκαθαρίζει δηλαδή στον αντίπαλο πως το µόνο που µπορεί να κάνει 

είναι να συµµορφωθεί µε τα καθιερωµένα. 

18. Τακτική της κατά µέτωπο επίθεσης. 

Προσπάθεια να πανικοβληθεί ο αντίπαλος µε εκφράσεις όπως: «Έχω µια παραγγελία 20 

τόνων βιοµηχανικό προφίλ. ∆ώσε µου την τιµή που θέλω και έχεις την επιταγή µε το 

όνοµά σου τώρα». 

19. Τακτική «δήθεν συµπάθεια στον αντίπαλο». 

Χρήση εκφράσεων που δηλώνουν στον αντίπαλο προσπάθεια και κούραση για το 

συγκεκριµένο θέµα. 

20. Τακτική των χρονικών περιορισµών. 

Η πρόταση «έχω δεσµευτεί να απαντήσω στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι τις 12 

σήµερα» ενθαρρύνει τα µέλη να συγκεντρωθούν σε δηµιουργικό διάλογο και να 

αντιληφθούν ότι πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

21. Τακτική «ανοιχτών χαρτιών». 
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Εφαρµόζεται όταν οι διαπραγµατευτές έχουν βρεθεί ξανά σε προηγούµενες συζητήσεις 

και για αυτόν το λόγο πιστεύουν ότι έχουν πλέον «φιλικές» σχέσεις. Συνήθως 

χρησιµοποιούνται εκφράσεις όπως: «Ας µιλήσουµε µε ανοιχτά χαρτιά» ή «Θα είµαι 

τελείως ανοιχτός µαζί σου», πράγµα που ποτέ δεν πρόκειται να συµβεί. 

22. Τακτική της φυσικής ενόχλησης του αντιπάλου. 

Χρησιµοποιούνται «βίαιες» µέθοδοι που εµποδίζουν τον αντίπαλο να 

αυτοσυγκεντρωθεί: 

• Εισβολή στην περιοχή του αντιπάλου καταλαµβάνοντας, για παράδειγµα., 

µεγάλο χώρο του τραπεζιού. 

• Μη συµβατική στάση του σώµατος όταν κάθεται ο διαπραγµατευτής για 

συζήτηση. 

• Πολύ κοντινή απόσταση από τον αντίπαλο. 

• Του επιβάλλεται να µην κάνει κάτι που τον ευχαριστεί ή να κάνει κάτι που δεν 

του αρέσει, όπως για παράδειγµα να υπάρχει κάποιος ο οποίος καπνίζει και να 

υποχρεωθεί ο άλλος να το δεχθεί ενώ δεν αντέχει τον καπνό. 

• Κ.α. 

23. Τακτική του «Γιατί». 

Ο διαπραγµατευτής αµφισβητεί τις θέσεις των άλλων, ιδιαίτερα στην αρχή των 

διαπραγµατεύσεων. Θα θεωρηθεί ότι απαιτεί πλήρως αιτιολογηµένες θέσεις σε κάθε 

περίπτωση. 

24. Τακτική του «Ας πάµε για ένα γεύµα». 

Εφαρµόζεται σε περίπτωση αδιεξόδου και είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική. 

 

1.7. ∆ιαπραγµατεύσεις σε περίοδο κρίσης 
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«Σε περιβάλλοντα υψηλών ταχυτήτων και υψηλού κινδύνου, οι διαπραγµατεύσεις είναι 

τα πάντα και τα πάντα είναι διαπραγµατεύσεις», σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο των 

οικονοµικών ινστιτούτων της Global Treasury Services κ. Clark K. Woods (Ιούλιος 

2009), ο οποίος επιβλέπει πληρωµές, εµπορικές και οικονοµικές δοσοληψίες, 

µάνατζµεντ επενδύσεων και ταµειακές λύσεις για τα οικονοµικά ινστιτούτα στο βόρειο 

τεταρτηµόριο των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Όπως έχει αναφέρει ο Wallace M. 

Howick (Οκτώβριος 2007, www.camagazine.com/negotiation), «Επειδή οι κάθε είδους 

σχέσεις (διαπροσωπικές, επαγγελµατικές, κτλ.) είναι στο επίκεντρο της καθηµερινής 

µας ζωής, οι διαπραγµατεύσεις είναι και αυτές στο επίκεντρο της καθηµερινής µας 

ζωής». 

 

Σε περιόδους µε οικονοµικές δυσκολίες πολλές από τις κλεισµένες συµφωνίες δεν είναι 

εύκολο να συνεχίσουν µε τους ίδιους όρους. Όλοι οι κλάδοι, από τους παραγωγούς, 

τους µεταπωλητές, τα σωµατεία και τις εταιρίες, όλοι εκφράζουν από τη δική τους 

οπτική γωνία τις δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω της οικονοµικής κρίσης. Είναι 

κατανοητό πλέον από όλες τις πλευρές ότι αυτοί οι καιροί φέρνουν νέες 

διαπραγµατεύσεις µε άλλους όρους, αλλά και επαναδιαπραγµάτευση παλαιών 

συµφωνιών και συµβολαίων. 

 

Σε περιπτώσεις κυρίως επαναδιαπραγµάτευσης των συµφωνιών υπάρχει ο κίνδυνος να 

δηµιουργηθούν προβλήµατα και παρεξηγήσεις όταν οι όροι των παλαιότερων 

συµφωνιών παίζουν πρωταρχικό ρόλο και ακόµα περισσότερο όταν αρχίσει ένα 

«παιχνίδι» επίρριψης των ευθυνών στην άλλη πλευρά, όπου σπαταλιέται περισσότερη 

ενέργεια στο να προσδιοριστούν οι απώλειες ή τα κόστη σε κάθε περίπτωση, παρά να 

εστιάσουν στα κοινά συµφέροντα και πως θα κερδίσουν όλες οι πλευρές. Είναι µεγάλος 
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ο κίνδυνος και το άγχος της επαναδιαπραγµάτευσης, αφού µπορεί να εξαφανίσει τη 

διάθεση καλής θέλησης που θέλουν να επιδείξουν οι διαπραγµατευόµενες πλευρές. 

 

Επίσης, για να είναι αποτελεσµατικές οι διαπραγµατεύσεις απαιτείται να είναι πλήρως 

κατανοητοί οι επιθυµητοί στόχοι και σαφώς καθορισµένη και προµελετηµένη η 

προσέγγιση που θα χρησιµοποιηθεί για την επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων, αφού 

οποιοδήποτε αποτέλεσµα προκύψει- ιδιαίτερα στον οικονοµικό τοµέα- µπορεί να 

επηρεάσει µεγάλο εύρος της αγοράς, όπως τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και φυσικά τα 

περιθώρια κέρδους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ∆ιεθνείς διαπραγµατεύσεις 
 

2.1.Γενικά 
 

 

Πεδίο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αποτελεί πλέον ολόκληρος ο πλανήτης. Οι 

άνθρωποι στην εποχή µας ταξιδεύουν ολοένα συχνότερα και µακρύτερα και οι 

επιχειρήσεις έχουν πλέον παγκοσµιοποιηθεί. Οι αγορές έχουν ενοποιηθεί και οι 

επιχειρήσεις απευθύνονται πλέον όχι µόνο στη χώρα τους αλλά και στις αγορές άλλων, 

γειτονικών και µη, χωρών. Συνεπώς ο αριθµός των διεθνών διαπραγµατεύσεων έχει 

αυξηθεί σηµαντικά..  

 

Σύµφωνα µε τον Jeswald W. Salacuse (1991), η παγκοσµιοποίηση έχει προβάλλει νέες 

απαιτήσεις στα υψηλόβαθµα στελέχη των επιχειρήσεων, µια από τις οποίες είναι η 

ανάπτυξη της διαπραγµατευτικής τους ικανότητας και το κλείσιµο συµφωνιών µε 

άτοµα από όλο τον κόσµο, µε διαφορετικές συνήθειες και από ποικίλες κουλτούρες. Για 

αυτόν το λόγο όλα τα στελέχη θα πρέπει να εξασκηθούν και να τελειοποιηθούν στο 

βασικό συστατικό της σύγχρονης επιχειρηµατικής ζωής: στη διεθνή συµφωνία. 

 

Η µετάβαση από εθνικές διαπραγµατεύσεις σε διαπραγµατεύσεις διεθνούς επιπέδου για 

άλλα στελέχη είναι πιο δύσκολη και για άλλα ευκολότερη. Αν, για παράδειγµα, κάποιος 

δεν έχει γνώσεις µιας ξένης γλώσσας ή δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ τι συµβαίνει σε 

άλλες χώρες, η µετάβαση θα του φανεί δύσκολη υπόθεση. Από την άλλη πλευρά, 

υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν τη µετάβαση στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις ως 

προέκταση της εγχώριας επιχειρηµατικής δράσης της επιχείρησης. Θεωρούν απλά ότι η 
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διεθνής επιχειρηµατική δράση δεν είναι τίποτε περισσότερο από τη διαπραγµάτευση 

συµφωνιών σε διαφορετικά µέρη. 

 

Και οι δύο οπτικές είναι λανθασµένες. Η αποτελεσµατική διαπραγµάτευση δεν είναι 

απλή εφαρµογή, κανόνων, συµβουλών και στρατηγικών. Κάθε διαπραγµάτευση είναι 

από µόνη της µια διαφορετική διαδικασία, που την επηρεάζουν πλήθος διαφορετικών 

παραγόντων, µε ποικίλους τρόπους. Κάθε διαπραγµατευτής για να πετύχει τους 

στόχους του πρέπει να προετοιµαστεί κατάλληλα ώστε να µπορέσει να αναγνωρίσει 

εκείνους τους παράγοντες που διαµορφώνουν τη διαπραγµατευτική διαδικασία και να 

καταστρώσει το πλάνο δράσης του. Ο τρόπος µε τον οποίο θα δράσει εναπόκειται σε 

περιορισµούς, η µελέτη των οποίων είναι καθοριστικής σηµασίας για το αποτέλεσµα 

της διαπραγµάτευσης. 

 

Οι παράγοντες από τους οποίους επηρεάζονται οι διεθνείς διαπραγµατεύσεις είναι: 

 

• Το περιβάλλον της διαπραγµάτευσης. 

• Η κουλτούρα. 

• Η ιδεολογία. 

• Η ξένη γραφειοκρατία και η οργάνωση. 

• Οι ξένοι νόµοι και οι ξένες κυβερνήσεις. 

• Η διαφορά του νοµίσµατος. 

• Η αστάθεια και οι απότοµες αλλαγές 
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2.2. Το περιβάλλον της διαπραγµάτευσης 
 

 

Οι κάθε είδους διαπραγµατεύσεις πραγµατοποιούνται σε κάποιο περιβάλλον, τα 

στοιχεία από τα οποία αποτελείται µπορεί να επηρεάσουν βαθιά την εξέλιξη της 

διαπραγµατευτικής διαδικασίας. Με τον όρο περιβάλλον εννοούµε όλα εκείνα τα 

στοιχεία που το αποτελούν, δηλαδή ο τόπος, ο χρόνος, η περιρρέουσα ατµόσφαιρα, τα 

γεγονότα και οι άνθρωποι. Συνήθως η µια πλευρά βρίσκεται σε ξένο περιβάλλον, 

γεγονός που µπορεί να της προκαλέσει πολιτισµικό σοκ, σύγχυση και κατ’ επέκταση να 

την αποδυναµώσει έναντι του αντιπάλου της. 

 

Όσον αφορά τον τόπο διεξαγωγής της διαπραγµάτευσης υπάρχουν οι εξής επιλογές: 

στον χώρο της µίας πλευράς ή της άλλης, σε κάποιον ουδέτερο χώρο ή πουθενά, µε την 

έννοια της εξ’ αποστάσεως σύσκεψης µε τη χρήση τεχνολογικών µέσων 

(τηλεδιάσκεψης). Η όποια αλλαγή περιβάλλοντος µπορεί να δυσκολέψει και τους πιο 

έµπειρους διαπραγµατευτές . 

 

Η πρώτη περίπτωση είναι αυτή όπου η διαπραγµάτευση γίνεται στο χώρο της µιας ή της 

άλλης πλευράς, Η πλευρά, στο χώρο της οποίας γίνεται η συνάντηση, έχει το 

πλεονέκτηµα να γνωρίζει το περιβάλλον της διαπραγµάτευσης. Ο αντίπαλος είναι αυτός 

που δεν γνωρίζει τη ξένη κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιµά της, την ξένη κουζίνα, ακόµα 

και µια ξένη γλώσσα. Η πλευρά που βρίσκεται στο χώρο της γνωρίζει τα πάντα, από τη 

χωροταξική διάταξη, τα τηλέφωνα, τη γραµµατεία και τους συνεργάτες της, 

κερδίζοντας µε αυτόν τον τρόπο πολύτιµο χρόνο, που η άλλη πλευρά χρειάζεται για να 

προσαρµοστεί. 
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Επειδή ο τρόπος µε τον οποίο κάθονται οι διαπραγµατευτές παίζει σηµαντικό ρόλο, η 

πλευρά στο χώρο της οποίας γίνονται οι διαπραγµατεύσεις έχει το πλεονέκτηµα να 

καθορίζει το χώρο, τη διάταξη των καθισµάτων, αλλά και τη φύση και το χρόνο της 

φιλοξενίας. Φυσικά, η πλευρά που φιλοξενεί τις διαπραγµατεύσεις έχει τη δυνατότητα 

να κανονίσει κοινωνικές εκδηλώσεις και να ενεργήσει µε τέτοιο τρόπο ώστε να στρέψει 

το κλίµα προς δικό της όφελος. 

 

Οι φιλοξενούµενοι από την πλευρά τους µπορούν να αντικρούσουν το πλεονέκτηµα της 

πλευράς που «παίζει εντός έδρας» αν είναι έµπειροι διαπραγµατευτές. Καλό είναι να 

ξεκινήσουν το ταξίδι τους δύο µέρες πιο µπροστά, ώστε να βρεθούν στη χώρα και το 

περιβάλλον της διαπραγµάτευσης νωρίτερα ώστε να έχουν το χρονικό περιθώριο να 

προσαρµοστούν- να συνέλθουν πιθανώς από το ταξίδι, να προσαρµοστούν στην 

κουλτούρα, ακόµα και στις διαφορετικές γεύσεις της κουζίνας. Ο δικός τους µοχλός 

πίεσης είναι ο περιορισµός του χρόνου που υπάρχει για το κλείσιµο της συµφωνίας. 

Ακόµα και για τον χώρο της συνάντησης θα µπορούσαν να προτείνουν το ξενοδοχείο 

στο οποίο διαµένουν, ώστε να αισθάνονται πιο οικεία. 

 

Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι διαπραγµατευτές επιδιώκουν να κάνουν τις 

συναντήσεις τους στο χώρο της αντίπαλης πλευράς, µε σκοπό να συγκεντρώσουν 

περισσότερες πληροφορίες για τους πιθανούς συνεργάτες τους και να διαµορφώσουν 

µια πιο ολοκληρωµένη άποψη, να γνωρίσουν σε βάθος τα συµβαλλόµενα µέρη, να 

µάθουν τις δραστηριότητές της και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα συνεργαστούν. 

Πολλές φορές για να εδραιωθεί µια γερή και µακροχρόνια συνεργασία σηµαντικό ρόλο 

παίζει το πόσο καλά γνωρίζονται οι δύο πλευρές, για αυτό και ίσως η καλύτερη λύση 

στην επιλογή του περιβάλλοντος διαπραγµάτευσης είναι η εναλλαγή του χώρου, τη µια 

φορά στο οικείο περιβάλλον του ενός και την άλλη στου δεύτερου. 
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Γενικά η επιλογή του χώρου όπου θα γίνει η διαπραγµάτευση είναι µια περίπλοκη 

υπόθεση που απαιτεί πολλή µελέτη. Βασικό ρόλο παίζει η ίδια η διαπραγµάτευση, 

δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός που πραγµατοποιείται. Αν ο διαπραγµατευτής 

ενδιαφέρεται απλά να πάρει το επιθυµητό αποτέλεσµα χωρίς να επιδιώκει τη συνέχιση 

της σχέσης µε τον αντίπαλό του ή αν επιθυµεί µια µακροχρόνια επαγγελµατική σχέση. 

Στην πρώτη περίπτωση συνήθως απαιτεί οι συναντήσεις να γίνονται πάντα στον δικό 

του χώρο, ώστε να έχει το πλεονέκτηµα της οικειότητας. Στη δεύτερη περίπτωση 

συνήθως γίνονται συναντήσεις εναλλάξ ώστε και οι δύο πλευρές να αντιµετωπίσουν τα 

µειονεκτήµατα και να απολαύσουν τα πλεονεκτήµατα της διαπραγµάτευσης σε οικείο 

και σε ανοίκειο χώρο. 

 

Αν οι διαπραγµατεύσεις γίνουν σε ουδέτερο περιβάλλον, υπάρχει ένα επιφανειακό 

θέλγητρο: καµιά από τις εµπλεκόµενες πλευρές δεν έχει πλεονέκτηµα λόγω του τόπου 

συνάντησης. Όµως καµιά πλευρά δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το χώρο όπου 

κινείται και δραστηριοποιείται η άλλη και συνεπώς να λάβει γενικές πληροφορίες για 

την έτερη πλευρά. Όπως αναφέρει και ο Jeswald W. Salacuse (1991, σελ. 36) «ό,τι 

εµποδίζει την απόκτηση γνώσεων εµποδίζει και την επίτευξη της συµφωνίας». 

 

Οι περιπτώσεις όπου η επιλογή µιας τρίτης χώρας είναι αποδεκτή λύση, είναι 

περιορισµένες. Αν δεν παίζει κανένα ρόλο για την πρόοδο των συναλλαγών οι 

πρόσθετες πληροφορίες που κερδίζει κανείς γνωρίζοντας το περιβάλλον του άλλου, 

είναι µια από αυτές τις περιπτώσεις. Άλλη περίπτωση είναι εάν υπάρχει σηµαντική 

εξοικονόµηση χρόνου ή εξόδων. Επιπλέον, όταν µια διαπραγµάτευση πρόκειται να 

επιλύσει ένα σοβαρότατο θέµα σύγκρουσης επιχειρηµατικών συµφερόντων, η επιλογή 

ουδέτερου εδάφους είναι το καλύτερο µέρος για τη διεξαγωγή των συζητήσεων. Τέλος, 
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στην περίπτωση εθνικοποίησης οι δύο πλευρές µπορεί να προτιµήσουν µια ουδέτερη 

χώρα. 

 

Τελευταία επιλογή είναι να µη γίνει πουθενά η συνάντηση. Λέγοντας «πουθενά» δεν 

εννοείται να µη γίνει καθόλου η συνάντηση, αλλά να µη γίνει ενώπιος ενωπίω. Το 

τηλέφωνο, το φαξ και η τηλεδιάσκεψη είναι µέσα µε τα οποία µπορεί να γίνει 

οποιαδήποτε επικοινωνία µεταξύ των διαπραγµατευόµενων µελών. Πλέον, µε τις 

ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί τηλεδιάσκεψη ως µια 

προσοµοίωση της συνάντησης που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί αν τα 

συµβαλλόµενα µέρη είχαν συναντηθεί από κοντά. 

 

Βέβαια αυτός ο τρόπος διαπραγµάτευσης έχει περισσότερα µειονεκτήµατα από ότι 

πλεονεκτήµατα, αφού τα συµβαλλόµενα µέρη δεν µπορούν να συγκεντρώσουν 

πληροφορίες για το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η άλλη 

πλευρά. Επίσης χάνεται η µη λεκτική επικοινωνία µέσω της γλώσσας του σώµατος, που 

πολλές φορές δίνει περισσότερες και πιο σωστές πληροφορίες από τις λέξεις που 

προφέρει κάθε διαπραγµατευτής. 

 

Όσον αφορά το χρόνο της διαπραγµάτευσης διακρίνονται τρεις κατηγορίες: ο τοπικός 

χρόνος, ο οικείος χρόνος και ο χρόνος της διαπραγµάτευσης. Στην έννοια του «τοπικού 

χρόνου» νοούνται οι εθνικές αργίες, εορτές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα, κατά τη διάρκεια των οποίων είναι δύσκολη η επίτευξη 

συµφωνιών. Παραδείγµατος χάρη, κατά τη περίοδο του Ραµαζανιού, που είναι περίοδος 

νηστείας για τους µουσουλµάνους, ο Αύγουστος για την Ευρώπη, τα Χριστούγεννα και 

η Πρωτοχρονιά, καθώς και το Πάσχα που είναι κινητή γιορτή και χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσοχή είναι τέτοιες περίοδοι. Στην Ελλάδα οι εβδοµάδες πριν και µετά το 
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δεκαπενταύγουστο είναι περίοδος όπου οι πλειοψηφία των επιχειρήσεων κλείνει και 

ιδιαίτερα ο βιοµηχανικός κλάδος, µε αποτέλεσµα όλη η χώρα να υπολειτουργεί. Όµως, 

εκτός από το εορτολόγιο της κάθε χώρας που περιορίζει τις κατάλληλες περιόδους για 

διαπραγµάτευση, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι τοπικές συνήθειες που αφορούν 

τον χρόνο. Σε άλλες χώρες το να ξεκινήσει µια διαπραγµάτευση στις 9:00 σηµαίνει 

ακριβώς αυτή την ώρα, ενώ σε άλλες περίπου αυτή την ώρα (η καθυστέρηση είναι κάτι 

αναµενόµενο). Επίσης ο χρόνος στον οποίο προχωράει µια διαπραγµάτευση ή, 

διαφορετικά, ο ρυθµός της διαπραγµάτευσης επίσης ποικίλει.  

 

Με την έννοια του «οικείου χρόνου» νοούνται όλες οι «χρονικές» συνήθειες που είχε ο 

φιλοξενούµενος διαπραγµατευτής στη δική του χώρα, όπως είναι το καθηµερινό του 

πρόγραµµα. Για τη οµαλή διεξαγωγή της διαπραγµάτευσης πρέπει να συντονιστούν ο 

τοπικός χρόνος του ενός διαπραγµατευτή και ο οικείος χρόνος του άλλου 

διαπραγµατευτή, γιατί πολλές είναι οι φορές που ο φιλοξενούµενος θα χρειαστεί κάτι 

από τους συνεργάτες του στην πατρίδα του και θα πρέπει να εργάζεται εκείνη την ώρα 

για να τον εξυπηρετήσει. 

 

Τέλος, µε τον χρόνο της διαπραγµάτευσης νοείται ο ρυθµός µε τον οποίο προχωράει 

µια διαπραγµάτευση. Οι διαπραγµατεύσεις σε διεθνές επίπεδο απαιτούν συνήθως 

περισσότερο χρόνο από ότι οι διαπραγµατεύσεις σε τοπικό επίπεδο. Συνήθως 

προηγείται µια φάση προ-διαπραγµάτευσης, όπου αποφασίζεται από τα 

διαπραγµατευόµενα µέρη αν θέλουν να προχωρήσουν σε διαπραγµατεύσεις και µετά 

ακολουθεί η επεξεργασία των λεπτοµερειών της διαπραγµάτευσης. 

 

Ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας του περιβάλλοντος της διαπραγµάτευσης είναι η 

γλώσσα που χρησιµοποιείται. Η συνήθης γλώσσα που χρησιµοποιείται σε διεθνής 
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διαπραγµατεύσεις είναι τα αγγλικά. Η ευχέρεια του κάθε διαπραγµατευτή να 

χρησιµοποιήσει και να κατανοήσει την αγγλική διάλεκτο είναι σηµαντικός παράγοντας 

για το ρυθµό και την πρόοδο των συνοµιλιών. Ο τρόπος και το ύφος µε τον οποίο 

χρησιµοποιούνται τα αγγλικά (ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα στην οποία γίνονται οι 

συνοµιλίες) µπορεί να δηµιουργήσουν προβλήµατα, γιατί συνήθως η µια ή και οι δύο 

πλευρές δεν την έχουν ως µητρική τους γλώσσα. Έτσι υπάρχει και χρονική 

καθυστέρηση, αφού µπορεί να χρειαστεί η επανάληψη των λεγοµένων για να γίνει 

αντιληπτή κάθε λεπτοµέρεια των όσων µεταφέρονται. 

 

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου οι διαπραγµατευόµενες πλευρές, παρά τη γνώση 

µιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας, αποφασίσουν να χρησιµοποιήσουν κάποιον 

διερµηνέα. Μπορεί και σε αυτήν την περίπτωση να υπάρχουν χρονικές καθυστερήσεις 

µέχρι να γίνει η µετάφραση, αλλά δίνει χρόνο στην κάθε πλευρά να σκεφτεί πριν 

απαντήσει. Χρειάζεται όµως πολλή προσοχή στην επιλογή του διερµηνέα, κατ’ αρχάς 

για να γνωρίζει άπταιστα την γλώσσα, αλλά και επειδή πιθανώς δε θα γνωρίζει το 

αντικείµενο των συνοµιλιών να κάνει σωστή µεταφορά των ορολογιών που 

χρησιµοποιούνται. 

 

2.3. Ξένη κουλτούρα 
 

 

Οι άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες φαίνεται ότι διαπραγµατεύονται µε 

διαφορετικό τρόπο. ∆ιαπραγµάτευση σηµαίνει καλή επικοινωνία. Η επικοινωνία 

συνδυάζει λόγο και κίνηση. Συνήθως τα περισσότερα πράγµατα τα «λέει» το σώµα µε 

τις κινήσεις κάθε σηµείου του, παρά οι λέξεις που προφέρονται από το στόµα του 

διαπραγµατευτή. Ο συνδυασµός λέξεων και κινήσεων είναι που κάνει καλό ένα 
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διαπραγµατευτή, αφού πρέπει να δώσει στην άλλη πλευρά να καταλάβει αυτά ακριβώς 

που εννοεί ώστε να µην παρερµηνευτεί. 

 

Οι έµπειροι διαπραγµατευτές πρέπει πάντα να έχουν υπόψη τους τρία θέµατα: 

1. Τα λόγια και τις πράξεις τους. 

2. Την ερµηνεία που δίνει η άλλη πλευρά. 

3. Τα λόγια και τις πράξεις της άλλης πλευράς. 

 

Οι R. Lewicki, D. Saunders και J. Minton (2004) υποστηρίζουν ότι ανάλογα µε την 

κουλτούρα του ο καθένας προσεγγίζει τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης είτε 

συµπερασµατικά (από το γενικό προς το ειδικό) είτε επαγωγικά συµφωνία σε 

συγκεκριµένα θέµατα που τελικά συνθέτουν την περιοχή της γενικής συµφωνίας). Σε 

άλλες κουλτούρες δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στη διαπροσωπική σχέση των 

διαπραγµατευόµενων πλευρών, ενώ σε άλλες δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στο 

περιεχόµενο των υπό συζήτηση θεµάτων. 

 

Οι έµπειροι διαπραγµατευτές προσέχουν πάντα να ενηµερώνονται για όλες τις 

συνήθειες που έχουν οι ξένοι οµόλογοί τους, τόσο για να µην δηµιουργήσουν κάποια 

παρεξήγηση, όσο και για να µπορούν να ερµηνεύουν αποτελεσµατικότερα τη 

συµπεριφορά της άλλη πλευράς και να την αντιλαµβάνονται ως φυσιολογική και όχι ως 

ξένη. 

 

Σύµφωνα µε τον Jeswald W. Salacuse (1991) υπάρχουν δέκα τρόποι µε τους οποίους η 

κουλτούρα επηρεάζει τις διαπραγµατεύσεις: 

 

1. ∆ιαπραγµατευτικός στόχος: η υπογραφή συµβολαίου ή η ανάπτυξη σχέσης; 
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2. ∆ιαπραγµατευτική στάση: κερδίζω- χάνεις ή κερδίζω- κερδίζεις; 

3. Προσωπικό ύφος: επίσηµο ή ανεπίσηµο; 

4. Επικοινωνία: άµεση ή έµµεση; 

5. Ευαισθησία στο θέµα του χρόνου: µεγάλη ή µικρή; 

6. Συναισθηµατισµός: έντονος ή ήπιος; 

7. Μορφή της συµφωνίας: γενική ή ειδική; 

8. Οικοδόµηση της συµφωνίας: «από πάνω προς τα κάτω» ή «από κάτω προς τα 

πάνω»; 

9. Οργάνωση της οµάδας: ένας αρχηγός ή οµοφωνία της οµάδας; 

10. Ρίσκο: υψηλό ή χαµηλό; 

 

2.4. Ιδεολογία 
 

 

Η ιδεολογία είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα αφού αντικατοπτρίζει τις πολιτικές 

πεποιθήσεις των ανθρώπων που συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις. Ιδεολογίες που 

επικρατούν είναι για παράδειγµα ο εθνικισµός, ο κοµµουνισµός, ο καπιταλισµός, ο 

σοσιαλισµός, ο φασισµός, κ.ά.. Η ιδεολογία επηρεάζεται και διαµορφώνεται από 

διαφορετικούς παράγοντες, όπως είναι η γεωγραφική θέση της χώρας, η δηµογραφία, η 

κουλτούρα και οι φυσικοί πόροι. 

 

Όσον αφορά τον τοµέα των διαπραγµατεύσεων στο διεθνή στίβο, η ιδεολογία µπορεί να 

επηρεάσει τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, αλλά και τη φύση της συναλλαγής που 

συµφωνείται. Είναι σηµαντικό οι διαπραγµατευόµενες πλευρές να είναι πολύ 

προσεκτικές ώστε µε την αναφορά ιδεολογιών να µη αποκτήσει η συνοµιλία χαρακτήρα 

αντιπαράθεσης. Επίσης ελλοχεύει ο κίνδυνος οι διαφορές στην ιδεολογία µεταξύ των 
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δύο πλευρών να δυσκολέψει την επικοινωνία τους. Τέλος, υπάρχει η πιθανότητα η 

έκφραση των ιδεολογιών και η αντιπαράθεση που µπορεί να δηµιουργήσει να 

οδηγήσουν σε γρήγορα διαπραγµατευτικά αποτελέσµατα µε απόλυτες θέσεις. 

 

Ένα έµπειρος διαπραγµατευτής καλείται να αποφύγει την εµπλοκή ιδεολογικών 

θεµάτων στη διαπραγµατευτική διαδικασία. Σκοπός των διαπραγµατευόµενων µερών 

είναι να οδηγηθούν σε µια συµφωνία και όχι να εκφράσουν τις προσωπικές τους 

απόψεις για τις ιδεολογικές τους πεποιθήσεις. Ο καθένας θα πρέπει να αντιληφθεί και 

να αποδεχθεί ότι και οι δύο πλευρές έχουν τις δικές τους ιδεολογίες, αλλά δεν είναι της 

παρούσης να τις εκφράσουν. Είναι θεµιτό να γνωρίζουν οι διαφορετικές πλευρές τις 

ιδεολογικές τους απόψεις, ώστε να τις λαµβάνουν υπόψη τους, µε σκοπό να τις 

σεβαστούν στα πλαίσια που επηρεάζουν τη συζήτησή τους. Έτσι, αντί να ξεκινήσει 

συζήτηση για τις ιδεολογίες της κάθε πλευράς, µπορούν να εστιάσουν στο σκοπό για 

τον οποίο συναντήθηκαν. Απαιτείται λοιπόν δεξιοτεχνία ώστε να διαχειριστεί ο 

διαπραγµατευόµενος αυτό το ευαίσθητο θέµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ∆ιαχείριση ∆ιενέξεων 

 

3.1. Γενικά 
 

 

Επειδή δύο διαφορετικά άτοµα δεν µπορούν να έχουν τις ίδιες επιθυµίες και τις ίδιες 

προσδοκίες, η διένεξη είναι ένα φυσικό κοµµάτι της επικοινωνίας και της ανάπτυξης 

σχέσεων µε τους άλλους ανθρώπους. Όµως πως ορίζεται η διένεξη; 

 

Ο όρος «διένεξη» αναφέρεται σε αντιληπτές ασυµβατότητες που προκύπτουν από 

διάφορες µορφές ανάµειξης ή αντίθεσης. Συνεπώς η διαχείριση διενέξεων είναι η 

χρησιµοποίηση στρατηγικών που διορθώνουν αυτές τις διαφορές µε θετικές 

συµπεριφορές. Για πολλές δεκαετίες οι µάνατζερ είχαν την άποψη ότι οι διενέξεις έχουν 

αρνητική έννοια. Παρόλα αυτά, οι διενέξεις µπορούν να αποδειχτούν λειτουργικές ή 

µη. Ενώ οι µη λειτουργικές διενέξεις είναι καταστρεπτικές και οδηγούν σε µειωµένη 

παραγωγικότητα, οι λειτουργικές µπορούν στην πραγµατικότητα να ενθαρρύνουν 

µεγαλύτερη προσπάθεια στη δουλειά µε καλύτερα αποτελέσµατα. 

 

3.2. Η εξέλιξη της επιστήµης της διαχείρισης διενέξεων 
 

 

Η πρώτη προσέγγιση της διαχείρισης των διενέξεων βασιζόταν στην υπόθεση ότι όλες 

οι διενέξεις είχαν αρνητική έννοια και θα ήταν πάντα αντιπαραγωγικές στους 

οργανωτικούς στόχους. Συνεπώς η διαχείριση διενέξεων ήταν συνώνυµη µε τη αποφυγή 

των διενέξεων. Αυτή η θεώρηση επέτρεπε στους ανθρώπους να βιώνουν τη διένεξη 

καταλήγοντας σε ένα και µοναδικό αποτέλεσµα: ένα σενάριο νίκης- ήττας. Σε τέτοιες 



 34

περιπτώσεις, ο ηττηµένος θα νιώθει αδύναµος και ασήµαντος µε αποτέλεσµα να 

διαιωνίζεται µια συνεχώς πολεµοχαρής διάθεση. Εποµένως, οι πλειοψηφία των 

µάνατζερ αντιµετώπιζαν τις διενέξεις ως ενέργειες που έπρεπε να εξαλειφθούν από τις 

επιχειρήσεις που διεύθυναν. Αυτή η προσέγγιση της αποφυγής των διενέξεων ήταν 

ιδιαίτερα διαδεδοµένη κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου του 19ου αιώνα και 

έφτασε µέχρι τα µέσα του της δεκαετίας του '40. 

 

Ωστόσο, η αποφυγή των διενέξεων δεν ήταν ικανοποιητική στρατηγική για την 

αντιµετώπιση των διενέξεων. Αποφυγή των διενέξεων συνήθως αφήνει στους 

ανθρώπους που µένουν παραµεληµένοι την αίσθηση ότι τους απορρίπτουν. Επίσης, µε 

την αποφυγή δε διευθετούνται οι διαφορές που έχουν δηµιουργήσει τη διένεξη. Με 

αυτόν τον τρόπο οι κύριες αιτίες που οδήγησαν στη διένεξη παραµένουν αµείωτες σε 

ένταση και έκταση, διατηρούνται υπό έλεγχο προσωρινά, µέχρι να εµφανιστεί µια άλλη 

αντιπαράθεση, η οποία θα επαναφέρει στο προσκήνιο και να θέσει ξανά σε ισχύ την 

άλυτη ένταση. Εποµένως, µακροπρόθεσµα η στρατηγική της αποφυγής διενέξεων δεν 

είναι ιδιαίτερα ωφέλιµη. 

 

Η θεώρηση της διαχείρισης διενέξεων από την πλευράς των ανθρωπίνων σχέσεων 

επικράτησε στα τέλη της δεκαετίας του '40 µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του '70. Αυτή η 

άποψη υποστήριζε ότι οι διενέξεις ήταν ένα φυσικό και αναπόφευκτο συµβάν σε κάθε 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Επειδή οι διενέξεις ήταν αναπόφευκτες, η προσέγγιση από 

την πλευρά των ανθρωπίνων σχέσεων συνιστούσε την αποδοχή τους. Με άλλα λόγια, οι 

διενέξεις δεν µπορούν να εξαλειφθούν και µπορεί να είναι ωφέλιµες σε µια επιχείρηση. 

Αυτή την περίοδο προτάθηκε η χρήση του όρου “διαχείριση διενέξεων”. 
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Από τα µέσα της δεκαετίας του '70 εµφανίστηκε στο προσκήνιο µια νέα οπτική των 

διενέξεων σε οργανωτικό επίπεδο. Η θεωρητική πλευρά αυτής της οπτικής είναι µια 

προσέγγιση που βασίζεται στην αλληλεπίδραση. Αυτή η οπτική υιοθετεί όχι µόνο την 

αποδοχή των διενέξεων, αλλά την ενθαρρύνει κιόλας. Οι επιστήµονες είχαν την άποψη 

ότι µια επιχείρηση στην οποία οι διενέξεις είναι ανύπαρκτες και υπάρχει ένα αρµονικό 

και συνεργατικό περιβάλλον, τείνει να γίνει αδρανής και να µην µπορεί να 

ανταποκριθεί στις αλλαγές και την πρόοδο του περιβάλλοντος. Εποµένως, είναι 

απαραίτητο οι µάνατζερ να παρεµβάλλουν ένα ελάχιστο επίπεδο διενέξεων ώστε να 

διατηρείται ένα ιδανικό επίπεδο απόδοσης. Έτσι οι Charlotte D. Shelton και John R. 

Darling (2004) υποστηρίζουν ότι οι διενέξεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

βελτίωση τόσο των ατόµων όσο και των επιχειρήσεων. 

 

3.3. Τα αίτια δηµιουργίας διενέξεων 
 

 

Σύµφωνα µε τους Daft (1997) και Terry (1996), οι παράγοντες που µπορούν να 

οδηγήσουν σε διένεξη µέσα σε µια επιχείρηση είναι πολλοί και διαφορετικοί. Τα 

βασικότερα αίτια είναι τα εξής: 

 

• Ανεπαρκείς πηγές. Οι πηγές αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν χρήµατα, προµήθειες, 

ανθρώπους ή πληροφορίες. Συχνά τα διάφορα τµήµατα µιας επιχείρησης 

βρίσκονται σε ανταγωνισµό λόγω ανεπαρκών ή µειούµενων πηγών. Έτσι 

δηµιουργούνται καταστάσεις όπου οι διενέξεις είναι αναπόφευκτες. 

• ∆ικαιοδοτικές αµφιβολίες. Οι διενέξεις µπορεί να εµφανιστούν και όταν τα όρια 

δικαιοδοσίας και τα καθήκοντα εργασίας µεταξύ ατόµων, οµάδων ή τµηµάτων δεν 
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είναι ξεκάθαρα. Τα άτοµα µπορεί να διαφωνούν σχετικά µε το ποιός έχει την 

ευθύνη για τα διάφορα θέµατα και τις πηγές. 

• Συγκρούσεις προσωπικότητας. Μια διένεξη προσωπικότητας προκύπτει όταν δύο 

άνθρωποι απλά δεν µπορούν να επικοινωνήσουν ή δεν βλέπουν τα πράγµατα µε τον 

ίδιο τρόπο. Οι εντάσεις προσωπικότητας προκύπτουν από διαφορές στην 

προσωπικότητα, στα πιστεύω, στις αξίες και στη νοοτροπία. 

• ∆ιαφορές ισχύος και κύρους. Οι διενέξεις ισχύος και κύρους µπορεί να προκύψουν 

όταν ένα άτοµο έχει αµφισβητούµενη επιρροή πάνω σε κάνει άλλο άτοµο. Μπορεί 

τα άτοµα αυτά να εµπλακούν σε µια διένεξη για να αυξήσουν την επιρροή, την ισχύ 

ή το κύρος τους µέσα στην επιχείρηση. 

• ∆ιαφορές στόχων. ∆ιενέξεις µπορεί να προκύψουν επειδή οι άνθρωποι επιδιώκουν 

διαφορετικούς στόχους. Οι διενέξεις λόγω διαφορετικών στόχων µεταξύ των 

ατόµων σε µια επιχείρηση είναι ένα συνηθισµένο κοµµάτι οποιασδήποτε 

επιχείρησης. 

• Αποτυχία επικοινωνίας. Τα εµπόδια µεταξύ των ατόµων που έχουν ως βάση ην 

επικοινωνία µπορεί να οφείλονται στις διαφορές στον τρόπο οµιλίας, στον τρόπο 

γραφής και στους µη λεκτικούς τρόπους επικοινωνία ς (γλώσσα του σώµατος). 

Αυτές οι διαφορές συχνά αλλοιώνουν την επικοινωνιακή διαδικασία. Λανθασµένοι 

τρόποι επικοινωνίας οδηγούν σε παρανοήσεις και παρεξηγήσεις που µπορεί να 

καταλήξουν σε διενέξεις µακράς διάρκειας. Επιπρόσθετα εµπόδια στην επικοινωνία 

µπορεί να εµφανιστούν στο προσκήνιο λόγω διαφορών φύλου και πολιτισµικών 

αντιλήψεων. Τέτοιες θεµελιώδεις διαφορές µπορεί να επιδράσουν τόσο τον τρόπο 

µε τον οποίο εκφράζουν τις απόψεις τους οι διάφορες οµάδες, όσο και τον τρόπο µε 

τον οποίο αντιλαµβάνονται την επικοινωνία που δέχονται. Επιπλέον είναι 

συνηθισµένο για τις διάφορες οµάδες που εµπλέκονται να αγνοούν ή να ξεχνάνε 

κάποια από τις λανθασµένες εντυπώσεις που έχουν δοθεί. Οι επακόλουθες 
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παρεξηγήσεις οδηγούν τις διάφορες οµάδες να πιστεύουν, λανθασµένα, ότι υπάρχει 

κάποια διένεξη εκεί που στην ουσία δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Αυτές είναι οι 

λεγόµενες “ψευδο- διενέξεις”. 

 

3.4. Μεθοδολογίες διαχείρισης διενέξεων 
 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι καταστάσεις που χαρακτηρίζονται «διενέξεις» είναι αυτές 

όπου οι έγνοιες δύο ανθρώπους δεν είναι συµβατές. Σε αυτές τις καταστάσεις µπορεί να 

χαρακτηριστεί η συµπεριφορά του κάθε ατόµου µε βάση δύο διαφορετικές 

κατευθύνσεις: αυτή του αυταρχισµού (assertiveness), επέκταση της οποίας είναι οι 

προσπάθειες για ικανοποίηση των εγνοιών του ίδιου του ατόµου, και αυτή της 

συνεργασιµότητας (cooperativeness), επέκταση της οποίας αποτελεί προσπάθεια 

ικανοποίησης του άλλου ατόµου- συνεργάτη.  

 

Οι µελετητές της θεωρίας της διαχείρισης διενέξεων ανέπτυξαν και πρότειναν ένα 

εύρος από επιλογές στη διαχείριση διενέξεων σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αυτές οι 

επιλογές συνοψίζονται σε ένα διάγραµµα γνωστό και ως “Πλέγµα ∆ιαχείρισης 

∆ιενέξεων” (Conflict Resolution Grid). Το πλέγµα αυτό έχει προταθεί από τους Thomas 

και Kilmann και είναι πλέον ευρέως αποδεκτό. Το πλέγµα αυτό φαίνεται στο ακόλουθο 

διάγραµµα.  
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ΕΙΚΟΝΑ 2: ∆ιάγραµµα Thomas & Kilmann 

 

Οι Thomas και Kilmann προσδιόρισαν ένα πλέγµα για τη διαχείριση των διενέξεων που 

αποτελείται από πέντε µοντέλα βασισµένα στις δύο διαστάσεις που προαναφέραµε: τον 

αυταρχισµό και τη συνεργασιµότητα. Οποιοδήποτε από τα πέντε αυτά µοντέλα είναι 

κατάλληλο, ανάλογα µε τις περιστάσεις της κατάστασης και τις προσωπικότητες των 

ατόµων που εµπλέκονται. Τα πέντε µοντέλα είναι τα εξής: 

 

1. Αποφυγή (Avoiding). Βρίσκεται στο τεταρτηµόριο όπου είναι χαµηλά και τα δύο 

χαρακτηριστικά, του αυταρχισµού και της συναργασιµότητας. ∆ηλαδή, ο 

διαπραγµατευτής δεν είναι ούτε ιδιαίτερα συνεργάσιµος να βοηθήσει τα άλλα 

άτοµα να πετύχουν τους στόχους τους, αλλά δεν κινείται και επιθετικά ώστε να 

πετύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα από τη διαπραγµάτευση. Όµως µε αυτόν τον 

τρόπο δεν αντιµετωπίζεται η διένεξη. Επειδή πολλές φορές ένα πρόβληµα, µια 

διένεξη ή µια κατάσταση δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί και να επιλυθεί άµεσα, η 

αποφυγή είναι ένας διπλωµατικός τρόπος παράκαµψης τέτοιων θεµάτων, είτε 

αναβάλλοντας την αντιµετώπισή τους για κάποια πιο κατάλληλη στιγµή, είτε απλά 

αποχωρώντας από µια επικίνδυνη κατάσταση. Είναι επίσης µια κατάλληλη 

προσέγγιση όταν δεν υπάρχει πιθανότητα να κερδίσει ο διαπραγµατευτής ή όταν η 

σύγκρουση θα είναι κοστοβόρα. 
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2. Ανταγωνισµός (Competing). Βρίσκεται στο τεταρτηµόριο όπου το χαρακτηριστικό 

του αυταρχισµού είναι υψηλό σε σχέση µε αυτό της συνεργασιµότητας που είναι 

χαµηλό. Ο διαπραγµατευτής επιδιώκει την επίτευξη των δικών του στόχων εις 

βάρος του άλλου ατόµου. Η µεθοδολογία του ανταγωνισµού είναι επίσης γνωστή 

και προσέγγιση νίκης- ήττας. Είναι µια µέθοδος που προσανατολίζεται στη 

χρησιµοποίηση της όποιας ισχύος- κοινωνική θέση, οικονοµική επιφάνεια, 

δυνατότητα διαφωνίας- διαθέτει ο διαπραγµατευτής για να επιτευχθεί η δική του 

στόχευση. Ανταγωνισµός σηµαίνει ότι τα άτοµα παραµένουν ακλόνητα στις 

απόψεις τους, υπερασπίζοντας τις θέσεις που θεωρούν ότι είναι σωστές ή απλά 

προσπαθώντας να νικήσουν. Αυτός ο τρόπος διαχείρισης των διενέξεων µπορεί να 

είναι κατάλληλος όταν απαιτείται γρήγορη και αποφασιστική δράση, όπως σε 

δύσκολες καταστάσεις επείγουσας ανάγκης. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

περιπτώσεις επιβολής αντιλαϊκών δράσεων, όπως είναι η περικοπή µισθών ή η 

περικοπή εξόδων. 

3. Εξυπηρέτηση (Accommodating). Βρίσκεται στο τεταρτηµόριο όπου το 

χαρακτηριστικό του αυταρχισµού είναι χαµηλό σε σχέση µε αυτό της 

συνεργασιµότητας που είναι υψηλό. Είναι ακριβώς το αντίθετο από τον 

ανταγωνισµό. Αυτή η µεθοδολογία αντανακλά σε ένα µεγάλο ποσοστό 

συνεργασιµότητα. Επίσης χαρακτηρίζεται ως µεθοδολογία προθυµίας ή 

εξυπηρέτησης. Ο διαπραγµατευτής παραµερίζει τις δικές τους προτεραιότητες και 

τους δικούς του στόχους ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι της άλλης πλευράς. 

Υπάρχει ένα στοιχεία αυτοθυσίας σε αυτό το µοντέλο. Η εξυπηρέτηση µπορεί να 

πάρει τη µορφή της ανιδιοτελούς γενναιοδωρίας ή της φιλανθρωπίας. Αυτή η 

µεθοδολογία συνήθως χρησιµοποιείται όταν κάποιο άτοµο αντιλαµβάνεται ότι έχει 

κάνει λάθος ή όταν ένα συγκεκριµένο θέµα είναι πιο σηµαντικό για την άλλη 

πλευρά από ότι για αυτόν. Ένας τέτοιος τρόπος διαχείρισης διενέξεων είναι 



 40

σηµαντικός και χρησιµοποιείται για τη διατήρηση και ανάπτυξη µελλοντικών 

σχέσεων µεταξύ των δύο πλευρών. 

4. Συµβιβασµός (Compromising). Βρίσκεται στο τεταρτηµόριο όπου και τα δύο 

χαρακτηριστικά, του αυταρχισµού και της συναργασιµότητας, βρίσκονται σε µέτριο 

επίπεδο. Ο συµβιβασµός αναφέρεται επίσης ως συµφωνία ή εµπορική συναλλαγή. 

Ο αντικειµενικός σκοπός αυτής της µεθοδολογίας είναι να βρεθεί µια κατάλληλη, 

κοινώς αποδεκτή λύση που ικανοποιεί µερικώς και τις δύο πλευρές. Βρίσκεται 

ανάµεσα στον ανταγωνισµό και την εξυπηρέτηση, όµως παραχωρεί περισσότερα 

από τον ανταγωνισµό, αλλά λιγότερα από την εξυπηρέτηση. Παροµοίως, χειρίζεται 

ένα θέµα πιο άµεσα από ότι στην αποφυγή, αλλά δεν το εξετάζει τόσο βαθιά όσο 

στη συνεργασία (όπως θα δούµε παρακάτω). Σε µερικές περιπτώσεις συµβιβασµός 

µπορεί να σηµαίνει διάσπαση των διαφορών µεταξύ των συνεργαζόµενων µερών µε 

την ανταλλαγή προνοµίων ή απλά αναζήτηση µιας γρήγορης, µέσης λύσης. 

Συνήθως αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται όταν οι στόχοι και των δύο πλευρών είναι 

ίσης αξίας και σηµαντικότητας, όταν και οι δύο πλευρές έχουν την ίδια ισχύ ή όταν 

είναι απαραίτητο να βρεθεί µια γρήγορη, προσωρινή λύση. ∆εν πρέπει να 

χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις επίλυσης περίπλοκων προβληµάτων που απαιτούν 

προσέγγιση επίλυσης προβλήµατος. 

5. Συνεργασία (Collaborating). Βρίσκεται στο τεταρτηµόριο όπου και τα δύο 

χαρακτηριστικά, του αυταρχισµού και της συναργασιµότητας, βρίσκονται σε υψηλό 

επίπεδο. Είναι ακριβώς το αντίθετο από την αποφυγή. Η συνεργασία είναι µια 

προσπάθεια µεταξύ των συµµετεχόντων να συνεργαστούν ώστε να βρουν µια λύση 

που να ικανοποιεί πλήρως τους στόχους και των δύο πλευρών. Σηµαίνει να 

εργάζονται σκληρά πάνω στο θέµα ώστε να σηµειώσουν ακριβώς ποιές είναι οι 

θεµελιώδεις ανάγκες και τα θέλω των δύο οµάδων. Η συνεργασία µεταξύ δύο 

ατόµων µπορεί να πάρει τη µορφή της επίλυσης µιας διαφωνίας, ώστε να µάθει η 
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κάθε πλευρά µέσα από τα µάτια της άλλης, ή της προσπάθειας να βρεθεί µια 

δηµιουργική λύση σε ένα διαπροσωπικό πρόβληµα. Η µεθοδολογία αυτή είναι 

κατάλληλη όταν η υπόθεση είναι περίπλοκη και απαιτείται µια δηµιουργική ή νέα 

σύνθεση ιδεών. Το βασικότερο κοµµάτι αυτής της µεθόδου είναι ότι απαιτείται 

ειλικρινής προσπάθεια από όλους τους συµµετέχοντες και µπορεί να χρειαστεί 

πολύς χρόνος ώστε να επιτευχθεί οµοφωνία. 

 

Κάθε διαπραγµατευτής µπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες 

µεθοδολογίες διαχείρισης διενέξεων. Κανένας δε χαρακτηρίζεται ως άτοµο που 

διαπραγµατεύεται µε µια µόνο µέθοδο διαχείρισης διενέξεων. Βέβαια πολλοί άνθρωποι 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν κάποια ή κάποιες από τις µεθοδολογίες καλύτερα από τις 

υπόλοιπες- είτε λόγω εξάσκησης είτε λόγω ιδιοσυγκρασίας- και για αυτόν το λόγο 

τείνουν να εµπιστεύονται και να εφαρµόζουν περισσότερο- και όπου είναι δυνατό- 

αυτές τις µεθόδους. 

 

Από τα πέντε µοντέλα διαχείρισης διενέξεων που προαναφέρθηκαν, µόνο η στρατηγική 

της συνεργασίας ξεφεύγει σε µεγάλο βαθµό από το µοντέλο διαπραγµάτευσης νίκης- 

ήττας. Η πρόθεση του δηµιουργού αυτού του µοντέλου δεν ήταν να επιστρέφει σχεδόν 

µηχανικά στην εναλλακτική της νίκης- νίκης. ∆εν απορρίπτει τη διαπραγµάτευση 

νίκης- ήττας εξ' ολοκλήρου. Παραδείγµατος χάρη, σε µια διένεξη που αναφέρεται σε 

οικονοµικές προσφορές από δύο διαφορετικούς προµηθευτές, η καλύτερη επιλογή ίσως 

να είναι η χρησιµοποίηση µιας επιθετικής τακτικής, στην οποία θα υπάρχει νικητής και 

ηττηµένος. Ο σκοπός σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι πρέπει κάποιος να κερδίσει το 

συµβόλαιο υπέρ της δικής του εταιρίας. Σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, η υπογραφή 

ενός συµβολαίου µπορεί να ικανοποιήσει τις επιδιώξεις µόνο µιας από τις δύο πλευρές, 

άρα να γίνει εις βάρος της άλλης, η οποία αυτοµάτως παίρνει το ρόλο του ηττηµένου. 
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Από την άλλη πλευρά, µια προσέγγιση ανταγωνισµού σχεδόν ποτέ δεν λειτουργεί 

αποτελεσµατικά σε διαπροσωπικές διενέξεις ατόµων που εργάζονται στον ίδιο χώρο. 

Αντίστοιχα µε το παράδειγµα των προµηθευτών, οι συνεργάτες- τόσο ο νικητής, όσο 

ηττηµένος- πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται µαζί. Για αυτόν το λόγο σε 

περιπτώσεις διενέξεων µέσα στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον προτιµάται η χρήση 

στρατηγικής εξυπηρέτησης, η οποία θα ενδυναµώσει τη µελλοντική διαπραγµατευτική 

τους θέση επιτρέποντας στην άλλη πλευρά να νικήσει σε διενέξεις στις οποίες η ίδια δε 

νιώθει πολύ ισχυρή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πλευρά που οπισθοχωρεί ακολουθεί 

τακτική νίκης, µέσω ήττας. 

 

Ακόµα και η παραδοσιακή τακτική της αποφυγής µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά 

περιπτώσεις. Παρά το γεγονός ότι η χρήση της στρατηγικής αποφυγής έχει βρεθεί στο 

επίκεντρο σκληρής κριτικής, µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη επιτρέποντας τα 

δύο εµπλεκόµενα µέρη να ηρεµήσουν ή κερδίζοντας χρόνο µέχρι τα απαραίτητα 

δεδοµένα να συγκεντρωθούν. Για παράδειγµα, ένας διευθυντής µπορεί να αποφύγει 

έναν εργαζόµενο που βρίσκεται εν βρασµώ, µέχρι να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος 

για να ηρεµήσει. 

 

Τέλος, ο συµβιβασµός είναι µια καλή τακτική όταν η µια πλευρά διαπραγµατεύεται 

χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η στρατηγική αυτή διαφέρει από την αντίστοιχη της 

εξυπηρέτησης, στο γεγονός ότι στη δεύτερη περίπτωση η µία πλευρά θεωρεί ένα θέµα 

ασήµαντο, ενώ η άλλη πλευρά το θεωρεί σηµαντικό. Ένας διαπραγµατευτής 

χρησιµοποιεί την τακτική του συµβιβασµού όταν και οι δύο εµπλεκόµενοι θεωρούν το 

θέµα στο οποίο προέκυψε η διένεξη µέτριας ή µικρής σηµασίας. 

 



 43

Παρά το γεγονός ότι όλες αυτές οι µέθοδοι είναι χρήσιµες για τους µάνατζερ, η 

στρατηγική της συνεργασίας για τη διαχείριση διενέξεων αποτελεί την πιο ωφέλιµη 

µέθοδο για τις περισσότερες περιπτώσεις αντιµετώπισης διενέξεων. Σε αυτήν τη 

στρατηγική, η ίδια η διένεξη λειτουργεί ως διοικητικό εργαλείο. Ο µάνατζερ 

χρησιµοποιεί τη διένεξη ως εργαλείο για να οδηγήσει τα εµπλεκόµενα µέρη να 

προσδιορίσουν ποιά είναι τα πραγµατικά εµπόδια που παρουσιάζονται. Μέσα από µια 

συνεργατική συµπεριφορά, τα εµπλεκόµενα µέρη χρησιµοποιούν τη δηµιουργική τους 

ενέργεια για να βρουν καινοτόµες λύσεις σε παλαιά προβλήµατα. 

 

Παρόλα αυτά, και οι πέντε µεθοδολογίες επίλυσης διενέξεων µπορεί να είναι 

κατάλληλες και αποτελεσµατικές, ανάλογα µε την κάθε µεµονωµένη κατάσταση, την 

προσωπικότητα των ατόµων που εµπλέκονται, τα επιθυµητά αποτελέσµατα για την 

κάθε πλευρά και το διαθέσιµο χρόνο. Το κλειδί για να είναι κάποιος προετοιµασµένος 

είναι να µπορεί να αναγνωρίσει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε 

µεθοδολογίας. 

 

Συνοψίζοντας το κεφάλαιο µε τις µεθοδολογίες διαχείρισης διενέξεων θα παρατεθεί 

ένας συγκεντρωτικός πίνακας, όπως δηµοσιεύτηκε στον ιστότοπο 

http://disputeresolution.ohio,gov/schools/contentpages/styles.htm (2003) από το Ohio 

Commission on Dispute Resolution and Conflict Management. Σε αυτόν τον πίνακα 

καταγράφονται συνοπτικά γιατί και πότε πρέπει να χρησιµοποιείται η κάθε 

µεθοδολογία, ποια στάση πρέπει να έχει ο διαπραγµατευτής και πότε δεν πρέπει να 

χρησιµοποιείται η συγκεκριµένη, αλλά κάποια άλλη µέθοδος. Συγκεκριµένα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ :  

1. Αποφυγή (Avoiding) 

� Γιατί µέθοδο αποφυγής: ∆εν είναι η σωστή ώρα ή ο σωστός χρόνος για αυτά 

τα θέµατα 

� Στάση διαπραγµατευόµενου: Αποφεύγεται η διένεξη µε την αποφυγή των 

συζητήσεων 

� Πότε χρησιµοποιείται µέθοδος αποφυγής: 

• Η διένεξη είναι µικρή και οι σχέσεις βρίσκονται σε κίνδυνο 

• ∆εν υπάρχει χρόνος για τη διαδικασία επίλυσης διενέξεων 

• Υπάρχουν σηµαντικότερα θέµατα από την επίλυση των διενέξεων 

• ∆εν υπάρχει περίπτωση να εισακουστούν οι ανησυχίες του καθενός 

• Η µια πλευρά εµπλέκεται συναισθηµατικά, ενώ οι άλλες µπορούν να 

επιλύσουν καλύτερα τη διένεξη 

• Απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες 

� Πότε να µην χρησιµοποιείται η µέθοδος της αποφυγής: 

• Η αποφυγή επίλυσης µια διένεξης µπορεί να χειροτερέψει τα πράγµατα 

2. Ανταγωνισµός (Competing) 

� Γιατί µέθοδο ανταγωνισµού: Η επίλυση της διένεξης είναι συνδεδεµένη µε τον 

ανταγωνισµό και τη νίκη 

� Στάση διαπραγµατευόµενου: Πρέπει να χρησιµοποιηθεί όλη η ενέργεια ώστε 

να επιτευχθεί νίκη 
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� Πότε χρησιµοποιείται µέθοδος ανταγωνισµού: 

• Ο διαπραγµατευτής γνωρίζει ότι έχει δίκιο 

• Απαιτείται γρήγορη λήψη απόφασης 

• Οι ισχυρές προσωπικότητες επισκιάζουν τους υπόλοιπους 

• Ο διαπραγµατευτής υπεραµύνεται των θέσεών του 

� Πότε να µην χρησιµοποιείται η µέθοδος του ανταγωνισµού: 

• Όταν µπορεί να οδηγηθεί η διένεξη σε δυσχερέστερα µονοπάτια 

• Όταν η πλευρά που «χάνει» θέλει να αντεκδικηθεί τον «νικητή» 

3. Εξυπηρέτηση (Accommodating) 

� Γιατί µέθοδο εξυπηρέτησης: Οι οµοιότητες µεταξύ των µερών είναι πιο 

σηµαντικές από άλλα θέµατα και δυσκολίες που προκύπτουν και µπορεί να 

πλήξουν τη σχέση των δύο µερών 

� Στάση διαπραγµατευόµενου: Ευχαριστεί την άλλη πλευρά να εξηγήσει ο 

διαπραγµατευτής πόσο µικρή βαρύτητα δίνει στη σηµαντικότητα του θέµατος ή 

της διένεξης έτσι ώστε να προστατευτούν οι σχέσεις µεταξύ τους 

� Πότε χρησιµοποιείται µέθοδος εξυπηρέτησης: 

• Τα θέµατα δεν είναι τόσο σηµαντικά για τον διαπραγµατευτή όσο για την 

άλλη πλευρά 

• Είναι δεδοµένο ότι δεν µπορεί να επιτευχθεί νίκη 

• Το πιο σηµαντικό θέµα είναι να συµφωνούν όλες οι πλευρές 

• Τα κοινά σηµεία των διαφόρων µερών είναι πιο σηµαντικά από τις διαφορές 

τους 
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� Πότε να µην χρησιµοποιείται η µέθοδος της εξυπηρέτησης: 

• Σε κάποιες ιδέες δεν δόθηκε καθόλου βαρύτητα 

• Η αξιοπιστία και η επιρροή µπορεί να χαθούν 

4. Συµβιβασµός (Compromising) 

� Γιατί µέθοδο συµβιβασµού: Υπάρχει κέρδος σε κάποιον τοµέα χωρίς να 

υπάρχει πρόβληµα να υπάρχει χάσιµο σε κάποιον άλλο 

� Στάση διαπραγµατευόµενου: Πρέπει να βρεθεί µια µέση λύση για να 

επιτευχθεί το καλύτερο. Κάθε µέρος παίρνει και πάλι το επιθυµητό αποτέλεσµα 

� Πότε χρησιµοποιείται µέθοδος συµβιβασµού: 

• Κανένας στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων δεν έχει περισσότερη ισχύ από 

τον άλλο και όλοι συµµετέχουν ισοµερώς στην επίτευξη των στόχων 

• Μπορεί να εξοικονοµηθεί χρόνος αν συµφωνηθεί µια κατάσταση που είναι 

αρκετή για τις παρούσες ανάγκες 

• Η επίτευξη όλων των στόχων είναι σε µεγάλο βαθµό σηµαντική 

� Πότε να µην χρησιµοποιείται η µέθοδος του συµβιβασµού: 

• Κάτι που θεωρείται σηµαντικό για τη µια πλευρά µπορεί να χαθούν «στη 
µάχη» 

• Η απαιτήσεις της µιας πλευράς είναι υπερβολικές για τους υπόλοιπους 

5. Συνεργασία (Collaborating) 

� Γιατί µέθοδο συνεργασίας: Η συνεργασία βοηθάει τα αντίπαλα µέρη να 

πετύχουν τους στόχους τους και να διατηρήσουν υγιείς σχέσεις 

� Στάση διαπραγµατευόµενου: Η συζήτηση µέσω της συνεργασίας βοηθάει να 

βρεθούν δηµιουργικοί τρόποι επίλυσης των προβληµάτων, ώστε στο τέλος να 

είναι όλοι ευχαριστηµένοι 
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� Πότε χρησιµοποιείται µέθοδος συνεργασίας:  

• Υπάρχει αµοιβαία εµπιστοσύνη 

• Κανείς δεν θέλει τον απόλυτο έλεγχο των αποφάσεων ή της επίλυσης τψν 

ζητηµάτων 

• Καθένας συµµετέχει στη λήψη απόφασης 

• Κάθε ένα που συµµετέχει αλλάζει τον τρόπο σκέψης του όσο περισσότερες 

πληροφορίες είναι διαθέσιµες 

• Οι συµµετέχοντες πρέπει να δουλέψουν µέσα από διαδικασίες προσωπικής 

απογοήτευσης και πόνου 

� Πότε να µην χρησιµοποιείται η µέθοδος της συνεργασίας:  

• Όταν απαιτείται λύση χωρίς σπατάλη χρόνου και χρήµατος 

• Όταν κάποιοι εκµεταλλεύονται την εµπιστοσύνη των άλλων 

 

3.5. Η µεθοδολογία «The five A’s technique» 
 

 

Οι Borisoff και Victor (1998) προσδιόρισαν και κατέγραψαν πέντε βήµατα της 

διαδικασίας διαχείρισης διενέξεων που αποκαλούνται παγκοσµίως τα “Five Α's” της 

διαχείρισης διενέξεων: Assessment (αποτίµηση), Acknowledgment (αναγνώριση), 

Attitude (αντιµετώπιση), Action (εφαρµογή) και Analysis (ανάλυση). 
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3.5.1. Assessment (αποτίµηση) 
 

 

Στο στάδιο της αποτίµησης, οι οµάδες που εµπλέκονται συλλέγουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες που αφορούν το προς αντιµετώπιση πρόβληµα. Επίσης οι οµάδες 

επιλέγουν ποιό από τα µοντέλα διαχείρισης διενέξεων είναι το πιο κατάλληλο για τη 

συγκεκριµένη περίσταση. Όλα τα µέλη της οµάδας αποφασίσουν από κοινού τι είναι 

και τι όχι καίριας σηµασίας για το πρόβληµα. Επίσης, οι οµάδες που εµπλέκονται 

καθορίζουν τις περιοχές στις οποίες θα ήταν πρόθυµες να συµβιβαστούν καθώς και τι 

είναι αυτό που πραγµατικά θέλει η κάθε πλευρά. 

 

3.5.2. Acknowledgment (αναγνώριση) 
 

 

Το στάδιο της αναγνώρισης είναι αυτό το στάδιο στο οποίο η κάθε πλευρά προσπαθεί 

να ακούσει την άλλη. Η αναγνώριση επιτρέπει και στις δύο πλευρές να φτάσουν στην 

κατάλληλη συναισθηµατική κατανόηση που θα ενεργοποιήσει τη συνεργατική επίλυση 

του προβλήµατος. Λειτουργεί σαν ανάδραση για την οµάδα της άλλης πλευράς και 

δείχνει ότι ο καθένας αντιλαµβάνεται- χωρίς κατά ανάγκη να αποδέχεται- τη θέση του 

άλλου. Η αναγνώριση πηγαίνει πέρα από της αντίδραση σε αυτά που λέγονται. 

Παράλληλα, ενθαρρύνει ενεργά και τις δύο οµάδες να επικοινωνήσουν τις ανησυχίες 

τους. Αυτό βοηθάτε από τις τεχνικές της ενεργού ακρόασης και της φανερής, µη 

λεκτικής ενθάρρυνσης. 
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3.5.3. Attitude (αντιµετώπιση) 
 

 

Το στάδιο της αντιµετώπισης προσπαθεί να εξαλείψει τη θεµελίωση της ψευδο- 

διένεξης. Στερεοτυπικές υποθέσεις σχετικά µε τις διαφορετικές συµπεριφορές, 

βασισµένες στην κουλτούρα, µπορεί να είναι αβάσιµες. Για παράδειγµα, µπορεί 

κάποιος από ένα περιβάλλον ανεπτυγµένης κουλτούρας να καταλαβαίνει µε λάθος 

τρόπο τι του λέει κάποιος από ένα λιγότερο ανεπτυγµένης κουλτούρας περιβάλλον, 

χαρακτηρίζοντάς τον αδαή ή και αγενή. Από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος µπορεί να 

χαρακτηρίσει τον πρώτο ως έµµεσο- χωρίς λόγο- ή παραπλανητικό. Τέτοιες 

διαφοροποιήσεις στην επικοινωνία δεν έχουν να κάνουν µε την πραγµατική πρόθεση ή 

το περιεχόµενο του µηνύµατος, αλλά µε την παρουσίαση προσεγγίσεων κουλτούρας για 

τη χρήση άµεσων και έµµεσων µοντέλων επικοινωνίας. Με παρόµοιο τρόπο λειτουργεί 

και η επικοινωνία µεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, στο στάδιο της αντιµετώπισης, 

παρουσιάζονται οι ενδεχοµένως αµφίβολες αποκλίσεις στα µοντέλα γραφής, οµιλίας 

και µη λεκτικής επικοινωνίας. Τέτοιες διαφορές µπορεί να δηµιουργήσουν 

παρερµηνείες. Ο ρόλος του αποτελεσµατικού συµµετέχοντα είναι να διατηρήσει 

ανοιχτό µυαλό απέναντι σε όλες τις πλευρές που εµπλέκονται. 

 

3.5.4. Action (εφαρµογή) 
 

 

Στο στάδιο της εφαρµογής αρχίζει σταδιακά να εφαρµόζεται το επιλεχθέν µοντέλο 

επίλυσης διενέξεων. Αν το µοντέλο που θα χρησιµοποιηθεί είναι αυτό της επίλυσης των 

προβληµάτων, ο µάνατζερ έχει την ευκαιρία να επιλύσει µια διένεξη έχοντας ως βάση 

την εµπιστοσύνη και τη συνεχή ανάδραση για εκείνα τα σηµεία στα όποια οι 

συµµετέχοντες έχουν ήδη συµφωνήσει. Ταυτόχρονα, κάθε άτοµο αξιολογεί τη 
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συµπεριφορά των άλλων συµµετεχόντων για να εξακριβώσει ποιά θα ήταν τα σηµεία 

στα οποία υπάρχει η πιθανότητα να εµφανιστεί κάποιο πρόβληµα. Επίσης, κάθε οµάδα 

πρέπει να µένει ενήµερη για το στυλ επικοινωνίας και γενικότερης συµπεριφοράς της 

άλλης. Τέλος, όλα τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει να επαγρυπνούν για νέα θέµατα 

που µπορεί να προκύψουν και να αναζητούν τις πιο παραγωγικές λύσεις για αυτά. 

 

3.5.5. Analysis (ανάλυση) 
 

 

Μετά το τελευταίο στάδιο, της εφαρµογής, οι συµµετέχοντες συνοψίζουν και κάνουν 

ανασκόπηση σε ότι µέχρι τώρα έχουν συµφωνήσει. Μέρος της διαδικασίας της 

ανάλυσης είναι να εξακριβωθεί εάν οι απαιτήσεις κάθε συµµετέχοντα έχουν αναφερθεί- 

και αν είναι δυνατό εκπληρωθεί. Τέλος, το στάδιο της ανάλυσης καταδεικνύει την 

ανάγκη να αντιµετωπίζεται η διαδικασία της διαχείρισης των διενέξεων ως συνεχής και 

αδιάκοπη. Η ανάλυση επιτρέπει στους συµµετέχοντες να παρακολουθούν ανά πάσα 

στιγµή τα βραχυχρόνια αλλά και τα µακροχρόνια αποτελέσµατα της επίλυσης 

διενέξεων. 

 

3.6. Οι ποσοτικές «κβαντικές» δεξιότητες 
 

 

Οι Shelton και Darling (2004) πρότειναν νέο σύνολο διοικητικών δεξιοτήτων, πιο 

κατάλληλο για τις συνεχώς µεταβαλλόµενες σύγχρονες επιχειρήσεις που κυριαρχούνται 

από τις διενέξεις. Αναφέρονται σε αυτές µε τον όρο “Κβαντικές δεξιότητες”. 

Χρησιµοποίησαν αυτήν την ορολογία από το χώρο της κβαντικής φυσικής. Οι 

δεξιότητες αυτές είναι οι εξής: 
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1. Κβαντική διερεύνηση. Αυτή η δεξιότητα ορίζεται ως η ικανότητα να διερευνά το 

άτοµο σκοπίµως. Όταν µια διένεξη λαµβάνει χώρα, ο µάνατζερ θα πρέπει να 

εξετάσει τις δικές του υποθέσεις σχετικά µε τους άλλους εµπλεκόµενους και να 

αναζητήσει τις υποβόσκουσες προθέσεις που δηµιουργούν τη διένεξη. Στη συνέχεια 

η κάθε πλευρά καλείται να αναγνωρίσει τη σύνδεση µεταξύ των διαδικασιών και 

των προθέσεων, ώστε στη συνέχεια να θέσουν ξεκάθαρα τους νέους στόχους, µε 

σκοπό τη θετική επίλυση της κατάστασης. 

2. Κβαντική σκέψη. Αυτή η δεξιότητα περιλαµβάνει την ικανότητα να σκέφτεται το 

άτοµο παράδοξα. Η αποτελεσµατική διαχείριση διενέξεων είναι µια παράδοξη 

διαδικασία. “Οι διαπραγµατεύσεις νίκης- νίκης απαιτούν παράδοξο σκεπτικό. 

Απαιτούν την ικανότητα να βρεθεί µια πλήρως αποδεκτή λύση για όλες τις 

αποκλίνουσες απόψεις”. (Shelton και Darling, 2004, σελ. 30). Με άλλα λόγια, 

συνεργατικές λύσεις σε διενέξεις που περιλαµβάνουν αντιδιαµετρικά αντίθετες 

απόψεις είναι απίθανο να επιλυθούν µε γραµµική µέθοδο επίλυσης προβληµάτων 

και συνεπώς χρειάζονται ανορθόδοξη σκέψη. 

3. Κβαντική αίσθηση. Αυτή η δεξιότητα ορίζεται ως η ικανότητα να αισθάνεται το 

άτοµο γεµάτος σφρίγος και ζωή. Βασίζεται στην άποψη ότι το επίπεδο των 

επιχειρηµατικών διενέξεων επηρεάζεται από τα αρνητικά συναισθήµατα που 

διαποτίζουν όλη την εταιρία. Το επίπεδο των επιχειρηµατικών διενέξεων έχει 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, που ο ρυθµός του καθηµερινού προγράµµατος έχει 

αυξηθεί και οι δουλειές έχουν γίνει πιο αγχωτικές. Οι µάνατζερ υποστηρίζουν ότι 

θα πρέπει να εκπαιδευτούν να αντιµετωπίσουν ακόµα και τις αρνητικές 

καταστάσεις µε θετικό τρόπο.  

4. Κβαντική γνώση. Αυτή η δεξιότητα ορίζεται ως η ικανότητα να αντιλαµβάνεται το 

άτοµο διαισθητικά. Τα στελέχη που θέλουν να αναπτύξουν αυτήν τη δεξιότητα θα 
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πρέπει να ενσωµατώσουν στην εργασιακή τους ρουτίνα στιγµές χαλάρωσης και 

στιγµές διαλογισµού. Αυτή η δεξιότητα επικεντρώνεται στο να µπορέσει το άτονα 

να είναι προσεκτικό και ενήµερο για το εργασιακό περιβάλλον. Τα στελέχη που 

εµπλέκονται σε διενέξεις πρέπει να καθοδηγούν όλες τις πλευρές προς µια πιο 

στοχευµένη απόκριση στα αρνητικά συναισθήµατα. 

5. Κβαντική δράση. Αυτή η δεξιότητα ορίζεται ως η ικανότητα να ενεργεί το άτοµο 

υπεύθυνα. Η κβαντική δράση στηρίζεται στην πεποίθηση ότι όλα τα πράγµατα στο 

σύµπαν είναι κοµµάτι ενός περίπλοκου συνόλου, στο οποίο κάθε τµήµα 

επηρεάζεται από το άλλο. Κατ' επέκταση, οι σκέψεις των στελεχών µια επιχείρησης 

επηρεάζουν όλα τα µέλη αυτής. Συνεπώς, εάν τα στελέχη θέλουν να ενθαρρύνουν 

πιο δηµιουργικές αποκρίσεις στις διενέξεις, πρέπει να ξεκινήσουν πλάθοντας αρχικά 

τη δική τους συµπεριφορά. 

6. Κβαντική εµπιστοσύνη. Αυτή η δεξιότητα ορίζεται ως η ικανότητα να εµπιστεύεται 

το άτοµο τη διαδικασία της ζωής. Προέρχεται από τη θεωρία του χάους και 

υποστηρίζει ότι χωρίς το χάος οι επιχειρήσεις θα ήταν στάσιµες και η τάση τους, αν 

αφεθούν από µόνες τους, είναι να κινηθούν προς ένα µη- χαοτικό περιβάλλον. Αυτή 

η δεξιότητα µπορεί να είναι ελκυστική για τα στελέχη που έχουν να αντιµετωπίσουν 

διενέξεις, γιατί προτείνει απλά στα στελέχη να ακολουθήσουν την εξέλιξη της 

διένεξης, συµµετέχοντας πλήρως σε αυτή και χωρίς να προσπαθούν να την 

επηρεάσουν ενεργά µε τους τυπικούς κανόνες επίλυσης. Ουσιαστικά η επιχείρηση 

θα οργανωθεί από µόνη της. 

7. Κβαντική ύπαρξη. Αυτή η δεξιότητα ορίζεται ως η ικανότητα του ατόµου να είναι 

σε µια σχέση ρητά και ξεκάθαρα. Σύµφωνα µε τους Shelton και Darling (2004, 

σελ.38), “είναι η ικανότητα να βρίσκεται κυριολεκτικά τόσο κοντά ο ένας στον 

άλλο, ώστε ο ένας να µπορεί να βλέπει τον κόσµο µέσα από τα µάτια του άλλου”. 

Αυτή η δεξιότητα προβάλλει τη θεµελίωση ότι όλες οι εµπλεκόµενες πλευρές 
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πρέπει να µάθουν και να κατανοήσουν η µία την άλλη. Είναι µια σχέση συνεχούς 

µάθησης. 

 

Σύµφωνα πάντα µε τους Shelton και Darling (2004), αυτό το σύνολο των 

δραστηριοτήτων βασίζεται σε µια νέα επιστήµη: την κοσµοθεωρία. Αυτές οι δεξιότητες 

παρέχουν µια ολοκληρωµένη εναλλακτική για τη διαχείριση των ανθρώπων και των 

διενέξεων. 

 

Η επιστήµη της διαχείρισης διενέξεων είναι µια συνεχώς εξελισσόµενη διαδικασία. 

Απαιτεί συνεχή επικοινωνία και επίβλεψη. Όπως έχουν αναφέρει οι Borisoff και Victor 

(1998), η συµπεριφορά διαχείρισης των διενέξεων δεν είναι µια στατική διαδικασία. 

Αντιθέτως είναι µια διεργασία που απαιτεί ευελιξία και συνεχή αποτίµηση για να είναι 

κάποιος πραγµατικά παραγωγικός και αποτελεσµατικός. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Οι διαπραγµατεύσεις είναι ένα τεράστιο κοµµάτι της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων, 

είτε στον διαπροσωπικό είτε στον επαγγελµατικό τοµέα. Η διαπραγµατευτική 

ικανότητα δεν είναι κάτι µε το οποίο γεννιέται ένας άνθρωπος. Είναι ένας τρόπος να 

κερδίζει ο καθένας αυτά που θέλει. Εστιάζοντας στον επαγγελµατικό τοµέα, είναι ένας 

τρόπος για να κλείσει επιτυχώς µια συµφωνία. Λέγοντας επιτυχώς θεωρείται κάθε 

εξέλιξη που είναι θετική για το κάθε άτοµο ή επιχείρηση, ακόµα και αν µια συµφωνία 

δεν κλείσει µε νίκη της διαπραγµατευόµενης πλευράς. 

 

Για να µπει ένας διαπραγµατευτής στο στίβο µια διαπραγµάτευσης πολύ σηµαντικό 

κοµµάτι είναι αυτό που θα προηγηθεί, δηλαδή το στάδιο της προετοιµασίας. Η καλή 

προετοιµασία δηµιουργεί ένα σταθερό θεµέλιο για τις διαπραγµατεύσεις και προσφέρει 

την απαιτούµενη αυτοπεποίθηση που θα βοηθήσει στο δρόµο προς την επιτυχία. Όσο 

πιο καλά είναι προετοιµασµένη η κάθε πλευρά, όσο περισσότερα στοιχεία και 

πληροφορίες συλλέξει για το ποιόν των αντίπαλων διαπραγµατευτών, για τον τρόπο 

δράσης τους σε παλαιότερες διαπραγµατεύσεις, για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί 

η εταιρία που εκπροσωπούν, αλλά και πληροφορίες για τα ίδια τα άτοµα ως 

χαρακτήρες, τόσο πιο ολοκληρωµένη άποψη µπορεί να έχει και τόσο καλύτερα 

προετοιµασµένος θα είναι ώστε να αντιµετωπίσει όποιο ζήτηµα προκύψει στη φάση της 

διαπραγµάτευσης. Ίσως µε µια δόση υπερβολής, ο καλύτερα προετοιµασµένος είναι και 

ο πιο κερδισµένος. 

 

Σηµαντικό κοµµάτι της προετοιµασίας είναι και η επιλογή του τρόπου δράσης στα 

τελευταία στάδια των διαπραγµατεύσεων. Οι δύο κύριες τάσεις που επικρατούν είναι 

αυτές της επιµεριστικής (win- lose) και της συνθετικής διαπραγµάτευσης (win- win). 
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Παλαιότερα υπερίσχυε η χρήση της επιµεριστικής διαπραγµάτευσης, όπου ο 

διαπραγµατευτής ενδιαφερόταν µόνο για την υπεράσπιση των συµφερόντων της 

εταιρίας του χωρίς να ενδιαφέρεται για το ποια θα ήταν η έκβαση για το αντίπαλο δέος. 

Πλέον, µε τις συνεχείς πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις σε παγκόσµιο επίπεδο, όπου 

η κάθε απόφαση επηρεάζει κάθε εταιρία και κάθε επαγγελµατία, ο τρόπος µε τον οποίο 

αντιµετωπίζει ο ένας διαπραγµατευτής τον άλλο είναι διαφορετικός από ότι στο 

παρελθόν. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι διαπραγµατευτές ενδιαφέρονται για 

το  κοινό καλό και των δύο πλευρών. Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται ώστε η 

έκβαση της διαπραγµάτευσης να είναι θετική για αυτούς, αλλά ενδιαφέρονται 

ταυτόχρονα και για τη διατήρηση καλώς σχέσεων µε την άλλη πλευρά ώστε να 

διατηρούν σταθερή και µακροχρόνια συνεργασία, πολύ σηµαντικό γεγονός σε 

περιόδους κρίσης. Μια τέτοια στάση ενισχύεται από την προσπάθεια για αµοιβαίο 

όφελος και των δύο πλευρών µετά το τέλος της διαπραγµατευτικής διαδικασίας. 

 

Ο τοµέας των διαπραγµατεύσεων είναι πολύ ευρύς, αού σε αυτόν εµπλέκονται 

πληθώρα επιστηµών. Σηµαντικό ρόλο παίζει η ικανότητα του διαπραγµατευτή να 

ψυχολογήσει το άτοµα ή τα άτοµα που έχει απέναντί του αλλά και να κατανοήσει όχι 

µόνο όσα λέγονται από τα χείλη, αλλά και όσα λέει η στάση του σώµατος. Απαιτείται 

µαθηµατική αλλά και συνδυαστική σκέψη, αλλά και χαρίσµατα όπως η υποµονή και η 

επιµονή. Άλλωστε δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως ο καλός 

διαπραγµατευτής είναι πρώτα από όλα καλός ακροατής (και συνεπώς συλλέκτης 

πληροφοριών). Ταυτόχρονα η εµπειρία βοηθά στο να µπορεί να αντιδρά το κάθε 

διαπραγµατευόµενος µέρος ώριµα, έχοντας εµπειρίες από παλαιότερες 

διαπραγµατεύσεις. Αυτές οι εµπειρίες δίνουν αυτοπεποίθηση και επιτρέπουν στο άτοµο 

να χρησιµοποιήσει διάφορες τακτικές, περισσότερο ή λιγότερο ηθικές (ανάλογα µε το τι 
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ορίζει ο καθένας ηθικό) που θα µπορέσουν να τον οδηγήσουν το συντοµότερο στο 

επιθυµητό αποτέλεσµα. 

 

Με την παγκοσµιοποίηση και συνεπώς µε την ενοποίηση των αγορών ο αριθµός των 

διεθνών διαπραγµατεύσεων έχει αυξηθεί σηµαντικά. Στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις 

ισχύουν όσα και στις εγχώριες, αλλά και µε µεγάλη προσοχή όσον αφορά την ξένη 

κουλτούρα και την ιδεολογία του κάθε διαπραγµατευτή. Η σωστή προετοιµασία, που 

περιλαµβάνει πλήρη ενηµέρωση σχετικά µε τις νοοτροπίες και τον τρόπο µε τον οποίο 

διαπραγµατεύεται η άλλη πλευρά, θα βοηθήσει το διαπραγµατευτή ώστε να αποφύγει 

στάσεις και συµπεριφορές  που θα µπορούσαν να οδηγήσουν αµέσως στη λήξη των 

διαπραγµατευτικών διαδικασιών. Σηµαντική είναι επίσης και η επιλογή του 

περιβάλλοντος της διαπραγµάτευσης, ώστε να βοηθάει και τις δύο πλευρές να 

συνεχίσουν τις διαδικασίες άνετα και χωρίς προβλήµατα. 

 

Όπως είναι φυσικό, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων δεν είναι όλα ρόδινα. Η 

ποικιλία των χαρακτήρων, η πληθώρα των απόψεων, οι ελλιπείς πηγές πληροφοριών, οι 

διαφορές ισχύος και κύρους και η αναζήτηση της νίκης οδηγούν πολλές φορές σε 

άνθιση διενέξεων. Ανάλογα µε το τι ζητάει κάθε διαπραγµατευτής και η επιχείρηση που 

εκπροσωπεί από την άλλη πλευρά λειτουργεί και µε διαφορετικό τρόπο ως προς την 

επίλυση την προκείµενης διένεξης. Ανάλογα µε το αν επιδιώκει αγαστή και 

µακροχρόνια συνεργασία, αν θέλει να κρατήσει ευχαριστηµένη την αντίπαλη πλευρά, 

αν δεν τον ενδιαφέρει η έκβαση της παρούσας διαπραγµάτευσης αλλά προσπαθεί να 

δηµιουργήσει µια βάση για επόµενη διαπραγµάτευση, ο διαπραγµατευτής ακολουθεί 

διαφορετική µέθοδο διαχείρισης την διένεξης. Παρά το γεγονός ότι η επιλογή της 

µεθοδολογίας επίλυσης µια διένεξης συνδέεται άµεσα µε την προετοιµασία και την 

επιλογή στρατηγικής για το κλείσιµο µιας συµφωνίας (επιµεριστική ή συνθετική), 
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πολλοί είναι οι διαπραγµατευτές που έχουν εξασκηθεί σε συγκεκριµένες µεθόδους 

επίλυσης διενέξεων και προσπαθούν, άλλες φορές επιτυχώς και άλλες ανεπιτυχώς, να 

τις εφαρµόσουν σε κάθε περίπτωση. 

 

Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω, κάθε διαπραγµάτευση είναι µια σύνθετη και 

περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί άψογο προγραµµατισµό πριν ακόµα αρχίσει η 

συζήτηση µεταξύ των αντίπαλων πλευρών. Επίσης απαιτεί σφαιρική αντίληψη των 

πραγµάτων και πιο συγκεκριµένων των υπό συζήτηση θεµάτων, εµπειρία, 

παρατηρητικότητα, σωστή ερµηνεία των όσων λέγονται και δεν λέγονται, ώστε όλα 

µαζί να συνδεθούν και σε συνδυασµό µε τις πληροφορίες για το συγκεκριµένο θέµα να 

καταλήξουν στο επιθυµητό, για τη µία, την άλλη ή και τις δύο πλευρές, αποτέλεσµα. 
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