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Περίληψη  

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα των διαπραγματεύσεων win win 

ως εργαλείου για την επίτευξη στρατηγικών στόχων σε μια επιχείρηση. Η εργασία 

ξεκινάει με μια εισαγωγή η οποία παρουσιάζει την ιστορική αναδρομή των 

διαπραγματεύσεων και της θέσης των διαπραγματεύσεων στο σύγχρονο περιβάλλον. Το 

πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις διαπραγματεύσεις, ήτοι δίδει τον ορισμό τους, τα αίτια 

διαπραγμάτευσης και αναλύει διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές 

επιχειρήσεις και στα μέλη μιας επιχειρήσεις. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στις 

διαπραγματεύσεις στις επιχειρήσεις, στις βασικές αρχές των διαπραγματεύσεων  και 

στην υλοποίησή τους. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει το ζήτημα των 

διαπραγματεύσεων win win ως εργαλείου για την επίτευξη στρατηγικών στόχων σε μια 

επιχείρηση χρησιμοποιώντας ως case study μια διαπραγμάτευση της εταιρείας Bayou 

Steel η οποία δείχνει τι θα έπρεπε να αποφευχθεί προκειμένου η διαπραγμάτευση να 

καταστεί επιτυχημένη. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε ένα case study win win 

διαπραγματεύσεων με μη επιτυχή έκβαση, είναι για να τονιστεί περισσότερο τι δεν 

πρέπει να γίνεται σε αυτό το είδος διαπραγμάτευσης προκειμένου να υπάρχουν οφέλη 

και για τις δύο πλευρές Η εργασία προβαίνει σε συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από 

την μελέτη των ως άνω ζητημάτων.  
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Εισαγωγή  

Κάθε ανθρώπινο ον διαπραγματεύεται σε κάποιο σημείο στη ζωή του, σε κάποιο 

θέμα ή άλλο, κάποιοι πιο αποτελεσματικά από ότι οι άλλοι. Έχουμε επιζήσει και 

προοδεύσει ως είδος σε μεγάλο βαθμό λόγω αυτής της ικανότητας. Και, από όλους τους 

τρόπους διαχείρισης των συγκρούσεων, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι η πιο 

ευέλικτη, αποτελεσματική, οικονομική και κατ' εξοχήν λογική για τη διαχείριση 

θεμάτων, διαφορών και αντιπαραθέσεων (Domenici, 1996).  

Στις απαρχές της ανθρώπινης ιστορίας, οι αντιπαραθέσεις αυτές ως επί το 

πλείστον λάμβαναν χώρα εντός σπιτιών και μεταξύ των ατόμων, των οικογενειών, των 

φυλών, και των κοινοτήτων. Ωστόσο, παρά την αναγκαιότητα της διαπραγμάτευσης για 

την ανθρώπινη επιβίωση, η δραστηριότητα παραμένει επιτακτική καθώς οι κοινωνίες 

έχουν γίνει περισσότερο κοινωνικές, πολιτικές, τεχνολογικές και οικονομικά 

πολύπλοκες και η ανάγκη πιο έντονη από ποτέ (Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 2004). 

Οι διαδικασίες και οι συμπεριφορές των διαπραγματεύσεων αποσκοπούν στη 

περιγραφή μιας σειράς ενεργειών επικοινωνιών που εκτείνονται πέρα από κάθε 

συγκεκριμένη διαπραγμάτευση και καλύπτουν κάθε τρόπο έκφρασης ή δράσης, 

επίσημης ή ανεπίσημης, που χρησιμεύει για τη διαχείριση, την ελαχιστοποίηση ή την 

διευθέτηση ζητημάτων ή διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των ανθρώπων. Οι πιο 

κοινές από αυτές τις διαδικασίες είναι οι άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των κύριων 

μερών που εμπλέκονται σε μια διαμάχη, ή η διαμεσολάβηση, μια υβριδική μορφή, όταν 

η διαπραγματευτική διαδικασία υποβοηθείται από ένα τρίτο μέρος. Πολλοί άνθρωποι 

και επαγγελματίες βλέπουν την διαπραγμάτευση και την διαμεσολάβηση ως διακριτές 

και ξεχωριστές διαδικασίες, αλλά οι στρατηγικές, τεχνικές και δεξιότητες είναι 

ουσιαστικά οι ίδιες και για τις δύο. Μόνο η μορφή είναι διαφορετική (Νικολόπουλος, 

2002). 

Ο αυτοσχεδιασμός, οι άτυπες διαπραγματεύσεις ή οι διαμεσολαβήσεις μπορεί 

να γίνουν σιωπηρά ή με χειρονομίες συμφωνίας ή αποδοκιμασίας, από επίσημα 

ραντεβού, πρόσωπο με πρόσωπο ή ασύγχρονα. Σε κάθε οικογένεια ή χώρο εργασίας, 

ανάμεσα σε φίλους, σε μέλη της οικογένειας, σε συναδέλφους ή σε άλλες περιπτώσεις 

της καθημερινής ζωής, οι άνθρωποι διαπραγματεύονται. Πιο τυπικά, σε μεγαλύτερους 

οργανισμούς ή φορείς, διορίζονται συνήγοροι των οποίων ο ρόλος είναι να 

χρησιμοποιεί στοχαστικές τεχνικές για τη διαχείριση των εσωτερικών οργανωτικών 

τάσεων και διαφορών (Domenici, 1996).  
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Οι διαπραγματευτικές διαδικασίες χρησιμοποιούνται σε κάθε ουσιαστικό 

πλαίσιο όπου προκύπτουν διαφορές, όπως: στην υγειονομική περίθαλψη και τα 

εκπαιδευτικά συστήματα, στις εμπορικές συναλλαγές, στην πολιτική, στη διαμόρφωση 

της δημόσιας πολιτικής και της νομοθεσίας, σε νομικές αντιδικίες, σε γεωπολιτικές 

υποθέσεις μεταξύ των εθνών, του περιβάλλοντος και σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, 

καθώς και σε αποφάσεις στην επιστημονική και ιατρική έρευνα. Όταν οι κανόνες, οι 

νόμοι, οι κανονισμοί, και οι επίσημες πολιτικές δεν μπορούν ή δεν επαρκούν να 

επιλύσουν αντιπαραθέσεις ή ζητήματα που απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξία 

αποτελεσματικά, η διαπραγμάτευση και η διαμεσολάβηση είναι τα κύρια μέσα με τα 

οποία οι άνθρωποι φτάνουν σε κάποιο επίπεδο κατανόησης και συμβιβασμού 

προκειμένου να ζήσουν και να εργαστούν από κοινού (Cairns, 1996). 

Πολλοί ταυτίζουν την επικοινωνία με την διαπραγμάτευση, πιστεύοντας ότι η 

επίδειξη συμπάθειας και κατανόησης είναι επαρκείς για την επίλυση ζητημάτων ή 

συγκρούσεων. Ενώ η ικανότητα ενσυναίσθησης και η ικανότητα επικοινωνίας είναι 

απαραίτητα συστατικά, δεν συνιστούν υποκατάστατο για την αποτελεσματική 

διαπραγμάτευση. Οι διαπραγματευτικές συμπεριφορές είναι το δούναι και λαβείν που 

οδηγεί σε λειτουργικές διευθετήσεις μεταξύ των ανθρώπων, πολλές φορές σε συνθήκες 

όπου η ενσυναίσθηση και η επικοινωνία είναι μόνο ελάχιστα παρούσες (Νικολόπουλος, 

2002).  

Οι ανθρώπινες διαπραγματευτικές συμπεριφορές, τελετουργίες και 

προσεγγίσεις, έχουν εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων, με την προσαρμογή στις 

αλλαγές και τις αλλαγές στο κοινωνικό, βιολογικό, πολιτικό, πολιτιστικό, και 

οικονομικό περιβάλλον. Αυτές οι συμπεριφορές, όπως και κάθε άλλη εκδήλωση της 

ανθρώπινης φυσιολογίας, της βιολογίας, της ψυχολογίας, και της γλώσσας, υπόκεινται 

στις βασικές αρχές της θεωρίας της εξέλιξης. Αναμφισβήτητα, ο ίδιος ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος, ο οποίος έχει αυξηθεί σε μέγεθος κατά τη διάρκεια των αιώνων, οφείλεται 

εν μέρει στην αύξηση της χρήσης των διαδικασιών των διαπραγματεύσεων (Domenici, 

1996). 

Παρομοίως, οι γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες εξελίχθηκαν ως 

απάντηση στις μεταβολές της φύσης και στις απαιτήσεις των κοινωνικών σχέσεων, των 

πολιτικών συστημάτων και των δομών. Αναφορικά με το αν αυτή η εξελικτική 

προσαρμογή μπορεί να χαρακτηριστεί ως θετική ή αρνητική, είναι κάτι το οποίο δεν 

απασχολεί  την παρούσα εργασία. 
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Η φυσική ιστορία των διαπραγματευτικών συμπεριφορών και τελετουργιών δεν 

ξεκινά με το ανθρώπινο είδος. Μερικές φορές υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορεί να 

εμποδίσουν ή να περιθωριοποιήσουν την αντίληψή ότι όλα τα ζωικά είδη επιδεικνύουν 

στοιχειώδεις μορφές διαπραγμάτευσης στη συμπεριφορά τους, πολλές από τις οποίες 

είναι εμφανείς και στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Ενώ οι άνθρωποι έχουν σαφώς 

υψηλότερο επίπεδο συνείδησης, ικανότητα να σκέφτονται εννοιολογικά, και 

προηγμένες δεξιότητες της γλώσσας, στην ουσία, όπως όλα τα άλλα είδη, έχουν και οι 

ίδιοι ένα έμφυτο βιολογικό ένστικτο να επιβιώσουν (Bazerman et al, 1992). 

Για το σκοπό αυτό, οι άνθρωποι αναγκαστικά έχουν αναπτύξει πρωτόκολλα 

συνεργασίας, τελετουργίες και πρότυπα συμπεριφοράς που μάλιστα παρουσιάζουν 

πολλά από τα ίδια χαρακτηριστικά στις εκφράσεις, στα συνθήματα, στα σήματα και 

στις συμπεριφορές, με άλλα είδη, για τη διαχείριση των εντάσεων και των 

συγκρούσεων μιας ομάδας και προκειμένου να οργανώσουν προστατευτικές άμυνες 

ενάντια σε εξωτερικές απειλές.  

Για τους ανθρώπους, η συνειδητοποίηση της φυσικής ιστορίας και της 

συμπεριφοράς των διαπραγματεύσεων, των τελετουργικών της και των προσεγγίσεων 

της είναι σημαντική για τρεις λόγους. Κατ' αρχάς, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν 

τη συνεχιζόμενη συνάφεια και τον εξελικτικό σκοπό των πολλών παραδοσιακών 

τακτικών και προσεγγίσεων διαπραγμάτευσης που είναι κατά τα άλλα επιρρεπείς στο 

να απορρίψουν ως πρωτόγονες και αναχρονιστικές. Δεύτερον, μελετώντας τη φυσική 

ιστορία προσφέρει στους ανθρώπους μια σημαντική εναλλακτική προοπτική για την 

πληθώρα των στυλ και των μοντέλων των διαπραγματεύσεων που έχουν περικοπεί κατά 

τρόπο ώστε να κρατηθεί υπό έλεγχο η προκύπτουσα ορθοδοξία της πρακτικής που 

μπορεί να βλάψει την πρακτική ικανότητα και την αποτελεσματικότητα. Τρίτον, η 

ιστορία παρέχει ενδείξεις για την κατανόηση και την εξουδετέρωση της ριζωμένης 

αμφιθυμίας και της αντίστασης στις διαπραγματεύσεις (Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 2004). 

Υπήρξαν πέντε διακριτές προσεγγίσεις για τις συμπεριφορές διαπραγμάτευσης 

που έχουν εξελιχθεί σε διαδοχικές χρονικές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας. Κάθε 

μορφή, ή προσέγγιση, αντανακλά χαρακτηριστικές συμπεριφορές και στρατηγικές για 

τη διαχείριση της φύσης των συγκρούσεων που είχαν οι άνθρωποι να διαχειριστούν. 

 Πρώτον, στις απαρχές της ανθρώπινης ιστορίας, με τους συνεχείς πολέμους, η 

αρχέγονη διαπραγματευτική προσέγγιση εστιάστηκε κυρίως στην επιβίωση. Η δεύτερη 

μορφή ήρθε περίπου τον 16ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης. Οι πόλεμοι 
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μεταξύ πόλεων-κρατών και η επέκταση του εμπορίου απαιτούσαν οι προσεγγίσεις στη 

διαπραγμάτευση να γίνουν πιο συνειδητές και στρατηγικές. Κατά τον 17ο και 18ο 

αιώνα, η Επιστημονική Επανάσταση και ο Διαφωτισμός προώθησε μια ορθολογιστική 

προσέγγιση στη διαπραγμάτευση η οποία και συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές του 20ου 

αιώνα. Στην τέταρτη περίοδο, μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στα μέσα του 20ου 

αιώνα, σε ένα όλο και πιο περίπλοκο τεχνολογικό κόσμο, η ορθολογική προσέγγιση στη 

διαπραγμάτευση και τη διαμεσολάβηση θεσμοθετήθηκαν και έγιναν πιο εκλεπτυσμένες. 

Και, αναδυόμενη είναι η πέμπτη, μεταμοντέρνα προσέγγιση αναφορικά με τη 

διαπραγμάτευση η οποία και βασίζεται σε μελέτες βασισμένες στις νευροεπιστήμες και 

στη γνωστική ψυχολογία που έχουν προκαλέσει τις αρχές της ορθολογικής λήψης 

αποφάσεων και καθιστούν αναγκαία την πρόβλεψη αναφορικά με τον «προβλέψιμο 

παραλογισμό» στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Domenici, 1996).  

Σε κάθε διαπραγματευτική περίοδο, οι σκοποί οι οποίοι και εξυπηρετούνται, το 

πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την διαπραγματευτική διαδικασία, η προθυμία τους 

να διαπραγματευτούν, και οι κυρίαρχες στρατηγικές και τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί 

και χρησιμοποιούνται συνιστούν προσαρμογές στο κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό 

περιβάλλον της εποχής. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της συμπεριφοράς των 

διαπραγματεύσεων και των τελετουργιών τους, η πρακτική της διαπραγμάτευσης και 

της διαμεσολάβησης γινόταν όλο και πιο συνειδητή και σκόπιμη ως δραστηριότητα. 

Κάθε προσέγγιση έχει ενσωματώσει τις στρατηγικές και τις τεχνικές των 

προηγούμενων μορφών και οι τρέχουσες τεχνικές διαπραγματεύσεων, ανεξάρτητα από 

το πλαίσιο διαφοράς, αντανακλούν χαρακτηριστικά και ίχνη πολλών, αν όχι όλων, από 

τις προηγούμενες μορφές διαπραγμάτευσης οι οποίες και ασκούνταν σε προηγούμενους 

αιώνες (Susskind et al, 1999).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Διαπραγματεύσεις 

Με βάση έναν αρχικό ορισμό, διαπραγμάτευση είναι κάθε επαφή 

αλληλεπίδρασης που αποβλέπει στη διασφάλιση συμφερόντων. Κάνουμε 

διαπραγματεύσεις εφόσον εκτιμούμε ότι υφίσταται αντιπαράθεση συμφερόντων, και 

επιζητούμε σύμφωνα με τις ιδιωτικές μας βλέψεις, να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. 

Ακριβώς λόγω των προσωπικών βλέψεων της κάθε πλευράς, που προσδιορίζουν τον 

τρόπο της κάθε διαπραγμάτευσης, η αίσθηση του χάους είναι εκτεταμένη στις 

διαπραγματεύσεις ως απόρροια να φαίνεται μη δυνατό να ασπαστούμε ένα και μόνο 

μοντέλο διαβούλευσης και να καλύπτει όλες τις ανάγκες κάθε μέρους. Το μοντέλο 

επομένως, που θα αξιολογήσει το κάθε διαπραγματευόμενο μέρος, εναπόκειται από τις 

ισχύουσες περιστάσεις (πολιτικές, πολιτιστικές, οικονομικές, χρονικές κ.τ.λ.), τη 

συγκρουσιακή αξιοσύνη του κάθε μέρους, και τον απολογισμό των συνεπειών των 

ποικίλων (εναλλακτικών) συμπεριφορών (Fisher et al, 2002). 

Σύμφωνα με μία δεύτερη έννοια, διαπραγμάτευση είναι μία διαδικασία 

επικοινωνίας (λεκτική ή μη και γραπτή) που πραγματοποιείται ανάμεσα σε δύο ή 

περισσότερους συμμετέχοντες (άτομα ή ομάδες), που πρωτίστως είχαν εκφράσει άλλες 

απόψεις ή ενδιαφέροντα και είχε προκύψει αντιπαράθεση συμφερόντων. Μέσω εκείνης, 

επιζητείται συνεχώς η δυναμική και ανερχόμενη αλληλεπίδραση των μερών, ώστε το 

κάθε ένα να αποκομίσει άμεσα ή με τον καιρό για λογαριασμό του ιδίου ή τρίτου, την 

μέγιστη δυνατή ωφέλεια. Το είδος της ωφέλειας, καθορίζεται ιδίως από τις κατά 

καιρούς χρονικά ανάγκες ή βλέψεις που επιζητούνται να καλυφθούν από εκείνους που 

συμμετέχουν (Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 2004).  

Είναι πια πραγματικότητα ότι για να είναι δυνατόν να καταξιωθεί ένα στέλεχος 

στον επιχειρηματικό κόσμο του σήμερα χρειάζεται να έχει θέσει τις κατάλληλες βάσεις. 

Για να καταφέρει επομένως να έχει επιτυχία αλλά και να αντέξει σε αυτόν τον περίγυρο 

πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Οι κυριότερες από εκείνες που δικαιούνται 

να καταγραφτούν είναι η γνώση της επιχειρηματικής πολιτικής που ασκείται, η 

αξιολόγηση σκοπών καθώς και ο ορθός συντονισμός χρόνου για να υλοποιηθεί ο 

αντίστοιχος σκοπός. 

Η σύνθεση των αξιών που προαναφέρθηκαν και η σωστή και άμεση χρήση τους 

από το στέλεχος που ενδιαφέρεται, είναι το ξεκίνημα για μια επιτυχή καριέρα. 
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Πάραυτα, για την ομαλή ανοδική του διαδρομή, χρειάζονται κι άλλα μέσα και γνώσεις. 

Στο διάστημα αυτής της πορείας συναντάει ποικίλους παράγοντες όπως ανάγκη για 

αύξηση της πελατείας, ανάγκη για αναγνώριση της εταιρείας του, ύπαρξη 

ανταγωνισμού από τις αντίπαλες πλευρές του, διαρκής έρευνα αγοράς για 

εκμοντερνισμένη γνώση. Ένας μάνατζερ, έτσι, για να μπορέσει να αντέξει και να 

ανταποκριθεί με όλες αυτές τις ανάγκες καταφεύγει σε διάφορους τρόπους. Το σήμα 

κατατεθέν που παρατηρείται σε τέτοιου είδους περιστάσεις είναι η γνωστή σε όλους 

διαπραγμάτευση (Domenici, 1996). 

Η διαπραγμάτευση είναι στην ουσία ένας τρόπος επικοινωνίας που γίνεται 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων όπου αποβλέπουν στην άμεση συνεννόηση μεταξύ 

τους. Απόρροια αυτής της μεθόδου είναι μέσω του διαλόγου να επιτύχουν να λύσουν 

τις διαφορές τους και έτσι να ικανοποιήσουν τα κοινά τους συμφέροντα καταλήγοντας 

σε έναν συμβιβασμό ή στην υλοποίηση συμφερόντων. 

Οι διαπραγματεύσεις διακρίνονται σε ασχολίες της καθημερινότητας , αλλά οι 

βασικότερες είναι οι ακόλουθες (Μακρυγιωργάκης, 2001) : 

- Αυτή που έχει το κοινωνικό ύφος. Σε αυτή την περίσταση 

περιλαμβάνονται διαπραγματεύσεις που διενεργούνται και στον οικογενειακό περίγυρο 

με τα ανάλογα φυσικά πρόσωπα, και 

- Αυτή που έχει το επιχειρηματικό ύφος. Αυτή η πρακτική θεώρηση 

περιλαμβάνει ακολούθως και τον οικονομικό κλάδο. Δηλώνεται σε συμφωνίες, όπου 

ρισκάρουν μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών και προμηθευτών. 

Διαπραγματεύσεις επομένως γίνονται σε πολλές περιστάσεις. Γίνονται  και σε 

πολιτικού περιεχομένου διαλόγους. Παραδείγματος χάριν, δια της διαπραγμάτευσης 

δημιουργείται μια συνθήκη ειρήνης μεταξύ δύο κρατών ή ακόμα και η απελευθέρωση 

κάποιου ομήρου που είναι σε χώρα διαφορετικής εθνικότητας. Πολλές φορές την 

παρατηρούμε σε συναθροίσεις για την κατάσταση μιας χώρας που βρίσκεται σε 

οικονομική ύφεση (Susskind et al, 1999). 

Τα δύο μέρη συχνά θέλουν το ίδιο πράγμα και επομένως το καθένα ξεχωριστά 

επιχειρεί με διάφορα τεχνάσματα και επιχειρήματα, να καταφέρει το δικό του καλύτερο 

αποτέλεσμα. Αυτό κατορθώνεται με μια ορθή προετοιμασία, με χρήση ορθών 

στρατηγικών κατά το διάστημα της διαπραγμάτευσης καθώς και δημιουργία κλίματος 
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σύμπραξης και συναδελφικής αλληλεγγύης. Μολοταύτα πρέπει να υφίσταται και το 

στοιχείο του ανταγωνισμού για το ποιος  θα επικρατήσει (Cairns, 1996). 

Για να επιτευχθεί έτσι μια διαπραγμάτευση πρέπει να εκπροσωπείται από το 

λιγότερο δύο ευπροσάρμοστους και ικανούς διαπραγματευτές, οι οποίοι γνωρίζουν τους 

κανόνες αυτής της μεθόδου. Έχοντας γνώση ο καθένας την ατομική του ισχύ, 

καταλήγει σε διάφορους  τρόπου για να αντιπαρατεθεί στον άλλο. Αυτή η λογομαχία 

δεν έχει ως σκοπό να διαγράψει τις σχέσεις των δύο μερών, αλλά να πείσει η μια μεριά 

την άλλη ότι οι ανάγκες του ενός είναι ταιριαστές με του άλλου. Μία αμοιβαία λύση 

που θα ικανοποιεί τους σκοπούς και των δύο μερών είναι το πιο σύνηθες αποτέλεσμα 

(Μακρυγιωργάκης, 2001). 

Συχνά οι επιχειρηματίες δίνουν μια συγκεκριμένη θέση στην εταιρεία τους που 

στοχεύει μόνο στο ρόλο του διαπραγματευτή. Άρα ερευνάται το σωστό άτομο που θα 

έχει όλες τις προϋποθέσεις και θα έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να μπορεί να 

υποστηρίξει αυτή του την θέση. Ένα ιδιαίτερο παράδειγμα θέσης διαπραγματευτή είναι 

η θέση ειδικού διαπραγματευτή στις αγορές Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου υφίστανται 

ορισμένες διατάξεις για την απόκτηση αυτής της θέσης (Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 

2004). 

Η θέση ενός διαπραγματευτή απαιτεί ένα στέλεχος όπου θα έχει ικανότητες 

αρχηγού. Θα έχει διάφορες αξίες που θα υποστηρίζουν την θέση του, καθώς να είναι 

ευγενικός κατά το διάστημα της διαπραγμάτευσης αλλά δίχως αυτό να τον καθιστά 

εύτρωτο, να κρατάει τα προσχήματα, να πράττει απρόβλεπτα τη σωστή στιγμή, να 

αποσκοπεί στην ουσία, να ακούει ενεργά, να μπορεί να χτίζει μια καλή σχέση 

σύμπραξης και ιδίως να χειρίζεται όχι τους ανθρώπους αλλά το πρόβλημα (Kennedy, 

2003). 

Ένα στέλεχος επομένως με τις δεξιότητες που προαναφέρθηκαν μπορεί να 

περιγράψει ορθά το προφίλ του αντιπάλου και να προετοιμαστεί καταλλήλως. Κατά το 

διάστημα της διαπραγμάτευσης χειρίζεται με συγκεκριμένες μεθόδους την άλλη πλευρά 

και με την βοήθεια της πείρας του στη διαδικασία, επιτυγχάνει να πάρει τη θετική 

απάντηση της συμφωνίας που περιμένει. Προσέχει να μην ενδίδει σε πιέσεις, που 

μπορούν να πάρουν την μορφή μιας απόρριψης για υποχώρηση, μιας απειλής ακόμα και 

ενός χρηματισμού. Εν συντομία αυτό το πρόσωπο πρέπει να είναι ικανό εμπιστοσύνης 

από τους ανωτέρους του διότι τους εκπροσωπεί απέναντι σε μια δυνατή συμφωνία. 

Στην περίσταση που μια εταιρεία δεν έχει ειδικευόμενο στέλεχος μεταβίβασης αυτής 
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της αρμοδιότητας από το επιτελείο της, τότε μπαίνει στη  μέθοδο εύρεσης εξωτερικού 

μεσάζοντα (Kennedy, 2003). 

Η διαπραγμάτευση είναι ένα μέσο, που μπορεί να αξιοποιηθεί για να εξοντωθεί 

ένα πρόβλημα μεταξύ δύο εταιρειών αλλά ταυτοχρόνως είναι και ένα εργαλείο 

ρύθμισης εσωτερικών ζητημάτων όπου μπορούν να απασχολούν τα μέλη της ίδιας 

εταιρείας (Μακρυγιωργάκης, 2001). 

Με βάση επομένως τα προαναφερθέντα συναντώνται πολλά είδη 

διαπραγματεύσεων, κάποια από τα οποία είναι (Λε Πουλ, 1994): 

-  Συγχώνευση ή σύμπραξη σε μια άλλη επιχείρηση, όπου επιζητείται με 

κοινά μέσα και κοινό στόχο. 

-  Συναλλαγή κάποιου ιδιοκτησιακού στοιχείου, το οποίο μπορεί να είναι 

ένα οικόπεδο ή κάποιο κτίσμα. 

-  Ενδεχόμενη επιχορήγηση έργων για επενδυτικούς λόγους της εταιρείας. 

-  Τακτοποίηση διαφορών, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν 

οικονομικούς λόγους. 

- Σύναψη δανείων. 

- Γενικό χειρισμό προβλημάτων. 

- Ο ιδρυτικός χάρτης κάποιου έργου και κάποια ανάλογη αλλαγή στο 

περιεχόμενο του. 

- Αποφυγή πολεμικών συμπλοκών.  

 Όπως γράφτηκε και πιο  πάνω, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται και μέσα στο 

εργασιακό περίγυρο μιας εταιρείας, τουτέστιν μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων. Οι 

διαπραγματεύσεις μπορούν να πάρουν το ύφος των ονομαζόμενων, συλλογικών 

διαπραγματεύσεων. Εκτελούνται στις περιστάσεις όπου πρέπει να ρυθμιστούν οι 

κανόνες απασχόλησης και μισθού του επιτελείου για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Έτσι επιτυγχάνουν να αυτονομηθούν οι εργαζόμενοι από τους εργοδότες, σε ορισμένο 

και νατουραλιστικό βαθμό (Cairns, 1996). 

 Μεγάλο ρόλο σε αυτή την περίσταση έχουν οι συνδικαλιστικοί φορείς, όπου 

διαπραγματεύονται για όλους τους εργαζομένους, που ανήκουν σε αυτές. Ο ρόλος 
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αυτός έπεται και έπειτα από  την τελική υπογραφή που θα υφίσταται στην ανάλογη 

συλλογική σύμβαση εργασίας, σε όλο το διάστημα συμφωνίας (Susskind et al, 1999). 

Πλην από αυτές τις διαπραγματεύσεις, που γίνονται στο πρώτο στάδιο εργασίας, 

πραγματοποιούνται και άλλων ειδών, των οποίων οι αιτίες μπορεί να είναι κάποιες από 

τις ακόλουθες (Domenici, 1996): 

-  Αύξηση απολαβών εργαζομένου λόγω αντίστοιχης αύξησης επιδόσεων 

του, μέσα στην εταιρεία. 

- Αλλαγή βάρδιας εργαζομένου. 

- Απόκτηση καινούριας και ανώτερης θέσης εργαζομένου, ο οποίος θα  

ήθελε να αναρριχηθεί στην ιεραρχική δομή της εταιρείας. 

- Χειρισμός θεμάτων, που μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στο χώρο της 

εργασίας. 

Είναι γνωστό ότι ο σημερινός κόσμος της οικονομίας και των εταιρειών είναι σε 

ένα διάστημα διαρκούς διαπραγμάτευσης. Η συνεχόμενη χρήση και ακολούθως 

χρησιμότητα αυτού του μέσου βοηθά σε καθημερινή βάση στις επαφές των μελών 

αυτού του περιβάλλοντος. Οι σοβαρές αποφάσεις για το κέρδος μιας εταιρείας 

παίρνονται μέσα από τη  μέθοδο της διαπραγμάτευσης, όπου ήδη καθίσταται ως μία 

επαρκώς απαραίτητη στρατηγική αξιοσύνη ενός στελέχους (Lewicki, R. και Saunders, 

2004). 

Σε εποχή οικονομικής ύφεσης πια οι καταστάσεις επιτάσσουν την ύπαρξη 

πολλών διαπραγματεύσεων. Τα στελέχη που είναι αρμόδια ψάχνουν συνεχώς 

καινούριους  τρόπους δημιουργικούς για να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτή τη 

διαδικασία. Ο ρόλος τους αναδιοργανώνεται και πρέπει να συμβαδίζει ταυτόχρονα με 

τα καινούρια τεκταινόμενα και αξιώσεις. Η παραδοσιακή διαπραγμάτευση αλλάζει με 

βάση τους ρυθμούς του περίγυρου. Οι εξελιγμένες τεχνικές που δημιουργούνται τους 

υποχρεώνουν να εγκλιματιστούν στις καινούριες συνθήκες (Λε Πουλ, 1994). 

Η έκβαση που επιζητούν πια χρήζει ανάγκης ενός συμβιβασμού κοινών 

συμφερόντων. Οι εταιρείες αποσκοπούν  σε σχέσεις σύμπραξης και συχνά μάλιστα 

μακροχρόνιας. Έτσι προτιμούν να μεγαλώσουν την αγορά, ανεβάζοντας παράλληλα και 

την παραγωγικότητα για να ευχαριστηθούν όλοι. Η αστάθεια στην παγκόσμια αγορά 
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απαιτεί να συνυπολογίζονται όλες οι συνισταμένες, με πιο σπουδαία από όλες το ρίσκο 

(Kennedy, 2003). 

Οι διαπραγματεύσεις, παίρνοντας εσωτερικό, εθνικό και διεθνές ύφος 

μονοπωλούν το ενδιαφέρον κάθε ανερχόμενου επιχειρηματία και η γνώση για την 

υλοποίηση και την επιτυχία τους είναι σημαντική. Τα διαρκή διλήμματα, οι δοκιμασίες, 

ο ανταγωνισμός αλλά και ο μεγαλύτερος σκοπός μιας εταιρείας, τουτέστιν η αύξηση 

του κέρδους υποχρεώνουν τη χρήση αυτού του μέσου (Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 2004). 

Περιγραφές σε βιβλία, σεμινάρια με παρουσιαστές γνωστούς διαπραγματευτές 

ακόμα και αποκλειστικά μαθήματα εκμάθησης του μέσου της διαπραγμάτευσης, την 

κάνουν ένα από τα απαραίτητα κομμάτια μιας εταιρείας (Cairns, 1996). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

Θεωρητική προσέγγιση διαπραγματεύσεων 

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. Οι 

διαπραγματεύσεις είναι μια έννοια, η οποία χρησιμοποιείται σχεδόν καθημερινά από 

πλήθος κόσμου και αποτελεί μέρος της καθημερινότητας μας και χαρακτηριστικό 

στοιχείο των σχέσεων μας (Νικολόπουλος, 2009).  

Η διαπραγμάτευση στην ουσία πρόκειται για μια συζήτηση μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων μερών, που είτε έχουν ανταγωνιστικές ή συγκρουόμενες ανάγκες ή 

επιδιώξεις, είτε προσπαθούν να βρουν μια λύση σε κάποιο κοινό πρόβλημα που τους 

απασχολεί (Cairns, 1996).   

Με άλλα λόγια, με τον όρο διαπραγμάτευση, εννοούμε τις συνδιαλλαγές μεταξύ 

μερών με στόχο να επιλυθούν οι διαφορές τους και να καταλήξουν σε μια συμφωνία. 

Αυτές οι συνδιαλλαγές μπορούν να είναι ήπιας μορφής (απλή συζήτηση) ή βίαιης 

μορφής (απειλές). Οι διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν πράξεις και λόγια (Kennedy, 

2003).  

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 (Λε Πουλ, 1994). 

Στην περίπτωση που μια διαπραγμάτευση αφορά σε ένα συμβόλαιο, μια 

οικογενειακή διαμάχη ή ένα σύμφωνο ειρήνης, οι άνθρωποι μηχανικά προσφεύγουν σε 

διαπραγματεύσεις θέσεων (Positional Bargaining), δηλαδή η εκάστοτε πλευρά παίρνει 

μια θέση, επιχειρηματολογεί επί αυτής και κάνει τις κατάλληλες παραχωρήσεις 

προκειμένου να καταλήξει σε έναν συμβιβασμό (Fisher & Uri, 1999).  

Αξίζει να τονισθεί ότι η διαπραγμάτευση επί των θέσεων αποτυγχάνει να 

καλύψει τα βασικά κριτήρια που αποτελούν τις προϋποθέσεις για μια συνετή, 

οικονομική και φιλική συμφωνία. Στην περίπτωση αυτή, δίδεται μεγάλη προσοχή και 

έμφαση στις θέσεις που λαμβάνει η κάθε πλευρά, ενώ λιγότερη έμφαση δίδεται στην 
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ικανοποίηση των θεμελιωδών ανησυχιών της εκάστοτε πλευράς (Fisher & Uri, 1999). 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το ενδεχόμενο κατάληξης σε συμφωνία γίνεται 

λιγότερο πιθανό (Νικολόπουλος, 2009) . 

Βέβαια, σήμερα είναι ευρέως διαδεδομένη η άποψη ότι η υιοθέτηση ακραίων 

θέσεων αρχικά οδηγεί στις μικρότερες δυνατές απώλειες, δηλαδή στους καλύτερους 

δυνατούς συμβιβασμούς. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται συνήθως από την 

εισαγωγική άσκηση απειλών ή άλλων μορφών βίας (ψυχολογικής, κοινωνικής, 

οικονομικής, πολιτικής, ή ακόμη και στρατιωτικής). Παρ’ όλα αυτά, μια τέτοια τακτική 

είναι τελικά αδιέξοδη, αφού καταπονεί εξαιρετικά τη μεταξύ των δύο μερών σχέση, 

χωρίς μάλιστα να έχει δοκιμάσει και εξαντλήσει όλες τις άλλες δυνατότητες που 

ενδεχομένως έχει (Χυτήρης, 1994). 

Στις περιπτώσεις αυτές, αρκετά συχνό είναι το δίλημμα της σκληρής στάσης, 

δηλαδή ένα από τα δυο μέρη να επιλέξει να κρατήσει σκληρή στάση σε μια 

διαπραγμάτευση. Στην περίπτωση αυτή, όσο πιο σκληρή είναι η στάση που κρατά, τόσο 

πιο πιθανό είναι η συμφωνία να είναι πιο κοντά στις θέσεις του. Όμως, όσο 

μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί συμφωνία. Αντίθετα, όσο πιο ήπια 

στάση κρατά, τόσο πιο εύκολο είναι να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά μακριά από τις 

θέσεις του (ως άνω).  

Πίνακας 1: Διαπραγμάτευση βάσει θέσεων. Ήπια και σκληρή τακτική 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΒΑΣΕΙ ΘΕΣΕΩΝ 

ΗΠΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ 
    

Οι συμβαλλόμενοι είναι 

φίλοι 

Οι συμβαλλόμενοι είναι 

αντίπαλοι 

Σκοπός είναι η συμφωνία Σκοπός είναι η νίκη 

Γίνονται παραχωρήσεις και 

από τις δυο πλευρές 

Απαιτούνται οι παραχωρήσεις 

σαν όρος της σχέσης 

Καλλιέργεια μακροχρόνιας 

σχέσης   

Οι δυο πλευρές είναι ήπιες 

και υπάρχει εμπιστοσύνη 

Σκληρότητα των δυο πλευρών και 

έλλειψη εμπιστοσύνης 

Οι θέσεις αλλάζουν εύκολα 

Οι συμβαλλόμενοι μένουν 

αμετακίνητοι επί των αρχικών 

τους θέσεων 
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Γίνονται προσφορές Απειλές 

Αποκαλύπτεται και το 

κατώτατο αποδεκτό όριο 

Η μια πλευρά προσπαθεί να 

ξεγελάσει την άλλη ως προς το 

κατώτατο αποδεκτό όριο 

Αποδοχή προσωπικής 

ζημιάς 

Απαιτούνται προσωπικά κέρδη ως 

αντίτιμο της συμφωνίας 

Αναζητείται μονάχα η 

απάντηση που θα γίνει 

αποδεκτή 

Αναζητείτε η αποδεκτή απάντηση 

της εκάστοτε πλευράς 

Επιμονή στη διαμόρφωση 

συμφωνίας 
Επιμονή στην αρχική θέση 

Υποχώρηση πίεσης Ασκείται πίεση 
Πηγή: Fisher, R. & Uri, W.  (1999) 

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι αρχικά η εξερεύνηση της κατάστασης και 

τελικά η εξεύρεση λύσης. Η διαπραγμάτευση συμβαίνει όταν τα δύο μέρη 

συνειδητοποιούν ότι χωριστά δεν μπορούν να επιτύχουν κάτι, είτε αυτό είναι η 

δημιουργία κάτι καινούργιου, είτε η εξάλειψη κάποιου προβλήματος (Μπουραντάς, 

1992). 

Εκείνο στο οποίο στοχεύουν τα μέρη που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση, 

είναι πώς θα μπορέσουν να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος καταλήγοντας 

σε μια συμφωνία μεταξύ τους προκειμένου να αποφύγουν κοστοβόρες λύσεις μέσω 

νομικών διαδικασιών. Σημαντικό στοιχείο, το οποίο παίζει καταλυτικό ρόλο ως προς τη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι η διαπραγματευτική ισχύς των δυο πλευρών, δηλαδή 

η ικανότητα της μια πλευρά να επηρεάσει την άλλη πλευρά με διάφορες τεχνικές, όπως 

ανταμοιβής, εξαναγκασμού, νομικών μέσων, εμπειρογνωμοσύνης, γνωριμιών ή 

συνδυασμού αυτών. Η διαπραγματευτική ισχύς (ή δύναμη) διακρίνεται σε α) 

προσωπική ισχύ, β) ισχύ λόγω θέσεως και γ) ισχύ λόγω σχέσεων (Φαναριώτης, 2004). 

Δύναμη δηλαδή είναι κάθε μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή ή τον 

έλεγχο της συμπεριφοράς κάποιου με σκοπό τη διασφάλιση συμφερόντων 

(Νικολόπουλος, 2009). 

Αναφορικά με την προσωπική ισχύ, αυτή αφορά στην ικανότητα δημιουργίας 

κλίματος συνεργασίας, δημιουργία ανταγωνισμού και αποτελεσματικότητας και 

απόκτηση υποστήριξης, με χαρακτηριστικά όπως η ευγλωτία και το ιστορικό 

(Παπαστάμου, 1989). 
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Από την άλλη πλευρά η ισχύς λόγω θέσεως, πηγάζει από τη θέση που κατέχει το 

άτομο στην τυπική ιεραρχία, τη δυνατότητα και το βαθμό ελέγχου που έχει ως προς του 

στρατηγικούς πόρους, αλλά και τη δυνατότητα του ως προς την νομιμοποίηση και την 

κατανομή της δύναμης (Φαναριώτης, 2004). 

Τέλος, η ισχύς λόγω σχέσεων εμπίπτει στο είδος των σχέσεων που μπορεί να 

έχουν αναπτυχθεί, δυαδικές, δηλαδή σχέσεις που χαρακτηρίζονται από υποστήριξη και 

συμβουλή, πληροφόρηση, διάθεση πόρων,  πολιτική προστασία και διορατικότητα ή 

δικτυακές, δηλαδή σχέσεις που χαρακτηρίζονται από άμεσες επαφές και επαφές τρίτων.  

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να είναι άμεσες ή πραγματικές, οι οποίες 

προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία των δυο μερών και την προσπάθεια τους να 

καλύψουν τα συμφέροντα τους με την κατάλληλη διαμόρφωση της άλλης πλευράς, 

έμμεσες ή εικονικές ή να αφορούν μεμονωμένες ενέργειες (Νικολόπουλος, 2009). 

Προκειμένου μια διαπραγμάτευση να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ανελαστικά μοντέλα και να γνωρίζουν οι δυο πλευρές ότι δεν είναι 

όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Επομένως, δεν μπορούμε να ψάξουμε και ίδιες λύσεις. 

Ανάλογα την περίπτωση προετοιμάζονται οι πλευρές να δεχτούν και να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά την εκάστοτε σύγκρουση.  

Οι διαπραγματεύσεις συνήθως ξεκινούν προκειμένου να αντιμετωπισθεί μια 

σύγκρουση, η οποία έχει προκύψει μεταξύ δυο μερών (Νικολόπουλος, 2009). Οι 

διαπραγματεύσεις μπορεί να γίνονται σε προσωπικό, εταιρικό (οργανωσιακό) ή και 

διεθνές (διπλωματικό) επίπεδο. Τόσο οι μεμονωμένοι άνθρωποι, όσο και οι 

συγκροτημένοι οργανισμοί, αλλά και τα κράτη και η διεθνής κοινότητα ουκ ολίγες 

φορές συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για ποικίλες περιπτώσεις, όπως (Μπουραντάς, 

1992): 

 αγοραπωλησία ιδιοκτησιακού στοιχείου (οικόπεδο, οικία, 

αυτοκίνητο, οικιακή συσκευή) 

 πώληση ειδών ή παροχή υπηρεσιών προς ένα οργανισμό ή μια 

επιχείρηση 

 ανάληψη νέου ρόλου ή καθηκόντων από κάποιο στέλεχος ή 

υπάλληλο οργανισμού 

 καθορισμός μισθού ή αμοιβής για σύμβαση εργασίας, ανάθεση 

έργου κλπ 
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 ενδο-συζυγική συνεννόηση για κατανομή οικογενειακών βαρών 

και υποχρεώσεων 

 ενδο-οικογενειακή συμφωνία (γονείς με τέκνα) για ζητήματα 

μελέτης και παιχνιδιού 

 ρύθμιση ζητημάτων διαζυγίου (οικογενειακού ή επαγγελματικού) 

 ρύθμιση ζητημάτων επιμέλειας (προσώπων ή περιουσιακών 

στοιχείων) 

 συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία (με σκοπό τον 

προσπορισμό οφέλους) 

 σύναψη ενός δανείου (προσωπικού, οικογενειακού ή 

επαγγελματικού) 

 σχεδίαση και χρηματοδότηση έργων με επενδυτική ή 

αναπτυξιακή σημασία 

 αντιμετώπιση προβλημάτων στα πλαίσια ενός κλάδου ή μιας 

κοινότητας 

 επίλυση οικονομικών, εδαφικών ή άλλων διαφορών 

 αποτροπή πολεμικών συρράξεων κλπ 

Με άλλα λόγια, διαπραγμάτευση υφίσταται σε κάθε συναλλαγή που επιδιώκεται 

να επιτευχθεί προς ευχαρίστηση ή διευκόλυνση του ατόμου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται σε (Νικολάου & Σμοκοβίτη, 1990): 

 Προσωπικό επίπεδο. 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. 

 Επιχειρηματικό επίπεδο. 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 (διαπραγματεύσεις σε εξωτερικό επίπεδο). Παράλληλα, 

διεξάγονται και διαπραγματεύσεις της επιχείρησης εσωτερικά, δηλαδή με τα 

επιμέρους κομμάτια που την απαρτίζουν και συνθέτουν την παραγωγική της 

διαδικασία (διαπραγματεύσεις σε εσωτερικό επίπεδο). Σε πιο σπάνιες 
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περιπτώσεις, διαπραγματεύσεις διεξάγονται και με κρατικούς φορείς στα 

πλαίσια πάντα που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει. 

 ∆ιπλωματικό επίπεδο. 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. 

Για να αναπτύξουμε τα παραπάνω ενδεικτικά προβλήματα που οδηγούν σε μια 

διαπραγμάτευση θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα μοντέλο χειρισμού της σύγκρουσης. Το 

μοντέλο χειρισμού της σύγκρουσης θα πρέπει να στηρίζεται σε τρεις αρχές 

(Νικολόπουλος, 2009):  

1
η
 Αρχή: Οι δυνάμεις της εκάστοτε πλευράς είναι περιορισμένες, δηλαδή 

βρίσκονται σε στενότητα 

2
η
 Αρχή: Ο καθένας που συμμετέχει στη σύγκρουση αντιμετωπίζει παράλληλες 

συγκρούσεις σε περισσότερα πεδία σχέσεων. 

3
η
 Αρχή: Ο καθένας που συμμετέχει στη σύγκρουση σχεδιάζει τις ενέργειες του 

πριν αντιδράσει. 

Προκειμένου οι δυο πλευρές να επιτύχουν τη βέλτιστη δυνατή συμφωνία, τα 

εμπλεκόμενα μέρη χρησιμοποιούν συνεργατικές και ανταγωνιστικές μεθόδους, 

ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, αλλά και τον χαρακτήρα των διαπραγματευτών. 

Αναλόγως λοιπόν με τις περιστάσεις, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και στυλ 

διαπραγματεύσεων. Η ορθότητα της διαπραγματευτικής συμπεριφοράς εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τη συμβατότητα της με τα δεδομένα της σύγκρουσης και των 

σχέσεων με την άλλη πλευρά (Νικολόπουλος, 2009). 

Η συνεργατική προσέγγιση (cooperative), που αποσκοπεί στη κάλυψη των 

ενδιαφερόντων και την ικανοποίηση των αναγκών των δύο μερών (interest-based 

bargaining), χρησιμοποιείται κυρίως όταν οι στόχοι και οι επιδιώξεις τους έχουν θετική 

αλληλεξάρτηση. Από την άλλη, η ανταγωνιστική προσέγγιση (competitive), που 

αποσκοπεί στην κατάληψη, διατήρηση και επέκταση θέσεων (positional bargaining), 

χρησιμοποιείται όταν υπάρχει αρνητική αλληλεξάρτηση. 



ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ WIN WIN ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

17 
 

Φαίνεται όμως πως ο συνδυασμός και των δύο αυτών προσεγγίσεων είναι 

εκείνος που δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα, καθώς οδηγεί σε μια διαδοχή 

«δημιουργίας και διεκδίκησης» (creating and claiming). Στην περίπτωση αυτή, αρχικά, 

δημιουργείται προστιθέμενη αξία μέσω της συνεργασίας («μεγαλώνει η πίτα») και 

κατόπιν χρησιμοποιούνται ανταγωνιστικές διεργασίες που την διεκδικούν (να την 

«μοιραστούν»). 

Εάν για παράδειγμα πρόκειται απλώς για μια αγοραπωλησία ενός σπιτιού ή ενός 

αυτοκινήτου, τότε οι εμπλεκόμενοι προσπαθούν να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό 

όφελος για τη πλευρά τους (επειδή ακριβώς υποθέτουν ότι δεν θα ξανασυναντηθούν), 

οπότε υιοθετούν στυλ «σκληρού διαπραγματευτή» και μετέρχονται πολλών 

τεχνασμάτων, η δε συνήθης κατάληξη έχει ένα κερδισμένο και ένα χαμένο. Εάν από 

την άλλη πρόκειται για μια μεγάλης κλίμακας πώληση (ή και για την απαρχή μιας 

πολλά υποσχόμενης συνεργασίας), οι εμπλεκόμενοι συνήθως εμφανίζονται πιο 

προσεκτικοί και πιο «ευγενικοί», φροντίζοντας όλοι να έχουν στο τέλος μια αίσθηση 

(περισσότερο ή λιγότερο) κερδισμένου (Νικολάου & Σμοκοβίτη, 1990). 

Σε γενικές γραμμές η διαπραγμάτευση αποτελεί ένα είδος παιγνίου, όπου 

υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές καταστάσεις (το Δίλημμα του Διαπραγματευτή) 

(Μπουραντάς, 1992):  

 εάν και τα δύο μέρη συνεργαστούν θα κερδίσουν (ικανοποιητικά 

ή τα μέγιστα, αναλόγως με τον χρονικό ορίζοντα εξέτασης του προβλήματος) 

(Win – Win διαπραγμάτευση).  

 εάν μόνο η μια πλευρά συνεργασθεί και η άλλη ανταγωνισθεί, 

τότε η πρώτη  θα έχει ένα κάκιστο αποτέλεσμα και η δεύτερη ένα πολύ καλό 

(τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα) (Win-Lose διαπραγμάτευση). 

 εάν και οι δύο ανταγωνισθούν, τότε τα αποτελέσματα θα είναι 

γενικά μέτρια (Lose – Lose διαπραγμάτευση). 

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.  
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Η πρώτη προσέγγιση “όλοι κερδίζουν” (win - win), πρόκειται για μια 

προσέγγιση που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, το οποίο έχει οδηγήσει στη 

διαπραγμάτευση αυτό καθεαυτό και όχι τους ανθρώπους και έχει αποτελέσματα ακόμα 

κι όταν η εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών είναι μικρή. Η προσέγγιση αυτή θεωρεί τους 

«αντιπάλους» ως εταίρους στην ανεύρεση μιας κοινής λύσης, μέσω της 

ανακατεύθυνσης της σύγκρουσης. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ξεκινά από τη 

παραδοχή ότι όταν απειλούμαστε, νοιώθουμε αμέσως (δια)χωρισμό και αποσύνδεση 

από τους γύρω μας, μια ξαφνική αίσθηση «εγώ ή αυτός», η οποία δεν αφήνει περιθώριο 

ουσιαστικής αξιολόγησης της κατάστασης και μετατρέπει τη διαπραγμάτευση σε πάλη 

ισχύος (Χυτήρης, 1994). 

Ο μεσολαβητής χρησιμοποιεί τη δεξιότητά του για να μεταστρέψει το αρχικό 

δίλημμα «εσύ ή εγώ» στο συνεργατικό «θέλω να κερδίσω εγώ ΚΑΙ να κερδίσεις κι 

εσύ». Αυτό επιτυγχάνεται εστιάζοντας περισσότερο στις πραγματικές ανάγκες των 

μερών, παρά στις εξ αρχής πιθανές λύσεις (που τις περισσότερες φορές αγνοούν τις 

πρώτες), στην αναγνώριση των διαφορών των ατόμων και στη συμμετοχική 

προσπάθεια των εμπλεκομένων να προσαρμόσουν τις θέσεις τους υπό το φως των νέων 

πληροφοριών. Έτσι, αισθάνονται δικαιωμένοι, έστω κι αν η λύση δεν είναι η βέλτιστη 

δυνατή, αφού τους συνδέει η κοινή τους προσπάθεια γι αυτή (Κανελλόπουλος, 1997). 

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. Η συγκεκριμένη διαπραγμάτευση σε 

περίπτωση σχέσεων δηλαδή αλληλεξάρτησης αυτού του τύπου εμφανίζει, με άλλα 

λόγια έντονα το στοιχείο του ανταγωνισμού και, σε κάθε περίπτωση, η αντίπαλη 

πλευρά θα επιχειρήσει να προκαλέσει λοξοδρόμηση από την πορεία που έχει 

καθοριστεί (Μπουραντάς, 1992).  

Δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι στις σχέσεις αλληλεξάρτησης αυτού 

του τύπου, 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 (Χυτήρης, 1994). 

Μια διαπραγμάτευση συνήθως αρχίζει πριν ξεκινήσει επισήμως, με τη φάση της 

προετοιμασίας, που είναι εξαιρετικά σημαντική για την τελική έκβαση. Κατά τη φάση 

αυτή, κάθε πλευρά προσπαθεί να επικεντρώσει κυρίως στα ενδιαφέροντα, τα ζητήματα 
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και τις θέσεις της άλλης πλευράς και να σχεδιάσει τη τακτική που θα ακολουθήσει κατά 

τη φάση της διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης (Γκάρεθ, 2000). 

Ανάλογα με τη περίσταση, άλλοτε επιβάλλεται η πολύ καλή προετοιμασία των 

διαπραγματευομένων, ενώ σε κάποιες άλλες (μικρότερης έκτασης και αντικειμένου) 

ίσως κάτι τέτοιο να θεωρείτο υπερβολικό (μη συμφέρον οικονομικά), αλλά επιπλέον να 

αντιμετωπιζόταν με επιφύλαξη και καχυποψία από την άλλη πλευρά. Σε κάθε όμως 

περίπτωση είναι καλό πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης να εξετάζονται (στον ένα 

ή τον άλλο βαθμό) τα κάτωθι σημεία (Μπουραντάς, 1992): 

 Στόχοι, δηλαδή τι επιδιώκει να επιτύχει η εκάστοτε πλευρά και 

που  ότι στοχεύει η «αντίπαλη» της πλευρά; 

  Διαπραγματευτικά όπλα, δηλαδή τι είμαστε διατεθειμένοι να 

παραχωρήσουμε και τι θα χρησιμοποιήσουμε για να υποστηρίξουμε τη θέση 

μας; 

 Εναλλακτικές λύσεις: σε περίπτωση μη συμφωνίας, ποιες είναι 

οι εναλλακτικές περιπτώσεις για κάθε πλευρά; 

 Ιστορικό σχέσης: ποιο είναι το παρελθόν της σχέσης των δύο 

μερών και κατά πόσο επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις κάποια αδήλωτα αλλά 

ενεργά ανεπίλυτα σημεία; 

 Στοιχεία δύναμης: ποια είναι η ισχυρή πλευρά σε αυτή τη 

σχέση, ποια ελέγχει τους πόρους, πόσο η κάθε μια φαίνεται ικανή να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες της άλλης;  

 Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: τι είναι αυτό που (συλλογικά και 

τελικά) αναμένεται να είναι το αποτέλεσμα, υπάρχουν αντίστοιχα αποτελέσματα 

στο παρελθόν και τι μεθοδεύσεις είχαν προηγηθεί τότε; 

 Ενδεχόμενες συνέπειες: ποιες είναι οι εκτιμώμενες συνέπειες για 

κάθε πλευρά από την επιτυχία ή την αποτυχία των διαπραγματεύσεων; 

 Πιθανές λύσεις: με βάση όλα τα παραπάνω, ποιοι είναι οι 

δυνατοί συμβιβασμοί 

Κατά τη διάρκεια μια διαπραγμάτευσης, όλες οι μεθοδολογίες 

διαπραγματεύσεων επιμένουν σε  ορισμένα σημεία, τα οποία είναι (Χυτήρης, 1994):  

- Ηθική τάξη: μην ψεύδεσαι και μη διαστρεβλώνεις τα λεγόμενα των 

άλλων 
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- Ποιότητα. Στην περίπτωση αυτή, προτείνεται στους διαπραγματευτές 

να μην αποβλέπουν καθαρά και μόνο στο βραχυπρόθεσμο κέρδος και να 

δραστηριοποιούνται μέσω αυτού. Αντιθέτως, προτείνεται η υιοθέτηση τέτοιας 

στάσης, η οποία να αποβλέπει σε μια ποιοτική μακροχρόνια σχέση μεταξύ των 

δυο μερών. 

- Αρχική συμφωνία. Σκοπός της αρχικής συμφωνίας είναι η συμφωνία 

των δυο μερών ως προς την ατζέντα, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα 

- Προφίλ. Το προφίλ των δυο μερών, θα πρέπει να είναι ναι μεν 

επαγγελματικό, αλλά παράλληλα να χαρακτηρίζεται από ανθρώπινο στυλ. 

- Επικοινωνία. Η επιδίωξη σε επίπεδο επικοινωνίας θα πρέπει να αφορά 

μια καθαρή, αμφίδρομη και αποτελεσματική επικοινωνία, με έγγραφες 

περιλήψεις, η οποία θα χαρακτηρίζεται από έλεγχο ανατροφοδότησης 

(feedback). 

- Διευκρινίσεις. Οι διευκρινήσεις που ζητούν τα δυο μέρη στο πλαίσιο 

μιας διαπραγμάτευσης είναι μέρος της αποτελεσματικής επικοινωνίας τους. Με 

άλλα λόγια, σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, οι δυο πλευρές δε θα πρέπει 

να φοβούνται να ρωτήσουν επί των αμφιλεγόμενων σημείων ή των σημείων 

εκείνων που δεν έχουν πλήρως κατανοήσει. 

- Ανάγκες. Οι ανάγκες κατά τη διαδικασία μιας διαπραγμάτευσης θα 

πρέπει να είναι πλήρως ορισμένες και δεδομένες, προκειμένου να επιτευχθεί το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι δυο πλευρές δε θα πρέπει ούτε να  τις 

κλιμακώνουν, αλλά ούτε και να τις υπερεκτιμούν.  

- Αξιοπιστία. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, οι δυο πλευρές δε θα πρέπει 

να υπόσχονται πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ή να 

τηρήσουν.  

- Απαιτήσεις. Βασικός κανόνας κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης 

είναι ότι τα δυο μέρη δε θα πρέπει να θέτουν, αλλά ούτε και να δέχονται 

απαιτήσεις, οι οποίες θεωρούνται παράλογες.  

- Θετικότητα. Οι δυο πλευρές θα πρέπει να είναι ανοικτές σε κάθε καλή 

ιδέα και πρόταση της άλλης πλευράς, προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση 

μεταξύ τους. Η κατανόηση των διαφορετικών μοτίβων του συνομιλητή του και 
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η ικανότητά του να τον ακούει προσεκτικά (και ουσιαστικά) και να του το 

δείχνει, βοηθά τον διαπραγματευόμενο να κερδίσει βαθμιαία την εμπιστοσύνη 

του ανθρώπου της άλλης πλευράς. 

- Αυθεντικότητα. Πολύ σημαντικό στοιχείο κατά τη διάρκεια μιας 

διαπραγμάτευσης είναι η αυθεντική παρουσία των δυο πλευρών, αλλά και η 

ελαχιστοποίηση εκ μέρους τους των «θορύβων», διαφορετικά η επικοινωνία 

τους μπορεί να αποτύχει.  

- Εξουσία. Η εκάστοτε πλευρά στην προσπάθεια της να επιτύχει  το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, και ειδικότερα στην περίπτωση που έχει 

πλεονασμό δυνάμεων ασκεί εξουσία στην αντίπαλη πλευρά κατά τη 

διαπραγμάτευση. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η μια πλευρά δε 

θα πρέπει να  επιμένει ως προς τον το τελευταίο λόγο σε όλα, διαφορετικά η 

κοινή λύση στο πρόβλημα της διαπραγμάτευσης δε θα επιτευχθεί.  

- Εγωισμός. Στην περίπτωση των διαπραγματεύσεων, ο εγωισμός αλλά 

και οι προσωπικές συγκρούσεις που ενδεχομένως υπάρχουν μεταξύ των δυο 

μερών δε θα πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη στην επίτευξη αποτελεσματικής 

διαπραγμάτευσης. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να προσπεραστούν για την 

επίτευξη μιας καλής συμφωνίας. 

Η αβεβαιότητα και η αμφισημία είναι αναπόφευκτες σε μια διαπραγμάτευση, 

επομένως οι εμπλεκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να μαθαίνουν και να διαμορφώνουν 

(και τις δικές τους) αντιλήψεις κατά τη διάρκεια της ίδιας της διαδικασίας, προκειμένου 

να καταλήξουν σε συμφωνία. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι συμφωνίες θα 

πρέπει να  τηρούνται σε έγγραφη μορφή και να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο (Γκάρεθ, 

2000). 

Η αποτελεσματικότητα μιας διαπραγμάτευσης αφορά άμεσα τη συγκρουσιακή 

ικανότητα των δυο μερών, δηλαδή το να μπορούν να διαθέσουν επαρκείς δυνάμεις για 

την αντιμετώπιση της σύγκρουσης με το δεδομένο ότι οι δυνάμεις που 

χρησιμοποιούνται στο πεδίο των σχέσεων δεν είναι οι επιθυμητές, αλλά αυτές που 

επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε βάσει την κατανομή δυνάμεων που έχουμε κάνει στα 

παράλληλα πεδία των συγκρούσεων (Νικολόπουλος, 2009). 

Ορισμένες φορές οι διαπραγματεύσεις αποτυγχάνουν επειδή οι άνθρωποι που 

προσέρχονται σε αυτές δεν κατανοούν ότι βρίσκονται στην ανάγκη διαπραγμάτευσης, 
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εκτιμώντας ότι έχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις που θα τους επιτρέψουν να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που τους απασχολεί αποτελεσματικότερα. Επίσης, οι  

διαπραγματεύσεις συναντούν αξεπέραστα εμπόδια όταν τα εμπλεκόμενα μέρη δεν 

αναγνωρίζουν την άλλη πλευρά, για λόγους ηθικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, εθνικούς 

ή πολιτισμικούς. Επειδή δεν επιθυμούν να την νομιμοποιήσουν,  προσπαθούν να μην 

φθάσουν σε συμφωνία μαζί της, δαπανώντας χρόνο σε ατελέσφορες συζητήσεις, που 

όμως οξύνουν τη κατάσταση (Κανελλόπουλος, 1997). 

Αποτυχημένη μπορεί να είναι μια διαπραγμάτευση στην περίπτωση που οι 

δυνάμεις των δυο μερών είναι ανεπαρκείς και χρησιμοποιούνται άσκοπα. Επίσης, 

αποτυχία μπορεί να σημειωθεί και στην περίπτωση υπερεπαρκών δυνάμεων. Στην 

περίπτωση αυτή, τα υπόλοιπα πεδία συγκρούσεων στερούνται δυνάμεων με 

αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα να χαρακτηριστούν από αναποτελεσματικότητα 

(Νικολόπουλους, 2009). 

Σοβαρά εμπόδια στην αποτελεσματική έκβαση των διαπραγματεύσεων είναι 

ακόμη (Γεώργας, 1986): 

 η μη κατανόηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

 η μη γνώση βασικών διαπραγματευτικών τεχνικών 

 η έλλειψη βασικών διαπραγματευτικών δεξιοτήτων 

 η βιαστική και απροετοίμαστη έναρξη των συζητήσεων 

 η μη ωριμότητα επίλυσης της σύγκρουσης 

 η εξ αρχής μη πίστη σε δυνατότητα διεξόδου 

 η πεποίθηση ότι η άλλη πλευρά είναι αδιάλλακτη ή / και 

ανέντιμη 

 η έλλειψη εμπιστοσύνης για την εκπλήρωση της συμφωνίας 

 η περιπλοκή των προσωπικών αντιθέσεων και της ιστορίας των 

διαπραγματευτών 

 ο μη χειρισμός της έντασης, της απογοήτευσης, του θυμού και 

της επιθετικότητας 

 η αίσθηση της παγίδευσης από τη διαδικασία 

 η ανάγκη υπεράσπισης προσωπικών / ομαδικών προκαταλήψεων 

και στερεοτύπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

Διαπραγματεύσεις win win 

3.1 ορισμός  

H στρατηγική Win-win είναι μια προσέγγιση για διαπραγμάτευση στην οποία τα 

μέρη δομούν ένα αποτέλεσμα, έτσι ώστε όλοι να φεύγουν με ένα επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Η διαπραγμάτευση Win-win επικεντρώνεται στη δημιουργία αμοιβαίων 

επωφελών συμφωνιών και επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, 

που επιδιώκει να επιτύχει μέσω της συνεργασίας και της εξυπηρετικότητας. Η 

στρατηγική win-win συνιστά στρατηγική διαπραγμάτευσης που κατατάσσεται ως η πιο 

δημοφιλής και αποδεκτή για τη διεξαγωγή των εμπορικών διαπραγματεύσεων  

(Susskind et  al, 1999).  

Η διαπραγμάτευση win win περιλαμβάνει ένα διάλογο μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων μερών με στόχο την εξεύρεση μιας συμφωνίας που επιλύει τις διαφορές 

τους. Oι παραδοσιακές διαπραγματεύσεις λαμβάνουν την προσέγγιση θέσης 

διαπραγμάτευσης, όπου η κάθε πλευρά στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων 

προσπαθεί να κερδίσει ευνοϊκούς όρους με λίγα οφέλη για την άλλη πλευρά, και οι 

οποίες συναντάνε φυσικά αντίσταση από την άλλη πλευρά. Οι διαπραγματεύσεις 

τελειώνουν όταν όλα τα μέρη βρίσκουν κοινό έδαφος και καταλήγουν σε συμφωνία στη 

βάση αυτή (Taylor, 2005). 

Η διαπραγματευτική προσέγγιση win-win είναι μια νεότερη προσέγγιση στη 

διαπραγμάτευση, και αυτή είναι η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των άλλων μορφών 

διαπραγμάτευσης. Στην προσέγγιση αυτή, ένα μέρος εξετάζει το άλλο ως εταίρο, αντί 

να προσπαθεί να μονοπωλήσει το μέγιστο δυνατό όφελος. Οι στρατηγικές Win-win 

περιλαμβάνουν επίσης τα συναισθήματα του κάθε μέρους. Μια τρίτη διάσταση της 

διαπραγμάτευσης win win είναι εκείνη της αποτίμησης των σχέσεων βάσει της 

εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας. Αυτό συνεπάγεται την τήρηση των δεσμεύσεων και 

μια ανοιχτή προσέγγιση (Schatzki, 2011). 

3.2 στρατηγική win win  

Οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Αν αυτό 

ισχύει τότε προκύπτει ότι το κλειδί για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων είναι η 
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εξεύρεση δημιουργικών και αποτελεσματικών τρόπων που ικανοποιούν τόσο τα 

συμφέροντα της μιας όσο και της άλλης πλευράς (Shell, 2006). 

Πρώτον, θα πρέπει να καθοριστεί ποιος από την άλλη πλευρά θα πρέπει να 

συμμετέχει και τι χρειάζεται. Αυτό ονομάζεται "αναγνώριση συμφερόντων των 

εμπλεκομένων μερών." Δεύτερον, θα πρέπει να καθοριστεί τι μπορεί να γίνει για να 

πάρει το άλλο μέρος αυτό που χρειάζεται, ώστε να μπορεί και η ομάδα 

διαπραγμάτευσης να πάρει αυτό που θέλει. Τρίτον, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σχέδιο 

σχετικά με το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία 

(Νικολόπουλος, 2002). 

Έστω ότι μια εταιρεία πρόκειται να προβεί σε διαπραγματεύσεις για να 

αποκτήσει μια επιχείρηση. Οι άνθρωποι στην εταιρεία από διάφορες υπηρεσίες, όπως 

το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, τη χρηματοδότηση, την εξυπηρέτηση των πελατών, και 

την κατασκευή, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σε θέση να παρέχουν διαφορετικές 

προοπτικές για την επιχείρηση που επιθυμεί η εταιρεία να αποκτήσει, και για το πώς η 

εξαγορά θα επηρεάσει την επιχείρησή. Η εταιρεία θα ήταν καλό να συγκεντρώσει 

αυτούς τους ανθρώπους μαζί. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν πολύ διαφορετικές 

απόψεις. Οι νομικοί θα σκεφτούν ένα πράγμα. Οι άνθρωποι μάρκετινγκ κάτι άλλο. Οι 

οικονομολόγοι ένα τρίτο. Κάθε ένας βλέπει μια κατάσταση από την μοναδική σκοπιά 

του (Moore et al, 1986).  

Στη συνέχεια η εταιρεία θα πρέπει να προσδιορίσει που θέλει να φτάσει. Θα 

πρέπει να θέσει ερωτήσεις όπως, «Τι μπορούμε να κάνουμε για να τους δώσουμε ό, τι 

χρειάζονται;» Αντλώντας από τη γνώση και τη δημιουργικότητα όλης της ομάδας, 

μπορούν να προσδιοριστούν διάφοροι τρόποι ικανοποίησης των συμφερόντων. Ο 

στόχος είναι να ανταποκριθεί η επιχείρηση στις οικονομικές ανάγκες του άλλου 

εταίρου και παράλληλα να πάρει η εταιρεία αυτά που θέλει και χρειάζεται από τη 

συμφωνία (Pondy, 1997). 

Θα πρέπει να γίνει ανάλυση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων 

δράσεων για κάθε ενδιαφερόμενο. Προτού μια συμφωνία γίνει αποδεκτή ή απορριφθεί, 

θα πρέπει να γίνει κατανοητό πώς η πρόταση και οι εναλλακτικές λύσεις ικανοποιούν ή  

βλάπτουν κρίσιμα τα συμφέροντα του καθενός. 

Θα πρέπει να εξεταστούν τα πακέτα των δράσεων που θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνουν τα πράγματα που δεν αρέσουν στην εταιρεία, αλλά θα μπορούσαν να 
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έχουν νόημα ως μέρος ενός συνολικού πακέτου που σε ισορροπία είναι καλό για την 

εταιρεία. Τελικά, αφού υπάρχουν όλες οι προτάσεις, όλα στο τραπέζι, θα είναι δυνατόν 

να αναπτυχτεί μια πρόταση. Στη συνέχεια, θα είναι δυνατόν να οικοδομηθεί η 

εμπιστοσύνη με τους διαπραγματευτικούς ομολόγους τόσο για τα συμφέροντα της μιας 

όσο και για τα συμφέροντα της άλλης επιχείρησης. Μπορεί να προκαλέσει έκπληξη το 

πόσο γρήγορα μπορεί γίνει μια συμφωνία με αυτό το τρόπο. Οι διαπραγματευτές θα 

κατανοήσουν γρήγορα και εύκολα τα συμφέροντά του κάθε εταίρου, 

συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων που δεν έχουν ακόμα επικεντρωθεί. Θα γίνει 

σαφές στον διαπραγματευτικό εταίρο από τι θα πρέπει να παραιτηθεί εάν δεν έχει 

επιτευχθεί συμφωνία, και αυτό μπορεί να είναι πολύ ισχυρό εργαλείο (Cairns, 1996). 

3.3 βασικά στάδια διαπραγματεύσεων win win 

Οι συμβουλευτικές διαπραγματεύσεις, που επιδιώκουν win-win αποτελέσματα, 

περιλαμβάνουν μια σειρά από φάσεις που συνήθως γίνονται με μια συγκεκριμένη 

σειρά. Παρακάτω δίδονται τα στάδια διαμέσου των οποίων δομείται η διαδικασία των 

διαπραγματεύσεων win-win (Shell, 2006): 

Προ-διαπραγματευτική Φάση 

Αυτή είναι η φάση πώλησης, με την έννοια ότι αυτή είναι η στιγμή όπου και οι 

δύο πλευρές αποφασίζουν να ακολουθήσουν μια επιχειρηματική σχέση. Αυτή είναι η 

φάση της προετοιμασίας, όπου η κάθε πλευρά μαθαίνει ό, τι μπορεί για την άλλη. Ο 

αγοραστής θα έχει κάνει σοβαρή προετοιμασία για να προσδιορίσει αν ο πωλητής 

αξίζει μια συνάντηση και περαιτέρω έρευνα. Ο αγοραστής θα έχει αποφασίσει αν απλά 

θα συναντηθεί με μια εταιρεία, ή αν θα συναντηθεί με πολλούς πιθανούς προμηθευτές 

για να επιλέξει την καλύτερη προσφορά, ή αν θα συναντηθεί με τις εταιρείες μόνο μέχρι 

να μπορούν να έρθει σε συμφωνία με κάποιον. 

Ο πωλητής είτε θα επικοινωνήσει με τον αγοραστή είτε θα προσεγγιστεί από τον 

αγοραστή για να προσδιοριστεί το ενδιαφέρον. Και στις δύο περιπτώσεις, ο πωλητής θα 

καθορίσει αν ο αγοραστής είναι ακριβώς αυτό - ένας αγοραστής. Ο πωλητής θα 

καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα απευθύνει έκκληση προς τον αγοραστή. Ενώ ο 

αγοραστής επιθυμεί να μάθει εάν ο πωλητής είναι πιθανό να είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες του, ο πωλητής προσπαθεί να προσδιορίσει τις πραγματικές 

ανάγκες του αγοραστή, σε αντίθεση με τις επιθυμίες του. 
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Το άνοιγμα 

Η επόμενη φάση της διαπραγμάτευσης είναι η παρουσίαση μιας πρότασης. 

Αυτό μπορεί να συμβεί είτε κατά τη συνεδρίαση ή εκ των προτέρων γραπτώς ή 

τηλεφωνικώς. Εάν υπάρχει γραπτή πρόταση και σταλεί πριν από τη συνεδρίαση, ο 

πωλητής θα πρέπει να περάσει πολύ λιγότερο χρόνο. Ο πωλητής θα πρέπει να εξετάσει 

το ενδεχόμενο μιας γραπτής πρότασης στη συνεδρίαση, έστω και αν αυτή είναι η πρώτη 

επαφή. Θα πρέπει να είναι επεξεργασμένη ανάλογα με την περίπτωση, και να σταλεί 

στον πελάτη στην τελική της έκδοση όσο το δυνατόν συντομότερα μετά το τέλος της 

συνεδρίασης. Σε όλες τις περιπτώσεις, στόχος είναι η οικοδόμηση αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης.  

Κάθε ένα από τα μέρη μπορεί να ξεκινήσει τη συζήτηση, αλλά αυτός που κάνει 

την πρώτη κίνηση, παρουσιάζοντας τις ιδέες και τις λεπτομέρειες καθορίζει την 

ημερήσια διάταξη για συζήτηση. Αυτή η πλευρά έχει το πλεονέκτημα στις συζητήσεις. 

Αντί-άνοιγμα 

Ο δυνητικός πελάτης ανταποκρίνεται στην πρόταση. Ο πωλητής θα πρέπει απλά 

να ακούσει, ίσως κάνοντας μερικές διευκρινιστικές ερωτήσεις. Εάν ο δυνητικός 

πελάτης έχει κάνει μια πιο λεπτομερή παρουσίαση από το κανονικό ή από το αίτημα 

πρόταση, η ουσιαστική συζήτηση αρχίζει εδώ. 

Μετατροπή αιτημάτων σε ανάγκες 

Θα πρέπει να τεθούν οι κατάλληλες ερωτήσεις προκειμένου να διαχωριστούν οι 

απαιτήσεις και τα θέλω από τις πραγματικές ανάγκες. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό, σε 

μια διαδικασία που ξεκινά πριν από τη συνεδρίαση, είναι να μάθει η εταιρεία τι θέλει ο 

πελάτης να επιτευχθεί, όχι μόνο ποια προϊόντα ή υπηρεσίες που επιθυμεί. Αυτό θα 

πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα στις διαπραγματεύσεις. Ένας πελάτης που 

αναζητά υπηρεσίες συμβούλου για τη βελτίωση μιας αλυσίδας εφοδιασμού θέλει κάτι 

περισσότερο από αυτό. Αυτός ή αυτή θέλει ένα τρόπο για να αυξήσει την παραγωγή με 

ελάχιστο κόστος.   

Αιτιολόγηση αξίας και συναλλαγής 

Θα πρέπει να γίνεται συμβιβασμός όταν υπάρχουν διαφορές στις απόψεις και να 

συνοψίζεται κάθε σημείο της συμφωνίας, όταν επιτυγχάνεται. Θα πρέπει η 

διαπραγματευτική ομάδα να είναι δημιουργική και ευέλικτη, αλλά θα πρέπει 
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παράλληλα να αποφευχθούν οι παραχωρήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα πρέπει 

παράλληλα να είναι προετοιμασμένη, ως έσχατη λύση, να περπατήσει συμβολικά έξω 

από τη συνεδρίαση, αν ένα σημείο δεν μπορεί να διευθετηθεί.  

Κλείσιμο της συνάντησης 

Είναι σοφό να τερματίζεται η συνάντηση από την διαπραγματευτική ομάδα win 

win. Παράλληλα είναι καλό να συνοψίσει η ίδια τι αποφασίστηκε - πρώτα προφορικά 

και στη συνέχεια γραπτώς και με περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό επιτρέπει να 

συνεχίσει να καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Είναι πιο εύκολο να γίνει επιτόπου μια 

αλλαγή από το να ζητηθεί από τον άλλο εταίρο να αλλάξει κάτι.  

Συνέχεια 

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο η ομάδα διαπραγμάτευσης να εκτελέσει τα 

επόμενα βήματα. Ίσως θα έπρεπε να σταλεί ένα ευχαριστήριο e-mail στον πελάτη μόλις 

η ομάδα επιστρέψει στη βάση της.  

3.4 διαπραγματευτές win win 

Οι περισσότεροι άνθρωποι των επιχειρήσεων προσεγγίζουν τις 

διαπραγματεύσεις ελπίζοντας σε μια win-win συμφωνία. Αλλά ακόμη και με τις 

καλύτερες προθέσεις, συνήθως πέφτουν στα ίδια μοτίβα win-lose που χαρακτηρίζουν 

τις περισσότερες διαπραγματεύσεις. 

Ποιες ιδιότητες κατέχουν οι διαπραγματευτές win-win; Πώς είναι ικανοί να 

επιτύχουν σταθερά win-win αποτελέσματα; Οι παρακάτω ιδιότητες είναι επιτακτικές 

για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών win-win (Domenici, 1996):  

 

Επίδοση σε αμοιβαία επίλυση προβλημάτων 

Οι περισσότεροι από εμάς βλέπουμε μια διαπραγμάτευση ως μια ευκαιρία για 

να κερδίσουμε ή να χάσουμε κάτι. Ως εκ τούτου, εμείς κάνουμε ό, τι μπορούμε για να 

κερδίσουμε όσο μπορούμε, και η άλλη πλευρά κάνει το ίδιο. Αυτή η ανταγωνιστική 

νοοτροπία οδηγεί σε win-lose αποτελέσματα ή σε τμηματικά αποτελεσματική νίκη. 

Οι διαπραγματευτές Win-win, όμως, βλέπουν μια διαπραγμάτευση ως μια 

ευκαιρία για την αμοιβαία επίλυση προβλημάτων. Κατανοούν τα ενδιαφέροντά τους 
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και τους δίνουν προτεραιότητα, έτσι ώστε να παραμείνουν εστιασμένοι σε αυτό που 

είναι σημαντικό για αυτούς. Γνωρίζουν τι πρέπει να έχουν και τι θα ήθελαν να πάρουν 

από τη διαπραγμάτευση πριν ξεκινήσουν. Έχουν μια λίστα με άλλα στοιχεία που είναι 

πρόθυμοι να ανταλλάξουν. 

Προσπαθούν να προβλέψουν τα συμφέροντα του άλλου μέρους, καθώς και να 

εξερευνήσουν τρόπους για να το βοηθήσουν να πάρει ό, τι χρειάζεται με ελάχιστο ή 

καθόλου κόστος για αυτούς. Υιοθετούν μια συνεργατική νοοτροπία. Προσπαθούν να 

βελτιώσουν το συνολικό αποτέλεσμα, αντί να προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα 

κέρδη τους σε κάθε ένα από μια σειρά στοιχείων. 

Διάδοση πληροφοριών 

Οι περισσότεροι άνθρωποι παίζουν με τα χαρτιά τους κλειστά κατά τη διάρκεια 

της διαπραγμάτευσης. Αρνούνται να πουν το οτιδήποτε για το φόβο ότι το άλλο μέρος 

θα το χρησιμοποιήσει προς όφελός του. 

Φυσικά, μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν θέλει ένας 

διαπραγματευτής να γνωρίζει ο άλλος εταίρος. Ωστόσο, δεν βλάπτει τον ομόλογό του 

να γνωρίζει ποια είναι τα ενδιαφέροντά του. Θα ανταποδώσει συχνά, και τότε θα είναι 

σε καλύτερη θέση να ικανοποιήσει τα συμφέροντα και των δύο μερών. 

Αλλά τι γίνεται στη περίπτωση που ένας διαπραγματευτής ανοίγει τα χαρτιά του 

και το άλλο μέρος τα κρατά για τον εαυτό του; Θέτει αυτό τον διαπραγματευτή σε 

μειονεκτική θέση; Όχι. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και όταν μόνο ένα 

μέρος ορίζει τα συμφέροντά του στο τραπέζι, ένα αποτέλεσμα win-win είναι ακόμη πιο 

πιθανό. Το γεγονός και μόνο ότι κάποια συμφέροντα αποκαλύπτονται βελτιώνει τις 

πιθανότητες ότι οι δύο πλευρές θα επωφεληθούν. 

Ερωτήματα  

Οι ερωτήσεις είναι ένας τρόπος για να πάρει πληροφορίες ένας 

διαπραγματευτής. Αλλά τα οφέλη των ερωτήσεων πάνε πέρα από την απλή 

πληροφόρηση. Το να γίνονται μη απειλητικές ερωτήσεις επιτρέπει να οικοδομηθεί 

σχέση και να θέσει το άλλο μέρος σε ευκολία. Αυτό επιτρέπει τη διαχείριση της 

συζήτησης και δίνει χρόνο για σκέψη. Οι ερωτήσεις επιτρέπουν επίσης τον έλεγχο των 

υποθέσεων και την κατανόηση ότι τα βασικά σημεία έχουν γίνει κατανοητά. 
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Εντούτοις, οι ερωτήσεις πρέπει να γίνονται με προσεχτικό τρόπο. Δεν θα πρέπει 

να γίνονται με σαρκαστικό τόνο ή με απειλητικό. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να 

επιδιώκουν πληροφορίες και να δείξουν ένα γνήσιο ενδιαφέρον για το άλλο μέρος και 

τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. 

Ακρόαση με προσοχή 

Μαθαίνουμε περισσότερα με το άκουσμα από ό, τι με την ομιλία, έτσι ο 

διαπραγματευτής πρέπει να ενθαρρύνει το άλλο μέρος να μιλήσει και να ακούει 

προσεχτικά. Θα πρέπει να γίνεται επαφή με τα μάτια και δεν θα πρέπει να διακόπτει τον 

συνομιλητή του. Παράλληλα, ο διαπραγματευτής δεν θα πρέπει να προβαίνει σε 

συμπεράσματα μέχρι ο ομόλογός του να έχει τελειώσει την ομιλία. 

Ένας καλός ακροατής δείχνει ενδιαφέρον και σεβασμό για το άλλο μέρος. Θα 

πρέπει λοιπόν ο διαπραγματευτής να καταλάβει πραγματικά την άποψη του ομολόγου 

του άποψη, ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του. Θα πρέπει να έχει  την ικανότητα να 

δείχνει ότι τα επιχειρήματα και οι ανάγκες του έχουν αξία. Οι συμπαθητικοί και 

ευχάριστοι διαπραγματευτές πετυχαίνουν περισσότερα από ό, τι οι εγωκεντρικοί. 

Εξήγηση λόγων διαφωνίας/πειθώ 

Οι διαπραγματευτές θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν τα στοιχεία, τις 

αποδείξεις, και τη λογική για να στηρίξουν τις προτάσεις τους. Θα πρέπει να έχουν την 

ικανότητα να επικεντρώνονται στα πιο συναρπαστικά επιχειρήματα, αντί να 

προσπαθούν να κερδίσουν την υποστήριξη με μια επιπόλαια γνώση των λιγότερο 

πειστικών επιχειρημάτων. Η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ποσότητα εδώ. 

Θα πρέπει παράλληλα να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν δίκαια και 

αντικειμενικά κριτήρια για να υποστηρίξουν την πρότασή τους. Θα πρέπει να δίνουν 

λόγους που κάνουν καλή αίσθηση, όπως οι τιμές της αγοράς και ιστορικές τάσεις. 

Παράλληλα, δεν θα πρέπει να συμπεριφέρονται με έναν τρόπο «αυτό είναι το μόνο που 

είμαστε πρόθυμοι να πληρώσουμε." Μη υποστηριζόμενα επιχειρήματα δεν είναι 

πειστικά και κάνουν τον ομόλογο πιο αντιδραστικό. 

Καθολική σκέψη 

Μια λύση win win δεν είναι πάντα προφανής. Η ικανότητα ανάπτυξης 

δημιουργικών επιλογών είναι το κλειδί για την διαμόρφωση των συμφωνιών win-win. 

Θα πρέπει επομένως ο διαπραγματευτής να σκέφτεται έξω από το κουτί. 
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3.5 χρήση win win 

Κλασικοί διανοητές, όπως ο Μακιαβέλλι συνιστούν πλήρη απουσία ελέους στις 

διαπραγματεύσεις. Αυτοί που ακολουθούν αυτή τη φιλοσοφία προσέρχονται στο 

τραπέζι έτοιμοι να συντρίψουν τον εχθρό με κάθε κόστος - ακόμα και αν αυτό σημαίνει 

μυστικότητα, εξαπάτηση και χειραγώγηση για να πάρουν αυτό που θέλουν. Αυτή η 

προσέγγιση λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό επειδή απροετοίμαστοι ή αφελείς ομόλογοι 

δυσκολεύονται να αποδεχθούν την ιδέα ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πονηροί, ύπουλοι 

και αδίστακτοι (Kennedy, 2003). 

Ο εξαναγκασμός έχει μια θέση στην ηθική κοινωνία κατά τη διάρκεια 

ορισμένων σοβαρών αλληλεπιδράσεων, όπως είναι οι διαπραγματεύσεις για ομήρους ή 

όταν η εθνική ασφάλεια είναι σε κίνδυνο. Αλλά το καμουφλάζ και η τακτική πίεσης 

μπορεί να αποτύχουν στην επιχείρηση, όταν ένας διαπραγματευτής καταστρέφει τον 

ομόλογό του σε βάρος μιας μακροπρόθεσμης σχέσης εμπιστοσύνης. Πολλοί 

διαπραγματευτές του 21ου αιώνα αναγνωρίζουν τον κίνδυνο αυτό και αντί να 

αξιοποιήσουν τη δύναμη του καταναγκασμού, χρησιμοποιούν τη δύναμη της 

κατανόησης για την επίτευξη αμοιβαίων οφελών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 

(Κάντας, 1995). 

Ο Καθηγητής Horacio Falcao προτείνει μια προσέγγιση win-win για την 

διαπραγμάτευση η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε μια βάση κινδύνου / ανταμοιβής. 

Το εξέχον ερώτημα είναι: «Ποια είναι η ανταμοιβή του να εμπιστευτεί κάποιος με 

γρήγορους ρυθμούς (το άλλο μέρος) και ποιος είναι ο κίνδυνος;» Αν η συμφωνία είναι 

μικρή, μπορεί μια επιχείρηση να προχωρήσει πιο γρήγορα στην εμπιστοσύνη και να 

αντληθούν τα οφέλη γρηγορότερα αν έχει δίκιο. Αντίθετα, μπορεί να θέλει να είναι πιο 

προσεκτική όταν το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο, επειδή η υπερβολική εμπιστοσύνη 

μπορεί ακριβώς να δημιουργήσει ένα επιπλέον πρόβλημα (Shell, 2006). 

Ο Falcao τάσσεται υπέρ της εκκίνησης από το σημείο της «μηδενικής 

εμπιστοσύνης». Η ομορφιά του win-win είναι ότι δεν χρειάζεται εμπιστοσύνη για να 

αρχίσει, αλλά αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι μια πρώιμη αλληλεξάρτηση. Αυτό 

μπορεί να καθοριστεί στην αρχή της διαπραγμάτευσης, διότι όταν δύο άνθρωποι 

έρχονται μαζί για να διαπραγματευτούν, υπάρχει τουλάχιστον μια σιωπηρή κατανόηση 

ότι χρειάζονται ο ένας τον άλλο για να βρεθούν σε καλύτερη θέση ή τουλάχιστον να 

είναι σε καλύτερη θέση από την εν λόγω συνεργασία. 
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Σε επίπεδο διαίσθησης, η εμπιστοσύνη δεν είναι αναγκαία για τη διαπίστωση 

της αλληλεξάρτησης ή μιας διαπραγμάτευσης με αποτέλεσμα win-win. Θα ήταν 

ιδανικό αν μπορούσε να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη, αλλά οι διαπραγματευτές 

μπορούν να επιβιώσουν χωρίς αυτό. Αυτό είναι ευτύχημα, επειδή οι περισσότεροι 

άνθρωποι δεν διαπραγματεύονται με τους ανθρώπους που εμπιστεύονται ήδη, και κατά 

συνέπεια δεν θα ήταν ποτέ σε θέση να προχωρήσουν με μια προσέγγιση win-win 

(University of North Carolina, 2011). 

Οι διαπραγματεύσεις αφορούν στα ανθρώπινα στοιχεία της εμπιστοσύνης, στα 

συναισθήματα, στην υποκειμενικότητα, στη γλώσσα και στη συνεργασία. Και είναι 

γνωστό ότι υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για win-win στρατηγικές, όπως οι 

μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές σχέσεις, οι αποτελεσματικές διαδικασίες και 

περισσότερη αξία στα αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές. Η ιδέα μιας 

διαπραγμάτευσης win-win μπορεί να είναι πολύ ελκυστική, αλλά χρειάζεται την 

ικανότητα για να είναι  επιτυχής (Rahim, 1983a). 

Ένας τρόπος για τη χρήση της διαπραγματευτικής win-win και την οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης είναι όταν μια διαπραγμάτευση win-win έχει εγκριθεί από τη μία πλευρά, 

όπως η ενεργή ανταλλαγή πληροφοριών ή συμφερόντων. Με την ανάληψη 

πρωτοβουλίας να τοποθετηθεί ένα ζήτημα στο τραπέζι, με την εξήγηση του κινήτρου 

για αυτή τη πράξη και ο διαμοιρασμός τη πρόθεσης για συνεργασία, μπορεί να 

ανταποδοθεί η δυναμική της διαπραγμάτευσης και αυτό μπορεί να δώσει μεγαλύτερη 

αξία για όλους (Thomas, 1992). 

Η στρατηγική Win-win είναι μια θετική διαπραγματευτική στάση που 

επικεντρώνεται στο να προσπαθεί συνεχώς να δημιουργήσει αξία κάνοντας θετικές 

κινήσεις στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης από τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί η 

άλλη πλευρά. Αλλά μόνο εάν υπάρξει συνεργασία. Τα βασικά και θεμελιώδη στοιχεία 

μιας καλής διαπραγμάτευσης παραμένουν η προετοιμασία και η κατανόηση των 

στόχων. Αυτό που είναι διαφορετικό είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την 

επίτευξη αυτών των στόχων  (Tjosvold, 2008). 

Με τη δέσμευση σε μια διαδικασία win-win και όχι στο αποτέλεσμα, ο 

διαπραγματευτής εστιάζει σε αυτό που είναι υπό τον έλεγχό του. Ένας 

αποτελεσματικός διαπραγματευτής δεν μπορεί να δεσμευτεί ότι θα έχει ένα αποτέλεσμα 

win-win, διότι δεν μπορεί να είναι εγγυημένο, αλλά μπορεί να δεσμευτεί για την 
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προετοιμασία και μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που είναι στο πνεύμα της 

στρατηγικής win-win, χρησιμοποιώντας αυτές τις προσεγγίσεις (Shell, 2006): 

• Αλληλεξάρτηση - όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι η αποτελεσματική 

στρατηγική για τον διαπραγματευτή win-win να προωθήσει την αλληλεξάρτηση αντί 

για την εμπιστοσύνη. Η αλληλεξάρτηση είναι πολύ αποτελεσματική, επειδή είναι 

χτισμένη στην κατανόηση και των δύο μερών που είναι για προσωπικό συμφέρον τους 

να εργαστούν από κοινού. 

• Προληπτική μάθηση - αυτό τονίζει μια πρώτη ερώτηση ως προσέγγιση, 

επιτρέποντας στο διαπραγματευτή να οδηγήσει τη διαδικασία σε μια κατεύθυνση που 

θα μεγιστοποιεί την μάθηση και τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

• Ημιδιαφάνεια παρά διαφάνεια – αυτό σημαίνει την αποκάλυψη ακριβώς των 

πληροφοριών επί της ουσίας προκειμένου να δοθούν κίνητρα στον αντισυμβαλλόμενο 

για να επιτευχθούν αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα και για τους δύο. Αυτό είναι 

σύμφωνο με την αποφυγή παιχνιδιών εξουσίας και ανήθικων παγίδων, καθώς οι 

διαπραγματευτές δεν αισθάνονται πίεση να αποκαλύψουν τα πάντα.  

• Λογική - ένας αποτελεσματικός διαπραγματευτής θα είναι λογικός, πράγμα 

που σημαίνει εξεύρεση κοινών εννοιών που έχουν επικυρωθεί στο σύστημα αξιών του 

κάθε εταίρου. Μια κίνηση που δεν έχει τέτοια κοινή έννοια θα μπορούσε να θεωρηθεί 

μονομερής και ως εκ τούτου θα απορριφτεί από την άλλη. Η έννοια της «δικαιοσύνης» 

είναι συχνά υποκειμενική, αποκλειστική ή διαφορετική ανάλογα με την κατάσταση, γι 

αυτό δεν είναι πάντα αποτελεσματική σε μια win-win διαπραγμάτευση. 

• Θετική στάση - ένας θετικός (όχι αφελής) διαπραγματευτής ξεκινά μια 

ισορροπημένη, εστιασμένη στην αξία συζήτηση, όπου οι ανταλλαγές θα γίνονται 

προοδευτικά μεγαλύτερες. Αυτό ενθαρρύνει την ανταπόδοση και μεγιστοποιεί την αξία 

και των δύο μερών.  

•  Πίστη - στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, η οποία θα πρέπει να είναι 

συνεργατική και θετική προς τον αντισυμβαλλόμενο αντί να είναι πιστή στη 

διαπραγματευτική ικανότητα του αντισυμβαλλομένου.  

3.6 διαχείριση συγκρούσεων 

Για την επιτυχή διαχείριση της κάθε σύγκρουσης βασική προϋπόθεση είναι η 

διάγνωση και η κατανόηση των γενεσιουργών αιτιών της. Αν αυτές οι αιτίες δεν 
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εντοπιστούν επακριβώς είναι τυχαίο γεγονός αν θα αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η 

σύγκρουση. Υπάρχουν πολλές αιτίες που εξηγούν τις συγκρούσεις στις επιχειρήσεις και 

παρακάτω αναλύονται οι πιο σηµαντικές:  

 Συγκρουόµενοι στόχοι: όταν δυο άτοµα ή δυο οµάδες έχουν στόχους που η 

επίτευξη των µεν αποκλείει την επίτευξη των δε, τότε η κάθε πλευρά αναπτύσσει µια 

τέτοια συµπεριφορά επιδιώκοντας την υλοποίηση των στόχων της εις βάρος του άλλης. 

Πολύ συχνά τα άτοµα και οι οµάδες δεν µπορούν να αντιληφθούν ότι οι ατοµικοί 

στόχοι στην ουσία αποτελούν επιµέρους στόχους των συνολικών στόχων της 

οργάνωσης και µε αυτή τη λογική δεν πρέπει να γίνονται αλληλοσυγκρουόµενοι. Στην 

ιδανική κατάσταση δεν υπάρχουν συγκρούσεις ανάµεσα στις διαφορετικές οµάδες 

(διευθύνσεις ή µονάδες) που απαρτίζουν µια οργάνωση. Αυτή όµως η κατάσταση είναι 

σχεδόν ανύπαρκτη ή σπάνια στο χώρο των σύγχρονων επιχειρήσεων (Rahim, 1983b).   

Κάθε σύγκρουση είναι διαφορετική ανάλογα µε τα δεδοµένα που την 

απαρτίζουν. Με αυτήν την λογική και η στρατηγική  αντιµετώπισης της κάθε 

σύγκρουσης είναι επίσης διαφορετική. Παρολ’αυτά υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες 

στρατηγικών αντιµετώπισης των συγκρούσεων στις οποίες ανήκουν όλες οι επιµέρους: 

Η στρατηγική Win-Lose (Νίκη-Ήττα), η στρατηγική Lose-Lose (Ήττα-Ήττα) και η 

στρατηγική Win-Win (Νικη-Νίκη). Παρόλο που η τελευταία έχει περισσότερα 

πλεονεκτήµατα οι άλλες δύο είναι πρακτικά πιο διαδεδοµένες  λόγω της τάσης που έχει 

ο κόσµος να επιµένει σε γνώριµες και πολυχρησιµοποιηµένες µεθόδους , ακόµα και αν 

αυτές µπορεί να έχουν αρνητικά αποτελέσµατα.  Παρακάτω θα δούµε ορισµένες 

επιµέρους µεθόδους για την αντιµετώπιση των συγκρούσεων (Kurland & Pelled, 2000).  

• Η µέθοδος MyWay. Αυτή η µέθοδος προωθεί τον εξαναγκασµό. ∆ηµιουργεί 

µια κατάσταση η οποία είναι δύσκολο να διατηρηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση η µια 

πλευρά χρησιµοποιεί την εξουσία της κατά της άλλης για να την αναγκάσει να 

συµφωνήσει µαζί της. Αυτή η µέθοδος ανήκει στην κατηγορία Win-Lose. Αυτό 

σηµαίνει ότι θα βρεθεί σίγουρα µια λύση στο πρόβληµα χωρίς όµως αυτή να είναι η 

καλύτερη. Αυτή η µέθοδος είναι απαραίτητη µόνο σε καταστάσεις έκτατης ανάγκης 

που ο ηγέτης πρέπει να πάρει άµεσα µια απόφαση (Rahim & Magner, 1995). 

 • Η µέθοδος Your Way. Για να εφαρµοστεί αυτή η µέθοδος πρέπει να την 

ακολουθήσουν και οι δύο πλευρές που έχουν συγκρουστεί ή αν οι σχέσεις των δύο 

πλευρών πρέπει να είναι διαρκής. Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής της µεθόδου είναι 
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η υποβάθµιση των διαφορών των δύο πλευρών κάτι που συνήθως έχει ως αποτέλεσµα 

τον συµβιβασµό (Thomas, 1992).  

 • Η µέθοδος Half Way. Η συγκεκριµένη µέθοδος εφαρµόζεται κάτω από τις 

ίδιες περίπου περιστάσεις µε την  Your Way. Αποβλέπει στον συµβιβασµό των δύο 

πλευρών οπότε δεν υπάρχει ούτε χαµένος ούτε κερδισµένος µέτα το τέλος της 

σύγκρουσης. Για να επιτευχθεί συµβιβασµός πρέπει όλα τα εµπλεκόµενα ζητήµατα που 

διαφοροποιούν τις δύο πλευρές να συναντηθούν στην µέση. Κατα πολλούς το 

µειονέκτηµα που έχει ο συµβιβασµός είναι ότι δεν θεωρείται µια λύση της στρατηγικής 

Win-Win αλλά µια πρόταση της Lose-Lose. Και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι έδωσαν 

πολλά ή ότι πήραν λίγα χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στην έκβαση του 

αποτελέσµατος. Το «τι» αποκτά µικρή σηµασία σε αυτή την περίπτωση και το «πόσο» 

γίνεται το επίκεντρο (Λούτας, 2002). 

 • Η µέθοδος Our Way. Θεωρείται µια από τις πιο επιτυχηµένες µεθόδους. 

Προσφέρει µακροχρόνιες λύσεις στα προβλήµατα και ανήκει στην κατηγορία της 

στρατηγικής  Win-Win. Ο λόγος που δεν χρησιµοποιείται όσο συχνά θα έπρεπε είναι 

ότι απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια. Θεωρητικά η µέθοδος Our Way είναι ιδανική 

αλλά σε πραγµατικές συνθήκες πολλές φορές δεν µπορεί καν να εφαρµοστεί. Αυτό 

συµβαίνει λόγω της πίεσης που ασκεί ο χρόνος αλλά και λόγω της µη εµβάθυνσης των 

πραγµατικών αιτιών που προκάλεσαν την σύγκρουση (Πολυχρονίου, 2010). 

3.7 case study : Εταιρεία Bayou Steel 

Στην προσπάθειά για τη δημιουργία συμφωνιών διαπραγμάτευσης win-win, ένα 

από τα μεγαλύτερα λάθη που γίνονται από τους διαπραγματευτές είναι να ασχολούνται 

με τα ένα προς ένα. Αυτό συχνά οδηγεί σε διακοπή των διαπραγματεύσεων, επειδή 

πάντα, αντικρουόμενα θέματα ανακύπτουν που  έχουν ως αποτέλεσμα μια αναμέτρηση 

μεταξύ των δύο μερών. Η διαπραγμάτευση win win για ένα θέμα από την ημερήσια 

διάταξη με συγκεκριμένο πυρήνα δεν παρουσιάζει την ευκαιρία για ευνοϊκούς 

συμβιβασμούς μεταξύ των διαφόρων θεμάτων (negotiations.com, 2014). 

Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 1993, η διοίκηση και οι υπάλληλοι της 

εταιρείας Bayou Steel  στη περιοχή Laplace, Λουιζιάνα, κάθισαν να διαπραγματευτούν 

μια νέα σύμβαση. Καμία πλευρά δεν ονειρεύτηκε ότι οι συνομιλίες αυτές θα οδηγούσαν 

σε απεργία. Κάθε πλευρά πίστευε ότι είχε χτίσει μια σταθερή σχέση με την άλλη. Η 

διοίκηση πήγε στις διαπραγματεύσεις σκεπτόμενη και πιστεύοντας ότι αν 
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χρησιμοποιήσει μια έννοια της διαπραγμάτευσης win-win, θα αυξήσει και θα ενισχύσει 

τη σχέση μεταξύ του προσωπικού και της διοίκησης της εταιρείας. Ακόμα και ο Ron 

Farraro, πρόεδρος της United Steel Workers of America δεν αντιλήφθηκε την 

πιθανότητα κατάρρευσης των συνομιλιών και μιας απεργίας, και ότι μια σύμβαση 

διαπραγμάτευσης θα μπορούσε να επιτευχθεί με ελάχιστη ή καμία δυσκολία . 

Η διοίκηση της εταιρείας Bayou Steel ζήτησε τη βοήθεια δύο διαμεσολαβητών 

για την καθοδήγηση της Διοίκησης μέσω μιας win-win διαπραγμάτευσης με τους 

εργαζομένους της. Ο πρόεδρος της Bayou, δήλωσε ότι οι διαμεσολαβητές τους 

βοήθησαν να προσδιορίσουν τους στόχους και τις ανησυχίες κάθε πλευράς, και τον 

οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι είχαν στην πραγματικότητα, επιλύσει το 90% των 

θεμάτων της σύμβασης. 

Οι διαμεσολαβητές δημιούργησαν μια ημερήσια διάταξη ανά θέμα. Άφησαν τα 

οικονομικά θέματα, όπως τα κίνητρα, τον βασικό μισθό, τις υπερωρίες, και το χρόνο 

των διακοπών, ως τα τελικά θέματα που θα συζητηθούν. Η διοίκηση πίστευε ότι είχε 

αντιμετωπίσει σωστά τις ανησυχίες των εργαζομένων για τα ζητήματα αμοιβής. 

Ωστόσο, τα μέλη της Ένωσης άρχισαν να έχουν υποψίες για τις καλές προθέσεις 

της διοίκησης να υιοθετήσει μια προσέγγιση win-win. Άρχισαν να πιστεύουν ότι αυτή η 

συλλογική διαπραγματευτική προσέγγιση από τη διοίκηση ήταν ένα συγκεκαλυμμένο 

τέχνασμα με στόχο να υπονομεύσει τη θέση τους, ιδίως όσον αφορά τα οικονομικά 

ζητήματα. 

Αρχικά, οι διαπραγματεύσεις πήγαν σχετικά καλά, όπως αναμενόταν. Ωστόσο, 

καθώς τα οικονομικά θέματα τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων, η κατάσταση 

γρήγορα γύρισε σε σκληρή μάχη διαπραγμάτευσης. Η διοίκηση προσπάθησε να 

αναστείλει την προσέγγιση win-win, αλλά αυτό δεν καθησύχασε την Ένωση. Ως εκ 

τούτου τα μέλη των συνδικάτων ξεκίνησαν απεργία. 

Με τη χρήση μιας ημερήσιας διάταξης για την αντιμετώπιση της μορφής των 

διαπραγματεύσεων για τη σύμβαση, η Bayou Steel παρέλειψε να λάβει υπόψη ότι κάθε 

μεμονωμένο ζήτημα θα μπορούσε να είναι τόσο διχαστικό. Δεδομένου ότι τα 

οικονομικά θέματα ανήλθαν στο προσκήνιο των συνομιλιών, η Bayou Steel δεν είχε 

πλέον περιθώρια κατά την εξέταση συμβιβασμών.  

Είναι σωστό λοιπόν να συγκρίνονται και να αντιπαραβάλλονται όλα τα θέματα 

συλλογικά, και με διάταξη σχετικής σημασίας. Τα πακέτα ή οι πολλαπλές προσφορές 
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προσφέρουν ένα μεγαλύτερο περιθώριο για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων, καθώς 

δίνουν περισσότερα περιθώρια για συνεργασία σε αντίθεση με την αντιμετώπιση των 

θεμάτων αυτών σε μεμονωμένη βάση με ένα προ-σχεδιασμένο πρόγραμμα. Ο 

σχεδιασμός και η χρήση μιας στρατηγικής παραχώρησης αποτελεσματικά μπορεί να 

δώσει σε μία πλευρά ένα μεγάλο πλεονέκτημα δύναμης πάνω στο άλλο.  

Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν συνέβη, καθώς οι διαπραγματευτές 

επέλεξαν να εξετάσουν ξεχωριστά και μεμονωμένα το ζήτημα των αμοιβών, το οποίο 

και συνιστούσε το μεγαλύτερο πρόβλημα των εργαζομένων. Αν το συγκεκριμένο 

πρόβλημα, το οποίο ήταν και το σημαντικότερο για τους εργαζομένους, είχε εξεταστεί 

συλλογικά, σε συνδυασμό με άλλα θέματα, η εταιρεία θα ήταν σε θέση να κάνει αυτό 

το οποίο συνιστά μια από τις σημαντικότερες πτυχές των διαπραγματέυσεων win win: 

να προσεγγίσει τους εργαζομένους με ένα πνεύμα ανταποδοτικότητας οφελών, από την 

οποία και οι δύο πλευρές θα έβγαιναν κερδισμένες. Αντί αυτού, η πολιτική των 

διαπραγματευτών να αφήσουν αυτό το ακανθώδες ζήτημα στο τέλος, τους στέρησε την 

διαπραγματευτική ικανότητα και είχε ως απότοκο οι εργαζόμενοι να χάσουν την 

εμπιστοσύνη τους στην διαπραγματευτική διαδικασία. Παράλληλα, διαφαίνεται η 

σημαντικότητα του στρατηγικού σχεδιασμού, η οποία στην προκειμένη περίπτωση, δεν 

ήταν επαρκής, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να καταρρεύσουν και οι 

εργαζόμενοι να πάνε σε απεργία. Εν συνόλω, η συγκεκριμένη τακτική win win η οποία 

ακολουθήθηκε από τους διαπραγματευτές, ήταν θα λέγαμε καταστροφική για τις 

σχέσεις της διοίκησης με τους εργαζόμενους, όχι επειδή η εταιρεία δεν ήταν 

διατεθειμένη να παραχωρήσει οφέλη σε αυτούς μέσω των διαπραγματεύσεων, αλλά 

επειδή η τακτική της διαπραγμάτευσης ήταν καθόλα αναποτελεσματική. 
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Συμπεράσματα  

Οι επιχειρήσεις αρχίζουν επιτέλους να συνειδητοποιούν ότι πρέπει να 

υιοθετηθεί μια πιο θετική προσέγγιση αναφορικά με τις διαπραγμάτευση των 

επιχειρήσεων.  

Κατά τα τελευταία χρόνια, η προσέγγιση προς τις διαπραγματεύσεις άρχισε να 

αλλάζει, με έναν αυξανόμενο αριθμό στελεχών να πιέζει για μια πιο συνεργατική 

προσέγγιση ή τη συνεργασία με τους προμηθευτές τους. Η διαπραγμάτευση επί 

δεκαετίες, εθεωρείτο ως ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, με την επιτυχία του ενός 

μέρους εις βάρος του άλλου. Μια ποικιλία παραγόντων οδηγούν στην απομάκρυνση 

από αυτή την νοοτροπία, αλλά το σημαντικό σημείο είναι ότι οι διαπραγματευτές 

εστιάζουν περισσότερο στα κριτήρια επιδόσεων και της διαχείρισης που οδηγούν σε 

θετικά αποτελέσματα και έκβαση. Επιπλέον, μια σειρά από βιομηχανίες 

αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση στην κατώτατη γραμμή τους, πράγμα που σημαίνει ότι 

αναγκάζονται να εξετάσουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη σχέσεων και 

την απόκτηση αυτών που θέλουν. Ως αποτέλεσμα, οι διαπραγματεύσεις έχουν τη 

δυνατότητα να γίνουν πιο αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση των κινδύνων επί 

τόπου, αντί να ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τις συνέπειες, όταν τα πράγματα πάνε 

στραβά (Tjosvold, 2008). 

Πίσω από αυτή την αλλαγή στάσης υπάρχει μια σταθερή αφύπνιση σε 

ορισμένες βιομηχανίες στο γεγονός ότι πολλές από τις διαπραγματεύσεις του σήμερα 

πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικές και πιο ευέλικτες. Αυτές οι διαπραγματεύσεις 

απαιτούν πολύ περισσότερη συνεργασία μεταξύ των μερών. Η επιτυχία δεν καθορίζεται 

στο σημείο της υπογραφής, αλλά καθορίζεται από την ενδεχόμενη έξοδο ή το 

αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται (Thomas, 1992). 
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Σε άλλους τομείς, η αλλαγή μπορεί να είναι πιο ρεαλιστική. Αντανακλά μια 

αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων. Μετά από μια δεκαετία κατά την οποία η δύναμη 

των αγοραστών κυριαρχεί, βιομηχανίες, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα 

αυτοκίνητα, τα ορυχεία και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας αντιμετωπίζουν προμηθευτές 

των οποίων η σχετική ισχύς έχει αυξηθεί από τις νέες τεχνολογίες και τις ελλείψεις σε 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Οι πελάτες στους κλάδους αυτούς αναγκάζονται να 

επανεξετάσουν την προσέγγιση τους προς διαπραγμάτευση, ως μέρος μιας ευρύτερης 

ανάγκη να γίνουν «πελάτες της επιλογής» (Shell, 2006). 

Στο σημερινό περιβάλλον, τα αρνητικά κίνητρα για την εκτέλεση πρέπει να 

εξισορροπούνται από τα θετικά χαρακτηριστικά που ενθαρρύνουν την κοινή ευθύνη και 

συνεργασία και που δημιουργούν ευκαιρίες για καινοτομία, για συνεχή βελτίωση, 

καθώς και κοινά οφέλη. Αμυντικά, οι διαπραγματεύσεις win win αποστρέφονται τον 

κίνδυνο να υπονομεύσουν τα αποτελέσματα. Οι διαπραγματεύσεις win win είναι πολύ 

πιο πιθανό να καθιερώσουν αρχές για τη βελτίωση της επιχείρησης και να 

αναγνωρίσουν την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία, αξιοποιώντας, κατά συνέπεια, τη 

δυνατότητα να ανακαλύψουν κρυμμένες αξίες που οι διάδικοι δεν έχουν 

χρησιμοποιήσει σε προηγούμενες προσεγγίσεις διαπραγματεύσεων  (Schatzki, 2011). 

Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αλλαγή είναι η ανάγκη για 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και βελτίωση της επιχειρηματικής κρίσης. 

Το κόστος μιας αποτυχημένης διαπραγμάτευσης αυξάνεται, όχι μόνο λόγω των 
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παραδοσιακών μέτρων του κόστους, του χρόνου ή της ποιότητας, αλλά και λόγω του 

κινδύνου της φήμης και της βιωσιμότητας. Η αυξανόμενη ποικιλία των θεμάτων που 

αντιμετωπίζουν οι σημερινοί διαπραγματευτές έχει ως αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση 

του αριθμού των ενδιαφερομένων μερών των οποίων οι απόψεις πρέπει να ληφθούν 

υπόψη. Αυτό έχει εισαγάγει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραμμα, έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερο απαιτούμενο χρόνο για την 

επίτευξη συμφωνίας (Shell, 2006).  

 
Ξεκινώντας από ένα γενικότερα αποδεκτό σύνολο βασικών προτύπων ή αρχών 

είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι διαπραγματεύσεις μπορεί να γίνει πιο 

αποτελεσματικές. Ένας άλλος τρόπος είναι ίσως ο ρόλος των ίδιων των 

διαπραγματευτών. Ολοένα και περισσότερο, οι ταλαντούχοι διαπραγματευτές δεν είναι 

εκείνοι που επιδιώκουν να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι της άλλης πλευράς, αλλά 

στην πραγματικότητα είναι εξαιρετικοί στην επικοινωνία και στη διευκόλυνση μιας 

εκτεταμένης ομάδας διαπραγμάτευσης. Οι επικεφαλής διαπραγματευτές από κάθε 

μέρος μπορούν εργαστούν από κοινού για την δημιουργία και δοκιμή συναίνεσης αντί 

να επιδιώκουν να κερδίσουν πόντους ή να αναδιανείμουν αξία. Η διαπραγμάτευση 

γίνεται ένα σημαντικό στοιχείο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των 

εμπορικών εταίρων και για τη διασφάλιση της συμβατότητας και των κοινών στόχων. 

Υπάρχει μια αυξανόμενη κατανόηση μεταξύ των επαγγελματιών 

διαπραγματευτών ότι η διαπραγμάτευση είναι μια ανεξάρτητη επιστήμη, και ως εκ 

τούτου απαιτεί μια μοναδική εκπαίδευση. Όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες και 

στελέχη εκπαιδεύονται για διαπραγματευτές ως αποτέλεσμα της κατανόησης ότι  οι 

διαπραγματεύσεις και οι σχέσεις αυξάνονται (Tjosvold, 2008). 

Γενικά, η εξέλιξη των επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων win win είναι 

παραγωγική και ενθαρρυντική. Εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις 
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δείχνουν αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι το σημείο έμφασης πρέπει να αλλάξει. Η 

πρόοδος ποικίλλει ανάλογα με την εταιρεία και τη βιομηχανία, αλλά οι ηγέτες 

εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διαπραγμάτευση win win που παρέχει μια πιο 

ισχυρή πλατφόρμα για κατανόηση και αμοιβαία οφέλη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

στροφής στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων, μακριά από την κατανομή των κινδύνων 

και σε δεσμεύσεις για τη διακυβέρνηση και την επίλυση του προβλήματος. 
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