Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ
Σ Π Ο Υ ∆ Ω Ν

Σ Τ Η

ΚΑΙ

Μ Α Κ Ε ∆ Ο Ν Ι Α Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

∆ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

∆ Ι Π Λ ΩΜ Α ΤΙ Κ Η Ε Ρ Γ Α ΣΙ Α

ΤΖΑ ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2012

0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

3

Κεφάλαιο Α: Γενικά περί διαπραγµατεύσεων
1. Η έννοια και η σηµασία της διαπραγµάτευσης

4

2. Μέθοδοι διαπραγµάτευσης

8

3. Αλληλεξάρτηση

13

Κεφάλαιο Β: Μέθοδοι διαπραγµάτευσης
1. Προετοιµασία και σχεδιασµός

15

2. Έναρξη της διαπραγµάτευσης

17

3. Έλεγχος

18

4. Προσέγγιση µέσω αµοιβαίων υποχωρήσεων

18

5. Συµπεράσµατα

19

6. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων

19

Κεφάλαιο Γ: Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων σε σχέσεις
αλληλεξάρτησης τύπου WIN – LOSE

21

1. Προετοιµασία και σχεδιασµός

21

2. Έναρξη της διαπραγµάτευσης

32

3. Έλεγχος

41

4. Προσέγγιση µέσω αµοιβαίων υποχωρήσεων

44

5. Συµπεράσµατα

53

6. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων

57

Κεφάλαιο ∆: Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων σε σχέσεις
αλληλεξάρτησης τύπου WIN – WIN

60

1. Προετοιµασία και σχεδιασµός

61

2. Έναρξη της διαπραγµάτευσης

66

3. Έλεγχος

71
1

4. Προσέγγιση µέσω αµοιβαίων υποχωρήσεων

73

5. Συµπεράσµατα

79

6. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων

82

Κεφάλαιο Ε: Συµπεράσµατα

85

Βιβλιογραφία

87

2

Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων Κεφάλαιο Γ: Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων σε σχέσεις WIN - LOSE

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η

διαπραγµάτευση

ανέκαθεν

αποτελούσε,

και

συνεχίζει

να

αποτελεί,

αναπόσπαστο κοµµάτι της λειτουργίας του ανθρώπου στα πλαίσια των κοινωνικών
του δραστηριοτήτων. Η έννοια της διαπραγµάτευσης δεν περιορίζεται µόνο στα όρια
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων αλλά επεκτείνεται σε κάθε πτυχή της ζωής, από τα
πιο ασήµαντα ζητήµατα µέχρι εκείνα που χαράσσουν την πορεία του ατόµου. Κατ’
επέκταση των παραπάνω, ο καθένας διαπραγµατεύεται µε φιλικά, συγγενικά
πρόσωπα, προϊσταµένους και υφισταµένους και γενικότερα µε το σύνολο του
κοινωνικού του περίγυρου. Σε αυτή τη βάση, είναι εµφανής η ανάγκη για αναζήτηση
και αξιολόγηση όλων των επιµέρους στοιχείων που συνθέτουν µία διαπραγµάτευση
και τον, κατά το δυνατό, καθορισµό ενός πλαισίου στο οποίο ένας διαπραγµατευτής
θα πρέπει να κινηθεί για να επιτύχει τα ευνοϊκότερα, για τον ίδιο ή την οµάδα την
οποία εκπροσωπεί, αποτελέσµατα.
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε µε σκοπό τον προσδιορισµό και καταγραφή των
ιδιαίτερων παραµέτρων της διαπραγµατευτικής διαδικασίας σε κάθε φάση της καθώς
και του γενικότερου πλαισίου µέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί ο κάθε
διαπραγµατευτής ανάλογα µε ιδιαιτερότητες της κάθε διαπραγµάτευσης. Οι προτάσεις
και τακτικές που παρατίθενται αποτελούν αποτέλεσµα βιβλιογραφικής έρευνας και
προσωπικής εκτίµησης του συγγραφέα. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα µε τα εκάστοτε
δεδοµένα, δύναται κάθε µέρος της διαπραγµάτευσης να τις ακολουθήσει ή να τις
παρακάµψει σύµφωνα µε την προσωπική του κρίση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Οι διαπραγµατεύσεις αποτελούν µια βασική ανθρώπινη δραστηριότητα και όχι µια
εξειδικευµένη µέθοδο προσέγγισης των αντιπάλων µερών που χρησιµοποιούν (κατ’
αποκλειστικότητα) οι διπλωµάτες και οι πωλητές των επιχειρήσεων. Όλοι µπορούν να
µάθουν να διαπραγµατεύονται. ∆εν υπάρχει τίποτα το µαγικό ή εξωπραγµατικό.
Απαιτείται κατανόηση της ανθρώπινης ψυχολογίας και ανοικτό µυαλό.
Για να µπορέσουν να αναλυθούν περαιτέρω τα στοιχεία που συνθέτουν τη
διαπραγµάτευση κρίνεται αναγκαία η απόδοση ενός ορισµού στην εν λόγω έννοια.
Έτσι, διαπραγµάτευση µπορεί να θεωρηθεί κάθε µορφή επικοινωνίας µε την οποία

επιδιώκεται να επιτευχθεί η έγκριση, η συγκατάθεση ή δραστηριοποίηση κάποιου
άλλου µέρους. Σύµφωνα µε µία άλλη προσέγγιση, διαπραγµάτευση είναι η διαδικασία
µέσω της οποίας δύο µέρη µετακινούνται από τις αρχικές τους τοποθετήσεις προς
θέσεις οι οποίες µπορούν να γίνουν κοινώς αποδεκτές.
Με βάση τους παραπάνω ορισµούς, είναι προφανές ότι το σύνολο των ανθρώπων
διαπραγµατεύεται και µάλιστα σε πολλά επίπεδα. Παρόλα αυτά πολλά άτοµα ακόµα
διακατέχονται από το φόβο της διαπραγµάτευσης. Ο φόβος αυτός µπορεί να
οδηγήσει στη µη εκπλήρωση των στόχων. Η διαπραγµάτευση θα πρέπει να θεωρηθεί
σαν µια ενδιαφέρουσα διαδικασία, σαν µια ευκαιρία να βελτιωθεί η υπάρχουσα
κατάσταση ή να διατηρηθεί, όταν απειλείται, και όχι σαν µια αντιπαράθεση που
προκαλεί τρόµο.
Σε µία προσπάθεια ανάλυσης του ισχυρισµού ότι οι διαπραγµατεύσεις αποτελούν
αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε κοινωνικής δραστηριότητας, δύνανται να διαχωριστούν οι
τοµείς

στους

οποίους

η

διαπραγµατευτική

διαδικασία

λαµβάνει

χώρα.

Οι

διαπραγµατεύσεις πραγµατοποιούνται σε:

•

Προσωπικό

•

Επιχειρηµατικό και

•

∆ιπλωµατικό επίπεδο
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Σε προσωπικό επίπεδο, διαπραγµάτευση υφίσταται σε κάθε συναλλαγή που
επιδιώκεται να επιτευχθεί προς ευχαρίστηση ή διευκόλυνση του ατόµου. Ζώντας σε
µία κοινωνία υφίσταται πληθώρα εξαρτήσεων σε κάθε επιθυµία και στην υλοποίηση
αυτής, τόσο από άτοµα όσο και από γενικότερες συνθήκες του ευρύτερου
περιβάλλοντος. Οι διαπραγµατεύσεις σε προσωπικό επίπεδο βρίσκουν την αφετηρία
τους στα πρώτα βήµατα ενός παιδιού και στις διεκδικήσεις του από τους γονείς του
µέχρι και τις µεγαλύτερες ηλικίες απέναντι σε συγγενείς, φίλους ή απλούς
συνανθρώπους. Παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι συνηθίζουν να περιορίζουν την
έννοια της διαπραγµάτευσης στο χώρο των επιχειρήσεων ή σε συνδυασµό µε µεγάλες
αγορές, συνήθως σπαταλούν περισσότερη ενέργεια σε σύντοµες διαπραγµατεύσεις
και ζητήµατα, συνήθως ήσσονος σηµασίας.
Η διαπραγµάτευση σε επιχειρηµατικό επίπεδο αποτελεί τη συνηθέστερη µορφή
και

διεξάγεται

σε

αρκετά

υποεπίπεδα.

Κάθε

επιχείρηση

συναλλάσσεται

µε

προµηθευτές και πελάτες και βρίσκεται σε µία συνεχή διαπραγµατευτική διαδικασία
ώστε να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Παράλληλα, δύναται να
διαπραγµατεύεται µε οµοειδείς επιχειρήσεις µε σκοπό τη σύµπραξη ή την εφαρµογή
κοινής πολιτικής απέναντι σε άλλες οµάδες µε σκοπό το κοινό συµφέρον. Όλα τα
παραπάνω στοιχειοθετούν τις διαπραγµατεύσεις µε εξωτερικούς παράγοντες.
Παράλληλα, διεξάγονται και διαπραγµατεύσεις της επιχείρησης εσωτερικά, δηλαδή µε
τα επιµέρους κοµµάτια που την απαρτίζουν και συνθέτουν την παραγωγική της
διαδικασία (π.χ. εργαζόµενοι). Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, διαπραγµατεύσεις
διεξάγονται και µε κρατικούς φορείς στα πλαίσια πάντα που η κείµενη νοµοθεσία
επιτρέπει.
Τέλος, η διαπραγµάτευση σε διπλωµατικό επίπεδο αποτελεί µία ακόµα
συνηθισµένη µορφή και διεξάγεται µεταξύ κρατών. Καθόσον τις περισσότερες φορές
τα συµφέροντα των κρατών δε συµβαδίζουν, διεξάγονται διαπραγµατεύσεις µε σκοπό
την άµβλυνση των διαφορών ή, σε άλλες περιπτώσεις, τη µεγιστοποίηση του κοινού
συµφέροντος.
Ανεξάρτητα από το επίπεδο στο οποίο διεξάγονται οι διαπραγµατεύσεις υφίσταται
µια σειρά κοινών χαρακτηριστικών που τις ορίζουν:
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1.

Υπάρχουν δύο ή περισσότερα µέρη. Τα µέρη της διαπραγµατευτικής διαδικασίας
δύνανται να τα αποτελούν φυσικά πρόσωπα, οµάδες ή και οργανισµοί. Για να
υφίσταται η έννοια της διαπραγµάτευσης αναγκαία είναι η ύπαρξη ενός
τουλάχιστον φορέα µιας άλλης (όχι αναγκαστικά αντίθετης αλλά σίγουρα
διαφορετικής) άποψης.

2.

∆εν υπάρχει σύµπτωση απόψεων και συµφερόντων. Εφόσον µεταξύ των δύο ή
περισσότερων µερών δεν εντοπίζονται διαφορές στις απόψεις ή στις προθέσεις
ενεργειών δεν υπάρχει ανάγκη για διαπραγµάτευση και αποτελεί µονόδροµο η
εφαρµογή της κοινής επιθυµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση αναζητείται η επίτευξη
µιας συµφωνίας ως προς τις δράσεις.

3.

Τα µέρη διαπραγµατεύονται επειδή πιστεύουν ότι µέσω αυτής της διαδικασίας θα
επιτύχουν περισσότερα από αυτά που το αντίπαλο µέρος είναι διατεθειµένο να
παραχωρήσει από µόνο του. Κάθε διαπραγµάτευση έχει σαν στόχο τη
µεγιστοποίηση του οφέλους από κάθε συναλλαγή. Εφόσον είναι δεδοµένο ότι µια
τέτοια διαδικασία δε µπορεί να προσφέρει µεταβολή των αρχικών δεδοµένων δεν
υφίσταται ανάγκη διαπραγµάτευσης. Σε τέτοια περίπτωση αξιολογούνται τα
αρχικά δεδοµένα ή προσφορές που αποτελούν και τελεσίδικο στοιχείο για να
αποφασισθεί η ανάγκη ή το κέρδος συνεργασίας.

4.

Τα µέρη, αρχικά προτιµούν να διαπραγµατευτούν αντί να ανοίξουν µέτωπο
αντιπαράθεσης ή να καταφύγουν στη διαιτησία µιας ανώτερης αρχής. Η
διαπραγµάτευση αποτελεί την οδό για το συµβιβασµό των αντιθέσεων και την
επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος. Εφόσον αυτή δεν επιτύχει το
σκοπό της, η άµεση αντιπαράθεση ή η επίλυση των διαφορών µέσω της
διαιτησίας θεσµοθετηµένων αρχών αποτελεί το µοναδικό εναλλακτικό βήµα.
Οφείλει να αναφερθεί ότι διαπραγµατεύσεις πραγµατοποιούνται όταν δεν
υπάρχουν καθιερωµένοι κανόνες και διαδικασίες επίλυσης των διαφορών.

5.

Κάθε µέρος δίνει και παίρνει. Όπως αναφέρθηκε, για να υφίσταται λόγος
διαπραγµάτευσης, θα πρέπει οι απόψεις και τα συµφέροντα των µερών να µη
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συµπίπτουν. Μέσω της εν λόγω διαδικασίας, επιδιώκεται η άµβλυνση των
διαφορών µέσω συµβιβασµών της µίας πλευράς, ή συνηθέστερα και των δύο,
ώστε να βρεθεί η «χρυσή τοµή». Βέβαια, στην ιδανική περίπτωση των
πραγµατικά δηµιουργικών διαπραγµατεύσεων, τα αντίπαλα µέρη δε χρειάζεται να
συµβιβαστούν. Αντ’ αυτού εφευρίσκονται λύσεις που ικανοποιούν τους
αντικειµενικούς στόχους αµφότερων.

6.

Η επιτυχηµένη διαπραγµάτευση προϋποθέτει επιτυχηµένη αντιµετώπιση τόσο
των

δεδηλωµένων

σηµείων

αντιπαράθεσης

όσο

και

των

άδηλων

ή

συναισθηµατικών υποχρεώσεων. Πέρα από τους προφανείς στόχους του κάθε
µέρους κατά τη διαπραγµατευτική διαδικασία, υφίσταται και µία σειρά επιδιώξεων
που

αποτελούν,

συνήθως

προσωπική,

επιδίωξη

των

διαπραγµατευτών.

Παραδείγµατα τέτοιων επιδιώξεων µπορεί να είναι η ανταπόκριση στις
προσδοκίες των ατόµων ή του φορέα που ο διαπραγµατευτής εκπροσωπεί και η
επίτευξη της προσωπικής διάκρισης. Τα παραπάνω στοιχεία, αν και φαίνονται να
είναι δευτερευούσης σηµασίας, πολλές φορές είναι εκείνα που καθορίζουν τις
ενέργειες ενός διαπραγµατευτή καθώς και το συνολικό αποτέλεσµα της
διαδικασίας.
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η

διαπραγµάτευση

αποτελεί

µία

κοινή

καθηµερινή

δραστηριότητα

που

χρησιµοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι για να επηρεάσουν τους άλλους και για να
πετύχουν προσωπικούς στόχους. Ανάλογα µε τα µέρη της διαπραγµάτευσης και τη
µεταξύ τους σχέση, το θέµα για το οποίο η διαδικασία λαµβάνει χώρα αλλά και σειρά
εξωτερικών παραγόντων που ασκούν επιρροή, ποικίλουν και οι χρησιµοποιούµενες
µέθοδοι διαπραγµάτευσης, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω:

•

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Ο συµβιβασµός αποτελεί την πιο απλή µέθοδο διαπραγµάτευσης. Βασίζεται στην
αµοιβαία υποχώρηση όλων των µερών έτσι ώστε να βρεθεί µία ενδιάµεση λύση.
Απαραίτητη προϋπόθεση της εφαρµογής της αποτελεί η δυνατότητα και η πρόθεση
της κάθε πλευράς να µετακινηθεί από την αρχική της θέση µε σκοπό την εύρεση του
σηµείου εκείνου όπου τα οφέλη και οι ζηµίες να είναι περίπου ίδιες για όλους. Σε
περίπτωση που τα παραπάνω δε συµβαίνουν πρέπει να αναζητηθεί ένας άλλος τρόπος
προσέγγισης του ζητήµατος.
Η µέθοδος του συµβιβασµού αφορά µόνο την περίπτωση όπου αντικείµενο της
διαπραγµάτευσης αποτελεί ένα και µοναδικό ζήτηµα. Εύκολα µπορεί να παροµοιαστεί
µε ένα µονοδιάστατο πρόβληµα όπου τα δύο άκρα µιας ευθείας τείνουν να
συναντηθούν στη µέση.

Αρχική θέση 1ου διαπραγµατευτή

Σηµείο τοµής

Αρχική θέση 2ου διαπραγµατευτή

Αµοιβαίες υποχωρήσεις

Ενδεικτική απεικόνιση της εφαρµογής της µεθόδου του συµβιβασµού µεταξύ δύο µερών διαπραγµάτευσης

8

Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων Κεφάλαιο Γ: Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων σε σχέσεις WIN - LOSE

Όπως είναι προφανές, η χρήση της µεθόδου αυτής αποκαλύπτει έλλειψη
φαντασίας αλλά και διάθεσης για επίτευξη µεγαλύτερων στόχων. Εφαρµόζεται
συνήθως όταν η διαφορά απόψεων είναι µικρή και, κατά συνέπεια, οι απώλειες από
τη µεταβολή των αρχικών θέσεων σχετικά αµελητέα.
Παρότι η µέθοδος του συµβιβασµού αποτελεί µια απλή διαδικασία, υφίστανται
σειρά παραµέτρων που δύνανται να την καταστήσουν πιο σύνθετη. Με βάση τα
προαναφερθέντα, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι όσο πιο ακραία είναι η
αρχική θέση που διατυπώνεται τόσο αυξάνονται και τα οφέλη από τη θεωρούµενη
«µέση λύση». Έτσι, για να κάνει εφαρµογή της µεθόδου ένας διαπραγµατευτής, θα
πρέπει να διατυπώσει την πιο ακραία αλλά πιστευτή θέση και, ταυτόχρονα, να έχει
εξακριβώσει κατά πόσο το αντίπαλο µέρος έχει εκφράσει µια αρχική θέση που δεν
τείνει στα άκρα. Παράλληλα, η πρόταση του συµβιβασµού µπορεί να φανερώσει
αδυναµίες του ατόµου ή της οµάδας που τον προτείνει. Αδυναµίες που ενδεχοµένως
να υποδηλώνει µια τέτοια κίνηση είναι η απειρία, ο φόβος και η ύπαρξη µη εµφανών
στοιχείων πίεσης που επιδρούν και περιορίζουν τις δυνατότητες ευελιξίας.

•

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Η συναλλαγή αποτελεί µία µέθοδο που παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία µε το
συµβιβασµό. Στόχο αποτελεί το µοίρασµα της διαφοράς σε περισσότερα του ενός
επίπεδα. Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου αντικείµενο της διαπραγµάτευσης δεν
αποτελεί ένα µοναδικό ζήτηµα, αλλά δύο ή περισσότερα εξαρτώµενα ή ανεξάρτητα
µεταξύ τους. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή απαιτούνται αµοιβαίες και «ίσες»
υποχωρήσεις, οι οποίες, όµως, µπορούν να γίνουν σε διαφορετικά ζητήµατα.
Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι η αποδοχή του σχετικού βάρους του κάθε
ζητήµατος σε σχέση µε τα υπόλοιπα ώστε να γίνεται εκτίµηση της κάθε ενέργειας σε
κοινή βάση. Οµοιότητα µε τη µέθοδο του συµβιβασµού αποτελεί το γεγονός ότι και
στις δύο περιπτώσεις απαιτείται µετακίνηση από τις αρχικές θέσεις όλων των
διαπραγµατευτικών µερών, οι οποίες θα πρέπει να είναι ισοβαρείς.
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Ζήτηµα Α

Αρχική θέση
1ου διαπραγµατευτή

Ζήτηµα B

Αρχική θέση
2ου διαπραγµατευτή

Ζήτηµα Γ

Ζήτηµα ∆

Ενδεικτική απεικόνιση της εφαρµογής της µεθόδου του συναλλαγής µεταξύ δύο µερών διαπραγµάτευσης

•

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ

Ο εξαναγκασµός είναι µία µέθοδος που µπορεί να εφαρµοστεί µόνο κάτω από
συγκεκριµένες συνθήκες. Βασίζεται στην εξουσία ή τη δύναµη ενός µέρους σε σχέση
µε τα άλλα και σκοπό έχει την ώθηση σε µιας µορφής αδιέξοδο το οποίο, όµως,
ταυτόχρονα ικανοποιεί τις ανάγκες και τους σκοπούς της µίας πλευράς. Βέβαια, το
αδιέξοδο αυτό µπορεί και να δηµιουργηθεί από σειρά εξωτερικών παραγόντων
(συνθήκες ανταγωνισµού, µονοπώλιο κλπ.).
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, κατά την εφαρµογή της µεθόδου του
εξαναγκασµού

δε

γίνεται

αµοιβαία

υποχώρηση

αλλά

αποδοχή

των

αρχικά

διατυπωθέντων θέσεων της µίας πλευράς. Τα στοιχεία που προϋπάρχουν, ώστε να
οδηγηθεί η διαπραγµάτευση στην εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου, δεν επιτρέπουν
ελιγµούς και εναλλαγές µε συνέπεια το τελικό αποτέλεσµα να είναι δεδοµένο.
Είναι προφανές ότι η χρήση του εξαναγκασµού έχει αρνητικές επιπτώσεις στις
σχέσεις των διαπραγµατευόµενων µερών. Η απειλή µπορεί να φέρει για το δεδοµένο
ζήτηµα ευνοϊκά αποτελέσµατα αλλά σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί την καλύτερη
λύση, ιδιαίτερα σε περίπτωση ύπαρξης πιθανότητας για νέα συνεργασία ή
διαπραγµάτευση για άλλο ζήτηµα υπό διαφορετικές συνθήκες στο µέλλον. Κατά
συνέπεια, η µέθοδος αυτή είναι από τις πλέον επικίνδυνες και πρέπει να αποφεύγεται
εάν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.
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Σηµείο συµφωνίας

Αρχική θέση "ισχυρού"
διαπραγµατευτή

Αρχική θέση "αδύναµου"
διαπραγµατευτή

Ενδεικτική απεικόνιση της εφαρµογής της µεθόδου του εξαναγκασµού µεταξύ δύο µερών διαπραγµάτευσης

•

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Η µέθοδος της συναισθηµατικής φόρτισης βασίζεται στην εκµετάλλευση
στοιχείων του χαρακτήρα και αδυναµιών των άλλων µελών της διαπραγµάτευσης.
Στόχος είναι η αύξηση της πίεσης και η µετακίνηση προς το επιθυµητό αποτέλεσµα
χωρίς αντάλλαγµα στη βάση δεδοµένων ευαίσθητων σηµείων του αντίπαλου
διαπραγµατευτή.
Αν και το σύνολο των ειδικών διατείνονται ότι το άτοµο οφείλει να διαχωρίζει τις
λειτουργίες και τις ενέργειές του από τα συναισθήµατα του (ειδικά σε επαγγελµατικό
επίπεδο), αυτό δεν

είναι

πάντα εφικτό. Έτσι, σε

πολλές περιπτώσεις, ο

διαπραγµατευτής βρίσκεται σε κατάσταση «οµηρίας» από τα συναισθήµατά του,
παραµερίζει τη λογική και το συµφέρον και οδηγείται σε συµφωνίες που έχουν
µικρότερα οφέλη για τον ίδιο ή το φορές που εκπροσωπεί. Βέβαια, η εφαρµογή της
µεθόδου δε µπορεί να έχει αποτέλεσµα σε όλα τα άτοµα και η επιτυχία βασίζεται
στην εξακρίβωση στοιχείων του προσώπου που συναντά ο διαπραγµατευτής απέναντί
του. Ωστόσο, οφείλει να αναφερθεί ότι η πρόκληση συναισθηµατικής φόρτισης
µπορεί να είναι αποτελεσµατική µόνο εφόσον εκφράσεις, γεγονότα και κινήσεις
συνάδουν µε το δηµιουργούµενο κλίµα.
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•

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ

Η µέθοδος των λογικών επιχειρηµάτων αποτελεί ίσως τη συνηθέστερη τακτική
που εφαρµόζεται σε µία διαπραγµάτευση και η χρήση της µπορεί να έχει ως σκοπό
είτε την υποστήριξη των θέσεων που έχουν εκφραστεί είτε την απάντηση και
αντιµετώπιση των επιχειρηµάτων της άλλης πλευράς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
ύπαρξη τέτοιων επιχειρηµάτων που βασίζονται στη λογική και κατά συνέπεια η
αποφυγή έκφρασης ακραίων θέσεων ή ουτοπικών ιδεών και προτάσεων. Σε αντίθετη
περίπτωση, οποιοδήποτε χρησιµοποιούµενο στοιχείο στην εφαρµογή της εν λόγω
µεθόδου µπορεί εύκολα να καταρριφθεί µε άµεσο αποτέλεσµα να περιέλθει ο
διαπραγµατευτής σε θέση αδυναµίας.
Με βάση το δεδοµένο ότι το µεγαλύτερο µέρος των ατόµων προσπαθούν να
φαίνονται λογικά, η επιτυχία της µεθόδου δύναται να είναι µεγάλη. Τα παραπάνω
ενισχύονται και από το γεγονός ότι µε τη µέθοδο αυτή µπορεί να γίνει πλήρης
αποδοχή των αρχικών θέσεων της µίας πλευράς χωρίς να απαιτούνται αµοιβαίες
υποχωρήσεις, εφόσον βέβαια, χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα επιχειρήµατα µε τον
πιο ενδεδειγµένο τρόπο.
Αναλύοντας περαιτέρω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της µεθόδου και της
εφαρµογής της, µπορεί να αναδειχθεί η ιδιαίτερη σηµασία που αποκτά η
προετοιµασία πριν από την έναρξη της διαπραγµατευτικής διαδικασίας. Η συλλογή
του συνόλου των στοιχείων που αφορούν το ζήτηµα καθώς και η πιθανή εκ των
προτέρων γνώση της θέσης που θα διατυπώσει το αντίπαλο µέρος δίνει τη
δυνατότητα για ανάλυση των δεδοµένων και, εν συνεχεία, ορθότερη χρήση των
επιχειρηµάτων. Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται εµφανές ότι η προετοιµασία
εξασφαλίζει υψηλότερες πιθανότητες επιτυχίας.
Η µέθοδος των λογικών επιχειρηµάτων είναι µία σύνθετη µέθοδος για τη χρήση
της οποίας απαιτείται ειδική προετοιµασία και εγρήγορση, καθώς µπορεί εύκολα µια
διαφαινόµενη «νίκη» να καταλήξει σε πλήρη αποτυχία.
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3. ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ

Η αλληλεξάρτηση αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στο µεγαλύτερο µέρος και τις
περισσότερες µορφές διαπραγµάτευσης. Για να υλοποιηθεί η διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, θα πρέπει να υπάρχει µιας µορφή εξάρτηση του ενός από τα άλλα
µέλη στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων, καθόσον, σε διαφορετική περίπτωση,
η συµπεριφορά γίνεται αδιάφορη.
Αλληλεξάρτηση καλείται η κατάσταση της αµοιβαίας εξάρτησης, δηλαδή αυτή
στην οποία η κάθε πλευρά έχει ανάγκη την άλλη για να επιτύχει το επιθυµητό για την
ίδια αποτέλεσµα. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, η αλληλεξάρτηση θεωρείται άκρως
πολύπλοκη και απαιτεί ειδικές ρυθµίσεις και προετοιµασία για τη διαχείριση της. Η
προαναφερθείσα πολυπλοκότητα γίνεται εµφανέστερη σε περίπτωση σύγκρισης µε τα
αντίστοιχα δεδοµένα που αφορούν τις σχέσεις ανεξαρτησίας ή της µονοσήµαντης
εξάρτησης. Όπως σηµειώθηκε παραπάνω, σε καταστάσεις ανεξαρτησίας µπορούν τα
µέλη και συµπεριφέρονται αδιάφορα καθόσον για την επίτευξη του τελικού στόχου
δεν απαιτείται η σύµπραξη µε το άλλο µέλος. Παρόµοιες συνθήκες εµφανίζονται και
στις καταστάσεις µονοσήµαντης εξάρτησης, για τη µία µόνο πλευρά, κατά τις οποίες
η πλευρά που δεν εξαρτάται από την άλλη καθίσταται σε θέση «ισχυρού». Αντίθετα,
η άλλη πλευρά αναγκάζεται να συµβιβάζεται και να αποδέχεται τις απαιτήσεις του
αντιπάλου, του οποίου η συνεργασία αποτελεί αναγκαία συνθήκη στην πορεία
υλοποίησης των οραµάτων.
Οι σχέσεις αλληλεξάρτησης είναι οι συνηθέστερες µορφές σχέσεων που
αναπτύσσονται στις διαπραγµατεύσεις και ταυτόχρονα αυτές που εµφανίζουν το
µεγαλύτερο ενδιαφέρον, δεδοµένης της περίπλοκης δοµής τους. Σε αντίθεση µε τις
άλλες µορφές εξάρτησης, σε αυτή υπάρχει η δυνατότητα επηρεασµού της αντίπαλης
πλευράς και δηµιουργίας πολλών εναλλακτικών λύσεων. Η δεδοµένη επιθυµία
συνεργασίας των δύο ή περισσότερων µερών καθιστά αναγκαία την αναζήτηση του
αποτελέσµατος εκείνου που θα επιφέρει οφέλη για όλους. Παράλληλα, όµως, το
γεγονός αυτό συνιστά µια επιπρόσθετη δυσκολία στη διαχείριση των εν λόγω
εναλλακτικών λύσεων και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η απόσταση που χωρίζει τις
πλευρές πρέπει να «µοιραστεί». Κατά συνέπεια, η δοµή της αλληλεξάρτησης µπορεί
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να προσδιορίσει το εύρος των εναλλακτικών λύσεων και να οριοθετήσει την
κατάλληλη στρατηγική για την υλοποίηση της ευνοϊκότερης προοπτικής.
Οι σχέσεις αλληλεξάρτησης χαρακτηρίζονται από τους συµπληρωµατικούς
στόχους. Όπως αναφέρθηκε, το κάθε µέρος χρειάζεται τον «αντίπαλο» γιατί τότε, και
µόνο τότε, µπορεί να επιτύχει τους στόχους του. Μέσα στο πλαίσιο των
συµπληρωµατικών στόχων, τα εµπλεκόµενα µέρη έχουν συγχρόνως κοινούς και
ανταγωνιστικούς στόχους. Οι κοινοί στόχοι αφορούν την επίτευξη της συνεργασίας ή
το κοινά προσδοκώµενο αποτέλεσµα ενώ οι ανταγωνιστικοί τις περιπτώσεις όπου τα
οφέλη θα πρέπει να κατανεµηθούν.
Με βάση τα παραπάνω, οι σχέσεις αλληλεξάρτησης µπορούν να χωριστούν σε
δύο κατηγορίες, αλληλεξάρτηση τύπου WIN – LOSE και αλληλεξάρτηση τύπου WIN –
WIN. Στις σχέσεις αλληλεξάρτησης WIN – LOSE καθετί που κερδίζει το ένα µέλος
χάνεται αντίστοιχα από το άλλο. Σκοπός µιας διαπραγµάτευσης της προαναφερθείσας
µορφής είναι η κατανοµή µιας δεδοµένης ποσότητας αποτελεσµάτων. Σε ακραίες
περιπτώσεις, οι εν λόγω διαπραγµατεύσεις µπορούν να πάρουν τη µορφή «όλα ή
τίποτα», όταν το διεκδικούµενο αποτέλεσµα δε µπορεί να µοιραστεί. Χαρακτηριστικό
των σχέσεων αλληλεξάρτησης τύπου WIN – LOSE είναι η αρνητική συσχέτιση στην
επίτευξη στόχων από τα αντίπαλα µέρη.
Στις σχέσεις αλληλεξάρτησης τύπου WIN – WIN επιδιώκεται η σύµπραξη ώστε να
υλοποιηθεί η κοινή επιδίωξη των µερών. Σε µία τέτοια περίπτωση, και οι δύο πλευρές
µπορούν να κερδίσουν και σκοπός της διαπραγµάτευσης είναι η άρση κάθε δυσκολίας
προς το δρόµο αυτό. Χαρακτηριστικό της εν λόγω µορφής αλληλεξάρτησης είναι ότι
υπάρχει θετική συσχέτιση στην επίτευξη των στόχων.
Όπως πιστοποιήθηκε µε τα άνωθεν διατυπωθέντα, οι σχέσεις εξάρτησης και δη
αλληλεξάρτησης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της διαπραγµατευτικής
διαδικασίας.

Ο

κάθε

διαπραγµατευτής

οφείλει

να

αναγνωρίζει

τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά της σύνδεσής του µε την αντίπαλη πλευρά και µε βάση αυτά να
υλοποιεί το σχεδιασµό του. Λανθασµένη αξιολόγηση του είδους και του βαθµού
εξάρτησης µπορεί να προκαλέσει κατάρρευση και απαξίωση κάθε διαπραγµατευτικού
όπλου στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΦΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Κάθε διαπραγµάτευση αποτελεί µία ανεξάρτητη και, συνήθως, αυτοτελή
διαδικασία που εµφανίζει συγκεκριµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Παρά
το γεγονός της ιδιαιτερότητας της κάθε διαπραγµάτευσης, οι φάσεις που λαµβάνουν
χώρα, ή σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνουν χώρα, είναι κοινές και παρατίθενται
παρακάτω.

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

Η προετοιµασία και ο σχεδιασµός αποτελούν ουσιαστικά την έναρξη της
διαπραγµατευτικής διαδικασίας πολύ πριν τα µέρη έρθουν σε άµεση επαφή.
Θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια φάση, αν και στην πραγµατικότητα αποτελούν
απολύτως διαφορετικές διαδικασίες, η σύνθεση των οποίων, όµως, περικλείει το
σύνολο των ενεργειών και λειτουργιών πριν την έναρξη της κυρίως διαπραγµάτευσης.
Όπως σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, έτσι και στις διαπραγµατεύσεις η
προετοιµασία παίζει καθοριστικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσµα. Η καλή
προετοιµασία δηµιουργεί ένα σταθερό θεµέλιο και δίνει στο διαπραγµατευτή την
εµπιστοσύνη που χρειάζεται στο δρόµο για την επιτυχία.
Η προετοιµασία επεκτείνεται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες θεµάτων:

α) Το θέµα προς διαπραγµάτευση
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα ζητήµατα τα οποία σχετίζονται µε το
αντικείµενο της διαπραγµάτευσης. Η συλλογή του µέγιστου δυνατού όγκου
πληροφοριών για το θέµα, είτε αφορά το ίδιο είτε εξωγενείς παράγοντες που
σχετίζονται άµεσα µε αυτό προσφέρει βαθύτερη γνώση και, κατά συνέπεια,
περισσότερες δυνατότητες ελιγµών φέρνοντας το διαπραγµατευτή σε θέση
ισχύος απέναντι στον αντίπαλο του.
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β) Τις ανάγκες του ίδιου του διαπραγµατευτή
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που µπορούν να ορίσουν
τις ανάγκες, τα ζητήµατα και τους στόχους του διαπραγµατευτή από την εν λόγω
διαδικασία. Μόνο στην περίπτωση όπου έχει επιτευχθεί πλήρη αντίληψη και
αναγνώριση των αναγκών και των θέσεων του ίδιου του ατόµου ή του φορέα
που αυτό εκπροσωπεί µπορεί να σχεδιαστεί η διαπραγµάτευση µε στόχο το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.

γ) Τα χαρακτηριστικά του αντίπαλου µέρους
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα ζητήµατα που αφορούν τον
αντίπαλο διαπραγµατευτή τόσο σαν αυτόνοµο πρόσωπο όσο και σαν ενδεχόµενο
εκπρόσωπο µιας οµάδας. Στη φάση της προετοιµασίας γίνεται πλήρης διερεύνηση
των ισχυρών ή αδύνατων σηµείων του αντιπάλου και προσδιορισµός των
ιδανικών θέσεών του. Παράλληλα, γίνεται διαχωρισµός των πραγµατικών
χαρακτηριστικών από αυτά που δύναται να υποτεθεί ότι έχει ο αντίπαλος.
Οφείλει να επισηµανθεί ότι για τα παραπάνω σηµασία έχει η συλλογή
πληροφοριών σε δύο επίπεδα: το ατοµικό του διαπραγµατευτή και το συνολικό
της ιδέας και των θέσεων που φέρει.

Η αξιοποίηση όλων των παραπάνω στοιχείων που συλλέγονται κατά την
προετοιµασία γίνεται στη φάση του σχεδιασµού. Η διαδικασία του σχεδιασµού
περιλαµβάνει απαντήσεις σε τρία βασικά ζητήµατα:

•

Το σκοπό της διαπραγµάτευσης

•

Το πλάνο της διαδικασίας και

•

Το χρονικό ορίζοντα στον οποίο αναµένεται να επιτευχθούν οι στόχοι

Όσον αφορά το σκοπό της διαπραγµάτευσης, οφείλει να είναι απολύτως
ξεκαθαρισµένος ώστε να µπορεί να οργανωθεί το πλάνο που θα ακολουθηθεί.
Το πλάνο της διαδικασίας περιλαµβάνει τον ορισµό της σειράς των θεµάτων, τον
τρόπο που θα τεθούν και την προληπτική απάντηση πιθανών ερωτηµάτων του
αντιπάλου τα οποία ενδεχοµένως θα φέρουν το διαπραγµατευτή σε δύσκολη θέση.
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Τέλος, στη φάση του σχεδιασµού, γίνεται και η χρονική οριοθέτηση της
διαδικασίας, η οποία ανάλογα µε την περίσταση, δεν πρέπει να είναι ούτε υπέρµετρα
χρονοβόρα ούτε ιδιαίτερα µικρής διάρκειας.
Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούν το δρόµο της ελάχιστης
αντίστασης. Η προετοιµασία και ο σχεδιασµός είναι από τους πρώτους τοµείς όπου τα
πολυάσχολα άτοµα προσπαθούν να εξοικονοµήσουν χρόνο. Με βάση τα παραπάνω, ο
διαπραγµατευτής µπορεί να κερδίσει σηµαντικό πλεονέκτηµα επενδύοντας απλώς
στον απαραίτητο χρόνο για τη σωστή προετοιµασία και τον καλό σχεδιασµό µιας
διαπραγµάτευσης.

2. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η έναρξη της διαπραγµάτευσης αποτελεί την πρώτη επαφή µεταξύ των µερών
που διαπραγµατεύονται. Μετά την προετοιµασία και το σχεδιασµό είναι το σηµείο στο
οποίο όλα τα προηγούµενα βρίσκουν εφαρµογή. ∆ιαχωρίζεται από τις υπόλοιπες
φάσεις που λαµβάνουν χώρα παρουσία του αντιπάλου καθόσον, ουσιαστικά, δεν έχει
επέλθει η ζύµωση των ιδεών και στην πραγµατικότητα παρουσιάζονται απλά οι
αρχικές θέσεις και προτάσεις.
Η φάση αυτή θα µπορούσε να διαχωριστεί σε δύο υποφάσεις ανάλογα µε την
πλευρά που θα προβεί πρώτη στην έκθεση των ιδεών της. Στο πλαίσιο αυτό, ο κάθε
διαπραγµατευτής παρουσιάζει µια σειρά απόψεων, οι οποίες µπορεί να είναι λογικές ή
ακραίες ανάλογα µε την τακτική που έχει σχεδιάσει να ακολουθήσει. Ιδιαίτερη
σηµασία έχει ο τρόπος αλλά και η σειρά µε την οποία θα αναλυθούν οι αρχικές
θέσεις. Το δεύτερο σκέλος αφορά την ακρόαση των απόψεων του αντίπαλου µέρους.
Το κοµµάτι αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία δεδοµένου ότι εάν οι θέσεις της άλλης
πλευράς συµπίπτουν µε αυτές που είχαν υπολογιστεί στο σχεδιασµό, τότε η
διαδικασία βαίνει σύµφωνα µε τις προσδοκίες, ενώ σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να
προκληθεί ολική ανατροπή του πλάνου, στην οποία ο διαπραγµατευτής οφείλει να
αντιδράσει. Το στοιχείο αυτό αποτελεί µια απόδειξη της µείζονος σηµασίας της
πρώτης φάσης, που µειώνει τις πιθανότητες εύρεσης σε δυσχερή θέση.

17

Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων Κεφάλαιο Γ: Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων σε σχέσεις WIN - LOSE

3. ΕΛΕΓΧΟΣ

Η φάση του ελέγχου αποτελεί ένα έµµεσο σηµείο στάσης εν µέσω της
διαπραγµατευτικής διαδικασίας, χωρίς να γίνεται αυτό εµφανές στον αντίπαλο. Είναι
ουσιαστικά µία µικρότερης διάρκειας και έκτασης επανάληψη της φάσης του
σχεδιασµού. Στα πλαίσια αυτής, και εφόσον έχει πλέον εµφανιστεί µια σειρά
δεδοµένων, και όχι υποθέσεων και υπολογισµών όπως νωρίτερα, γίνεται µία
αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης και επανασχεδιασµός των ενεργειών.
Αρχικά, αξιολογούνται τα νέα δεδοµένα και εξετάζεται το κατά πόσο αποκλίνουν
από τα αρχικά. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να αφορούν τόσο τις θέσεις του αντιπάλου
όσο και τον τρόπο που αυτός διαπραγµατεύεται. Για τη συλλογή των στοιχείων
αυτών γίνεται έλεγχος των υποθέσεων, εξέταση της στάσης του άλλου µέρους και
διερεύνηση των υπό διαπραγµάτευση µεταβλητών.
Εν συνεχεία, και µε βάση τα νέα δεδοµένα, γίνεται, εφόσον απαιτείται, µία
τροποποίηση του πλάνου µε στόχο την καλύτερη εκµετάλλευση πιθανών αδυναµιών
που εµφανίζονται για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.

4. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ

Στη φάση της προσέγγισης γίνεται προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί το µέγιστο
των υποχωρήσεων του αντιπάλου. Είναι η φάση στην οποία βρίσκει εφαρµογή το
µεγαλύτερο µέρος των στρατηγικών που σχεδιάστηκαν στα προηγούµενα βήµατα.
Στο σηµείο αυτό της διαπραγµάτευσης είναι πλέον γνωστά όλα τα στοιχεία που
ενδέχεται να φανερώσει ο κάθε διαπραγµατευτής στον άλλο και εφαρµόζονται
τακτικές

που

θα

έχουν

ως

αποτέλεσµα

την

καλύτερη

προσέγγιση

του

προσδοκώµενου.
Στη φάση της προσέγγισης βρίσκουν εφαρµογή οι µέθοδοι που αναλύθηκαν στο
πρώτο µέρος. Η σηµασία της φάσης αυτής είναι ιδιαίτερη καθόσον αποτελεί το
τελευταίο «σκαλί» πριν την επίτευξη µιας συµφωνίας µε συνέπεια η χρήση της
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σωστής µεθόδου µε τον ορθό τρόπο να οδηγήσει στην επιτυχία ενώ µια λανθασµένη
επιλογή στην αποτυχία.
Ακόµα και σε αυτό το κοµµάτι, όµως, είναι εµφανής η αναγκαιότητα της
πρότερης σωστής προετοιµασίας. Οι προτάσεις, οι αντιπροτάσεις αλλά κυρίως οι
υποχωρήσεις που θα γίνουν θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί νωρίτερα ως προς το
κόστος που θα έχουν. Έτσι, θα αποφευχθεί η παγίδα της δηµιουργίας συνθηκών για
µια συµφωνία που σε πρώτη µατιά φαίνεται συµφέρουσα και στο βάθος
αποδεικνύεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις για το διαπραγµατευτή.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η φάση της εξαγωγής συµπερασµάτων ορίζει το ουσιαστικό τέλος της
διαπραγµάτευσης. Αποτελεί το σηµείο στο οποίο επέρχεται η συµφωνία µεταξύ των
αντίπαλων µερών σαν αποτέλεσµα όλων των προηγούµενων φάσεων.
Η συµφωνία δύναται να επέλθει είτε εξαιτίας της πλήρους αποδοχής των θέσεων
της µίας πλευράς από την άλλη είτε εξαιτίας της εύρεσης µία «µέσης» κοινά
αποδεκτής λύσης. Σε κάθε περίπτωση, υφίσταται ένα τελικό αποτέλεσµα το οποίο
καλούνται τα αντίπαλα µέρη να εφαρµόσουν στη συνέχεια.
Άξιο αναφοράς είναι και το ενδεχόµενο να µην καταλήξει η διαδικασία της
διαπραγµάτευσης στην εν λόγω φάση. Τούτο µπορεί να συµβεί εφόσον δε βρεθεί
σηµείο συµφωνίας. Σε µια τέτοια περίπτωση, είτε δεν υπάρχει ευτυχής κατάληξη είτε
το σύνολο της διαδικασίας επαναλαµβάνεται από την αρχή αφού, προηγουµένως, ο
κάθε διαπραγµατευτής αξιολογήσει τα πεπραγµένα.

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Όπως σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, έτσι και στις διαπραγµατεύσεις η
ολοκλήρωση µιας διαδικασίας πρέπει να ακολουθείται από την αξιολόγηση αυτής. Η
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ενέργεια τούτη µπορεί να δώσει πληροφορίες για το βαθµό επιτυχίας της
διαπραγµάτευσης αλλά και στοιχεία που θα αποτελέσουν εφόδια για µελλοντικές
τέτοιες διαδικασίες.
Η φάση της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων λαµβάνει χώρα ανεξάρτητα από το
εάν επιτεύχθηκε συµφωνία µεταξύ των διαπραγµατευτών. Η διαφορά έγκειται µόνο
στο σκοπό της ανάλογα µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας. Στην περίπτωση
επίτευξης συµφωνίας, η αξιολόγηση έχει ως στόχο τη µέτρηση του τελικού
αποτελέσµατος και τον προβληµατισµό για το αν αυτό ήταν το καλύτερο δυνατό.
Παράλληλα, επισηµαίνονται τυχόν λάθη ή ακόµα και τα σηµεία που έφεραν την
επιτυχία µε σκοπό τη χρήση τους για µελλοντικές διαπραγµατεύσεις. Στην περίπτωση
µη επίτευξης συµφωνίας, στόχος είναι η αναζήτηση των αιτίων της µη σωστής
προσέγγισης και των αλλαγών που θα πρέπει να γίνουν ώστε να µην επαναληφθεί το
ίδιο σκηνικό σε µια ενδεχόµενη νέα διαπραγµάτευση απέναντι στον ίδιο ή άλλο
αντίπαλο.
Με βάση τα όσα αποτυπώθηκαν παραπάνω, η διαδικασία της διαπραγµάτευσης
σε σχέση µε την ανάλυση σε φάσεις µπορεί να αποδοθεί διαγραµµατικά ως
ακολούθως.
Προετοιµασία - Σχεδιασµός

Έναρξη της διαπραγµάτευσης
Επανέναρξη διαπραγµάτευσης
Έλεγχος

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων

Προσέγγιση µέσω αµοιβαίων υποχωρήσεων

Ασυµφωνία

Συµπεράσµατα

Συµφωνία

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων

∆ιάγνωση αδυναµίας
συµφωνίας

∆ιαγραµµατική απεικόνιση φάσεων διαπραγµάτευσης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ WIN - LOSE

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια ανάλυσης των βηµάτων που πρέπει
να ακολουθούνται σε διαπραγµατεύσεις που βασίζονται σε σχέσεις αλληλεξάρτησης
τύπου WIN – LOSE µε σκοπό την επίτευξη των στόχων. Οι απόψεις που παρατίθενται
θεµελιώνονται

πάνω

στη

διάρθρωση

των

φάσεων

µιας

διαπραγµατευτικής

διαδικασίας, όπως παρατέθηκαν άνωθεν.

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

Μία συνήθης θεώρηση της διαδικασίας της διαπραγµάτευσης είναι ότι η ισχύς
προέρχεται από το µέγεθος, την τραχύτητα ή την επιρροή. Παρά ταύτα, η
αποτελεσµατικότερη ενέργεια στην οποία µπορεί να προβεί κάποιος για να αυξήσει τη
δύναµή του είναι η προετοιµασία.
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η διαδικασία της προετοιµασίας
αφορά τη συλλογή δεδοµένων σε τρεις ουσιαστικά κατηγορίες θεµάτων:

•

Το θέµα προς διαπραγµάτευση

•

Τις ανάγκες του ίδιου του διαπραγµατευτή

•

Τα χαρακτηριστικά του αντίπαλου µέρους

Αναγκαίο συστατικό για την επιτυχία µιας διαπραγµάτευσης είναι η γνώση το
δυνατό

των

περισσότερων

παραµέτρων

του

ζητήµατος

που

τίθεται

προς

διαπραγµάτευση. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει ο διαπραγµατευτής, κατά
την έναρξη της διαπραγµάτευσης, να γνωρίζει περισσότερα για το θέµα από τον
αντίπαλό του. Το γεγονός αυτό θα του προσδώσει µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αλλά
και δυνατότητα κίνησης σε εναλλακτικά µονοπάτια για την επίτευξη του στόχου του.
Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα για χρήση ψυχολογικών πιέσεων µε βάση τη δύναµη
που

αντλείται

από

τη

διαφαινόµενη

αδυναµία

του

αντιπάλου

µέρους

να
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παρακολουθήσει το ζήτηµα στο επίπεδο που προσδιορίζεται από τις γνώσεις του πιο
ενηµερωµένου

διαπραγµατευτή.

Ειδικότερα,

στις

περιπτώσεις

σχέσεων

αλληλεξάρτησης τύπου WIN – LOSE, η ανταγωνιστική υφή της διαπραγµάτευσης δεν
επιτρέπει την ύπαρξη θολών σηµείων ή περιοχών άγνοιας σχετικά µε το προς
διαπραγµάτευση θέµα.
Στην αναζήτηση των πληροφοριών σχετικά µε το ζήτηµα, η συλλογή πρέπει να
γίνει τόσο στο άµεσο θέµα όσο και σε πιθανά σχετιζόµενα αντικείµενα τα οποία,
ενδεχοµένως, δύνανται να αποκτήσουν ξεχωριστή σηµασία. Ο επιτυχηµένος
διαπραγµατευτής αναζητά πληροφορίες παντού και σε κάθε δυνατή µορφή.
Αρχικά, και πριν την έναρξη της συλλογής πληροφοριών, ο διαπραγµατευτής θα
πρέπει να κατέχει βασικές πληροφορίες. Με δεδοµένο ότι συνήθως η διαπραγµάτευση
σχετικά µε το εν λόγω ζήτηµα είναι επαναλαµβανόµενη και εναλλασσόµενα αντίπαλα
µέρη, κρίνεται αναγκαία η συνεχής ενηµέρωση. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις
διαπραγµάτευσης

σχετικά

µε

ένα

προϊόν

είναι

απαραίτητη

η

γνώση

των

χαρακτηριστικών αυτού σε βάθος, των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων
του, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση των πληροφοριών σε κάθε διαδικασία.
Παράλληλα, µε τον τρόπο αυτό καθίσταται αποτελεσµατικότερη η αξιολόγηση κάθε
σχετικής πληροφορίας που προσλαµβάνεται στο πρίσµα µιας εσωτερικής βάσης
δεδοµένων.
Σε πρώτη φάση, η συλλογή πληροφοριών σχετικά µε το προς διαπραγµάτευση
ζήτηµα οφείλει να γίνει µέσω βιβλίων, εγχειριδίων και γενικότερα σχετικών
συγγραµµάτων. Οι πηγές αυτές, είτε βρίσκονται σε βιβλιοθήκες είτε σε ηλεκτρονική
µορφή (π.χ.internet), προσφέρουν µια γενικότερη θεώρηση του ζητήµατος αλλά
ταυτόχρονα και σειρά πληροφοριών που ενδεχοµένως παρακάµπτονται ανεξαρτήτως
της σηµαντικότητάς τους όταν έρθει η στιγµή της συγκέντρωσης στην επίλυση του
ζητήµατος µε βάση µόνο τα δεδοµένα της εκάστοτε περίπτωσης. Η εύρεση στοιχείων
που αφορούν το θέµα της διαδικασίας µε τον παραπάνω τρόπο ενισχύει τη σε βάθος
γνώση του ζητήµατος και επιτρέπει πλάνου ή την υλοποίηση ελιγµών που είναι
δύσκολο να αντιµετωπιστούν από τον αντίπαλο.
Εν συνεχεία, συλλογή πληροφοριών οφείλει να γίνει µέσα από τον οποίο ο
διαπραγµατευτής συνήθως εκπροσωπεί. Τεχνικές λεπτοµέρειες, κόστος κ.α. µπορούν
να γίνουν κτήµα του ατόµου µέσα από µία διαδικασία όπου οι ψευδείς ή
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παραπλανητικές αναφορές έχουν λιγότερες πιθανότητες να λάβουν χώρα δεδοµένου
ενός οµαδικού πνεύµατος που αναπτύσσεται στον εν λόγω φορέα.
Βέβαια, το σηµαντικότερο µέρος της ενηµέρωσης οφείλει να προέλθει από το
εξωτερικό περιβάλλον όπως για παράδειγµα από τον ανταγωνισµό. Πέρα από τα
δεδοµένα που δίνονται από τα θεωρητικά συγγράµµατα ή το εσωτερικό µιας
επιχείρησης µε δεδοµένους περιορισµού, η γνώση της πράξης αποτελεί ίσως το
σηµαντικότερο εφόδιο. Γνωρίζοντας την αγορά, ενδεχοµένως, όλες οι παραπάνω
πληροφορίες να τεθούν στο περιθώριο ως ανεδαφικές. Παράλληλα, όµως, σε ένα
τέτοιο περιβάλλον αυξάνεται η πιθανότητα εισροής παραπλανητικών στοιχείων που
πιθανόν να αλλοιώσουν την τελική εικόνα. Το παραπάνω γεγονός στοιχειοθετεί ακόµα
πιο έντονα την αναγκαιότητα της πρότερης πληροφόρησης από τις άλλες πηγές που
θα δώσει τη δυνατότητα στο διαπραγµατευτή να κρίνει και να αξιολογήσει τα νέα
δεδοµένα µέσα από ένα πρίσµα που ο ίδιος θα έχει καταφέρει να υλοποιήσει.
Το δεύτερο στάδιο της προετοιµασίας αφορά τις ανάγκες του ίδιου του
διαπραγµατευτή ή του φορέα τον οποίο αυτός εκπροσωπεί. Η συλλογή των
πληροφοριών αυτών µπορεί να γίνει µόνο µέσα από ανάλυση δεδοµένων που
αφορούν την αυτή πλευρά διαπραγµάτευσης. Για παράδειγµα, σε περίπτωση
διαπραγµάτευση για αγορά ή πώληση ενός προϊόντος οφείλουν να συλλεχθούν
πληροφορίες, στη µεν πρώτη περίπτωση σχετικά µε την αναγκαιότητα αγοράς, την
απαιτούµενη ποσότητα και τη µέγιστη δυνατή τιµή που µπορεί αυτή να υλοποιηθεί µε
βάση τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης στη δε δεύτερη περίπτωση σχετικά µε
την ενδεχόµενη αναγκαιότητα άµεσης πώλησης, την τιµολογιακή πολιτική κλπ. Είναι
προφανές ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο θα
στηθεί ο στόχος της διαπραγµάτευσης και άρα η γνώση τους αποτελεί ζήτηµα
µείζονος σηµασίας.
Το τρίτο στάδιο της προετοιµασίας αφορά τα χαρακτηριστικά του αντίπαλου
µέρους και µπορεί να χωριστεί σε δύο υποκατηγορίες, τα χαρακτηριστικά του φορέα
που εκπροσωπείται και τα αντίστοιχα του διαπραγµατευτή. Η συλλογή των στοιχείων
σχετικά µε το φορέα γίνεται µε σκοπό την εύρεση απαντήσεων σε ερωτήµατα
παρόµοια µε αυτά που τίθενται νωρίτερα για την άλλη πλευρά. Οφείλει να αναζητηθεί
ο λόγος προσέλευσης στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, η ισχύ µέσα στο
περιβάλλον, οι δυνάµεις και οι αδυναµίες αλλά και οι πιθανές εξαρτήσεις. Η

23

Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων Κεφάλαιο Γ: Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων σε σχέσεις WIN - LOSE

αναγνώριση του αντιπάλου αποτελεί ίσως και το δυσκολότερο κοµµάτι στη διαδικασία
της προετοιµασίας καθόσον οι πληροφορίες δεν προσφέρονται αφειδώς και, πολλές
φορές, είναι αναγκαία η καταφυγή σε υποθέσεις και συσχετισµούς µε παραπλήσιες
καταστάσεις. Τα δεδοµένα µπορούν να συλλεχθούν µέσω γραπτών αναφορών αλλά
κυρίως µέσω προσωπικών συζητήσεων µε εµπλεκόµενους φορείς της αγοράς. Όσον
αφορά το πρόσωπο το οποίο καλείται να εκπροσωπήσει το αντίπαλο µέρος, πρέπει να
συλλεχθούν το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την προσωπικότητά του, τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (π.χ. φύλο, εθνικότητα) και πιθανόν, εφόσον αυτό είναι
εφικτό, σειρά αδυναµιών που παρουσιάζει. Αν και συνήθως µια διαπραγµάτευση
αφορά τη συνεργασία δύο οργανισµών, τα προσωπικά στοιχεία του εκπροσώπου
αποτελούν σηµαντικά στοιχεία εκµετάλλευσης µε δεδοµένη την ανταγωνιστική φύση
της διαπραγµάτευσης.
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει και για την αναγνώριση της καταλληλότητας του
αντίπαλου διαπραγµατευτή. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να ελέγχεται το κατά πόσο το
άτοµο που εκπροσωπεί τον αντίπαλο φορέα είναι το σωστό. Είναι σκόπιµο, κατά την
αναγνωριστική αυτή φάση, να επιβεβαιώνεται ότι το πρόσωπο αυτό έχει την εξουσία
να κλείσει τη συµφωνία. Το παραπάνω δε σηµαίνει ότι ο ιεραρχικά ανώτερος είναι και
το κατάλληλο πρόσωπο για τη διαπραγµάτευση. Στην πραγµατικότητα, µάλιστα, η
διαπραγµάτευση µε κάποιο στέλεχος που βρίσκεται ένα ή δύο επίπεδα πιο ψηλά από
όσο χρειάζεται για τη συµφωνία που ενδιαφέρει µπορεί να αποδειχτεί χειρότερη από
τη διαπραγµάτευση µε κάποιον που βρίσκεται πολύ χαµηλά στο οργανόγραµµα του
αντίπαλου φορέα. Τα κορυφαία στελέχη µπορεί να µη γνωρίζουν τις απαραίτητες
λεπτοµέρειες

για

να

αντιµετωπίσουν

τα

συγκεκριµένα

στοιχεία

των

διαπραγµατεύσεων.
Μέσα στο πλαίσιο των διαφορετικής φύσεως πληροφοριών που συλλέγονται στα
τρία προηγούµενα στάδια, για την επιτυχή προετοιµασία θα πρέπει να τηρούνται
ευλαβικά ορισµένα στοιχεία. Χωρίς την τήρηση αυτών η διαδικασία δε δύναται να έχει
τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Κατά την εισροή πληροφοριών, ο δυνητικός
διαπραγµατευτής οφείλει να είναι προσεκτικός σε κάθε επιµέρους κοµµάτι των
στοιχείων που προσλαµβάνει. Πολλές φορές, υφίσταται προσήλωση σε ένα µικρό
τµήµα της συνολικής πληροφόρησης που θεωρείται µεγαλύτερης σπουδαιότητας και
παρακάµπτονται τα υπόλοιπα. Τέτοιες ενέργειες έχουν ως κατάληξη την ελλιπή
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ενηµέρωση ή, σε πιο ακραίες περιπτώσεις, τη λανθασµένη, όταν µια µικρή
λεπτοµέρεια αλλάζει το συνολικό νόηµα. Παράλληλα, στη δεδοµένη φάση είναι
αναγκαία η συλλογή όλων των πληροφοριών, ακόµα και αν δε φαίνονται σηµαντικές
ή σε απόλυτη συσχέτιση µε το ζήτηµα καθόσον ο διαπραγµατευτής δε βρίσκεται
ακόµα σε κατάσταση ορθής αξιολόγησης µε δεδοµένη την ελλιπή γνώση. Τέλος,
απαραίτητη κρίνεται η καταγραφή των στοιχείων που συλλέγονται. Η κίνηση αυτή
µειώνει τις πιθανότητες της παράκαµψης πληροφοριών λόγω του µεγάλου πλήθους
τους ενώ, παράλληλα, δηµιουργεί ένα εύχρηστο σύστηµα ανάκτησης αυτών για την
περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.
Το σύνολο των στοιχείων που συλλέγονται κατά την προετοιµασία αξιοποιούνται
κατά το σχεδιασµό. Η υποφάση αυτή έχει ως στόχο τόσο να καθορίσει τα δεδοµένα
και τα όρια στα οποία θα κινηθεί η διαδικασία όσο και να προετοιµάσει για κάθε
ενδεχόµενη αλλαγή από το αρχικό πλάνο. Τα ζητήµατα τα οποία καλούνται να
απαντηθούν είναι:

•

Ο στόχος της διαπραγµάτευσης

•

Το πλάνο και οι τακτικές

•

Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης

Η οριοθέτηση του στόχου αποτελεί διαδικασία µείζονος σηµασίας. Όσο πιο
ξεκάθαρο είναι το προσδοκώµενο αποτέλεσµα τόσες περισσότερες είναι και οι
πιθανότητες να υλοποιηθεί. Πολλές φορές, οι διαπραγµατεύσεις ξεκινούν χωρίς
ξεκάθαρο στόχο αλλά µε µοναδικό ζητούµενο την επίτευξη κάτι ευνοϊκότερου από
αυτό που προσφέρει το αντίπαλο µέρος. Η ενέργεια αυτή, ειδικά εφόσον διαγνωστεί
από την αντίπαλη πλευρά, µπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσµατα.
Ο στόχος τίθεται µε γνώµονα το µεγαλύτερο δυνατό όφελος στα πλαίσια των
δυνατών υποχωρήσεων που µπορεί να κάνει ο αντίπαλος. Είναι προφανές ότι, για
παράδειγµα, ο κάθε έµπορος αποζητά την υψηλότερη τιµή πώλησης των προϊόντων
του. Για να υλοποιηθεί, όµως, η συναλλαγή θα πρέπει να βρίσκεται µέσα σε πλαίσια
που θα συµφέρει και τον αγοραστή. Κατά συνέπεια, ο στόχος θα πρέπει να είναι
ρεαλιστικός και υλοποιήσιµος. Στην προσπάθεια αυτή συµβάλλουν οι συλλεχθείσες
πληροφορίες που αφορούν και τις δύο πλευρές και τις ανάγκες αυτών. Η έννοια του
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απολύτως ξεκάθαρου και σαφώς προσδιορισµένου στόχου δε θα πρέπει να συνδέεται
µε µία αεικίνητη και αδιάλλακτη συµπεριφορά. Στα πλαίσια της οριοθέτησης
βρίσκονται εναλλακτικά σενάρια των οποίων η υλοποίηση µπορεί να διαφέρει από τον
απόλυτο στόχο αλλά στοιχειοθετούν την επιτυχία της διαπραγµάτευσης. Με βάση τα
παραπάνω, καθορίζονται τα όρια ανοχής που θα καθιστούν µια συµφωνία
συµφέρουσα και τα οποία τίθενται στη διάθεση του διαπραγµατευτή για να τα
αξιοποιήσει εφόσον θεωρήσει ότι ο αρχικός στόχος είναι ανέφικτος. Σε περιπτώσεις
κατά τις οποίες η διαπραγµάτευση δεν αφορά ένα και µόνο ζήτηµα αλλά πολλά
συνδεόµενα ή ανεξάρτητα, πέρα από τους στόχους µεµονωµένα στο καθένα εξ
αυτών, οφείλει να τίθεται και ένας ενιαίος στόχος βασιζόµενος στη βαρύτητα του
κάθε θέµατος.
Έχοντας καθορίσει σαφώς το στόχο της διαπραγµάτευσης πρέπει να υλοποιηθεί
το πλάνο της διαδικασίας και να αναζητηθούν οι τακτικές που θα ακολουθηθούν για
την επιτυχία. Η απουσία ενός σωστά οργανωµένου και δοµηµένου πλάνου επιτρέπει
αποκλίσεις από την οδό προς την «επικράτηση» έναντι του αντιπάλου. ∆εν πρέπει να
λησµονείται

το

γεγονός

ότι

η

διαπραγµάτευση

σε

περίπτωση

σχέσεων

αλληλεξάρτησης τύπου WIN – LOSE εµφανίζει έντονα το στοιχείο του ανταγωνισµού
και, σε κάθε περίπτωση, η αντίπαλη πλευρά θα επιχειρήσει να προκαλέσει
λοξοδρόµηση από την πορεία που έχει καθοριστεί. Με βάση τα παραπάνω, το πλάνο
θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό, να προβλέπει, το δυνατό, κάθε ενέργεια που είναι
εκτός προγράµµατος και να λαµβάνει υπόψη κάθε λεπτοµέρεια που δύναται να
επηρεάσει το τελικό αποτέλεσµα.
Μεγάλο µέρος των διαπραγµατευτών δε λαµβάνει υπόψη στοιχεία του
περιβάλλοντος κατά το σχεδιασµό της διαπραγµατευτικής διαδικασίας. Έχοντας
καθορίσει σαφώς το σηµείο εκκίνησης και τον τελικό στόχο του οποίου η επίτευξη
επιζητείται είναι αναγκαίος ο λεπτοµερής έλεγχος κάθε πιθανού σηµείου που µπορεί
να επηρεάσει τη συµπεριφορά του αντιπάλου ή γενικότερα την εξέλιξη της
διεργασίας. Το περιβάλλον µέσα στο οποίο θα λάβει χώρα η διαπραγµάτευση µπορεί
να έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις ή αντίστοιχα οφέλη. Βέβαια, για να
αξιοποιηθεί το στοιχείο αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το ύφος και η χροιά της
πολιτικής που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
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Μείζονος σηµασίας είναι η επιλογή του χώρου όπου θα υλοποιηθεί η
διαπραγµάτευση. Αν και για πολλούς ανθρώπους το παραπάνω δεν έχει ιδιαίτερη
σηµασία εντούτοις είναι δεδοµένο ότι πάντα προτιµάται ένας χώρος οικείος. Για
παράδειγµα, η επιλογή του προσωπικού γραφείου προσφέρει από βοήθεια σε
πρακτικά ζητήµατα, όπως το σύνολο των στοιχείων που µπορεί να χρειαστούν, τη
βοήθεια των συνεργατών κλπ. Μέχρι και αύξηση του επίπεδου άνεσης το οποίο
µπορεί να επιφέρει καλύτερη ψυχολογία. Βέβαια, σε µια τέτοια περίπτωση, σηµαντικό
ρόλο θα παίξει και ο τρόπος που µπορεί να αντιµετωπιστεί η εν λόγω επιλογή από την
άλλη πλευρά, καθόσον αυτή χάνει τα αντίστοιχα πλεονεκτήµατα που περιγράφηκαν
παραπάνω. Ανάλογα µε την πολιτική που έχει επιλεγεί θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα
περιβάλλον ιδιαίτερα φιλικό ή αντίθετα επιθετικό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η
επιλογή της «έδρας» ως τόπο διαπραγµάτευσης προσφέρει ένα εξ αρχής
πλεονέκτηµα το οποίο ο διαπραγµατευτής οφείλει να αναζητήσει.
Έχοντας επιτύχει στην επιλογή του χώρου για τη διαπραγµάτευση, επόµενο βήµα
αποτελεί ο σωστός σχεδιασµός αυτού. Όλα τα δεδοµένα του χώρου µπορούν να
παίξουν σηµαντικό ρόλο, ακόµα και αυτά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται ήσσονος
σηµασίας. Γενικότερα, θα πρέπει να εξασφαλίζονται όλες εκείνες οι συνθήκες που θα
επιτρέπουν την, κατά το δυνατό, απρόσκοπτη υλοποίηση του πλάνου. Μια σηµαντική
παράµετρος, στα παραπάνω πλαίσια, είναι η ακουστική. Με δεδοµένη τη σωστή
οργάνωση και τη διαρθρωµένη επιχειρηµατολογία, είναι αναγκαία η απερίσπαστη από
άλλους θορύβους προσοχή του αντιπάλου. Η έντονη φασαρία ή, από την άλλη
πλευρά, η χαµηλή ακουστική δηµιουργούν σηµαντική δυσχέρεια αλλά και όχληση και
στις δύο πλευρές. Θα πρέπει η διάταξη στο χώρο να είναι τέτοια που ο κάθε
διαπραγµατευτής ή το κάθε µέλος µιας οµάδας να µπορεί να ακούσει την άλλη
πλευρά.

Με

βάση

τα

παραπάνω,

πρέπει

να

αποφεύγονται

σαν

χώροι

διαπραγµάτευσης τόποι όπου επικρατεί έντονη φασαρία (π.χ. εστιατόρια και άλλες
αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων) και να προσφέρεται, το δυνατό, η αίσθηση της
αποµόνωσης του χώρου.
Ένα άλλο θέµα στο οποίο συνήθως δε δίνεται ιδιαίτερη σηµασία αλλά µπορεί να
επηρεάσει είναι η διάταξη των ατόµων στο δεδοµένο, πλέον, χώρο. Η διάταξη των
καθισµάτων, εφόσον σχεδιαστεί σωστά, µπορεί να προσφέρει σηµαντικά οφέλη µε
την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα παρακάτω:
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•

Ο διαπραγµατευτής θα πρέπει να κάθεται κοντά στα άτοµα που µπορεί να
χρειαστεί να συµβουλευτεί ή να µιλήσει µυστικά.

•

Εφόσον επιθυµία είναι η διατήρηση κλίµατος αντιπαράθεσης, οι θέσεις των
διαπραγµατευτών θα πρέπει να είναι αντικριστές. Αν επιθυµία είναι να απαλυνθεί
η αίσθηση αυτή τότε οι «αντίπαλοι» είναι προτιµότερο να καταλάβουν διπλανές
θέσεις.

•

Θα πρέπει να τοποθετηθούν συγκεκριµένα άτοµα δίπλα σε κάθε µέσο
επικοινωνίας µε το εξωτερικό της αίθουσας (π.χ. πόρτα, παράθυρα, τηλέφωνο)
καθώς αυτά θα ελέγχουν τη χρήση τους και την πρόσβαση στο χώρο.

•

Τέλος, σηµασία πρέπει να δοθεί στις θέσεις που ενδεχοµένως προκαλούν φυσική
όχληση στα άτοµα που τις κατέχουν δεδοµένων των συνθηκών φωτισµού,
θέρµανσης κλπ.

Ένα ακόµα ζήτηµα κατά το σχεδιασµό της συνεδρίασης είναι ο κατάλογος των
συµµετεχόντων. Το ποιος θα επιτρέπεται και ποιος δε θα επιτρέπεται να συµµετέχει
σε µία δεδοµένη συνεδρίαση διαπραγµάτευσης µπορεί να αποτελέσει από µόνο του
θέµα εξίσου έντονων διαπραγµατεύσεων. Κατά τον προγραµµατισµό της διαδικασίας
δεν πρέπει να προσκληθεί ούτε ένα άτοµο περισσότερο από όσα είναι απαραίτητα.
Βέβαια, ο καθορισµός και η αναγνώριση των απαραίτητων ατόµων είναι µία δύσκολη
διαδικασία. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι απαραίτητο είναι κάθε πρόσωπο που µπορεί
να συνεισφέρει κάτι σηµαντικό στη συζήτηση ή κάτι που δε µπορεί να προέλθει από
κανέναν άλλο. Η σηµαντικότητα του ζητήµατος φαίνεται από την πρακτική
διαπίστωση ότι κάθε άτοµο που παρευρίσκεται αυξάνει εκθετικά το πρόβληµα του
ελέγχου της επικοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο και µε βάση τα άνωθεν διατυπωθέντα
το ενδεχόµενο να γίνεται θόρυβος εκεί όπου απαιτείται ησυχία είναι πολύ πιο πιθανό
µε κάθε πρόσωπο που προστίθεται σε µία διαπραγµατευτική οµάδα. Βέβαια, το
πρόβληµα δε µπορεί να εµφανιστεί µόνο µε την άσκοπη αύξηση των ατόµων αλλά
και µε την έλλειψη κάποιου απαραίτητου, όπως αυτό ορίστηκε παραπάνω. Θα πρέπει
να δίνεται σηµασία ώστε να µην απουσιάζουν άτοµα τα οποία µπορούν
τοιουτοτρόπως να µεταβάλλουν τη ροή της διαπραγµάτευσης προς µία θετική
κατεύθυνση. Τα πρόσωπα που θα συµµετέχουν δεν είναι αναγκαίο να είναι µόνιµα
µέλη µιας διαπραγµατευτικής οµάδας αλλά µπορούν να εµφανίζονται και σε µία µόνο
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συνεδρίαση, εφόσον το αντικείµενό τους είναι εξειδικευµένο και το ειδικό βάρος της
θέσης, των γνώσεων και γενικότερα της υπόστασης τους µπορεί να δώσει ώθηση στη
διαδικασία προς την επιθυµητή πορεία. Όλα τα παραπάνω, βέβαια, έχουν σηµασία σε
διαπραγµατεύσεις

µεταξύ

οµάδων

και

όχι

σε

ατοµικές

ή

προσωπικές

διαπραγµατεύσεις.
Ένα ακόµα περίπλοκο ζήτηµα αποτελεί ο χρόνος που θα πρέπει να αφιερωθεί σε
µία συνεδρίαση διαπραγµάτευσης ή σε ολόκληρη τη διαπραγµάτευση. Ο χρόνος που
θα αφιερωθεί θα πρέπει να είναι αρκετός για να αναλυθούν όλα τα ζητήµατα αλλά όχι
υπέρ του δέοντος µε τέτοιο τρόπο που θα οδηγήσει σε ανακύκλωση ιδεών και
κούραση. Παράλληλα, οι χρονικοί περιορισµοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν ένα
όπλο άσκησης πίεσης στον αντίπαλο που θα τον οδηγήσεις τη συµφωνία. ∆εν πρέπει
να παραβλέπεται το γεγονός ότι στις διαπραγµατεύσεις µε σχέσεις αλληλεξάρτησης
τύπου WIN – LOSE είναι απαραίτητη η χρήση κάθε µέσου που µπορεί να µετακινήσει
την άλλη πλευρά από τις αρχικές της θέσεις και να τη φέρει πιο κοντά στο στόχο που
έχει τεθεί.
Επιπρόσθετο ζήτηµα που πρέπει να αξιολογηθεί και να αποτελέσει αντικείµενο
εκµετάλλευσης είναι η προσωπική προετοιµασία του διαπραγµατευτή. Ο σχεδιασµός
στην περίπτωση αυτή µπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες, την ψυχολογική –
πνευµατική προετοιµασία και τη φυσική προετοιµασία. Οι διαπραγµατεύσεις της
µορφής που πραγµατεύεται το παρόν κεφάλαιο έχουν παραπλήσια µορφή µε έναν
πόλεµο. Ο καθένας χρησιµοποιεί τα όπλα του για να κάνει τον αντίπαλο να
οπισθοχωρήσει και αναζητά τα σηµεία αιφνιδιασµού καλύπτοντας ταυτόχρονα τα
νώτα του έναντι παρόµοιων κινήσεων από την άλλη πλευρά. Ο διαπραγµατευτής θα
πρέπει να είναι προετοιµασµένος να αντιµετωπίσει τον πόλεµο αυτό διακρινόµενος
από οξυδέρκεια, ετοιµότητα και ευστροφία. Αν και τα δύο από τα τρία παραπάνω
χαρακτηριστικά

αποτελούν

στοιχεία

του

χαρακτήρα,

εντούτοις

µπορούν

να

αναδειχθούν και µέσα από το σωστό σχεδιασµό της διαδικασίας που θα µειώσει τους
αιφνιδιασµούς. Μικρές, κατά τα άλλα, λεπτοµέρειες µπορούν να συµβάλλουν στη
σωστή κατεύθυνση, όπως η αποφυγή διαπραγµάτευσης σε καταστάσεις έντονης
κούρασης ή σηµαντικών προσωπικών προβληµάτων. Το άλλο σκέλος του ζητήµατος
είναι η προετοιµασία της εικόνας η οποία θα πρέπει να συνάδει µε τα µηνύµατα που
ζητά ο διαπραγµατευτής να περάσει. Η προσοχή στην εµφάνιση µπορεί να
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προκαλέσει θετικό κλίµα. Βέβαια, δε θα πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι στο
σηµαντικό στη διαδικασία είναι τα λεγόµενα, µε αποτέλεσµα να πρέπει να
αποφεύγεται καθετί που µπορεί να αποσπάσει την άλλη πλευρά από το πραγµατικό
αντικείµενο της συνεδρίασης.
Πέρα από τα στοιχεία του περιβάλλοντος που αναφέρθηκαν, µεγάλη σηµασία έχει
η κατάστρωση του πλάνου µε βάση το οποίο θα προσεγγιστεί ο αντίπαλος. Με βάση
την εκ των προτέρων συλλογή των στοιχείων δύναται να καθοριστεί µία αρχική θέση
αλλά και να γίνει µία υπόθεση για την αρχική θέση της άλλης πλευράς. Κρίνοντας τα
δεδοµένα, ο σχεδιασµός µπορεί να κινηθεί στη βάση του παρακάτω διαγράµµατος.

Περιοχή εύκολης
πιθανής συµφωνίας

Περιοχή ώθησης του
αντιπάλου
∆ική σας περιοχή
ώθησης
Περιοχή αναστολής
ικανοποίησης του
αντιπάλου

∆ική σας περιοχή
αναστολής
ικανοποίησης

Οι στόχοι σας

Οι στόχοι του αντιπάλου

∆ιάγραµµα περιοχών πιθανής συµφωνίας κατά τη διαπραγµάτευση

Η περιοχή στο κέντρο του διαγράµµατος είναι αυτή στην οποία είναι πιο πιθανό
να κλείσει η συµφωνία. Αντιπροσωπεύει θέµατα που προσφέρουν τις περισσότερες
δυνατότητες συµφωνίας και στα οποία τα αντίπαλα µέρη φαίνονται πιο διατεθειµένα
να συµβιβαστούν. Οι περιοχές πάνω αριστερά και πάνω δεξιά αντιπροσωπεύουν
επίδικα θέµατα που, προκειµένου να υπάρξει συµφωνία, απαιτούν από τη µία ή την
άλλη πλευρά συµβιβασµό σε µεγαλύτερο βαθµό από τον επιθυµητό. Τέλος, οι
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περιοχές κάτω αριστερά και κάτω δεξιά αντιπροσωπεύουν στόχους που είναι δύσκολο
να επιτευχθούν.
Με βάση το διάγραµµα αυτό θα πρέπει να καταστρωθούν οι στρατηγικές που θα
οδηγήσουν στην επιτυχία. Η διαδικασία αυτή, όµως, περνάει και µέσα από την
αξιολόγηση των προσωπικών χαρακτηριστικών του αντιπάλου αλλά και των
ιδιαίτερων στοιχείων του φορέα που εκπροσωπεί. Οι αδυναµίες της άλλης πλευράς
που διαγνώστηκαν κατά την προετοιµασία πρέπει να αξιοποιηθούν στην υποφάση
του σχεδιασµού. Εφόσον δεν υπάρχει επιθυµία για έντονη αντιπαράθεση θα πρέπει
να αποφεύγονται αναφορές σε χαρακτηριστικά του αντιπάλου µε ρατσιστική ή
σεξιστική χροιά. Παράλληλα, πρέπει να αποσιωπούνται οποιεσδήποτε αναφορές που
θα µπορούσαν να φέρουν τον αντίπαλο σε θέση εκνευρισµού ή παραλογισµού. Έχει
πολύ µεγάλη σηµασία η χρήση των γνωστών αδυναµιών του αντιπάλου µε σωστό
τρόπο και στο σωστό χρόνο. Ο σεβασµός απέναντι στην άλλη πλευρά αποτελεί
σηµαντικό στοιχείο της ηθικής των διαπραγµατεύσεων που µπορεί να επιφέρει
σηµαντικά οφέλη κατά τη διαδικασία.
Η φάση της προετοιµασία και του σχεδιασµού, όπως πιστοποιήθηκε, έχει
ιδιαίτερη σηµασία και αποτελεί τη βάση κάθε επιτυχηµένης διαπραγµάτευσης. Κατά
συνέπεια, οφείλεται να δίνεται ιδιαίτερο βάρος σε αυτή και να συλλέγεται και
αξιοποιείται κάθε στοιχείο. Ο σωστός συνδυασµός θα δώσει αρχικό πλεονέκτηµα στο
διαπραγµατευτή το οποίο, όµως, θα κληθεί να υπερασπιστεί και να αυξήσει κατά τη
διάρκεια των υπόλοιπων φάσεων.
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2. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο µέρος, κατά την ανάλυση των φάσεων
της διαπραγµάτευσης, η έναρξη της διαπραγµάτευσης αποτελεί ουσιαστικά την
πρώτη επαφή µεταξύ των διαπραγµατευτών και δύναται να χωριστεί σε δύο
τµήµατα, την έκθεση των αρχικών απόψεων της αυτής πλευράς και την ακρόαση των
αντίστοιχων της άλλης. Η σειρά µε την οποία αυτά θα λάβουν χώρα αλλά και ο
τρόπος που θα υλοποιηθούν δύνανται να επηρεάσουν σηµαντικά την περαιτέρω
πορεία της διαδικασίας.
Ιδιαίτερη σηµασία έχει ο χρόνος κατά τον οποίο ξεκινά η διαπραγµάτευση. Η
έναρξη των διαπραγµατεύσεων πριν την ολοκλήρωση της προετοιµασίας είναι από τα
χειρότερα λάθη που δύνανται να διαπραχθούν. Όσο και να παρουσιάζεται ως
επιτακτική η ανάγκη για άµεση έναρξη της διαδικασίας, δεν υπάρχουν ποτέ αρκετοί
λόγοι για να ξεκινήσει ο διαπραγµατευτής τη διαπραγµάτευση ενώ δεν έχει
ολοκληρώσει την προετοιµασία του.
Σε κάθε µορφής καινούρια επαφή το άτοµο θα πρέπει να είναι επιφυλακτικό,
όπως ισχυρίζονται οι κατέχοντες σηµαντικές εµπειρίες στη ζωή. Κάτι ανάλογο θα
πρέπει να συµβεί και κατά την πρώτη επαφή στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων.
∆εν πρέπει να λησµονείται το γεγονός ότι στις σχέσεις αλληλεξάρτησης τύπου WIN –
LOSE, το κάθε µέρος αναζητά αδυναµίες του αντιπάλου για να υπερισχύσει. Το άκρως
ανταγωνιστικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία την αναζήτηση τρόπων και µέσων για
την, κατά το δυνατό, µικρότερη έκθεση στον αντίπαλο. Στο άνωθεν ορισµένο πλαίσιο
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η σειρά µε την οποία οι δύο πλευρές θα διατυπώσουν τις
θέσεις τους αλλά και το περιεχόµενο των λόγων τους.
Στόχος του διαπραγµατευτή θα πρέπει να είναι η πρόκληση του αντιπάλου ώστε
αυτός να εκθέσει πρώτος τις απόψεις και τις ιδέες του. Αν και για πολλούς η διαφορά
σε σχέση µε την αντίστροφη κατάσταση είναι µικρή, εντούτοις προσφέρει µια σειρά
πλεονεκτηµάτων για όποια πλευρά το επιτύχει. Η ακρόαση των αντιπάλων θέσεων
προσφέρει τη δυνατότητα εξακρίβωσης του βαθµού στον οποίο οι αρχικές εκτιµήσεις
που έγιναν στη φάση του σχεδιασµού είναι βάσιµες. Το ενδεχόµενο της απόκλισης
από την πρώτη θεώρηση είναι πάντα υπαρκτό σαν αποτέλεσµα είτε των
λανθασµένων εκτιµήσεων είτε µιας προσπάθειας αιφνιδιασµού από την άλλη πλευρά.
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Σε κάθε περίπτωση, είναι σηµαντικός ο έλεγχος του πλάνου που έχει καταστρωθεί.
Ακόµα, η πρότερη ακρόαση των αντιπάλων θέσεων προσφέρει τη δυνατότητα και το
χρόνο για ανασυγκρότηση και επανασχεδιασµό, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από το
αρχικό πλάνο. Γενικότερα, η έκθεση των αρχικών θέσεων και, πιθανότατα, η έκθεση
των αδυναµιών που µπορεί να γίνει αντιληπτή από την άλλη πλευρά προσφέρει τη
δυνατότητα για καλύτερη αντιµετώπιση των επιχειρηµάτων αλλά και για έκφραση
επιθετικής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, όπως τέθηκε και στο προηγούµενο
κεφάλαιο κατά τον παραλληλισµό της διαπραγµάτευσης µε µία πολεµική συµπλοκή,
αυτός που θα κάνει το πρώτο βήµα εκφράζει µεν την πρώτη επίθεση αλλά,
ταυτόχρονα, βρίσκεται εκτεθειµένος έναντι των αντίστοιχων επιθέσεων του
αντιπάλου.
Εφόσον έχει επιτευχθεί ο στόχος που αφορά τη σειρά έκθεσης των αρχικών
θέσεων, λαµβάνει χώρα η ακρόαση αυτών. Η προσηλωµένη ακρόαση των όσων λέει
η άλλη πλευρά είναι µία από τις πιο υποτιµηµένες ικανότητες κατά τις
διαπραγµατεύσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα πάρουν αυτό που
θέλουν µιλώντας και όχι ακούγοντας. Η αλήθεια είναι, όµως, ότι οι πετυχηµένοι
διαπραγµατευτές ακούνε περισσότερη ώρα από όση µιλάνε. Ο καθένας θα πρέπει να
µάθει να ακούει προσεκτικά τόσο µε τα αυτιά όσο και µε τα µάτια του δίνοντας
σηµασία στις αντιδράσεις του άλλου. Η προσεκτική ακρόαση, κάτι απολύτως βασικό
σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις, είναι µία απαραίτητη διαπραγµατευτική τακτική
που προσφέρει χείρα βοηθείας σε κάθε λογής κατάσταση.
Για την αποτελεσµατική ακρόαση, βάση αποτελεί η ορθή θεώρηση της έννοιάς
της. Στην απλούστερη µορφή της, ακρόαση σηµαίνει αφοµοίωση αυτών για τα οποία
ενηµερώνει η άλλη πλευρά. Σε µια πιο εξεζητηµένη θεώρηση, διευκολύνει τον
αντίπαλο να ανοιχτεί, να δώσει περισσότερες πληροφορίες απ’ ότι είναι το
συνηθισµένο για αυτό το άτοµο. Η ακρόαση µοιάζει να είναι κάτι παθητικό, αλλά
στην πραγµατικότητα είναι µια ενεργητική διαδικασία. Ο διαπραγµατευτής θα πρέπει
να αντιληφθεί ότι απαιτείται κόπος και ενέργεια. Η ενεργή ακρόαση κινητοποιεί όλες
τις αισθήσεις καθώς και πολλά προστατευτικά τεχνάσµατα. Η ενεργητικότητα που
αναφέρθηκε παραπάνω µπορεί να εκφραστεί, κατά τη φάση αυτή, µέσω δύο
ενεργειών, την επιβεβαίωση και την παράφραση. Κατά την επιβεβαίωση, το άτοµο
επαναλαµβάνει λέξη προς λέξη µια σύντοµη δήλωση που έκανε το άλλο πρόσωπο,
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ενώ κατά την παράφραση, γίνεται ανακεφαλαίωση µιας µακροσκελούς δήλωσης του
άλλου προσώπου µε διαφορετική διατύπωση. Με την εφαρµογή των παραπάνω
τεχνασµάτων επιτυγχάνεται ο διπλός στόχος της αποτελεσµατικής ακρόασης.
Πρώτον, εξασφαλίζεται η ορθότητα των όσων αντιλήφθηκε ότι άκουσε ο ακροατής
και δεύτερον, γίνεται αντιληπτό από τον οµιλητή ότι τα λεγόµενα του εισπράττονται
από την άλλη πλευρά, γεγονός που τον κάνει πιο ανοιχτό και άρα πιο εύκολο στόχο
στην προσπάθεια αποκάλυψης στοιχείων.
Στην προσπάθεια για αποτελεσµατική ακρόαση εµφανίζεται σειρά εµποδίων είτε
από τον ακροατή για να αντιληφθεί τα λεγόµενα είτε από τον οµιλητή για τη σωστή
µετάδοση των µηνυµάτων που εκπέµπει. Η γνώση των εµποδίων αυτών καθιστά
δυνατή την αντιµετώπισή τους και προωθεί τη διαπραγµάτευση προς το επιθυµητό
αποτέλεσµα.

•

Οι αµυντικοί µηχανισµοί
Ένας λόγος που πολλοί άνθρωποι δεν ακούν προσεκτικά κατά τη διάρκεια µιας
διαπραγµάτευσης είναι καθαρά ψυχολογικός. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπο
αποφυγής ακρόασης άσχηµων στοιχείων ή γεγονότων. Στη φύση, ένας από τους
σηµαντικότερους µηχανισµούς επιβίωσης είναι η ακρόαση του επερχόµενου
κινδύνου, τον οποίο όµως, κατά βάση, δεν αξιοποιεί ο άνθρωπος. Στην
προσπάθεια αποφυγής του κινδύνου είναι αναγκαία η ακρόαση και η υπόψη λήψη
των «προειδοποιητικών ήχων». Γενικότερα, µπορεί να ειπωθεί ότι µόνο όταν ο
διαπραγµατευτής ακούει τα άσχηµα στοιχεία και αντιλαµβάνεται τις πραγµατικές
δυσάρεστες επιπτώσεις δύναται να αντιµετωπίσει και να εξουδετερώσει τον
κίνδυνο που ελλοχεύει.

•

Μειωµένη αυτοπεποίθηση
Είναι συνηθισµένο, πολλοί άνθρωποι, και δη διαπραγµατευτές, να µιλούν
περισσότερο από όσο ακούνε εξαιτίας της µειωµένης αυτοπεποίθησης που
νιώθουν, τόσο όσον αφορά τις ικανότητές του έναντι του αντιπάλου όσο και στα
πλαίσια των θέσεων που πρεσβεύουν. Η ίδια, όµως, η προσεκτική ακρόαση
αποτελεί το «αντίδοτο» στη συγκεκριµένη περίπτωση. Είναι προτιµότερη η ορθή
αντίληψη των λεγόµενων της αντίπαλης πλευράς ώστε να αντιµετωπιστεί µέσα

34

Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων Κεφάλαιο Γ: Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων σε σχέσεις WIN - LOSE

από σωστή προετοιµασία παρά ένα παιχνίδι εντυπώσεων που δεν επιτρέπει στον
άλλο να εκφραστεί. Άλλωστε, στην περίπτωση που ο αντίπαλος διαπραγµατευτής
αισθανθεί ότι αποτελεί αντικείµενο προσεκτικής ακρόασης, ενδεχοµένως, θα
φανερώσει πιο εύκολα και αβίαστα σηµεία αδυναµιών του που, ταυτόχρονα, θα
αποτελούν πλεονεκτήµατα της άλλης πλευράς.

•

Έλλειψη ενέργειας
Πολλές φορές οι άνθρωποι είναι πολύ κουρασµένοι ή πολύ χαλαρωµένοι για να
ακούσουν προσεκτικά. Η ακρόαση χρειάζεται ενέργεια. Η ακρόαση µπορεί να
προκαλέσει σκέψεις. Η σκέψη χρειάζεται και αυτή ενέργεια. Σε όποια θέση και να
βρίσκεται το άτοµο θα πρέπει να έχει τη δύναµη να διαθέσει την απαιτούµενη
ενέργεια για την αποτελεσµατική ανταλλαγή µηνυµάτων. Ο οµιλητής θα πρέπει
να αντιλαµβάνεται την κατάσταση του ακροατή και, εφόσον αισθανθεί ότι τα
λεγόµενά του δε γίνονται αντιληπτά, να αλλάξει ρυθµό µετάδοση ή να
επαναλαµβάνει τις πληροφορίες που µεταδίδει εξασφαλίζοντας ότι γίνονται κτήµα
του ακροατηρίου του. Αντίστοιχα, ο ακροατής θα πρέπει να είναι έτσι
προετοιµασµένος ώστε στοιχεία όπως η κούραση και τα εξωτερικά προβλήµατα
να µην επηρεάζουν την αποτελεσµατική ακρόαση.

•

Συνήθεια
Κάποιοι άνθρωποι, κυρίως µεγάλης εµπειρίας, είναι πιθανό να έχουν συνηθίσει να
µιλούν ή να σκέπτονται άλλα πράγµατα την ώρα που θα έπρεπε να ακούν. Η
αλλαγή αυτής της συνήθειας συµπεριφοράς είναι δύσκολη. Ένα ενδιάµεσο βήµα
που µπορεί να βοηθήσει κατά τη διαδικασία µετατροπής σε καλύτερο ακροατή
είναι να σταµατήσει ο διαπραγµατευτής να µιλάει µεγαλόφωνα και να αναπτύξει
τον εσωτερικό διάλογο. Η τεχνική αυτή δεν είναι εξίσου καλή µε την προσεκτική
ακρόαση αλλά αποτελεί το πρώτο βήµα που αποκλείει τη διακοπή του οµιλητή
και σταδιακά µπορεί να οδηγήσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα.

•

Προκατάληψη
Η προκατάληψη αποτελεί ένα ακόµη εµπόδιο για την προσεκτική ακρόαση. Είναι
η αναµονή κάποιας εξέλιξης που εµποδίζει το µυαλό να είναι ανοικτό και δεκτικό.
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Είναι αναγκαία η αναζήτηση της αιτίας που έχει οδηγήσει το συνοµιλητή να
συµπεριφερθεί

µε

ένα

δεδοµένο

τρόπο.

Για

παράδειγµα,

ένας

τραχύς

συνοµιλητής µπορεί να είναι απογοητευµένος από την αδυναµία του να κλείσει
µια συµφωνία ή να αντιδρά µε αυτόν τον τρόπο εξαιτίας πιέσεων από άλλες
κατευθύνσεις, άσχετες µε τη διαπραγµάτευση. Ο επιτυχηµένος διαπραγµατευτής
θα πρέπει να είναι ανοικτός σε κάθε είδους συµπεριφορά και αντίδραση και να µη
θεωρεί τίποτα σαν δεδοµένο πριν να το εξακριβώσει.

•

Υποτίµηση της αξίας των άλλων
Πολλοί άνθρωποι δεν ακούν απλά και µόνο επειδή δεν περιµένουν από τους
άλλους να πουν κάτι το αξιόλογο. Η αλήθεια είναι, όµως, ότι ο καθένας µπορεί να
συνεισφέρει κάτι. Στις διαπραγµατεύσεις, η απέναντι πλευρά διαθέτει πληθώρα
από

χρήσιµες

πληροφορίες.

Σε

περίπτωση,

όµως,

που

η

στάση

του

διαπραγµατευτή είναι ότι οι άνθρωποι µε τους οποίους συνοµιλεί δεν έχουν να
προσφέρουν πολλά, τότε είναι δύσκολο να επιτευχθεί η αντιστροφή αυτής της
συνήθειας. Το προαναφερθέν φαινόµενο είναι συνηθισµένο σε περιπτώσεις
διαπραγµάτευσης µεταξύ ατόµων που ανήκουν σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα
ή µεταξύ οµάδων ή ατόµων όπου η ισχύς της µίας πλευράς είναι εµφανώς
µεγαλύτερη από αυτή της άλλης. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η ακρόαση του
αδυνάτου µπορεί να προσφέρει σηµαντικά οφέλη εφόσον γίνει εµφανής ο
σεβασµός και η απόδοση της ανάλογης αξίας στον οµιλητή.

Ένας διαπραγµατευτής, έχοντας µάθει πώς να υλοποιεί την αποτελεσµατική
ακρόαση, θα αναζητήσει µέσω αυτής τις απαραίτητες για τον ίδιο πληροφορίες. Στα
πλαίσια των σχέσεων αλληλεξάρτησης τύπου WIN – LOSE, η κάθε πλευρά αναζητά
να κρατήσει κρυφές συγκεκριµένες πληροφορίες που ενδεχοµένως θα τη φέρουν σε
δυσµενή θέση. Κατά συνέπεια, το βασικό εργαλείο του καλού ακροατή είναι οι καλές
ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι ένα όπλο στην προσπάθεια για διέγερση της
συζήτησης, την εκµαίευση πληροφοριών και την καθοδήγηση της επικοινωνίας. Η
διατύπωση καλών ερωτήσεων είναι µια ικανότητα που απαιτεί πολλά χρόνια
εκπαίδευσης. Το θεµέλιο για τη διατύπωση αυτών είναι η γνώση των πληροφοριών
που αναζητά ο ακροατής να προσλάβει. Με βάση τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να
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τηρούνται οι παρατιθέµενες οδηγίες στα πλαίσια των ερωτήσεων που θα υποβληθούν
στον οµιλητή.

-

Ο σχεδιασµός των ερωτήσεων πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων
Ο επιτυχηµένος διαπραγµατευτής γνωρίζοντας τις πληροφορίες που χρειάζεται,
σχεδιάζει από νωρίτερα

τις ερωτήσεις που θα κάνει, εφόσον δεν πάρει

κατευθείαν τα στοιχεία που αναζητά. Η κίνηση αυτή θα µειώσει τις πιθανότητες
να παραληφθούν, πάνω στην ένταση της στιγµής, σηµαντικά δεδοµένα.

-

Οι ερωτήσεις θα πρέπει να έχουν συγκεκριµένο στόχο
Κάθε ερώτηση που γίνεται πρέπει να ικανοποιεί έναν από τους δύο βασικούς
στόχους: την απόκτηση πληροφοριών ή τη λήψη γνώµης. Οι άσκοπες ερωτήσεις
κουράζουν τον οµιλητή και, ενδεχοµένως, τον καθιστούν επιφυλακτικό όσον
αφορά τον όγκο και την ποιότητα των στοιχείων που θα δώσει στη συνέχεια της
διαπραγµάτευσης.

-

Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στον ακροατή
Ο διαπραγµατευτής θα πρέπει να αναγάγει τις ερωτήσεις στο πλαίσιο αναφοράς
και στο υπόβαθρο του ακροατή. ∆εν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι οι
ερωτήσεις δεν είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων αλλά η χρήση ενός εργαλείου για
την άντληση πληροφοριών η οποία δε µπορεί να λάβει χώρα όταν η άλλη πλευρά
αδυνατεί να τις κατανοήσει.

-

Οι ερωτήσεις να ιεραρχούνται ανάλογα µε την εξειδίκευσή τους
Είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται πρώτα γενικές και εν συνεχεία εξειδικευµένες
ερωτήσεις. Η εξειδίκευση των ερωτηµάτων βοηθά να ξεπεραστεί η τυπικότητα
και να υλοποιηθεί η βαθύτερη ανάλυση της ουσίας του ζητήµατος. Η σειρά που
θα ακολουθηθεί πρέπει, το δυνατό, να προσεγγίζει τον τρόπο µε τον οποίο
λειτουργεί ο ανθρώπινος νους, δηλαδή από τη γενικότερη σύλληψη στα ειδικά
θέµατα του προβλήµατος.
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-

Οι ερωτήσεις να είναι σύντοµες και σαφείς
Οι ερωτήσεις που θα γίνουν θα πρέπει να είναι σύντοµες και να αφορούν ένα και
µόνο ζήτηµα. Εάν υπάρχει ανάγκη για απάντηση σε παραπάνω ερωτήµατα αυτά
πρέπει να τεθούν σε αναλόγου πλήθους ερωτήσεις. Όσο αυξάνεται η
περιπλοκότητα

των

ερωτήσεων

τόσο

µειώνεται

η

πιθανότητα

λήψης

ικανοποιητικής και επαρκούς απάντησης.

-

Οι ερωτήσεις να συνδέονται µε τις πρότερες απαντήσεις
Ο διαπραγµατευτής θα πρέπει να χρησιµοποιεί την απάντηση για να ορίσει το
πλαίσιο της επόµενης ερώτησής του. Ακόµα και αν η ενέργεια αυτή προκαλεί
παρέκκλιση από το αρχικό πλάνο, θα αποφέρει σηµαντικά οφέλη εξαιτίας της
αίσθησης άνεσης που προσφέρει στο πρόσωπο που ερωτάται. Επιπλέον, η
προσέγγιση αυτή τείνει περισσότερο προς συζήτηση και, εποµένως, θεωρείται
λιγότερο «απειλητική».

-

Θα πρέπει να αφιερώνεται ο απαραίτητος χρόνος για την απάντηση
Πολλοί διαπραγµατευτές συνηθίζουν να «βοµβαρδίζουν» µε ερωτήσεις χωρίς να
περιµένουν να λάβουν πλήρεις απαντήσεις. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται
ότι ο οµιλητής έχει ολοκληρώσει την απάντησή του πριν τεθεί η επόµενη
ερώτηση. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν καταστάσεις εκνευρισµού που
προκαλούνται λόγω της αίσθησης έλλειψης σεβασµού ή αδιαφορίας για το
περιεχόµενο των απαντήσεων που δίνεται ενώ, παράλληλα, αυξάνεται η
πιθανότητα να αποκαλυφθούν πληροφορίες που σε αντίθετη περίπτωση δε θα
έβρισκαν πρόσφορο έδαφος για να εξωτερικευτούν.

-

Οι ερωτήσεις δεν πρέπει να είναι καθοδηγητικές
Σκοπός των ερωτήσεων είναι να ληφθούν ενηµερωτικές απαντήσεις και
αντικειµενικές πληροφορίες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται οι
καθοδηγητικές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές περιέχουν το σπέρµα της
απάντησης που θέλει ο ερωτών. Οι καθοδηγητικές ερωτήσεις δε διευκολύνουν το
διαπραγµατευτή ούτε να βελτιώσει την ικανότητά του στην ακρόαση ούτε να
πάρει τις ποιοτικά καλύτερες πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό δε δίνεται η
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ευκαιρία να διατυπωθούν ελεύθερα οι προσωπικές απόψεις. Οι ερωτήσεις θα
πρέπει να είναι ανοικτές και να προσφέρουν το πάτηµα ώστε να απελευθερωθεί ο
µέγιστος δυνατός όγκος πληροφοριών.

Όλα τα παραπάνω έχουν αξία εφόσον οι ερωτήσεις που τίθενται λάβουν και τις
ανάλογες απαντήσεις. Υφίσταται, βέβαια, και το ενδεχόµενο της αποφυγής
απάντησης σε συγκεκριµένα ερωτήµατα. Η τακτική που πρέπει να ακολουθηθεί στην
περίπτωση αυτή διαφέρει ανάλογα µε το ύφος της συνοµιλίας και τη σηµασία της
πληροφορίας που αναζητάται. Αν η κατάσταση εξελίσσεται µε γρήγορο ρυθµό και οι
πληροφορίες που ζητούνται έχουν θεµελιώδη σηµασία για τη λήψη αποφάσεων, ο
διαπραγµατευτής πρέπει να προκαλέσει µία παύση µέχρι να πάρει την απάντηση ή να
σιγουρευτεί ότι δεν πρόκειται να τη λάβει. Σηµαντικό εργαλείο σε αυτή την
περίπτωση είναι η σιωπή η οποία κάνει το άτοµο να αισθανθεί άβολα και, πιθανόν, να
αποκαλύψει τελικά τα κρυµµένα στοιχεία. Αν η πληροφορία δεν είναι άµεσα
απαραίτητη ή αν δύναται να διαγνωστεί ότι θα υπάρξει, στην πληροφορία της
συνοµιλίας, και άλλη ευκαιρία για την πρόσληψή της, ο διαπραγµατευτής πρέπει να
κρατήσει µία επιφυλακτική στάση και να επαναλάβει την ερώτηση αργότερα υπό πιο
ευνοϊκές συνθήκες.
Εφόσον έχουν ληφθεί οι απαιτούµενες πληροφορίες από την αντίπαλη πλευρά
ακολουθεί η έκφραση της θέσης της αυτής πλευράς. Ο τρόπος που το γεγονός θα
λάβει χώρα πρέπει να µελετηθεί προσεκτικά και να βασιστεί στις πρότερες
πληροφορίες. Σε περίπτωση που τα νέα δεδοµένα συµβαδίζουν µε αυτά που είχαν
υποτεθεί στο αρχικό πλάνο τότε θα εκφραστούν και οι ανάλογες θέσεις. Σε αντίθετη
περίπτωση, θα πρέπει να επανασχεδιαστούν περνώντας αυτόµατα στην επόµενη
φάση, αυτή του ελέγχου. Οι πληροφορίες που θα δοθούν στην αντίπαλη πλευρά θα
πρέπει να είναι συγκεκριµένες και όχι περισσότερες από τις απαραίτητες. Πολλές
φορές, είναι σηµαντικό να µην αποκαλύπτονται όλα τα στοιχεία ώστε να δίνεται η
ευκαιρία στον αντίπαλο να τα πάρει µέσω ερωτήσεων. Η ενέργεια αυτή θα του δώσει
την ικανοποίηση ότι έχει επιτύχει το στόχο του όσον αφορά το σκέλος των
ερωτήσεων και θα συµβάλλει στην αποφυγή πιο εξειδικευµένων ερωτηµάτων των
οποίων οι απαντήσεις να µην είναι προτιµητέο να αποκαλυφθούν. Γενικότερα, πρέπει
να καταστρώνεται ένα πλάνο απελευθέρωσης πληροφοριών που θα προκαλεί
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συγκεκριµένες ερωτήσεις και θα αποσυντονίζει τον αντίπαλο ώστε να µην ακολουθεί
το δρόµο που αυτός επιθυµεί να χαράξει.
Η φάση της έναρξης της διαπραγµάτευσης έχει ιδιαίτερη σηµασία για το τελικό
αποτέλεσµα αυτής. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται αποτελούν τη βάση για τη
συνέχεια. Η ελλιπής πληροφόρηση δεν επιτρέπει την αντιµετώπιση της άλλης
πλευράς µε τον ορθό τρόπο και µειώνει τις πιθανότητες επιτυχίας.
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3. ΕΛΕΓΧΟΣ

Η φάση του ελέγχου αποτελεί ουσιαστικά µια ενδιάµεση φάση στη ροή της
διαπραγµατευτικής διαδικασίας. Είναι το σηµείο εκείνο όπου, αφού έχουν φανερωθεί
οι αρχικές θέσεις και, πιθανόν, οι στόχοι της κάθε πλευράς, υλοποιείται ή
επανασχεδιάζεται µε σκοπό την ολοκλήρωση η περαιτέρω πορεία. Η εν λόγω φάση
µπορεί να λάβει χώρα σιωπηρά εν µέσω της διαδικασίας ή να αποτελέσει µία περίοδο
παύσης µέχρι να αξιολογηθούν τα δεδοµένα. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος αποτελεί
το εργαλείο του διαπραγµατευτή ώστε η κατάσταση να µην αποκλίνει από τον αρχικό
σχεδιασµό του.
Όπως αναφέρθηκε και στη φάση του σχεδιασµού, κρίνεται σκόπιµη η
προετοιµασία των ερωτήσεων που θα γίνουν, ο προσδιορισµός των κρίσιµων σηµείων
και η ύπαρξη εναλλακτικών πλάνων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος. Κατά τη διάρκεια
της προηγούµενης φάσης συλλέγονται στοιχεία που αφορούν τόσο τις θέσεις του
αντιπάλου όσο και τον τρόπο που αυτός διαπραγµατεύεται. Όπως τονίσθηκε κατά
την ανάλυση των φάσεων, για τη συλλογή των εν λόγω στοιχείων γίνεται έλεγχος
των υποθέσεων, εξέταση της στάσης του άλλου µέρους και διερεύνηση των υπό
διαπραγµάτευση µεταβλητών. Εν συνεχεία, αξιολογούνται τα δεδοµένα και ελέγχεται
το κατά πόσο απέχουν από τα αρχικά. Για την επιτυχία της φάσης ιδιαίτερη σηµασία
έχει η καταγραφή υπό µορφή λίστας όλων των σηµαντικών στοιχείων που αποτελούν
τη βάση της στρατηγικής που θα εφαρµοστεί. ∆εν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι
το πλάνο της διαπραγµάτευσης έχει στηθεί πάνω σε µία σειρά υποθέσεων που
προέκυψαν από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν. Κατά συνέπεια, υπάρχουν αρκετές
πιθανότητες να εµφανιστούν κενά σηµεία ή αναλήθειες που θα καταστήσουν το
υπόλοιπο σχέδιο ανεδαφικό. Με τον έλεγχο µια λίστας καταγεγραµµένων κρίσιµων
στοιχείων αποφεύγεται η χρήση µιας στρατηγικής που θα παρουσιάζει ευκολία στον
αντίπαλο να την ανατρέψει και θα αποµακρύνει από το στόχο που ζητάται να
επιτευχθεί µέσω της διαπραγµάτευσης.
Τα στοιχεία που θα ελεγχθούν µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Αυτά
που αφορούν το αντικείµενο της διαπραγµάτευσης και αυτά που αφορούν τον
αντίπαλο ως πρόσωπο ή ως εκπρόσωπο κάποιου φορέα. Για την πρώτη κατηγορία
είχαν συλλεχθεί νωρίτερα δεδοµένα που αφορούσαν τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά
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του

αντικειµένου διαπραγµάτευσης

και τις

δυνατότητες

του αντιπάλου

να

προχωρήσει σε συµβιβασµούς. Εάν παρατηρηθεί ότι οι αρχικές θέσεις της άλλης
πλευράς διαφέρουν σηµαντικά από αυτά που είχαν υποτεθεί τότε κρίνεται αναγκαία η
χάραξη µιας άλλης στρατηγική. Ενδέχεται µια υποθετικά ήπια στάση µε τα δεδοµένα
της άλλης πλευράς να καταστεί ακραία όταν υπεισέλθουν οι παράµετροι του
αντιπάλου. Όπως είναι εύκολα κατανοητό, σε µια τέτοια περίπτωση, ανατρέπεται
τόσο το περιεχόµενο όσο και το ύφος που προβάλλεται στη διαπραγµάτευση. Η
δεύτερη κατηγορία αφορά το πρόσωπο του αντιπάλου διαπραγµατευτή. Τα
χαρακτηριστικά του ενδέχεται να είναι διαφορετικά από τις αρχικές προβλέψεις ή να
εµφανίσει δυνάµεις και αδυναµίες άγνωστες εκ των προτέρων. Σε τέτοια περίπτωση,
το πλάνο θα πρέπει να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα. Πρέπει να τονισθεί ότι ο
έλεγχος δεν αποσκοπεί µόνο στην αντιµετώπιση δυσµενών αλλαγών δεδοµένων αλλά
και

στην

εµφάνιση

στοιχείων

που

µπορούν

να

αποτελέσουν

αντικείµενο

εκµετάλλευσης στην πορεία προς την επιτυχία. Βέβαια, σε περίπτωση που η φάση
του σχεδιασµού αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχής και δεν υπάρχουν αποκλίσεις από τα
αρχικά δεδοµένα, συνεχίζει να εφαρµόζεται το αρχικό πλάνο.
Όπως προαναφέρθηκε, η φάση του ελέγχου µπορεί να υλοποιηθεί σιωπηρά κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας µε την πρόκληση µιας παύσης για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα. Για έναν επιτυχηµένο διαπραγµατευτή, η διαδικασία του ελέγχου δε γίνεται
µόνο µία φορά αλλά αποτελεί µια συνεχή διαδικασία που συνοδεύσει κάθε άλλη φάση
και επικυρώνει την επιτυχή έκβασή της. Στην πραγµατικότητα, η δηµιουργία µιας
παύσης αποτελεί µια τεχνική, η ανάπτυξη της οποίας µπορεί να προσφέρει σηµαντικά
οφέλη και να οδηγήσει τη διαδικασία προς την επιθυµητή κατεύθυνση. Η γνώση του
σωστού χρόνου και του τρόπου για τη δηµιουργία αυτής της παύσης προικίζει το
διαπραγµατευτή µε µία αύρα αυτοκυριαρχίας και εµπιστοσύνης ενώ, ταυτόχρονα, του
δίνει τον έλεγχο των κρίσιµων σηµείων της διαπραγµάτευσης.
Στις περισσότερες διαπραγµατεύσεις δηµιουργείται µια συναισθηµατική φόρτιση
που προκαλείται από την ένταση της στιγµής και την επιθυµία για επιτυχία. Η
δηµιουργία της παύσης αποτελεί µια µέθοδο τήρησης των συναισθηµατικών
αποστάσεων και σηµαίνει απλώς την αναστολή των διαπραγµατεύσεων για ένα
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µέχρι να µπουν τα δεδοµένα σε σειρά. Ιδιαίτερη
σηµασία έχει ο τρόπος µε τον οποίο θα ζητηθεί η παύση από τον αντίπαλο. ∆εν
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πρέπει να λησµονείται το γεγονός ότι ο αντίπαλος σε καµία περίπτωση δε θα το
επιθυµούσε από τη στιγµή που νιώσει ότι έχει πλεονέκτηµα ή ότι το δικό του πλάνο
επιβεβαιώνεται. Ανάλογα µε την περίσταση ο τρόπος ποικίλλει από µια απλή πρόταση
ώστε

να

συνεχισθεί

η

διαδικασία

αργότερα

µέχρι

την

πρόφαση

ότι

ο

διαπραγµατευτής δεν είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη λήψη της απόφασης και
απαιτείται η έγκριση ενός τρίτου προσώπου.
Ιδιαίτερη σηµασία έχει το σηµείο που θα επιλεχθεί για να υλοποιηθεί η παύση.
Γενικότερα, η τεχνική αυτή θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε κάθε κρίσιµη στιγµή για
να επανεξεταστεί η πορεία της διαπραγµάτευσης ή όταν απαιτείται η συµφωνία σε
οποιοδήποτε στοιχείο. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη όταν ο διαπραγµατευτής
αισθάνεται πίεση ή άγχος. Ανάλογα µε το σηµείο και την αιτία της παύσης θα
καθοριστεί και η χρονική διάρκειά της.
Βέβαια, παύση δεν απαιτείται µόνο για την αυτή πλευρά αλλά και για τον
αντίπαλο. Η ένταση και η φόρτιση της διαπραγµάτευσης µπορεί να οδηγήσει την
άλλη πλευρά σε µη ορθολογική σκέψη και παραλογισµούς. Κρίνεται επιβεβληµένη η
διάγνωση τέτοιων καταστάσεων και η πρόκληση της στάσης ώστε ο αντίπαλος να
επανέλθει στην πρότερη συµπεριφορά αξιολογώντας ο ίδιος τα δεδοµένα του.
Η φάση του ελέγχου αποτελεί µία φάση ιδιάζουσας σηµασίας. Αυτή προκύπτει
από το γεγονός ότι µπορεί να βρει εφαρµογή σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας
και να προκαλέσει ανατροπή της πορείας. Ο διαπραγµατευτής θα πρέπει να γνωρίζει
καλά πότε να την υλοποιήσει αλλά και τον τρόπο να την αξιοποιήσει ώστε να
οδηγείται στο στόχο του.
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4. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ

Η προσέγγιση µέσω αµοιβαίων υποχωρήσεων αποτελεί το κυρίως µέρος της
διαπραγµατευτικής διαδικασίας. Στη διάρκεια αυτής γίνεται προσπάθεια ώστε να
επιτευχθεί το µέγιστο των υποχωρήσεων του αντιπάλου και βρίσκουν εφαρµογή οι
στρατηγικές που σχεδιάστηκαν στα προηγούµενα βήµατα. Στο σηµείο αυτό της
διαπραγµάτευσης είναι πλέον γνωστά όλα τα στοιχεία που ενδέχεται να φανερώσει ο
ένας διαπραγµατευτής στον άλλο και εφαρµόζονται τακτικές που θα έχουν ως
αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη προσέγγιση του προσδοκώµενου αποτελέσµατος.
Η επιλογή της τακτικής που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να γίνεται µε κριτήριο τα
δεδοµένα που συλλέχθηκαν τόσο όσον αφορά το αντικείµενο της διαπραγµάτευσης
όσο και τον αντίπαλο διαπραγµατευτή. Βέβαια, ο έλεγχος παίζει σηµαντικό ρόλο και
σε

αυτή

την

περίπτωση

αφού

θα

πρέπει

συνεχώς

να

εξετάζεται

η

αποτελεσµατικότητα των ενεργειών του διαπραγµατευτή. Σε περίπτωση που η
επιλεγµένη τακτική δεν αποδίδει, θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές για να
επιτευχθεί ο στόχος. Παρά ταύτα, δε θα πρέπει να συγχέονται στρατηγικές καθόσον
τότε µπορεί να προβληθεί µια εικόνα αστάθειας, αναποφασιστικότητας και µη σωστής
οργάνωσης που θα προκαλέσει τα αντίθετα από τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα
αποτελώντας όπλο στα χέρια του αντιπάλου.
Στη συνέχεια παρατίθενται και αναλύονται ορισµένες στρατηγικές που δύνανται
να εφαρµοστούν κατά περίπτωση.

•

Τακτική Ρώσικου Μετώπου
Η τακτική αυτή εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου αντικείµενο διαπραγµάτευσης
αποτελεί µια σειρά ζητηµάτων και όχι ένα µεµονωµένο. Υλοποιείται κατά τη
χρονική στιγµή κατά την οποία έχει ήδη επιτευχθεί συµφωνία για ένα ή
παραπάνω ζητήµατα. Ο διαπραγµατευτής ισχυρίζεται ότι εάν δε συµφωνήσει ο
αντίπαλος

στο

εν

λόγω

θέµα

θα

πρέπει

να

αναθεωρηθούν

όλα

τα

συµφωνηθέντα. Η δήλωση αυτή προκαλεί ιδιαίτερη πίεση στην άλλη πλευρά.
Κάθε διαπραγµάτευση αποτελεί µια επίπονη και ενεργειοβόρα διαδικασία και
καµία από τις δύο πλευρές δε θα ήταν διατεθειµένη να επανεξετάσει ζητήµατα
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που έχουν καταλήξει σε ένα ευνοϊκό ή έστω αποδεκτό αποτέλεσµα. Σε αυτή τη
βάση, η αντίπαλη πλευρά είναι αναγκασµένη είτε να συµφωνήσει είτε να
ξαναυποστεί την πρότερη διαδικασία αφού, ουσιαστικά, η διαπραγµάτευση
ξανατίθεται σε µηδενική βάση. Για την επιτυχία της τακτικής είναι αναγκαία η
αιτιολόγηση της συσχέτισης του εν λόγω ζητήµατος µε τα προηγούµενα
συµφωνηθέντα που θα δικαιολογεί τη στάση του διαπραγµατευτή. Σε
διαφορετική περίπτωση, η ενέργεια θα εκληφθεί ως µία προσπάθεια εκβιασµού,
και µάλιστα όχι ιδιαίτερα ισχυρού, που θα βαρύνει το κλίµα και θα κάνει πιο
επιφυλακτικό τον αντίπαλο.

•

Τακτική της Συσχέτισης
Στα ίδια πλαίσια µε την προηγούµενη στρατηγική κινείται και αυτή της
συσχέτισης. Εφαρµόζεται όταν υφίσταται σειρά ζητηµάτων µεταξύ των οποίων
υπάρχει µιας µορφής σχέση. Ο διαπραγµατευτής επιλέγει να εξαρτήσει τη
συµφωνία στο υπό διαπραγµάτευση ζήτηµα µε άλλα τα οποία δεν έχουν ακόµα
εισέλθει στη διαδικασία. Πέρα από τους περιορισµούς που δηµιουργούνται στον
αντίπαλο, δίνεται η ευκαιρία για επιτυχία στα επόµενα ζητήµατα τα οποία,
πιθανόν, να είναι και σηµαντικότερα. Μέσα από ένα σωστό σχεδιασµό µπορεί να
γίνει µία παραχώρηση η οποία να είναι σχετικά αµελητέα σε σχέση µε τα οφέλη
σε άλλα θέµατα. Η βάση της τακτικής αυτής είναι η πηγαία ανάγκη των
ανθρώπων να είναι λογικοί. Έτσι, ο αντίπαλος δε θα επιδιώξει την παραχώρηση
µόνο της αυτής πλευράς σε όλα τα ζητήµατα. Βέβαια, ο διαπραγµατευτής θα
πρέπει να είναι προετοιµασµένος για µία ενδεχόµενη αντίστροφη πρόταση από
την άλλη πλευρά που θα προτείνει δικιά της συναίνεση στο πρώτο ζήτηµα και
αποδοχή της θέσης της στα υπόλοιπα.

•

Τακτική Ατοµικής Βόµβας
Η τακτική αυτή εφαρµόζεται κυρίως όταν η εξάρτηση του αντιπάλου και η
ανάγκη για συµφωνία είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη της αυτής πλευράς.
Κινείται στη βάση της απειλής για µη επίτευξη συµφωνίας και πιθανόν απόρριψης
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κάθε µελλοντικής προσπάθειας συνεργασίας. Όταν ο αντίπαλος έχει δεσµεύσεις
και την αναγκαιότητα της σύµπλευσης θα βρεθεί στη δεινή θέση του αδιεξόδου
και θα αναγκαστεί να συµπράξει. Αποτελεί µία σαφώς επιθετική τακτική που θα
προκαλέσει δυσφορία και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνεται σε επιλεγµένα
θέµατα και µε ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει να έχει εξεταστεί εκ των προτέρων
ο βαθµός εξάρτησης του αντιπάλου και να έχουν αναζητηθεί οι πιθανές
εναλλακτικές λύσεις που θα έχει. Σε περίπτωση λάθους εκτίµησης πιθανότατα θα
τερµατιστεί

η

διαπραγµάτευση

χωρίς

όφελος

για

το

διαπραγµατευτή.

Παράλληλα, είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ότι θα προκληθεί δυσχέρεια στις
σχέσεις των δύο πλευρών που µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη
µελλοντική συνεργασία παρά τη σύγχρονη συµφωνία.

•

Τακτική των Επαναλήψεων
Η τακτική των επαναλήψεων εφαρµόζεται για ένα δεδοµένο ζήτηµα και εφόσον
ο αντίπαλος εµφανίσει µια αρχική άρνηση. Η συνεχής επανάληψη ενός
αιτήµατος, µερικές φορές, οδηγεί σε υποχώρηση της άλλης πλευράς. Το
παραπάνω µπορεί να συµβεί είτε λόγω εκνευρισµού είτε εξαιτίας της διάγνωσης,
από την πλευρά του αντιπάλου, ότι για να υπάρξει πρόοδος στη διαδικασία θα
πρέπει να υποχωρήσει στο εν λόγω ζήτηµα. Βέβαια, και η χρήση της τακτικής
αυτής εγκυµονεί κινδύνους. Ενδέχεται ο αντίπαλος να µη µπορεί να υποχωρήσει
λόγω προσωπικών περιορισµών και τότε η δηµιουργηθείσα ένταση θα αποβεί εις
βάρος της συνέχειας της διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, είναι σηµαντική η σωστή
προετοιµασία και ο σχεδιασµός που θα προσφέρει γνώση επί όλων των στοιχείων
που δύνανται να προκαλέσουν πρόσθετα προβλήµατα κατά την εφαρµογή της
τακτικής.

•

Τακτική της Κατά Μέτωπο Επίθεσης
Αποτελεί µία ακόµα επιθετική τακτική που βασίζεται στον αιφνιδιασµό του
αντιπάλου. Κατά την εφαρµογή της γίνεται πρόταση για συγκεκριµένη
υποχώρηση

της

άλλης

πλευράς

µε

όφελος

την

άµεση

συµφωνία.
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αποφασιστικότητα αλλά και η προοπτική της λήξης της διαπραγµάτευσης χωρίς
τη µεσολάβηση του πλάνου που είχε καταστρωθεί µπορεί να προκαλέσει άγχος
στον αντίπαλο. Είναι πιθανό, σε µια τέτοια περίπτωση, να αναζητήσει αυτός την
παύση που θα του επιτρέψει να αξιολογήσει την κατάσταση. Βέβαια, θα πρέπει ο
διαπραγµατευτής να είναι σίγουρος ότι η πρόταση που κάνει είναι συµφέρουσα
για τον ίδιο ή το φορέα που εκπροσωπεί. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι
διαπραγµατευτές είναι προετοιµασµένοι για µία σκληρή και επίπονη διαδικασία. Η
προοπτική της άµεσης διευθέτησης του ζητήµατος µπορεί να προκαλέσει
έκπληξη

και

πανικό

προς

όφελος

της

αυτής

πλευράς.

Επιπλέον,

ο

διαπραγµατευτής θα πρέπει να είναι έτοιµος και για µία ενδεχόµενη αντιστροφή
της

κατάστασης,

ειδικά

όταν

έχει

να

αντιµετωπίσει

έναν

ικανό

και

προετοιµασµένο αντίπαλο. Η πρόταση µπορεί να προκαλέσει µία αντιπρόταση
του ιδίου ύφους την οποία θα πρέπει να έχει προβλέψει πως θα αντιµετωπίσει.

•

Τακτική του Απλού Αποστολέα
Η τακτική αυτή βασίζεται στη δήλωση της εξάρτησης από µία δεδοµένη
µεταβλητή η οποία έχει µεταβιβαστεί στο διαπραγµατευτή χωρίς να του
προσφέρεται η δυνατότητα να τη µεταβάλλει. ∆ια µέσου αυτής της οδού παύει η
ευθύνη για τη διαµόρφωση της πρότασης ενώ, παράλληλα, παρέχεται η
δυνατότητα υποχώρησης χωρίς τη δηµιουργία κινδύνου πιστότητας για το
πρόσωπο που διαπραγµατεύεται. Η συγκεκριµένη τακτική, βέβαια, θα πρέπει να
χρησιµοποιείται µε ιδιαίτερη προσοχή και φειδώ καθόσον η αντίπαλη πλευρά
µπορεί να θεωρήσει ανούσια τη διεξαγόµενη διαδικασία αφού ο διαπραγµατευτής
δε δύναται να εκπροσωπήσει το σύνολο των παραγόντων που συνθέτουν τη
φίλια πλευρά. Παράλληλα, ενδέχεται να µην έχει ιδιαίτερα αποτελέσµατα εφόσον
ο αντίπαλος αντιπαρέλθει τη συναισθηµατική φόρτιση και αδιαφορήσει για τις
διαφαινόµενες ενδογενείς πιέσεις που υφίστανται για τον άλλο εκπρόσωπο.
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•

Τακτική της Σε Βάθος Άµυνας
Η τακτική της σε βάθος άµυνας βασίζεται στον ισχυρισµό ότι τα προτεινόµενα
από την αυτή πλευρά αποτελούν πάγια τακτική του φορέα που εκπροσωπείται.
Αυτό δείχνει στον αντίπαλο ότι θα πρέπει να συµµορφωθεί µε τα καθιερωµένα.
Βέβαια, για την αποτελεσµατική εφαρµογή της εν λόγω τακτικής επιβάλλεται να
υφίσταται σειρά προϋποθέσεων. Συγκεκριµένα, υπάρχει άµεση συσχέτιση της
επιτυχίας της µεθόδου µε το συσχετισµό δυνάµεων και το βαθµό εξάρτησης των
αντιπάλων πλευρών. Είναι προφανές, ότι για τη βαρύτητα του ισχυρισµού της
πάγιας τακτικής θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη η εξάρτηση του αντιπάλου από
την πλευρά που εφαρµόζει την τακτική σε σχέση µε το αντίστροφο. Σε
διαφορετική περίπτωση, η άλλη πλευρά θα αγνοήσει τη δήλωση και θα κινηθεί
στα πλαίσια που η δικιά της πάγια τακτική κινείται.

•

Τακτική της Σιωπής
Η τακτική της σιωπής εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου η πρόταση ή η
αντιπρόταση της άλλης πλευράς δεν κρίνεται ικανοποιητική. Με το άκουσµα ή
γενικότερα τη γνωστοποίηση αυτής ακολουθεί µακράς διαρκείας σιωπή που
προδίδει τη δυσαρέσκεια και δηµιουργεί µιας µορφής ψυχολογική πίεση. Οι
περισσότεροι διαπραγµατευτές και ιδιαίτερα οι λιγότερο έµπειροι προχωρούν σε
επιπλέον υποχωρήσεις όταν αντιµετωπίζουν τη σιωπή. Βέβαια, κατά την
εφαρµογή της τακτικής αυτής ελλοχεύει ο κίνδυνος να χρησιµοποιηθεί η σιωπή
εναντίον αυτού που την εφάρµοσε. Σε τέτοια περίπτωση, ο διαπραγµατευτής θα
πρέπει να είναι έτοιµος και να υπεραµυνθεί των λόγων που τον οδήγησαν στην
αυτή συµπεριφορά.

•

Τακτική των Χρονικών Περιορισµών
Η τακτική αυτή βασίζεται στην εξαρχής θέση χρονικών ορίων για τη διεξαγωγή
και επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης. Η µεταφορά της πίεσης στην
αντίπαλη πλευρά δύναται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την αυτή πλευρά. Τα
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δεδοµένα που τίθενται ενθαρρύνουν τα µέρη να συγκεντρωθούν σε δηµιουργικό
διάλογο και να αποφευχθούν ανούσιες και περιττές δηλώσεις. Παράλληλα,
γίνεται αντιληπτό ότι είναι αναγκαίο να γίνουν υποχωρήσεις και µάλιστα σε
σύντοµο

χρονικό

διάστηµα

καθόσον,

σε

διαφορετική

περίπτωση,

η

διαπραγµατευτική διαδικασία θα αποβεί άκαρπη. Τέλος, η τακτική αυτή θα
αιφνιδιάσει τον αντίπαλο καθώς θα του ανατρέψει το πλάνο που είχε πρότερα
φτιάξει αφού θα αλλάξει η µεταβλητή του χρόνου, µε αποτέλεσµα να µειωθούν
οι πιθανότητες για επιτυχή προς την αντίπαλη πλευρά έκβαση. Οφείλει να
σηµειωθεί η αναγκαιότητα να τεθούν οι χρονικοί περιορισµοί κατά την έναρξη
της διαδικασίας και όχι στη διάρκεια αυτής καθώς, σε διαφορετική περίπτωση,
ενδέχεται να αµφισβητηθεί η αλήθεια αυτών.

•

Τακτική «Σαλαµιού»
Η τακτική αυτή εφαρµόζεται µετά την ολοκλήρωση µιας σειράς θέσεων του
αντιπάλου. Συγκεκριµένα, η αντίπαλη πλευρά αφήνεται πρώτη να εκφράσει τις
προτάσεις και τις ιδέες της. Μετά το πέρας της φάσης, η αυτή πλευρά ζητά
πλήρη αξιολόγηση και εξέταση των ισχυρισµών του αντιπάλου σχετικά µε το
πακέτο των θέσεων του. Σε πολλές περιπτώσεις, ο αντίπαλος, µόνο και µόνο για
να αποφύγει µια δύσκολη διαδικασία αιτιολόγησης και παρουσίασης στοιχείων
δέχεται να αναθεωρήσει τη θέση του. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνεται και για
τον τρόπο και το ποιόν των επεξηγηµατικών ερωτήσεων που θα γίνουν.
Ελλοχεύει ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι οι απορίες που τίθενται είναι ανούσιες,
γεγονός που θα προκαλέσει την όξυνση της κατάστασης.

•

Τακτική της Κατά Μέτωπο Επίθεσης
Η τακτική της κατά µέτωπο επίθεσης αποτελεί µια ιδιάζουσα µορφή τακτικής που
δύναται να εφαρµοστεί κατά περίπτωση στη διάρκεια µιας διαπραγµάτευσης. Η
εφαρµογή της εστιάζεται σε µία συγκεκριµένη πρόταση του διαπραγµατευτή,
αποδοχή της οποίας θα σηµάνει την άµεση ολοκλήρωση της διαδικασίας µε
δεδοµένο όφελος για την άλλη πλευρά. Ο τρόπος που θα γίνει η εν λόγω
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πρόταση είναι ουσιαστικά αυτός που ορίζει την τακτική. Η πίεση που ασκείται
µέσω της επιτακτικής έκφρασης δύναται να ωθήσει τον αντίπαλο να δεχτεί την
προσφορά. Αν και κατά το τελευταίο στάδιο της υλοποίησης της, δηλαδή την
έκφρασή της, η διαδικασία φαίνεται να διακρίνεται από αυθορµητισµό, πρέπει να
είναι σωστά σχεδιασµένη σε κάθε λεπτοµέρεια της. Συγκεκριµένα, οφείλει ο
διαπραγµατευτής να έχει προγραµµατίσει το χρόνο, τις συνθήκες και το
περιεχόµενο της πρότασης που θα κάνει ώστε να είναι συµφέρουσα για την αυτή
πλευρά και να προσφέρει ανταλλάγµατα που θα είναι, ή τουλάχιστον θα
φαίνονται, ελκυστικά για τον αντίπαλο. Στο δεδοµένο αυτό πλαίσιο, επιπλέον
κίνητρο αποτελεί η διαφαινόµενη δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η
οποία, όπως προαναφέρθηκε, είναι επίπονη και κουραστική. Το δέλεαρ της λήξης
της διαπραγµάτευσης συνδυαζόµενης µε οφέλη µπορεί να ωθήσει την αντίπαλη
πλευρά προς την προτεινόµενη κατεύθυνση. Βέβαια, αντίστοιχα τέτοιες
προτάσεις µπορούν να γίνουν και από τον αντίπαλο διαπραγµατευτή. Για το λόγο
αυτό θα πρέπει να έχει εκ των προτέρων υλοποιηθεί ανάλογη προετοιµασία ώστε
η αντίδραση να διακρίνεται από ψυχραιµία και διαυγή σκέψη.

•

Τακτική του «Καλού και του Κακού»
Η εν λόγω τακτική εφαρµόζεται µόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η
διαπραγµάτευση διεξάγεται µεταξύ οµάδων και όχι µεµονωµένων ατόµων. Η
διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη, ένα ή περισσότερα άτοµαµέλη της διαπραγµατευτικής οµάδας εµφανίζονται µε υψηλές ως ακραίες
απαιτήσεις και ανυποχώρητα. Το γεγονός αυτό, συνήθως, οδηγεί τη διαδικασία
σε ένα αδιέξοδο καθόσον η αντίπαλη πλευρά αρνείται να ικανοποιήσει τις
παράλογες απαιτήσεις. Στο σηµείο αυτό αρχίζει η δεύτερη φάση, κατά την οποία
ένα άλλο µέλος της οµάδας, µε πιο λογικές θέσεις, εισέρχεται στη συζήτηση,
προς µεγάλη ανακούφιση των αντιπάλων, και προσπαθεί να πετύχει τη δεύτερη
κατά σειρά επιθυµητή κατάληξη. Οι πιθανότητες της εν λόγω τακτικής είναι
αρκετά µεγάλες καθόσον, παρότι θα έχει επιτευχθεί ο στόχος της αυτής πλευράς,
οι αντίπαλοι θα αισθανθούν ότι έχουν πετύχει και αυτοί έχοντας µειώσει τις
αρχικές απαιτήσεις. Παράλληλα, όµως, µε τα παραπάνω, η εν λόγω τακτική
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απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρµογή της καθώς υφίστανται κρίσιµα σηµεία
στα οποία µπορεί το αποτέλεσµα να καταλήξει στην αντίθετη πλευρά από την
επιθυµητή. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να προσεχθεί το µέγεθος των αρχικών
απαιτήσεων και ο χρόνος επέµβασης του δεύτερου µέλους. Αν οι αρχικές θέσεις
θεωρηθούν ιδιαίτερα ακραίες ενδέχεται να προκληθεί έντονη δυσαρέσκεια της
αντίπαλης πλευράς που θα οδηγήσει σε τερµατισµό της διαδικασίας χωρίς κανένα
όφελος. Το ίδιο αρνητικό αποτέλεσµα µπορεί να προκληθεί αν η παρέµβαση του
δεύτερου µέλους δε γίνει στον κατάλληλο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, όπως και
στις

προαναφερθείσες

τακτικές,

απαιτείται

προσεκτικός

και

λεπτοµερής

σχεδιασµός προς αποφυγή αρνητικών αποτελεσµάτων.

•

Τακτική Μείζονος Άµυνας σε ∆ευτερεύον Ζήτηµα
Η τακτική της µείζονος άµυνας σε δευτερεύον ζήτηµα δύναται να εφαρµοστεί,
όπως είναι προφανές και από τον τίτλο, σε διαπραγµατεύσεις που αφορούν
παραπάνω από ένα θέµατα ή ένα στο οποίο, όµως, εµπεριέχονται πολλές υπό
διαπραγµάτευση µεταβλητές. Ο διαπραγµατευτής µεγιστοποιεί τη σηµαντικότητα
ενός δευτερεύοντος ζητήµατος και πολεµά για την επίτευξή του. Όταν, τελικά,
επέλθει συµφωνία επί του θέµατος και έχει υποχωρήσει, τότε µπορεί να
ισχυρισθεί ότι έχει ήδη κάνει µια σηµαντική υποχώρηση και, για το λόγο αυτό,
απαιτεί

ανάλογη

συµπεριφορά

από

τον

αντίπαλο

εξασφαλίζοντας

την

ασθενέστερη αντίσταση του στο πραγµατικά σηµαντικό ζήτηµα. Επίσης,
εξασφαλίζεται η µειωµένη προσοχή του αντιπάλου στη συζήτηση των επόµενων
θεµάτων αφού θα πιστεύει ότι έχει ήδη συµφωνήσει σε αυτό που είναι µείζονος
σηµασίας για την αυτή πλευρά.

•

Τακτική Μεταφοράς της Πίεσης
Η εν λόγω τακτική, όπως προδίδει και η ονοµασία της, βασίζεται στη µεταφορά
της πίεσης στην αντίπαλη πλευρά. Κατά την εφαρµογή της ζητείται από την
αντίπαλη πλευρά να καθορίσει τις απαιτούµενες υποχωρήσεις ώστε να επέλθει
συµφωνία. Στη βάση της προδηλωθείσας ανάγκης των ανθρώπων να είναι δίκαιοι
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και λογικοί προκαλείται πίεση στην άλλη πλευρά που, συνήθως, οδηγεί στην
υλοποίηση υποχωρήσεων της. Παράλληλα, µεγάλος αριθµός ατόµων αδυνατεί να
ανταπεξέλθει στην αυξανόµενη πίεση και ωθούνται σε παραχωρήσεις που δε θα
έκαναν υπό άλλες συνθήκες.

•

Τακτική «Ανοιχτών Χαρτιών»
Η τακτική «ανοιχτών χαρτιών» εφαρµόζεται όταν οι διαπραγµατευτές έχουν
ξανασυναντηθεί σε προηγούµενες συζητήσεις και, για το λόγο αυτό, πιστεύουν
ότι έχει αναπτυχθεί µεταξύ τους µια «φιλική» σχέση. Κατά την εφαρµογή της
παρατίθενται πραγµατικά στοιχεία του διαπραγµατευτή και αποφεύγονται ψευδή
ή παραπλανητικά δεδοµένα. Σκοπός είναι η πρόκληση της ίδιας συµπεριφοράς
από τον αντίπαλο που δύναται πολύ γρήγορα στο ευνοϊκότερο αποτέλεσµα και
για τους δύο καθιστώντας εµµέσως τη διαπραγµάτευση µορφής «WIN – WIN».
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν η συγκεκριµένη τακτική εφαρµόζεται
από τον αντίπαλο διαπραγµατευτή καθόσον ενδέχεται να έχει σκοπό να γίνουν
πιστευτά παραπλανητικά στοιχεία.

Πέρα από τις προαναφερθείσες τακτικές υφίσταται και σειρά άλλων ή
παραλλαγές αυτών. Εφαρµόζονται αυτούσιες ή σε συνδυασµό µεταξύ τους ανάλογα
µε τα ισχύοντα δεδοµένα. Η επιλογή της µεθόδου και ο τρόπος εφαρµογής της
γίνονται από το διαπραγµατευτή και εξαρτώνται από το ύφος του ατόµου, τον
αντίπαλο, το υπό διαπραγµάτευση ζήτηµα και το σύνολο των παραγόντων που
συνθέτουν το εξωτερικό περιβάλλον. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί η ευελιξία µεταξύ
των µεθόδων και η εναλλαγή αυτών καθόσον τα δεδοµένα µεταβάλλονται συνεχώς
µέσω των τακτικών που εφαρµόζει ο αντίπαλος. Με βάση τα παραπάνω, ο έλεγχος
αποτελεί το σηµαντικότερο εργαλείο και όπλο που θα πρέπει να χρησιµοποιείται
συνεχώς από το διαπραγµατευτή.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η φάση της εξαγωγής των συµπερασµάτων ακολουθεί αυτής της προσέγγισης
που αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Εφόσον τα αντίπαλα µέρη έχουν
αναπτύξει τις θέσεις στη βάση των στρατηγικών που έχουν αποφασίσει να
ακολουθήσουν και να εφαρµόσουν, δηµιουργούνται οι συνθήκες για την υλοποίηση
µιας συµφωνίας που µπορεί να έχει αρκετά ή λιγότερα θετικά αποτελέσµατα για την
κάθε πλευρά. Βέβαια, η φάση αυτή έχει τη δική της ξεχωριστή σηµασία και, για το
λόγο αυτό, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται αναλόγως.
Πολλοί διαπραγµατευτές θεωρούν ότι η υλοποίηση της συµφωνίας είναι το
φυσιολογικό, αυτόµατο τελείωµα κάθε διαπραγµάτευσης. Η παραπάνω θεώρηση,
όµως, δεν είναι βάσιµη και, κατά συνέπεια, εγκυµονεί κινδύνους για το τελικό
αποτέλεσµα της διαδικασίας. Είναι επιβεβληµένη η αντιµετώπιση της ολοκλήρωσης
της διαπραγµάτευσης ως ένα ξεχωριστό βήµα. Αν αυτό παραβλεφθεί, ενδέχεται οι
διαπραγµατεύσεις να πάρουν ανεξέλεγκτο µάκρος.
Στα πλαίσια των προηγούµενων φάσεων, θα πρέπει να έχει επέλθει µιας µορφής
σύγκλιση των απόψεων. Ανάλογα µε τις ακολουθούµενες τακτικές, η αρχική
απόσταση σταδιακά µειώνεται και, πλέον, στην εν λόγω φάση, καλούνται οι δύο
πλευρές να βρουν το σηµείο συµφωνίας. Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται
επιβεβληµένη η ενεργοποίηση της διαδικασίας ελέγχου. Όπως αναφέρθηκε, ο έλεγχος
είναι µια δυναµική διαδικασία που ενεργοποιείται ανά τακτά διαστήµατα και,
οπωσδήποτε, όποτε µεταβάλλεται κάποια εκ των παραµέτρων που ορίζουν το προς
διαπραγµάτευση ζήτηµα ή όποτε νέα δεδοµένα εισέρχονται στη διαδικασία. Είναι
εύκολα κατανοητό ότι ο έλεγχος αποκτά ακόµα µεγαλύτερη σηµασία όσο προχωράει
η διαδικασία και φτάνει στην κορύφωση της σηµαντικότητάς του µετά την
ολοκλήρωση της φάσης της προσπάθειας προσέγγισης και ακριβώς προτού τα δύο
µέρη οδηγηθούν σε οριστικά συµπεράσµατα και ολοκλήρωση της συµφωνίας. Ο
έλεγχος µπορεί να υλοποιηθεί είτε σιωπηρά παρουσία της άλλης πλευράς είτε µε την
πραγµατοποίηση µιας βραχυχρόνιας παύσης για τον εν λόγω σκοπό, ανάλογα µε τα
εκάστοτε δεδοµένα.
Όλα

όσα

συζητήθηκαν

στην

προηγούµενη

φάση

οδηγούν

σε

κάποιο

συγκεκριµένο πόρισµα. Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του ελέγχου κρίνεται
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επιβεβληµένη

η

λεπτοµερής

καταγραφή

όλων

των

αποτελεσµάτων

των

προηγούµενων φάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να αµφισβητηθούν τα
πρότερα λεχθέντα και να είναι αναγκαία η επανάληψη της διαδικασίας.
Μέχρι το σηµείο στο οποίο πρόκειται να κλείσει η συµφωνία, οφείλει ο
διαπραγµατευτής να επιδιώκει µε πάθος τους στόχους του χρησιµοποιώντας το
προσωπικό του στυλ, σεβασµό και ευφυΐα. Κάτι ανάλογο θα πρέπει να πράξει και η
αντίπαλη πλευρά. Είναι δεδοµένο ότι ο καθένας γνωρίζει καλύτερα για τη δική του
πλευρά τι θεωρείται ωφέλιµο και τι όχι. Παρόλα αυτά, πριν υλοποιηθεί η συµφωνία,
οφείλει ο διαπραγµατευτής να βεβαιωθεί ότι έχει βρεθεί µια λύση που ικανοποιεί σε
κάποιο βαθµό και τις δύο πλευρές. Η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων της µίας
πλευράς και η απόρριψη των αντίστοιχων της άλλης µπορεί πρόσκαιρα να φαίνεται
ευεργετική, αλλά δε µπορεί να είναι αποτελεσµατική για το διαπραγµατευτή σε ένα
επιδιωκόµενο βάθος χρόνου. Άλλωστε, οι διαπραγµατεύσεις δεν πρέπει να είναι
κάποιο παιχνίδι µε ένα και µόνο αντικειµενικό στόχο, αλλά ένα βήµα για τη θεµελίωση
µακροχρόνιων σχέσεων. Σε κάθε συµφωνία, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο στοιχείο
που θα ωφελήσει την αντίπαλη πλευρά, σε τέτοιο βαθµό, ώστε να προκαλέσει την
επιθυµία της να ξαναβρεθεί µε την αυτή πλευρά σε επόµενη συνεργασία.
Ολοκλήρωση της συµφωνίας σηµαίνει, επίσης, ενεργοποίηση των θεµάτων που
τέθηκαν υπό διαπραγµάτευση. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οφείλεται να
διαπιστωθεί το κατά πόσο οι δύο πλευρές είναι ικανές να υλοποιήσουν τα
συµφωνηθέντα. Εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, τότε το σύνολο της διαδικασίας
δε µπορεί να φέρει κανένα αποτέλεσµα. Άλλωστε, δεν πρέπει να λησµονείται το
γεγονός ότι κάθε διαπραγµάτευση λαµβάνει χώρα µε σκοπό τη σύµπραξη δύο
πλευρών, κατά το δικό της τρόπο η καθεµία, για ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα που
θα επιφέρει οφέλη. Κατά συνέπεια, αν η συµφωνία δε µπορεί να υλοποιηθεί δεν έχει
καµία αξία.
Όπως αναφέρθηκε κατά την ανάλυση των φάσεων διαπραγµάτευσης, ενδέχεται
η διαδικασία της διαπραγµάτευσης να µην καταλήξει σε συµφωνία. Αυτό µπορεί να
λάβει χώρα εφόσον σε ένα ή περισσότερα ζητήµατα δε βρεθεί σηµείο στο οποίο και
οι δύο πλευρές να είναι σε κάποιο, ικανοποιητικό για τις ίδιες, βαθµό ωφεληµένες. Σε
µια τέτοια περίπτωση η διαπραγµατευτική διαδικασία ολοκληρώνεται προσωρινά ή
τελικά.
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Σε µια προσπάθεια γενίκευσης, αν πρόκειται να επέλθει συµφωνία, οφείλει ο
διαπραγµατευτής να βεβαιωθεί ότι η συµφωνία είναι θετική και για τις δύο πλευρές.
Αν πρόκειται να διακοπεί η διαδικασία, οφείλει να βεβαιωθεί ότι δε διαφεύγει κάποια
δυνατότητα επιτυχίας ενός αµοιβαία αποδεκτού αποτελέσµατος. Άλλωστε, η στιγµή
αυτή ενδέχεται να είναι η σηµαντικότερη επί του συνόλου που συνιστά τη
διαπραγµάτευση.
Ακόµα και στη φάση αυτή, ιδιαίτερο ρόλο διαδραµατίζει η γλώσσα του σώµατος
και η ανάλογη χρήση αυτής προς όφελος του διαπραγµατευτή. Συχνά, το κλείσιµο
µιας συµφωνίας σηµαίνει και τη φυσική προσέγγιση µε το πρόσωπο που εκφράζει το
αντίπαλο µέρος της διαπραγµάτευσης. Κλείσιµο της συµφωνίας σηµαίνει κλείσιµο της
απόστασης. Η απόσταση των στενών, προσωπικών σχέσεων (το άγγιγµα ή η
παραµονή σε απόσταση 15 µέχρι 45 εκατοστών) χρησιµοποιείται, συνήθως, µόνο για
προσωπικές, στοργικές επαφές. Όµως, καθόσον προσεγγίζεται η τελική συµφωνία,
ενδέχεται να λάβει χώρα µια ανάλογη προσέγγιση σε αυτή την απόσταση µε
πρωτοβουλία της αυτής ή της αντίπαλης πλευράς. Τα σηµάδια αποδοχής στη γλώσσα
του σώµατος διαφέρουν σηµαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ακριβές χρονικό
σηµείο στο οποίο προσεγγίζεται η σύµπτωση χαρακτηρίζεται πιο συχνά από ελαφρέ
ενδείξεις παρά από ακατάστατα ξεσπάσµατα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όσο
µεγαλύτερη είναι η συµφωνία τόσο πιο εκλεπτυσµένες είναι οι εκδηλώσεις τη στιγµή
που η άλλη πλευρά κάνει τη διανοητική δέσµευση να κλείσει τη συµφωνία.
Εφόσον επιτευχθεί συµφωνία, τότε ακολουθεί η φάση της αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων. Βέβαια, σε τέτοια περίπτωση, δεν πρέπει να λησµονηθεί ο
εορτασµός της επιτυχούς ολοκλήρωσης µιας επίπονης διαδικασίας. Συνίσταται η
πραγµατοποίηση καταστάσεων που θα δώσουν ξεχωριστή σηµασία στο γεγονός.
Εφόσον δεν επιτευχθεί συµφωνία, η µετέπειτα φάση της αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων αποκτά διαφορετική χροιά. Μετά τη διακοπή της διαδικασίας,
ελέγχεται το κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα σύγκλισης και, εφόσον κάτι τέτοιο
κρίνεται εφικτό, επαναλαµβάνεται η διαπραγµάτευση. Σε διαφορετική περίπτωση,
περατώνεται χωρίς κανένα αποτέλεσµα για καµία πλευρά.
Συνοψίζοντας, η ιδιαίτερη σηµασία της εν λόγω φάσης έγκειται στο γεγονός ότι
κλείνει την αυλαία της διαδικασίας παρουσία της αντίπαλης πλευράς. Επιτυχηµένη
θεωρείται εφόσον έχουν επιτευχθεί οφέλη για την αυτή πλευρά και, παράλληλα, η
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άλλη πλευρά νιώθει ότι έχει πετύχει το ίδιο. Η ικανότητα του καλού διαπραγµατευτή
ορίζεται από το κατά πόσο µπορεί να κάνει τον αντίπαλο να νιώσει ότι κέρδισε όταν
κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αποχωρεί από το τραπέζι της διαπραγµάτευσης γνωρίζοντας
ότι έχει κερδίσει και, παράλληλα, έχει βελτιώσει τη σχέση του µε την άλλη πλευρά.
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6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης της εξαγωγής συµπερασµάτων, που οριοθετεί
το τέλος του κυρίως τµήµατος της διαπραγµατευτικής διαδικασίας, λαµβάνει χώρα η
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Αυτή γίνεται χωρίς τη φυσική παρουσία της
αντίπαλης πλευράς και σκοπό έχει την αποτίµηση των πεπραγµένων µε σκοπό την
καλύτερη

αντιµετώπιση

παρόµοιων

καταστάσεων

στο

µέλλον.

Παράλληλα,

λαµβάνονται πληροφορίες για το βαθµό επίτευξης των προσδοκώµενων ώστε να
κριθεί η αποτελεσµατικότητα της διαπραγµατευτικής οµάδας.
Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων γίνεται ουσιαστικά σε δύο επίπεδα. Το πρώτο
αφορά την αρχή ή το φορέα τον οποίο εκπροσώπησε ο διαπραγµατευτής κατά τη
διαδικασία και το δεύτερο την αυτοκριτική του ίδιου του ατόµου. Η βαρύτητα και η
σηµασία των δύο είναι κατά βάση ίδια αν και διαφέρει στα πλαίσια του τρόπου και
του ύφους της κριτικής. Για το πρώτο επίπεδο, ο διαπραγµατευτής κρίνεται για το
βαθµό στον οποίο πέτυχε αυτά που του ανατέθηκαν σαν αποστολή από την
προϊσταµένη

αρχή,

επιβραβεύεται

για

την

επιτυχία

ή

αντίστοιχα

δέχεται

παρατηρήσεις. Σκοπός της υλοποίησης της εν λόγω κριτικής είναι η εύρεση του κατά
πόσο µπορεί το εν λόγω άτοµο να εκπροσωπήσει το φορέα και σε µελλοντικές
διαπραγµατεύσεις και η επισήµανση των λαθών που διέπραξε. Στο δεύτερο επίπεδο,
το άτοµο αναζητά τα σφάλµατα που φανέρωσαν αδυναµίες και βρίσκει τρόπους να
εξαλειφθούν.

Γενικότερα,

ο

αυτοκριτικός

απολογισµός

είναι

µια

από

τις

σπουδαιότερες δραστηριότητες που µπορεί να κάνει ο διαπραγµατευτής µετά από
κάθε τέτοια διαδικασία και ανεξάρτητα από το αποτέλεσµά της.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης ελέγχεται ο βαθµός επιτυχίας ή αντίστοιχα η
απόκλιση από τα αρχικά ζητήµατα. Οι παράµετροι που ελέγχονται όσον αφορά το
βαθµό επιτυχούς υλοποίησης τους είναι:

•

Ο στόχος της διαπραγµάτευσης

•

Το πλάνο της διαδικασίας

•

Τα χρονικά όρια
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Όπως είναι εύκολα κατανοητό, η σηµαντικότερη παράµετρος που ελέγχεται είναι
ο βαθµός στο οποίο επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι. Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη
φάση του σχεδιασµού, τίθενται συγκεκριµένοι στόχοι και όρια µέσα στα οποία, τα
πορίσµατα της διαδικασίας θεωρούνται επιτυχηµένα. Τα στοιχεία που ελέγχονται είναι
το κατά πόσο επιτεύχθηκε ο κύριος στόχος, οι συµπληρωµατικοί ή οι εναλλακτικές
λύσεις. Εφόσον τα αποτελέσµατα συµπίπτουν µε αυτά που είχαν σχεδιαστεί η
διαπραγµάτευση µπορεί να θεωρηθεί επιτυχηµένη. Σε περίπτωση που υφίσταται
απόκλιση εξετάζονται οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις και κρίνεται ο βαθµός στον
οποίο η τελική συµφωνία κρίνεται συµφέρουσα. Αν η συµφωνία κριθεί επιβλαβής για
το φορέα, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για αναζήτηση των αιτιών που οδήγησαν στο
εν λόγω αποτέλεσµα, µε σκοπό να αποφευχθούν ανάλογες καταστάσεις σε
µελλοντικές διαπραγµατεύσεις. Τα βήµατα της διαδικασίας θα πρέπει να αναλυθούν
ένα προς ένα και να βρεθεί το σηµείο εκείνο στο οποίο δεν είχε γίνει σωστός
σχεδιασµός µε αποτέλεσµα την αρνητική εξέλιξη.
Το δεύτερο στοιχείο που ελέγχεται είναι ο βαθµός απόκλισης από το σχεδιασµό.
Το πλάνο που υλοποιήθηκε κατά την πρώτη φάση, ενδεχοµένως, να ήταν δύσκολο
να εφαρµοστεί ή να αποδείχτηκε ανεδαφικό. Κατά τη διάρκεια της φάσης της
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων, κρίνεται και το κατά πόσο ο αρχικός σχεδιασµός
ήταν ορθός.
Το τελευταίο στοιχείο που ελέγχεται είναι η παράµετρος του χρόνου. Πιο
συγκεκριµένα, κατά τη φάση του σχεδιασµού τέθηκαν ορισµένα χρονικά όρια µέσα
στα οποία προϋπολογίστηκε ότι θα έπρεπε να επέλθει συµφωνία µε τα ανάλογα
θετικά αποτελέσµατα. Άλλωστε, µια ενδεχόµενη χρονική απόκλιση είναι ικανή να
καταστήσει ένα αρχικό θετικό αποτέλεσµα επιζήµιο για το φορέα που εκπροσωπεί ο
διαπραγµατευτής.
Η διαδικασία που αναλύθηκε παραπάνω θα πρέπει να αποτελεί µια συνεχή µορφή
άσκησης του διαπραγµατευτή. Στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων στις οποίες έχει
λάβει µέρος, θα πρέπει να επανεξετάσει το κάθε βήµα και να αναλύσει τις
εναλλακτικές δυνατότητες. Η σκέψη των διαφορετικών ενεργειών που θα µπορούσε
να είχε υλοποιήσει, σε συνδυασµό µε την εκτίµηση των ενδεχόµενων συνεπειών θα
αποτελούσαν σηµαντικό όπλο για µελλοντικές διαπραγµατεύσεις.

58

Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων Κεφάλαιο Γ: Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων σε σχέσεις WIN - LOSE

Συνοψίζοντας, ο απολογισµός των διαπραγµατεύσεων που δεν κατέληξαν καλά θα
βοηθήσει στην αναγνώριση των σφαλµάτων. Παράλληλα, ίσως προκύψει ότι η µη
ολοκλήρωση της συµφωνίας, ενδεχοµένως, να ήταν προτιµητέα. Άλλωστε, η
εµφάνιση κάποιου προβλήµατος κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης είναι,
συνήθως µια ένδειξη, ότι θα προκύψουν µεγαλύτερα προβλήµατα αν κλείσει η
συµφωνία. Ο αυτοκριτικός απολογισµός, όµως, είναι εξίσου σηµαντικός µετά τις
επιτυχηµένες διαπραγµατεύσεις όσο και µετά τις αποτυχηµένες. Ακόµη και µια
«κερδισµένη παρτίδα» έχει περιθώρια βελτίωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ WIN - WIN

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα σε
περιπτώσεις διαπραγµάτευσης WIN – WIN (νίκης – νίκης). Παράλληλα, ορίζεται η
ιδιαίτερη χροιά του εν λόγω είδους διαπραγµατεύσεων σε αντιπαράθεση και
συσχέτιση µε όσα παρατέθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο για τις διαπραγµατεύσεις
σε σχέσεις αλληλεξάρτησης τύπου WIN- LOSE. Η βασική διαφορά εντοπίζεται στο
γεγονός ότι στην προκειµένη περίπτωση τα στοιχεία που κερδίζει η µία πλευρά κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας, δεν αποτελούν απώλειες της άλλης. Το είδος αυτό της
διαπραγµάτευσης

δεν

είναι

τόσο

σπάνιο

όσο

µπορεί

κανείς

να

υποθέσει

αναλογιζόµενος προσωπικές εµπειρίες, αλλά υποβόσκει σε αρκετές διεργασίες χωρίς
όµως να γίνεται τόσο ξεκάθαρο όσο στις περιπτώσεις αλληλεξάρτησης WIN – LOSE.
Με την έννοια που χρησιµοποιείται συνήθως, µια διαπραγµάτευση νίκης – νίκης
(διαπραγµάτευση WIN – WIN) είναι µια συµφωνία προς αµοιβαίο όφελος, µια
συµφωνία που ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Στον ιδανικό κόσµο, οι µοναδικές
συµφωνίες που θα έπρεπε να γίνονται είναι συµφωνίες νίκης – νίκης. Πάντως, ακόµη
και στον πραγµατικό κόσµο, η τεράστια πλειοψηφία των διαπραγµατεύσεων κλείνει
µε συµφωνίες νίκης – νίκης.
Όπως προαναφέρθηκε, οι φάσεις της διαπραγµατευτικής διαδικασίας παραµένουν
οι ίδιες που αναλύθηκαν και στο προηγούµενο κεφάλαιο που αφορούσε τις σχέσεις
αλληλεξάρτησης WIN – LOSE. Μάλιστα, σε αρκετά σηµεία, οι απαιτούµενες ενέργειες
προς εκτέλεση είναι όµοιες αλλά, αντίστοιχα, σε αρκετά εντοπίζονται διαφορές
εξαιτίας των διαφορετικών αρχικών δεδοµένων.
Παρακάτω παρατίθεται η άποψη του συγγραφέα διαρθρωµένη στα πλαίσια των
φάσεων διαπραγµάτευσης που έχουν προαναφερθεί.
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1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

Η φάση της προετοιµασίας και του σχεδιασµού είναι εξέχουσας σηµασίας και
σπουδαιότητας, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση των διαπραγµατεύσεων σε
σχέσεις αλληλεξάρτησης τύπου WIN – LOSE. Αν και η χροιά του στόχου
διαφοροποιείται, παραµένει κεφαλαιώδους σηµασίας η προετοιµασία και ο σωστός
σχεδιασµός που θα επιτρέψει στο διαπραγµατευτή να ανταπεξέλθει µε τον πλέον
αποτελεσµατικό τρόπο σε καθεµία από τις επόµενες φάσεις. Το γεγονός της ύπαρξης
ενός κοινού ή παρόµοιου στόχου για τις δύο πλευρές δε συνεπάγεται τη δυνατότητα
επανάπαυσης του ατόµου και εναπόθεσης των προσδοκιών του στις ενέργεια και
προτάσεις της άλλης πλευράς. Βέβαια, ούτε το αντίθετο θα πρέπει να λαµβάνει χώρα.
Η έννοια της διαπραγµάτευσης WIN – WIN δε σηµαίνει την εγκατάλειψη των στόχων
του διαπραγµατευτή ή την πρόκληση ανησυχίας µήπως η άλλη πλευρά δεν κερδίσει
αυτά που επιζητά από τη διαπραγµάτευση. Η σκέψη της κάθε πλευράς θα πρέπει να
είναι γεµάτη από τα δικά της ενδιαφέροντα. Οφείλει να αφήνει στην άλλη πλευρά να
έχει ως πρώτο στόχο την κύρια ευθύνη της επιτυχίας των στόχων της.
Η φάση της προετοιµασίας και του σχεδιασµού θα πρέπει να κινηθεί στα πλαίσια
των άνωθεν διατυπωθέντων και χωρίζεται σε δύο υποφάσεις.
Η υποφάση της προετοιµασίας, σε γενικές γραµµές, κινείται στα ίδια πλαίσια που
ορίστηκαν και για τις περιπτώσεις διαπραγµατεύσεων µε σχέσεις αλληλεξάρτησης
τύπου WIN – LOSE. Στόχο αποτελεί η συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών για
τις ήδη αναφερθείσες κατηγορίες θεµάτων:

•

Το θέµα προς διαπραγµάτευση

•

Τις ανάγκες του ίδιου του διαπραγµατευτή

•

Τα χαρακτηριστικά της άλλης πλευράς.

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα αποτελέσουν τα εφόδια του διαπραγµατευτή
τόσο για την υποφάση του σχεδιασµού όσο και για τη µετέπειτα πορεία της
διαπραγµατευτικής διαδικασίας.
Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά µε το υπό διαπραγµάτευση ζήτηµα, η
σπουδαιότητα παραµένει η ίδια όπως και στο προηγούµενο κεφάλαιο. Κάθε στοιχείο
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που αφορά το αντικείµενο διαπραγµάτευσης µπορεί να ωφελήσει τη διαδικασία ενώ η
έλλειψή του να οδηγήσει σε λανθασµένα συµπεράσµατα και ενέργειες. Το γεγονός ότι
η άλλη πλευρά συλλέγει πληροφορίες για το ίδιο ζήτηµα οι οποίες θα γίνουν γνωστές
στην αυτή πλευρά στα πλαίσια µιας ακόλουθης διαδικασίας προς κοινό όφελος, δε θα
πρέπει να αποτελεί ελαφρυντικό για µειωµένη προσπάθεια. Ο διαπραγµατευτής για να
νιώθει δυνατός και να πετύχει τα µέγιστα δυνατά οφέλη θα πρέπει να έχει στην
κατοχή του το µέγιστο δυνατό όγκο πληροφοριών. Παράλληλα, ενδέχεται κάποια
στοιχεία, αν και θα είναι γνωστά στην άλλη πλευρά, να µη µεταφερθούν στην αυτή,
όχι λόγω κακής πρόθεσης αλλά γιατί µπορεί να θεωρηθούν ήσσονος σηµασίας και να
απορριφθούν. Άλλωστε, κάθε πλευρά, ανάλογα µε τα δικά της δεδοµένα προσδίδει
διαφορετική βαρύτητα σε κάθε επιµέρους στοιχείο που συνθέτει τη διαδικασία. Η
συλλογή των πληροφοριών γίνεται από τα ήδη γνωστά µέσα (βιβλία, εγχειρίδια,
συγγράµµατα/ εσωτερική πληροφόρηση/ εξωτερική πληροφόρηση). Κάθε στοιχείο
που συλλέγεται θα πρέπει να καταγράφεται για να κριθεί και, αν υφίσταται τέτοια
περίπτωση, να αξιοποιηθεί µαζί µε όλα τα υπόλοιπα. Κάθε ενέργεια απόρριψης
πληροφορίας, µετά από σύντοµη επεξεργασία κατά τη λήψη της, θα είναι
λανθασµένη και πιθανόν επιζήµια για το διαπραγµατευτή, αφού δεν είναι δυνατό να
έχει ξεκάθαρη εικόνα του προς διαπραγµάτευση ζητήµατος πριν την ολοκλήρωση του
«παζλ» όλων των δεδοµένων που το συνθέτουν.
Το δεύτερο στοιχείο προετοιµασίας αφορά τις ανάγκες του ίδιου του
διαπραγµατευτή και του φορέα που αυτός εκπροσωπεί. Η συλλογή των πληροφοριών
της εν λόγω κατηγορίας γίνεται µέσα από ανάλυση των δεδοµένων της αυτής
πλευράς. Η προσπάθεια πρέπει να εστιαστεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του
ατόµου από τη διαπραγµάτευση αλλά και τις αντίστοιχες του φορέα που εκπροσωπεί.
Οι πληροφορίες είναι αυτές που ουσιαστικά θα στοιχειοθετήσουν το στόχο της
διαπραγµάτευσης. Με βάση το δεδοµένο ότι αυτός που γνωρίζει καλύτερα αλλά και
θα ενδιαφερθεί για τις ανάγκες της αυτής πλευράς είναι ο ίδιος ο διαπραγµατευτής, η
διαδικασία οφείλει να είναι πλήρης και απολύτως επιτυχής.
Το τρίτο στάδιο της προετοιµασίας αφορά τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου
µέρους και µπορεί να χωριστεί σε δύο υποκατηγορίες, τα χαρακτηριστικά του φορές
που εκπροσωπείται και τα αντίστοιχα του διαπραγµατευτή. Τα στοιχεία που αφορούν
το φορέα που εκπροσωπείται κινούνται στο ίδιο πλαίσιο µε αυτά που συλλέγονται σε
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περιπτώσεις διαπραγµάτευσης τύπου WIN – LOSE. Τα ερωτήµατα που πρέπει να
απαντηθούν αφορούν το λόγο προσέλευσης στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, την
ισχύ µέσα στο περιβάλλον, τις δυνάµεις, τις αδυναµίες και τις πιθανές εξαρτήσεις.
Όπως είναι εύκολα κατανοητό, η συλλογή των πληροφοριών αυτών είναι αρκετά
δύσκολη καθώς δεν είναι εύκολο να συλλεχθούν µε αποτέλεσµα να είναι αναγκαίο να
καταφύγει ο διαπραγµατευτής σε υποθέσεις και συσχετισµούς. Όσον αφορά το
διαπραγµατευτή που εκπροσωπεί την άλλη πλευρά, τα δεδοµένα διαφοροποιούνται
σε σχέση µε αυτά που ορίστηκαν για την περίπτωση διαπραγµάτευσης µε σχέση
αλληλεξάρτησης τύπου WIN – LOSE. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν σχετίζονται µε
την αναγνώριση της καταλληλότητας, των γνώσεων και της εξουσίας αυτού να
κλείσει µια ενδεχόµενη συµφωνία. Η διαφορετικότητα που αναφέρθηκε παραπάνω
έγκειται στο γεγονός ότι η άλλη πλευρά δε δύναται να χαρακτηριστεί «αντίπαλη».
Κατά συνέπεια, όσο ικανότερος είναι ο διαπραγµατευτής τόσο πιο οµαλή και
εποικοδοµητική θα είναι η διαδικασία και, κατά συνέπεια, ευνοϊκότερα τα
αποτελέσµατα για την αυτή πλευρά.
Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, παραµένει κεφαλαιώδους σηµασίας η σωστή
καταγραφή των πληροφοριών που συλλέγονται, τόσο στο επίπεδο της ορθότητας
όσο και της πληρότητας.
Το σύνολο των στοιχείων που συλλέγονται κατά την προετοιµασία αξιοποιούνται
κατά το σχεδιασµό. Η υποφάση αυτή έχει ως στόχο να καθορίσει τα δεδοµένα και τα
όρια µέσα στα οποία θα κινηθεί η διαδικασία όσο και να προετοιµάσει για κάθε
ενδεχόµενη αλλαγή από το αρχικό πλάνο. Τα ερωτήµατα στα οποία ζητείται
απάντηση είναι τα κάτωθι:

•

Ο στόχος της διαπραγµάτευσης

•

Το πλάνο και οι τακτικές

•

Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης.

Η πλήρης οριοθέτηση και ο προσδιορισµός του στόχου της διαπραγµάτευσης
αποτελεί το σηµαντικότερο κοµµάτι της διαδικασίας του σχεδιασµού. Είναι προφανές
ότι, εφόσον το προσδοκώµενο αποτέλεσµα είναι σαφώς καθορισµένο, µπορούν να
γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες για την υλοποίηση του. Ένας κίνδυνος που
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ελλοχεύει στο εν λόγω ζήτηµα για την περίπτωση των διαπραγµατεύσεων µε σχέσεις
αλληλεξάρτησης τύπου WIN – WIN είναι να µη του δοθεί η απαιτούµενη βαρύτητα
στα πλαίσια της αντίληψης ότι το τελικό αποτέλεσµα θα είναι το καλύτερο δυνατό και
για τις δύο πλευρές. Όπως προαναφέρθηκε, ο κάθε διαπραγµατευτής θα πρέπει
πρώτος ο ίδιος να αναζητά το καλύτερο για τη δική του πλευρά. Σε περίπτωση που ο
ίδιος δεν αναγνωρίσει τις ανάγκες του και τις απαιτήσεις του από τη διαπραγµάτευση,
η διαδικασία δε µπορεί να στεφτεί µε επιτυχία. Ο στόχος της διαπραγµάτευσης θα
πρέπει να προκύψει µε βάση τα ζητούµενα για την αυτή πλευρά, τις ιδιαιτερότητες
της άλλης πλευράς, τα δεδοµένα της µεταξύ τους σχέσης και τους παράγοντες που
συνθέτουν το εξωτερικό περιβάλλον.
Εν συνεχεία, και µε σαφώς καθορισµένο το στόχο της διαπραγµάτευσης, τίθεται
η ανάγκη αναζήτησης του πλάνου και των τακτικών που θα ακολουθηθούν. Στην
περίπτωση της διαπραγµάτευσης τύπου WIN – LOSE µπορεί πιο εύκολα να γίνει
αντιληπτή η ανάγκη επιτυχίας της εν λόγω διαδικασίας καθόσον σχεδιάζεται ο τρόπος
µέσω του οποίου ο αντίπαλος διαπραγµατευτής θα συγκλίνει προς τα ζητούµενα από
την αυτή πλευρά. Παρά ταύτα, και στην περίπτωση που πραγµατευόµαστε στο
παρόν κεφάλαιο η ανάγκη είναι η ίδια. Ο στόχος που καθορίστηκε σαφώς παραπάνω
αποτελεί και την οδό για το καλύτερο αποτέλεσµα και για τις δύο πλευρές. Ενδέχεται,
η άλλη πλευρά να έχει θέσει διαφορετικό στόχο ανάλογα µε τα ερεθίσµατα και τα
δεδοµένα που έχει στη διάθεσή της. Ενδέχεται ακόµα και να έχει καταλήξει σε
διαφορετικό αποτέλεσµα βασιζόµενη σε αντίθετο τρόπο αξιολόγησης των ίδιων
δεδοµένων. Έχοντας ως γνώµονα τη βεβαιότητα ότι ο οριοθετηµένος στόχος
αποτελεί την ιδανικότερη λύση αναζητείται ο τρόπος που θα πειστεί η αντίπαλη
πλευρά να µεταβάλλει τον τρόπο προσέγγισής της. Στην περίπτωση που η
διαφορετικότητα εντοπίζεται σε έλλειψη δεδοµένων, οι δυσκολίες είναι περιορισµένες
και η µέθοδος δεδοµένη. Παρουσιάζοντας τα απουσιάζοντα στοιχεία είναι εύκολη η
σύγκληση των απόψεων. Εντονότερη δυσκολία παρουσιάζεται όταν η διαφορά
έγκειται στο διαφορετικό τρόπο θεώρησης των δεδοµένων. Στην περίπτωση αυτή
κρίνεται αναγκαία η αναζήτηση όλων των στοιχείων που θα µεταβάλλουν τον τρόπο
σκέψης της αντίπαλης πλευράς.
Βέβαια, όπως και στην περίπτωση των διαπραγµατεύσεων τύπου WIN – LOSE
οφείλει να γίνει προετοιµασία και για τη περίπτωση που η αυτή πλευρά έχει έλλειψη
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δεδοµένων, η οποία θα συµβάλλει στην καλύτερη αντιµετώπιση του ζητήµατος στην
µετέπειτα φάση του ελέγχου.
Αναλύοντας περαιτέρω τη διαδικασία του πλάνου και του σχεδιασµού,
υπεισέρχονται και παράµετροι όπως ο σχεδιασµός του περιβάλλοντος, του χώρου και
των ατόµων. Τα ζητήµατα αυτά δεν έχουν το ίδιο βάρος που έχουν στην περίπτωση
των διαπραγµατεύσεων τύπου WIN – LOSE. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, και µε
δεδοµένο ότι υφίσταται ο στόχος του κέρδους και των δύο πλευρών, το περιβάλλον
που θα δηµιουργηθεί θα πρέπει να µεταδίδει το αίσθηµα της οικειότητας.
Τέλος, σηµαντικό στοιχείο αποτελεί ο ορισµός του χρόνου διαπραγµάτευσης. Η
χρονική διάρκεια θα πρέπει να είναι τόση που θα απαιτηθεί για εκτενή ανάλυση των
απόψεων των δύο πλευρών αλλά όχι τόσο πολλή ώστε να κουράσει. Στον τοµέα αυτό
δεν

υφίσταται

διαφοροποίηση

σχετικά

µε

τη

διαπραγµάτευση

µε

σχέσεις

αλληλεξάρτησης τύπου WIN – LOSE.
Ανακεφαλαιώνοντας, η φάση της προετοιµασίας και του σχεδιασµού είναι εξίσου
σηµαντική στην περίπτωση των διαπραγµατεύσεων µε σχέση αλληλεξάρτησης τύπου
WIN – WIN όπως και σε αυτή του τύπου WIN – LOSE. Άλλωστε, µόνο ο σωστά
προετοιµασµένος διαπραγµατευτής µπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε µεταβολή και
δεδοµένο της διαδικασίας της διαπραγµάτευσης και, κατά συνέπεια, να πετύχει το
ευνοϊκότερο αποτέλεσµα.
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2. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η έναρξη της διαπραγµάτευσης αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη επαφή µεταξύ
των δύο µερών. Οι ιδιαιτερότητές της είναι αρκετές και εν πολλοίς δύνανται να
καθορίσουν το τελικό αποτέλεσµα της διαπραγµατευτικής διαδικασίας. Αρκετοί
διαπραγµατευτές, µη αναγνωρίζοντας τη σηµασία της, επισπεύδουν τις διαδικασίες µε
σκοπό να καταλήξουν γρήγορα στο σηµείο που αυτοί έχουν σχεδιάσει και στη
συµφωνία που έχουν οραµατιστεί. Η αλήθεια είναι ότι στη φάση αυτή τίθενται
ουσιαστικά οι βάσεις για τη µετέπειτα πορεία της διαδικασίας. Είναι η περίοδος εκείνη
που δίνεται η ευκαιρία για αναγνώριση και επαλήθευση των δεδοµένων που
συλλέχθηκαν κατά την προετοιµασία ώστε να καθοριστεί η στρατηγική που θα
ακολουθηθεί είτε ως συνέχεια αυτής που εκ των προτέρων ορίστηκε είτε ως µια νέα
µε βάση τα τροποποιηθέντα δεδοµένα.
Όπως και στην περίπτωση των διαπραγµατεύσεων µε σχέσεις αλληλεξάρτησης
τύπου WIN- LOSE, το σηµαντικότερο ρόλο παίζει η αποτελεσµατική ακρόαση.
Οφείλει ο διαπραγµατευτής να υπερπηδήσει όλα τα εµπόδια έναντι αυτής ώστε να
µπορέσει να χρησιµοποιήσει τα σωστά εφόδια στο δρόµο για την επίτευξη των
στόχων του.
Η έναρξη της διαπραγµάτευσης αποτελεί ουσιαστικά µια διερευνητική φάση όπου
κάθε πλευρά αναζητά να κατανοήσει τα στοιχεία που θα συνθέσουν τη συµπεριφορά
της άλλης. Για να µπορέσει ο διαπραγµατευτής να την καταστήσει αποτελεσµατική
οφείλει να ακολουθήσει τα κάτωθι:

•

Καθορισµός των ορίων και των αρχών της διαδικασίας
Ο διαπραγµατευτής θα πρέπει να καθορίσει τα όρια µέσα στα οποία θα κινηθεί η
διαπραγµατευτική διαδικασία. Μια πρόταση σχετικά µε τον τρόπο διενέργειας της
διαπραγµάτευσης θα δώσει την ευκαιρία να εµφανισθούν στοιχεία σχετικά µε τη
συµπεριφορά και τις προσεγγίσεις στις οποίες θα προχωρήσει η άλλη πλευρά.
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Αποφυγή γρήγορης έκφρασης των θέσεων
Όπως αναφέρθηκε και στην περίπτωση των διαπραγµατεύσεων µε σχέσεις
αλληλεξάρτησης

τύπου

WIN

–

LOSE

είναι

απαραίτητο

να

µάθει

ο

διαπραγµατευτής να ακούει την αντίπαλη πλευρά. Κάτι ανάλογο ισχύει και στην
εν λόγω περίπτωση. Ο διαπραγµατευτής προτείνεται να ωθήσει τη διαδικασία
ώστε να κατατεθούν πρώτα οι απόψεις του αντιπάλου. Άλλωστε, η πρόταση που
έχει διαµορφωθεί σαν προσχέδιο στη φάση του σχεδιασµού βασίζεται σε µία
σειρά υποθέσεων σχετικά µε τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις προτάσεις του
αντιπάλου. Η ακρόαση της αρχικής πρότασης της άλλης πλευράς θα δώσει την
ευκαιρία να εκτιµηθούν τα δεδοµένα της αρχικής υπόθεσης και να εκτιµηθεί το
κατά πόσο είναι προτιµότερο να εξελιχθεί η διαδικασία στο ίδιο πλάνο ή να
ανασχεδιαστεί στη φάση του ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, δε θα προκαλέσει
κανένα όφελος η γρήγορη έως βιαστική έκθεση των απόψεων της αυτής πλευράς
που ενδέχεται να καταστούν ανεδαφικές ενώ, παράλληλα, θα προκαλέσουν
δυσκαµψία όσον αφορά ενδεχόµενη απόφαση για αλλαγή στρατηγικής.

•

Προσεκτική ακρόαση των λεγόµενων της άλλης πλευράς
Κατά την έναρξη της διαπραγµάτευσης αποκτά βαρύνουσα σηµασία η
προσεκτική ακρόαση των απόψεων που διατυπώνονται από την άλλη πλευρά. Οι
αρχές της αποτελεσµατικής ακρόασης είναι οι ίδιες µε αυτές που αναφέρθηκαν
στο αντίστοιχο κεφάλαιο για τις διαπραγµατεύσεις τύπου WIN – LOSE.
Κάµπτοντας όλα τα στοιχεία που δυσχεραίνουν την αποτελεσµατική ακρόαση θα
είναι πιο εύκολη η αναζήτηση και αναγνώριση των αναγκών και των τρόπων
προσέγγισης των ζητηµάτων της αντίπαλης πλευράς.

•

∆ιεξαγωγή ερωτήσεων
Όσο η διαδικασία έκθεσης των θέσεων της αντίπαλης πλευράς λαµβάνει χώρα, ο
διαπραγµατευτής οφείλει να διεξάγει ερωτήσεις σχετικά µε τα λεγόµενα του
άλλου. Μέσα από τις ερωτήσεις θα γίνει πιο συγκεκριµένος ο τρόπος προσέγγισης
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της άλλης πλευράς αλλά, κυρίως, θα διαπιστωθεί η αλήθεια και ακρίβεια των
αρχικών υποθέσεων.

Όλα τα παραπάνω οφείλουν να βρίσκονται ως αρχές στο σχεδιασµό και στο
µυαλό του διαπραγµατευτή κατά την έναρξη της διαδικασίας. Βέβαια, καθώς η
διαπραγµάτευση εξελίσσεται στην πρώτη φάση της οφείλουν να τηρούνται και
κάποια επιπρόσθετα και πιο εξειδικευµένα στοιχεία:

•

Αποσαφήνιση των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων του αντιπάλου
Κατά τη διαδικασία της έκθεσης των θέσεων του αντιπάλου, θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται όλα τα εργαλεία για την αναζήτηση των σηµείων που τον
ενδιαφέρουν περισσότερο. Μέσα από ερωτήσεις και αποτελεσµατική ακρόαση,
θα πρέπει να αναζητηθούν όχι µόνο οι θέσεις του αλλά και οι ανάγκες του. Κατά
συνέπεια, ο διαπραγµατευτής θα πρέπει να αναζητά όχι µόνο τα προφανή που
του προσφέρει η άλλη πλευρά αλλά και τα αίτια που προκαλούν και εδραιώνουν
τις προτάσεις και θέσεις.

•

Αναζήτηση της αρχής
Πολλές φορές, η διαδικασία της διαπραγµάτευσης είναι ατέρµονη καθόσον δεν
έχει

αναγνωριστεί

η

αρχή

λήψης

αποφάσεων

της

κάθε

πλευράς.

Ο

διαπραγµατευτής οφείλει να αναγνωρίσει τον αντίπαλο και να εξασφαλίσει ότι
µπορεί να καταλήξει σε συµφωνία µαζί του χωρίς να αναζητηθεί έγκριση από
κάποιο άλλο άτοµο. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραπάνω δε λάβει χώρα,
ενδέχεται να σπαταληθεί ο χρόνος και η ενέργεια για µια διαδικασία η οποία δεν
δύναται να οδηγήσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Επιπρόσθετα, το ενδεχόµενο
του αποπροσανατολισµού καθόσον, πιθανότατα ο «εκπρόσωπος» της άλλης
πλευράς να κινηθεί σε πλαίσια διάφορα από αυτά που θα όριζε ο αρµόδιος για
την επίτευξη της συµφωνίας.
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Καθορισµός των περιορισµών και των προσδοκιών
Σε κάθε διαπραγµατευτική διαδικασία, κάθε µία από τις αντίπαλες πλευρές
προσέρχεται στο χώρο έχοντας συγκεκριµένες, σε κάποιο τουλάχιστον βαθµό,
προσδοκίες αλλά και περιορισµούς. Έστω και αν δεν έχει κινηθεί µε βάση τη
διαδικασία που αναφέρεται στο εν λόγω σύγγραµµα, έχει στοιχειοθετήσει ποιο
είναι το προσδοκώµενο αποτέλεσµα από τη διαδικασία, έστω και στην ιδανική
του µορφή. Παράλληλα, υφίσταται περιορισµούς, είτε άµεσους είτε έµµεσους
που επηρεάζουν τη συµπεριφορά και τις επιδιώξεις του σε µεγάλο ή µικρό βαθµό.
Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο κάθε διαπραγµατευτής, έχοντας ως στόχο την
κατάληξη σε συµφωνία, θα πρέπει να αναγνωρίσει τα παραπάνω στοιχεία και να
τα εντάξει στα πλαίσια των δεδοµένων που έχει. Η γνώση των προσδοκιών για το
αποτέλεσµα, καθώς και των περιορισµών της αντίπαλης πλευράς, θα του
επιτρέψει, στη µετέπειτα φάση του ελέγχου, να αναπροσαρµόσει το σχέδιο
δράσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγηθεί στην ιδανικότερη λύση.
Ενδεχοµένως, τα προαναφερθέντα στοιχεία να έχουν µεγαλύτερη βαρύτητα σε
περιπτώσεις διαπραγµατεύσεων τύπου WIN – LOSE, αλλά και στη περίπτωση
περί της οποίας ο λόγος έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την εξέλιξη και, κυρίως, την
κατάληξη της διαδικασίας.

•

Συλλογή πληροφοριών σχετικά µε εναλλακτικές λύσεις
Όπως αναφέρθηκε κατά την ανάλυση της φάσης του σχεδιασµού, στο σηµείο
αυτό έχουν ήδη διερευνηθεί κάποιες εναλλακτικές λύσεις σχετικά µε το τελικό
αποτέλεσµα εφόσον το ιδανικό δε δύναται να επιτευχθεί. Ο σχεδιασµός αυτός
βασίστηκε πάνω σε υποθέσεις και σε ενδείξεις µε βάση τη συλλογή πληροφοριών
που είχε προηγηθεί. Στη φάση που αναλύεται, πρέπει να συλλεχθούν τα στοιχεία
εκείνα που θα δείξουν το κατά πόσο οι εναλλακτικές διαδροµές µπορούν να
υλοποιηθούν, δηλαδή, στην πραγµατικότητα, να ελεγχθούν οι σχετικές υποθέσεις
και τα σχετιζόµενα στοιχεία. Με τη διαδικασία των ερωτήσεων θα πρέπει να
αξιολογηθούν τα δεδοµένα σχετικά µε άλλες λύσεις, ίσως όχι το ίδιο
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συµφέρουσες αλλά, σε κάθε περίπτωση, προτιµητέες από τη σύγκλιση απόψεων.
Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα αφορούν τόσο τα στοιχεία της άλλης
πλευράς όσο και τη διάθεση αυτής για απόκλιση από τις αρχικές προσδοκίες και
την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

Η φάση της έναρξης της διαπραγµάτευσης έχει περισσότερο διερευνητικό
χαρακτήρα. Στόχος του διαπραγµατευτή θα πρέπει να είναι η συλλογή στοιχείων
επαρκών για τη µετάβαση στη φάση του ελέγχου. Μέσα από αποτελεσµατική
ακρόαση και περιορισµένη έκφραση θα πρέπει να εξετάσει κάθε πτυχή και στοιχείο
του αρχικού του σχεδιασµού, ώστε µέσω της αξιολόγησης στη φάση του ελέγχου να
προχωρήσει σε ενέργειες που θα επιφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα στη
διαπραγµατευτική διαδικασία.
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3. ΕΛΕΓΧΟΣ

Μετά τη φάση της έναρξης της διαπραγµατευτικής διαδικασίας ακολουθεί η φάση
του

ελέγχου. Η

σηµασία της

συγκεκριµένης φάσης

στην περίπτωση

των

διαπραγµατεύσεων τύπου WIN – WIN δε διαφέρει σηµαντικά από αυτή που
προσδιορίστηκε για την περίπτωση των διαπραγµατεύσεων τύπου WIN – LOSE.
Αποτελεί, οµολογουµένως, κοµβικό σηµείο καθόσον αποτελεί το διάδροµο µέσω του
οποίου δύναται ο διαπραγµατευτής να οδηγηθεί από τα πρώτα αναγνωριστικά στάδια
στην επιτυχή κατάληξη της διαδικασίας, εφόσον ενεργήσει ορθά, ή στη µη επίτευξη
συµφωνίας εφόσον ενεργήσει λανθασµένα. Κατά συνέπεια, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
σηµασία σε αυτή και να µη γίνει προσπάθεια αποφυγής µέσα σε πνεύµα
ενθουσιασµού για επίτευξη γρήγορης ευνοϊκής συµφωνίας.
Η φάση του ελέγχου δύναται να χωριστεί σε δύο τµήµατα σύµφωνα µε τις
ενέργειες που γίνονται και το στόχο της κάθε υποφάσης. Συγκεκριµένα, αναλύεται
στην υποφάση της συλλογής και αξιολόγησης τόσο των νέων όσο και των αρχικών
δεδοµένων και στην υποφάση του επανασχεδιασµού της στρατηγικής που θα
ακολουθηθεί για το υπόλοιπο της διαδικασίας.
Στην πρότερη φάση της έναρξης της διαπραγµάτευσης, ολοκληρώνεται
ουσιαστικά η πρώτη έκθεση της κάθε πλευράς στην άλλη. Όπως προαναφέρθηκε, ο
διαπραγµατευτής όφειλε να έχει συλλέξει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα του
επιτρέψουν, την εν λόγω φάση, να αξιολογήσει τα αρχικά δεδοµένα, τις θέσεις και τις
στρατηγικές του. Είναι εύκολα κατανοητό ότι, εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει ήδη λάβει
χώρα, εµφανίζεται έντονη η δυσκολία να καταστεί επιτυχής η φάση του ελέγχου.
Όπως και στη αντίστοιχη φάση για τις περιπτώσεις διαπραγµάτευσης µε σχέση
αλληλεξάρτησης τύπου WIN – LOSE, τα στοιχεία που θα ελεγχθούν µπορούν να
χωριστούν

σε

δύο

κατηγορίες.

Αυτά

που

αφορούν

το

αντικείµενο

της

διαπραγµάτευσης και αυτά που αφορούν τον αντίπαλο ως πρόσωπο ή ως εκπρόσωπο
κάποιου φορέα. Με βάση το σχεδιασµό που είχε αρχικά γίνει ελέγχονται οι υποθέσεις,
τα συλλεχθέντα στοιχεία και οι προβλέψεις στα πλαίσια των σαφώς ισχυρότερων
δεδοµένων µιας ήδη διαµορφωµένης κατάστασης που αφορά το υφιστάµενο επίπεδο
και το προχωρηµένο στάδιο της διαπραγµάτευσης. Εφόσον δεν υπάρχουν αποκλίσεις
ή υφίστανται αλλά µπορούν να αξιολογηθούν ως αµελητέες τότε η στρατηγική δε
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διαφοροποιείται µε το δεδοµένο ότι δεν έχουν εµφανιστεί καινούρια στοιχεία τα
οποία αρχικά δεν είχαν ληφθεί υπόψη. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον
είτε τα υπάρχοντα στοιχεία έχουν εµφανιστεί να είναι αναληθή και, κατά συνέπεια, οι
υποθέσεις λανθασµένες και αβάσιµες είτε εφόσον νέα δεδοµένα τα οποία δεν είχαν
ληφθεί υπόψη κατά τον αρχικό σχεδιασµό έχουν παρουσιασθεί απαιτείται χάραξη
µιας νέας στρατηγικής στη δεύτερη φάση του ελέγχου.
Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η δεύτερη υποφάση έχει ουσιαστικά σηµασία µόνο
εφόσον έχει παρουσιαστεί η ανάγκη χάραξης νέας στρατηγικής µε δεδοµένη την
ύπαρξη αλλαγών στο αρχικό πλάνο. Η διαδικασία αποτελεί ουσιαστικά µια επανάληψη
του αρχικού σταδίου της προετοιµασίας και του σχεδιασµού µε µοναδική τη
διαφοροποίηση τριών σηµαντικών παραµέτρων. Αρχικά, ο χρόνος είναι σηµαντικά πιο
περιορισµένος απαιτώντας την οξυδέρκεια και την ευστροφία του διαπραγµατευτή
και, επιπρόσθετα, ο βαθµός στον οποίο γίνονται υποθέσεις ελαχιστοποιούνται
καθόσον τα δεδοµένα έχουν συλλεχθεί στα πλαίσια της προσωπικής εµπειρίας του
διαπραγµατευτή κατά τη διενέργεια των πρώτων φάσεων της διαπραγµατευτικής
διαδικασίας. Τρίτο, και ίσως σηµαντικότερο στοιχείο διαφοροποίησης είναι η
ελαχιστοποίηση της δυνατότητας επανελέγχου και επανασχεδιασµού εφόσον η νέα
στρατηγική καταστεί ανεπιτυχής και κριθεί λανθασµένη. Με βάση τα παραπάνω,
γίνεται εµφανής η σηµασία της σωστής αντιµετώπισης των δεδοµένων και η ορθή
χάραξη στρατηγικής στην εν λόγω φάση.
Η φάση του ελέγχου αποτελεί ουσιαστικά ένα «όπλο» στα χέρια του
διαπραγµατευτή. Η χρήση του µπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή δυσµενών
καταστάσεων ή σε γρήγορη και επιτυχηµένη ολοκλήρωση της διαπραγµατευτικής
διαδικασίας.
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4. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ

Η προσέγγιση µέσω αµοιβαίων υποχωρήσεων αποτελεί το κυρίως µέρος της
διαπραγµατευτικής διαδικασίας. Στη διάρκεια αυτής γίνεται προσπάθεια ώστε να
επιτευχθεί το µέγιστο των υποχωρήσεων του αντιπάλου και βρίσκουν εφαρµογή οι
στρατηγικές που σχεδιάστηκαν στα προηγούµενα βήµατα. Στο σηµείο αυτό της
διαπραγµάτευσης είναι πλέον γνωστά όλα τα στοιχεία που ενδέχεται να φανερώσει ο
ένας διαπραγµατευτής στον άλλο και εφαρµόζονται τακτικές που θα έχουν ως
αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη προσέγγιση του προσδοκώµενου αποτελέσµατος.
Η συγκεκριµένη φάση στις περιπτώσεις αλληλεξάρτησης τύπου WIN – WIN
παρουσιάζεις αρκετά κοινά στοιχεία µε αυτήν στις περιπτώσεις αλληλεξάρτησης
τύπου WIN – LOSE. Ισχύουν σε κάθε περίπτωση οι γενικές αρχές που διέπουν τον
τρόπο και τη φιλοσοφία µε την οποία θα πρέπει να αντιµετωπίζεις την εν λόγω φάση
ο διαπραγµατευτής, ήτοι:
−

Η επιλογή της τακτικής που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να γίνεται µε κριτήριο τα
δεδοµένα

που

συλλέχθηκαν

τόσο

όσον

αφορά

το

αντικείµενο

της

διαπραγµάτευσης όσο και τον αντίπαλο διαπραγµατευτή. Βέβαια, ο έλεγχος παίζει
σηµαντικό ρόλο και σε αυτή την περίπτωση αφού θα πρέπει συνεχώς να
εξετάζεται η αποτελεσµατικότητα των ενεργειών του διαπραγµατευτή.
−

Σε περίπτωση που η επιλεγµένη τακτική δεν αποδίδει, θα πρέπει να υπάρχουν
εναλλακτικές για να επιτευχθεί ο στόχος.

−

∆ε θα πρέπει να συγχέονται στρατηγικές καθόσον τότε µπορεί να προβληθεί µια
εικόνα αστάθειας, αναποφασιστικότητας και µη σωστής οργάνωσης που θα
προκαλέσει τα αντίθετα από τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα αποτελώντας όπλο
στα χέρια του αντιπάλου.
Στη συνέχεια παρατίθενται και αναλύονται ορισµένες στρατηγικές που δύνανται

να εφαρµοστούν κατά περίπτωση, σε συνάρτηση µε το πώς χρησιµοποιούνται στη
σχέση αλληλεξάρτηση τύπου WIN – LOSE.
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Τακτική Ρώσικου Μετώπου
Η τακτική αυτή εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου αντικείµενο διαπραγµάτευσης
αποτελεί µια σειρά ζητηµάτων και όχι ένα µεµονωµένο. Υλοποιείται κατά τη
χρονική στιγµή κατά την οποία έχει ήδη επιτευχθεί συµφωνία για ένα ή
παραπάνω ζητήµατα. Ο διαπραγµατευτής ισχυρίζεται ότι εάν δε συµφωνήσει ο
αντίπαλος

στο

εν

λόγω

θέµα

θα

πρέπει

να

αναθεωρηθούν

όλα

τα

συµφωνηθέντα. Σκοπός της τακτικής είναι η εφαρµογή πίεσης διαµέσου της
παραµέτρου του χρόνου στην άλλη πλευρά. Βέβαια, στις περιπτώσεις
αλληλεξάρτησης τύπου WIN – WIN τόσο σε αυτή τη µέθοδο όσο και σε κάθε
µέθοδο που βασίζεται στη µεταφορά πίεσης θα πρέπει η εφαρµογή να
χαρακτηρίζεται από λεπτότητα χειρισµού, καθόσον κάθε ενέργεια µπορεί εύκολα
να εκληφθεί ως προσπάθεια δηµιουργίας δυσµενών συνθηκών για την άλλη
πλευρά.

•

Τακτική της Συσχέτισης
Στα ίδια πλαίσια µε την προηγούµενη στρατηγική κινείται και αυτή της
συσχέτισης. Εφαρµόζεται όταν υφίσταται σειρά ζητηµάτων µεταξύ των οποίων
υπάρχει µιας µορφής σχέση. Ο διαπραγµατευτής επιλέγει να εξαρτήσει τη
συµφωνία στο υπό διαπραγµάτευση ζήτηµα µε άλλα τα οποία δεν έχουν ακόµα
εισέλθει στη διαδικασία. Η εν λόγω στρατηγική δεν εµφανίζει διαφορές σε σχέση
µε τις αντίστοιχες περιπτώσεις αλληλεξάρτησης τύπου WIN – LOSE.

•

Τακτική Ατοµικής Βόµβας
Η τακτική αυτή εφαρµόζεται κυρίως όταν η εξάρτηση του αντιπάλου και η
ανάγκη για συµφωνία είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη της αυτής πλευράς.
Κινείται στη βάση της απειλής για µη επίτευξη συµφωνίας και πιθανόν απόρριψης
κάθε µελλοντικής προσπάθειας συνεργασίας. Όταν ο αντίπαλος έχει δεσµεύσεις
και την αναγκαιότητα της σύµπλευσης θα βρεθεί στη δεινή θέση του αδιεξόδου
και θα αναγκαστεί να συµπράξει. Αποτελεί µία σαφώς επιθετική τακτική που θα
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προκαλέσει δυσφορία και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνεται σε επιλεγµένα
θέµατα και µε ιδιαίτερη προσοχή καθώς στις εν λόγω διαπραγµατεύσεις µπορεί
να αµφισβητηθεί και να αλλοιωθεί η χροιά της σχέσης των δύο πλευρών.

•

Τακτική των Επαναλήψεων
Η τακτική των επαναλήψεων εφαρµόζεται για ένα δεδοµένο ζήτηµα και εφόσον
η άλλη πλευρά εµφανίσει µια αρχική άρνηση. Η συνεχής επανάληψη ενός
αιτήµατος, µερικές φορές, οδηγεί σε υποχώρηση της άλλης πλευράς. Το
παραπάνω µπορεί να συµβεί είτε λόγω εκνευρισµού είτε εξαιτίας της διάγνωσης,
από την πλευρά του αντιπάλου, ότι για να υπάρξει πρόοδος στη διαδικασία θα
πρέπει να υποχωρήσει στο εν λόγω ζήτηµα. Βέβαια, και η χρήση της τακτικής
αυτής εγκυµονεί κινδύνους., καθώς µία ενδεχόµενη ένταση θα αποβεί εις βάρος
της συνέχειας της διαδικασίας.

•

Τακτική της Κατά Μέτωπο Επίθεσης
Αποτελεί µία ακόµα επιθετική τακτική που βασίζεται στον αιφνιδιασµό του
αντιπάλου.

Γενικότερα,

δε

συνίσταται

να

εφαρµοστεί

σε

περιπτώσεις

διαπραγµατεύσεων µε σχέση αλληλεξάρτησης τύπου WΙΝ – WIN καθώς,
πιθανόν, θα φέρει την άλλη πλευρά σε θέση άµυνας, µην επιτρέποντας της να
προσεγγίσει τα δεδοµένα από εκεί και πέρα στα πλαίσια της σχέσης που θα
πρέπει να υφίσταται.

•

Τακτική του Απλού Αποστολέα
Η τακτική αυτή βασίζεται στη δήλωση της εξάρτησης από µία δεδοµένη
µεταβλητή η οποία έχει µεταβιβαστεί στο διαπραγµατευτή χωρίς να του
προσφέρεται η δυνατότητα να τη µεταβάλλει. ∆ια µέσου αυτής της οδού παύει η
ευθύνη για τη διαµόρφωση της πρότασης ενώ, παράλληλα, παρέχεται η
δυνατότητα υποχώρησης χωρίς τη δηµιουργία κινδύνου πιστότητας για το
πρόσωπο που διαπραγµατεύεται. Η συγκεκριµένη τακτική, βέβαια, θα πρέπει να
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χρησιµοποιείται µε ιδιαίτερη προσοχή και φειδώ καθόσον η άλλη πλευρά µπορεί
να θεωρήσει ανούσια τη διεξαγόµενη διαδικασία αφού ο διαπραγµατευτής δε
δύναται να εκπροσωπήσει το σύνολο των παραγόντων που συνθέτουν τη φίλια
πλευρά.

•

Τακτική της Σε Βάθος Άµυνας
Η τακτική της σε βάθος άµυνας βασίζεται στον ισχυρισµό ότι τα προτεινόµενα
από την αυτή πλευρά αποτελούν πάγια τακτική του φορέα που εκπροσωπείται.
Αυτό δείχνει στην άλλη πλευρά ότι θα πρέπει να συµµορφωθεί µε τα
καθιερωµένα. Η εφαρµογή µπορεί να συναντήσει αρκετές δυσκολίες αν δεν
προσεχθεί ο θεµατικός χώρος που θα εφαρµοστεί και ο τρόπος που θα
εκφραστεί.

•

Τακτική της Σιωπής
Η τακτική της σιωπής εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου η πρόταση ή η
αντιπρόταση της άλλης πλευράς δεν κρίνεται ικανοποιητική. Με το άκουσµα ή
γενικότερα τη γνωστοποίηση αυτής ακολουθεί µακράς διαρκείας σιωπή που
προδίδει τη δυσαρέσκεια και δηµιουργεί µιας µορφής ψυχολογική πίεση. Οι
περισσότεροι διαπραγµατευτές και ιδιαίτερα οι λιγότερο έµπειροι προχωρούν σε
επιπλέον υποχωρήσεις όταν αντιµετωπίζουν τη σιωπή.

•

Τακτική των Χρονικών Περιορισµών
Η εφαρµογή αυτής της στρατηγικής σε περιπτώσεις WIN – WIN γίνεται όπως και
στις περιπτώσεις WIN – LOSE. Η τακτική αυτή βασίζεται στην εξαρχής θέση
χρονικών ορίων για τη διεξαγωγή και επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης.
Η µεταφορά της πίεσης στην αντίπαλη πλευρά δύναται να επιφέρει πολλαπλά
οφέλη για την αυτή πλευρά. Τα δεδοµένα που τίθενται ενθαρρύνουν τα µέρη να
συγκεντρωθούν σε δηµιουργικό διάλογο και να αποφευχθούν ανούσιες και
περιττές δηλώσεις. Παράλληλα, γίνεται αντιληπτό ότι είναι αναγκαίο να γίνουν
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µάλιστα

σε

σύντοµο χρονικό

διάστηµα καθόσον,

σε

διαφορετική περίπτωση, η διαπραγµατευτική διαδικασία θα αποβεί άκαρπη.
Οφείλει να σηµειωθεί η αναγκαιότητα να τεθούν οι χρονικοί περιορισµοί κατά την
έναρξη της διαδικασίας και όχι στη διάρκεια αυτής καθώς, σε διαφορετική
περίπτωση, ενδέχεται να αµφισβητηθεί η αλήθεια αυτών.

•

Τακτική «Σαλαµιού»
Η τακτική αυτή εφαρµόζεται µετά την ολοκλήρωση µιας σειράς θέσεων του
αντιπάλου. Συγκεκριµένα, η αντίπαλη πλευρά αφήνεται πρώτη να εκφράσει τις
προτάσεις και τις ιδέες της. Μετά το πέρας της φάσης, η αυτή πλευρά ζητά
πλήρη αξιολόγηση και εξέταση των ισχυρισµών του αντιπάλου σχετικά µε το
πακέτο των θέσεων του. Σε πολλές περιπτώσεις, ο αντίπαλος, µόνο και µόνο για
να αποφύγει µια δύσκολη διαδικασία αιτιολόγησης και παρουσίασης στοιχείων
δέχεται να αναθεωρήσει τη θέση του. Η εφαρµογή αυτής της στρατηγικής σε
περιπτώσεις WIN – WIN γίνεται όπως και στις περιπτώσεις WIN – LOSE.

•

Τακτική της Κατά Μέτωπο Επίθεσης
Η τακτική της κατά µέτωπο επίθεσης αποτελεί µια ιδιάζουσα µορφή τακτικής που
δε συνίσταται σε περιπτώσεις διαπραγµατεύσεων µε σχέση αλληλεξάρτησης
τύπου WIN – LOSE.

•

Τακτική «Ανοιχτών Χαρτιών»
Η τακτική «ανοιχτών χαρτιών» δύναται να εφαρµοστεί στις περισσότερες
περιπτώσεις διαπραγµατεύσεων µε σχέση αλληλεξάρτησης τύπου WIN – WIN. Σε
κάθε περίπτωση, η παρουσίαση όλων των στοιχείων και δεδοµένων θα
δηµιουργήσει ένα ακόµα θετικότερο κλίµα που είναι απαραίτητο σε αυτή τη
µορφή της διαπραγµατεύσεις. Παράλληλα, θα αυξηθεί η εµπιστοσύνη, γεγονός
που θα βοηθήσει στην υπερπήδηση σειράς εµποδίων, µείζονος σηµασίας στην εν
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λόγω κατάσταση, τα οποία όµως θα φαινόντουσαν απροσπέλαστα τείχη χωρίς
την πρότερη ανάπτυξη σχέσης εµπιστοσύνης.

Πέρα από τις προαναφερθείσες τακτικές υφίσταται και σειρά άλλων ή
παραλλαγές αυτών. Ανεξάρτητα από το εάν εφαρµοστούν µεµονωµένα ή σε
συνδυασµούς η επιλογή τους θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και µε βάση
τα χαρακτηριστικά που επιδεικνύει η άλλη πλευρά. Με βάση τα παραπάνω, ο έλεγχος
αποτελεί το σηµαντικότερο εργαλείο και όπλο που θα πρέπει να χρησιµοποιείται
συνεχώς από το διαπραγµατευτή.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η φάση της εξαγωγής των συµπερασµάτων ακολουθεί αυτής της προσέγγισης
που αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Εφόσον η κάθε πλευρά έχει εκθέσει τις
απόψεις και έχει εφαρµόσει τις ανάλογες στρατηγικές για την υπεράσπιση αυτών
δηµιουργούνται οι συνθήκες για την υλοποίηση µιας συµφωνίας . Βέβαια, η φάση
αυτή έχει τη δική της ξεχωριστή σηµασία και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να
αντιµετωπίζεται αναλόγως.
Πολλοί διαπραγµατευτές θεωρούν ότι η υλοποίηση της συµφωνίας είναι το
φυσιολογικό, αυτόµατο τελείωµα κάθε διαπραγµάτευσης. Η παραπάνω θεώρηση,
όµως, δεν είναι βάσιµη και, κατά συνέπεια, εγκυµονεί κινδύνους για το τελικό
αποτέλεσµα της διαδικασίας. Είναι επιβεβληµένη η αντιµετώπιση της ολοκλήρωσης
της διαπραγµάτευσης ως ένα ξεχωριστό βήµα.
Στα πλαίσια των προηγούµενων φάσεων, θα πρέπει να έχει επέλθει µιας µορφής
σύγκλιση των απόψεων. Ανάλογα µε τις ακολουθούµενες τακτικές, η αρχική
απόσταση σταδιακά µειώνεται και, πλέον, στην εν λόγω φάση, καλούνται οι δύο
πλευρές να βρουν το σηµείο συµφωνίας.
Όλα

όσα

συζητήθηκαν

στην

προηγούµενη

φάση

οδηγούν

σε

κάποιο

συγκεκριµένο πόρισµα. Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του ελέγχου κρίνεται
επιβεβληµένη

η

λεπτοµερής

καταγραφή

όλων

των

αποτελεσµάτων

των

προηγούµενων φάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να αµφισβητηθούν τα
πρότερα λεχθέντα και να είναι αναγκαία η επανάληψη της διαδικασίας.
Μέχρι το σηµείο στο οποίο πρόκειται να κλείσει η συµφωνία, οφείλει ο
διαπραγµατευτής να επιδιώκει µε πάθος τους στόχους του χρησιµοποιώντας το
προσωπικό του στυλ, σεβασµό και ευφυΐα. Κάτι ανάλογο θα πρέπει να πράξει και η
αντίπαλη πλευρά. Είναι δεδοµένο ότι ο καθένας γνωρίζει καλύτερα για τη δική του
πλευρά τι θεωρείται ωφέλιµο και τι όχι. Παρόλα αυτά, πριν υλοποιηθεί η συµφωνία,
οφείλει ο διαπραγµατευτής να βεβαιωθεί ότι έχει βρεθεί µια λύση που ικανοποιεί και
τις δύο πλευρές. Άλλωστε, οι διαπραγµατεύσεις δεν πρέπει να είναι κάποιο παιχνίδι µε
ένα και µόνο αντικειµενικό στόχο, αλλά ένα βήµα για τη θεµελίωση µακροχρόνιων
σχέσεων. Σε κάθε συµφωνία, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο στοιχείο που θα ωφελήσει

79

Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων

Κεφάλαιο ∆: Πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων σε σχέσεις WIN - WIN

την αντίπαλη πλευρά, σε τέτοιο βαθµό, ώστε να προκαλέσει την επιθυµία της να
ξαναβρεθεί µε την αυτή πλευρά σε επόµενη συνεργασία.
Ολοκλήρωση της συµφωνίας σηµαίνει, επίσης, ενεργοποίηση των θεµάτων που
τέθηκαν υπό διαπραγµάτευση. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οφείλεται να
διαπιστωθεί το κατά πόσο οι δύο πλευρές είναι ικανές να υλοποιήσουν τα
συµφωνηθέντα. Εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, τότε το σύνολο της διαδικασίας
δε µπορεί να φέρει κανένα αποτέλεσµα. Άλλωστε, δεν πρέπει να λησµονείται το
γεγονός ότι κάθε διαπραγµάτευση λαµβάνει χώρα µε σκοπό τη σύµπραξη δύο
πλευρών, κατά το δικό της τρόπο η καθεµία, για ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα που
θα επιφέρει οφέλη. Κατά συνέπεια, αν η συµφωνία δε µπορεί να υλοποιηθεί δεν έχει
καµία αξία.
Όπως αναφέρθηκε κατά την ανάλυση των φάσεων διαπραγµάτευσης, ενδέχεται
η διαδικασία της διαπραγµάτευσης να µην καταλήξει σε συµφωνία. Αυτό µπορεί να
λάβει χώρα εφόσον σε ένα ή περισσότερα ζητήµατα δε βρεθεί σηµείο στο οποίο και
οι δύο πλευρές να είναι σε κάποιο, ικανοποιητικό για τις ίδιες, βαθµό ωφεληµένες. Σε
µια τέτοια περίπτωση η διαπραγµατευτική διαδικασία ολοκληρώνεται προσωρινά ή
τελικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας, οφείλει ο διαπραγµατευτής να βεβαιωθεί ότι δε
διαφεύγει κάποια δυνατότητα επιτυχίας ενός αµοιβαία αποδεκτού αποτελέσµατος.
Άλλωστε, η στιγµή αυτή ενδέχεται να είναι η σηµαντικότερη επί του συνόλου που
συνιστά τη διαπραγµάτευση.
Εφόσον επιτευχθεί συµφωνία, τότε ακολουθεί η φάση της αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων. Βέβαια, σε τέτοια περίπτωση, δεν πρέπει να λησµονηθεί ο
εορτασµός της επιτυχούς ολοκλήρωσης µιας επίπονης διαδικασίας. Συνίσταται η
πραγµατοποίηση καταστάσεων που θα δώσουν ξεχωριστή σηµασία στο γεγονός.
Εφόσον δεν επιτευχθεί συµφωνία, η µετέπειτα φάση της αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων αποκτά διαφορετική χροιά. Μετά τη διακοπή της διαδικασίας,
ελέγχεται το κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα σύγκλισης και, εφόσον κάτι τέτοιο
κρίνεται εφικτό, επαναλαµβάνεται η διαπραγµάτευση. Σε διαφορετική περίπτωση,
περατώνεται χωρίς κανένα αποτέλεσµα για καµία πλευρά.
Συνοψίζοντας, η ιδιαιτερότητα της εν λόγω φάσης έγκειται στο γεγονός ότι
αποτελεί την ολοκλήρωση της διαπραγµατευτικής διαδικασίας µε την παρουσία και
των δύο πλευρών και, ουσιαστικά, εµφανίζει ένα τελικό αποτέλεσµα. Για να
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επιτευχθεί η συµφωνία είναι αναγκαίο να είναι ορατά τα οφέλη και για τις δύο
πλευρές αλλιώς δε θα επιτευχθεί η συµφωνία. Η µη επίτευξη συµφωνίας ,όπως θα
αναλυθεί και παρακάτω, δεν αποτελεί στοιχείο αποτυχίας του διαπραγµατευτή,
καθόσον ενδέχεται, µε βάση τα νέα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της
διαπραγµατευτικής διαδικασίας και διαµέσου του φίλτρου του ελέγχου, να είναι
συµφερότερο για την αυτή πλευρά να µην υλοποιηθεί συµφωνία.
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6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης της εξαγωγής συµπερασµάτων, που οριοθετεί
το τέλος του κυρίως τµήµατος της διαπραγµατευτικής διαδικασίας, λαµβάνει χώρα η
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Αυτή γίνεται χωρίς τη φυσική παρουσία της άλλης
πλευράς και σκοπό έχει την αποτίµηση των πεπραγµένων µε σκοπό την καλύτερη
αντιµετώπιση παρόµοιων καταστάσεων στο µέλλον. Παράλληλα, λαµβάνονται
πληροφορίες για το βαθµό επίτευξης των προσδοκώµενων ώστε να κριθεί η
αποτελεσµατικότητα της διαπραγµατευτικής οµάδας.
Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων γίνεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο
αφορά την απόδοση του διαπραγµατευτή στα πλαίσια του φορέα τον οποίο κλήθηκε
να εκπροσωπήσει ενώ το δεύτερο αφορά την αυτοκριτική του ίδιου µε βάση την
απόδοση που είχε. Στο πρώτο επίπεδο και µε βάση το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι
στόχοι του φορέα σε συνάρτηση µε τις αρχές αλλά και τις αρχικές προσδοκίες,
ελέγχεται το κατά πόσο ο εν λόγω διαπραγµατευτής είναι ικανός ώστε να
υπερασπίζεται τα συµφέροντα του εν λόγω φορέα. Στο δεύτερο επίπεδο ελέγχεται
κατά βάση αυτοκριτικά ο ίδιος ο διαπραγµατευτής, αναλύει προσωπικές αδυναµίες,
παραλείψεις και σφάλµατα τα οποία καλείται να βελτιώσει µέχρι την επόµενη
διαπραγµατευτικής διαδικασία στην οποία θα κληθεί να συµµετάσχει ώστε να µπορεί
να πετύχει ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης ελέγχεται ο βαθµός επιτυχίας ή αντίστοιχα η
απόκλιση από τα αρχικά ζητήµατα. Οι παράµετροι που ελέγχονται όσον αφορά το
βαθµό επιτυχούς υλοποίησης τους είναι:

•

Ο στόχος της διαπραγµάτευσης

•

Το πλάνο της διαδικασίας

•

Τα χρονικά όρια

Όπως είναι εύκολα κατανοητό, η σηµαντικότερη παράµετρος που ελέγχεται είναι
ο βαθµός στο οποίο επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι. Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη
φάση του σχεδιασµού, τίθενται συγκεκριµένοι στόχοι και όρια µέσα στα οποία, τα
πορίσµατα της διαδικασίας θεωρούνται επιτυχηµένα. Τα στοιχεία που ελέγχονται είναι
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το κατά πόσο επιτεύχθηκε ο κύριος στόχος, οι συµπληρωµατικοί ή οι εναλλακτικές
λύσεις. Εφόσον τα αποτελέσµατα συµπίπτουν µε αυτά που είχαν σχεδιαστεί η
διαπραγµάτευση µπορεί να θεωρηθεί επιτυχηµένη. Σε περίπτωση που υφίσταται
απόκλιση εξετάζονται οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις και κρίνεται ο βαθµός στον
οποίο η τελική συµφωνία κρίνεται συµφέρουσα. Αν η συµφωνία κριθεί επιβλαβής για
το φορέα, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για αναζήτηση των αιτιών που οδήγησαν στο
εν λόγω αποτέλεσµα, µε σκοπό να αποφευχθούν ανάλογες καταστάσεις σε
µελλοντικές διαπραγµατεύσεις. Τα βήµατα της διαδικασίας θα πρέπει να αναλυθούν
ένα προς ένα και να βρεθεί το σηµείο εκείνο στο οποίο δεν είχε γίνει σωστός
σχεδιασµός µε αποτέλεσµα την αρνητική εξέλιξη.
Το δεύτερο στοιχείο που ελέγχεται είναι ο βαθµός απόκλισης από το σχεδιασµό.
Το πλάνο που υλοποιήθηκε κατά την πρώτη φάση, ενδεχοµένως, να ήταν δύσκολο
να εφαρµοστεί ή να αποδείχτηκε ανεδαφικό. Κατά τη διάρκεια της φάσης της
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων, κρίνεται και το κατά πόσο ο αρχικός σχεδιασµός
ήταν ορθός.
Το τελευταίο στοιχείο που ελέγχεται είναι η παράµετρος του χρόνου. Πιο
συγκεκριµένα, κατά τη φάση του σχεδιασµού τέθηκαν ορισµένα χρονικά όρια µέσα
στα οποία προϋπολογίστηκε ότι θα έπρεπε να επέλθει συµφωνία µε τα ανάλογα
θετικά αποτελέσµατα. Άλλωστε, µια ενδεχόµενη χρονική απόκλιση είναι ικανή να
καταστήσει ένα αρχικό θετικό αποτέλεσµα επιζήµιο για το φορέα που εκπροσωπεί ο
διαπραγµατευτής.
Η διαδικασία που αναλύθηκε παραπάνω θα πρέπει να αποτελεί µια συνεχή µορφή
άσκησης του διαπραγµατευτή. Στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων στις οποίες έχει
λάβει µέρος, θα πρέπει να επανεξετάσει το κάθε βήµα και να αναλύσει τις
εναλλακτικές δυνατότητες. Η σκέψη των διαφορετικών ενεργειών που θα µπορούσε
να είχε υλοποιήσει, σε συνδυασµό µε την εκτίµηση των ενδεχόµενων συνεπειών θα
αποτελούσαν σηµαντικό όπλο για µελλοντικές διαπραγµατεύσεις.
Συνοψίζοντας, η φάση της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων είναι αυτή που δίνει
τελικά µια ξεκάθαρη εικόνα στο διαπραγµατευτή όσον αφορά τα πραγµατικά
αποτελέσµατα τις διαδικασίας και φωτίζει το δρόµο για τη βελτίωσή της. Σε κάθε
περίπτωση προκύπτουν στοιχεία που φανερώνουν τα πραγµατικά δεδοµένα,
προβλήµατα και παραλείψεις που δεν πρέπει να αγνοηθούν υπό το πρίσµα της
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συνεχούς αναζήτησης για τα βέλτιστα αποτελέσµατα σε κάθε διαδικασία. Ο κάθε
διαπραγµατευτής θα πρέπει να αποζητά αλλά κυρίως να σέβεται και να ενστερνίζεται
τα αποτελέσµατα της εν λόγω φάσης, καθόσον µόνο εφόσον διαγνωστούν και
βιωθούν τα προβλήµατα και οι παραλείψεις µπορεί να οδηγηθεί στην προσωπική
εξέλιξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης είναι ένα στοιχείο της καθηµερινής ζωής του
ανθρώπου, είτε επαγγελµατική είτε προσωπική, µε αρκετές εκφάνσεις όσο και αν
αυτές, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι άµεσα ορατές. Πέρα από το τι πιστεύει
µεγάλο πλήθος ανθρώπων η επιτυχία σε µία διαπραγµατευτική διαδικασία δεν είναι
αποτέλεσµα µόνο «ταλέντου» ή οξυδέρκειας ενός ατόµου στη διαδικασία αυτής αλλά
µπορεί να είναι επιτυχής µόνο εφόσον ακολουθούνται συγκεκριµένα βήµατα προς τον
επιθυµητό στόχο.
Παραπάνω αναλύθηκαν εκτενώς τα βήµατα που ακολουθούνται αλλά και οι
διαφοροποιήσεις που εµφανίζονται σε κάθε ένα από αυτά στις δύο περιπτώσεις
αλληλεξάρτησης των δύο µερών που δύνανται να εµφανιστούν, στη σχέση
αλληλεξάρτησης «WIN – LOSE» και στη σχέση αλληλεξάρτησης «WIN – WIN».
Οι περιπτώσεις διαπραγµατεύσεων µε σχέση αλληλεξάρτησης τύπου «WIN –
LOSE» θεωρείται ότι είναι πιο συνηθισµένες. Στην πραγµατικότητα, είναι απλά πιο
ορατές γιατί η αίσθηση ότι οτιδήποτε κερδίσει η αντίπαλη πλευρά θα αποτελέσει
ζηµία για την αυτή πλευρά δηµιουργεί µεγαλύτερη εγρήγορση.
Οι περιπτώσεις διαπραγµατεύσεων µε σχέση αλληλεξάρτησης τύπου «WIN –
LOSE» θεωρούνται πιο σπάνιες αλλά είναι, στην πραγµατικότητα, αυτές στις οποίες ο
µέσος διαπραγµατευτής δε δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα θεωρώντας ότι οποιαδήποτε δικιά
του παράλειψη θα καλυφθεί από την άλλη πλευρά η οποία έχει ακριβώς τον ίδιο
στόχο. Βέβαια, αυτή η µορφή διαπραγµάτευσης είναι ίσως δυσκολότερη, υπό την
έννοια ότι κάθε ενέργεια πρέπει να λαµβάνει χώρα µε µεγαλύτερη προσοχή και υπό
το πρίσµα της διατήρησης του δεδοµένου καλού κλίµατος διαπραγµάτευσης.
Ανεξάρτητα

από

τις

διαφορές

που

εµφανίζουν

αυτά

τα

δύο

είδη

διαπραγµάτευσης, παρατηρείται ότι σε αρκετά σηµεία εµφανίζουν σηµαντικέ
οµοιότητες. Ο λόγος είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις ο αντικειµενικός στόχος της
κάθε πλευράς είναι να προσεγγίσει µέσα από διαδικασίες και µεθόδους την άλλη
πλευρά ώστε να την παρασύρει σε αυτά που η ίδια θεωρεί ότι είναι τα ευνοϊκότερα
για την ίδια.
Κάθε φάση , στα πλαίσια που αναλύθηκε, παρουσιάζει τις δικές της
ιδιαιτερότητες και, σε κάθε περίπτωση, έχει την ιδιαίτερη σηµασία και το ρόλο στο
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όλο της διαπραγµατευτικής διαδικασίας. Η παράλειψη βηµάτων, φάσεων ή
διαδικασιών υπό τη θεώρηση ότι ορίζονται δευτερευούσης σηµασίας µπορεί να
προκαλέσει ένα αναίτια αρνητικό αποτέλεσµα. Κάθε διαπραγµατευτής οφείλει να
εφαρµόζει τα παραπάνω, προσαρµοσµένα στο δικό του χαρακτήρα, µε σκοπό την
επιτυχία σε κάθε διαπραγµατευτική διαδικασία.
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