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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Καθημερινά στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο κλείνονται εμπορικές συμφωνίες 

μεταξύ κρατών, οργανισμών και εταιριών που επεκτείνουν τις δραστηριότητες πέρα 

από εθνικά τους σύνορα. Όλες αυτές οι συμφωνίες είναι αποτελέσματα 

διαπραγματεύσεων. Με την παρούσα εργασία μελετώνται οι διεθνείς εμπορικές 

διαπραγματεύσεις μέσα από τη φιλοσοφία Win-Win, με σκοπό να αναδείξουμε τη  

χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα του μοντέλου αυτού στα πλαίσια των 

διεθνών συναλλαγών. 

 

 Η εργασία είναι οργανωμένη σε πέντε μέρη. Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια γενική 

εισαγωγή στην έννοια της διαπραγμάτευσης και αναπτύσσεται η φύση της σύγκρουσης 

και της ανταγωνιστικότητας. Στο δεύτερο μέρος, αναλύεται το περιβάλλον των διεθνών 

εμπορικών διαπραγματεύσεων και επιχειρείται η ενσωμάτωση του μοντέλου Win-Win 

σε αυτό. Στο τρίτο μέρος περιγράφεται το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

διεξάγονται οι ανταλλαγές των εμπορευμάτων και οι ξένες επενδύσεις, ενώ παράλληλα 

δίνεται έκταση στις συνηθέστερες εμπορικές πρακτικές που λαμβάνουν χώρα στο 

διεθνές εμπόριο. Στο τέλος της ενότητας αυτής, τονίζεται ο σκοπός του θεσμού της 

διαμεσολάβησης και  γίνεται η σύγκριση του με τη δικαστική και διαιτητική επίλυση 

των διαφορών. Στο τέταρτο μέρος, αναλύεται η θεωρία των παιγνίων και ειδικότερα το 

δίλλημα των φυλακισμένων, ως μέθοδος λήψης των αποφάσεων και η χρησιμότητα του 

για την επίτευξη της συνεργασίας μεταξύ των μερών μιας διαπραγμάτευσης. Στο 

πέμπτο και τελευταίο μέρος της εργασίας παραθέτονται τα συμπεράσματα που 

εξάγονται από την προηγούμενη ανάλυση.  

 

Για την εκπόνηση της παρακάτω μελέτης συλλέχθηκε υλικό και πληροφορίες από 

βιβλιογραφία και αρθογραφία διαφόρων επιστημονικών κλάδων, καθώς και από 

σεμινάρια εξειδικευμένα στη θεματολογία της διαπραγμάτευσης έτσι ώστε δοθεί στον 

αναγνώστη μια ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα που αναπτύσσεται.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο εμπορικός χάρτης από τα μέσα του εικοστού αιώνα και έπειτα έχει αλλάξει δραστικά. 

Οι εξελίξεις στους τομείς των μεταφορών, των επικοινωνιών, καθώς και η επιτάχυνση 

των χρηματοοικονομικών και πιστοληπτικών ροών έχουν καταστήσει όλον τον κόσμο 

μια κοινή αγορά με τη σημασία των εθνικών συνόρων να έχει περιοριστεί σε μεγάλο 

βαθμό. Οι εταιρίες ολοένα και περισσότερο αναπτύσσουν δραστηριότητες πέρα από τα 

εθνικά τους σύνορα και καλούνται να κλείσουν συμφωνίες με άλλα κράτη, δημόσιους 

οργανισμούς και  εταιρίες από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Οι συμφωνίες αυτές είναι 

αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων. Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις αποτελούν μια ιδιαίτερη 

μορφή διαπραγματεύσεων που απέχουν πολύ από τις τοπικού χαρακτήρα 

διαπραγματεύσεις τόσο σε ποσοτικά, όσο και σε ποιοτικά κριτήρια. Σε ένα διεθνές 

περιβάλλον συναντώνται διαφορετικές κουλτούρες, διασταυρώνονται ανταγωνιστικές 

ιδεολογίες, εμπλέκονται διαφορετικά πολιτικά, κοινωνικά, νομικά και οικονομικά 

χαρακτηριστικά.  

 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσουμε όλους παράγοντες που  

επηρεάζουν τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σε ένα τέτοιο πλαίσιο, να εξάγουμε 

κρίσεις για αυτούς και να οργανώσουμε την στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί 

μέσα από τη φιλοσοφία Win-Win, προκειμένου η διαπραγματευτική διαδικασία να μην 

οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Ειδικότερα, θα σχολιάσουμε τη σημασία των σχέσεων, θα 

οργανώσουμε τη σκέψη και τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, θα αναλύσουμε 

επιχειρηματικές τακτικές και πρακτικές, θα περιγράψουμε τους τρόπους που ωθούν τα 

εμπλεκόμενα μέρη μιας διαπραγμάτευσης σε συνεργασία. Τελικά, γιατί κάποιος θα 

πρέπει να υιοθετήσει το μοντέλο Win-Win ως πρότυπο εργαλείο διαπραγμάτευσης, τι 

μπορεί να πετύχει με αυτό, για ποιο λόγο αυτή φιλοσοφία υπερέχει έναντι των 

κλασικών διανεμητικών μορφών διαπραγμάτευσης. 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
Για την εκπόνηση της παρακάτω μελέτης συλλέχθηκε υλικό από βιβλιογραφία και 

αρθογραφία διαφόρων επιστημονικών κλάδων, καθώς και από σεμινάρια εξειδικευμένα 

στη θεματολογία της διαπραγμάτευσης. Δεδομένου ότι η διαπραγμάτευση αποτελεί μια 

πολύ-επίπεδη και κατ’ ουσία κοινωνική διαδικασία, πόσο μάλλον όταν την εξετάζουμε 

από τη σκοπιά των διεθνών συναλλαγών, κρίθηκε σκόπιμο να προσπαθήσουμε να την 

προσεγγίσουμε από πολλές πλευρές. Ο κύριος κορμός της θεωρίας στηρίχθηκε σε 

πραμάτειες παγκοσμίου φήμης συγγραφέων (Salacouse, Fisher, Ghauri, Lewicki κτλ.) 

και  πάνω σε αυτόν προσθέσαμε υλικό από αρθογραφία και σεμινάρια διακεκριμένων 

πανεπιστημίων, οργανισμών και διαδικτυακών επιμορφωτικών κέντρων (Harvand, 

ADP, Coursera.org, κτλ). Επίσης, ανάλογα με το επιμέρους θέμα που αναλύθηκε σε 

κάθε στάδιο της εργασίας, θεωρήθηκε σημαντικό να αναφερθούμε σε έργα 

εξειδικευμένων επιστημόνων. Έτσι έχουμε αναφορές από ψυχολόγους και επιστήμονες 

στη διοίκηση επιχειρήσεων (Armstrong, Kotler, Bazerman, Τσαγκλάκανός, Βασιλείου, 

Ηρειώτης, Fells, Πουραντάς κτλ ), νομικούς (πχ Γκλαβίνης, Γεωργιάδης, Goldwich 

κτλ), επιστήμονες πρακτικών επιστημών (Osborne, Jackson κτλ), πολιτικούς 

επιστήμονες και κοινωνιολόγους (Giddens, Coleman, Ηρακλείδης κτλ). Στόχος της 

εργασίας είναι να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της στρατηγικής των διεθνών 

διαπραγματεύσεων Win-Win θέτοντας με αυτόν τον τρόπο όσον το δυνατόν 

περισσότερα θέματα προς ανάλυση. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
Η εργασία βασίστηκε περισσότερο σε μια θεωρητική προσέγγιση της θεματολογίας. Αν 

και αναγνωρίζω ότι αυτός ο τρόπος αποτελεί μια μονόπλευρη πλευρά αντιμετώπισης 

ενός ζητήματος, αφού αφαιρεί από το κάδρο της επιχειρηματολογίας την εμπειρική 

έρευνα, ωστόσο, έγινε προσπάθεια να αντισταθμίσω το μειονέκτημα αυτό 

επεκτείνοντας την ανάλυση μου πέρα από το θεωρητικό κανονιστικό πλαίσιο και σε 

επιχειρηματικά εργαλεία και εφαρμογές που λαμβάνουν χώρα στην εμπορική πρακτική. 

Παράλληλα, στο έβδομο κεφάλαιο έγινε έστω και μια βασική, αριθμητικού τύπου 

προσέγγιση της όλης διαπραγματευτικής διαδικασίας, παραθέτοντας παραδείγματα 

βασισμένα στη Θεωρία των παιγνίων. 

 

Η εργασία είναι χωρισμένη σε πέντε βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος (Κεφάλαια 1 και 2) 

περιγράφεται γενικά η έννοια της διαπραγμάτευσης, αναλύεται η φύση της σύγκρουσης 

και της ανταγωνιστικότητας ενώ παράλληλα, αναλύονται οι βασικές γνωστικές 

μεροληψίες που επηρεάζουν την κρίση του διαπραγματευτή. 

 

Στο δεύτερο μέρος (Κεφάλαια 3 και 4), σχολιάζεται η ιδιαιτερότητα των διεθνών 

εμπορικών διαπραγματεύσεων, περιγράφεται το μοντέλο Win-Win και αναλύονται οι  

στρατηγικές οργάνωσης και προσέγγισης της διαπραγμάτευσης μέσω αυτού του 

μοντέλου. 

 

Στο τρίτο μέρος (Κεφάλαια 5 και 6), περνάμε πλέον στην επιχειρηματική πρακτική. 

Έχοντας ως βάση τις αναλύσεις των προηγούμενων κεφαλαίων, αναζητούμε πλέον, το 

πώς όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται στην πράξη. Αναπτύσσονται οι τρόποι κατάρτισης 

του συμφωνητικού μιας συναλλαγής, η χρησιμότητα των ρητρών, οι παρεπόμενες 

συμβάσεις που συνάπτονται ως αντιστάθμισμα του επιχειρηματικού, πολιτικού και 

συναλλαγματικού κινδύνου. Ταυτόχρονα, περιγράφεται η έννοια του θεσμού της 

διαμεσολάβησης και το ρόλο που αυτή διαδραματίζει σε μια Win-Win 

διαπραγμάτευση. 

 

Στο τέταρτο μέρος (Κεφάλαιο 7), εισάγουμε την έννοια της συνεργασίας μέσα από το 

πρίσμα της Θεωρίας παιγνίων. Πως αυτή προωθείται μέσα από τη διαδικασία λήψης 

των αποφάσεων και ειδικότερα μέσα από το δίλλημα των φυλακισμένων. 
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Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος (Κεφάλαιο 8), παραθέτουμε τα συμπεράσματα που 

εξάγουμε από όλη την προηγούμενη ανάλυση.  
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ΜΕΡΟΣ 1Ο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 
 

1.1. Ο ορισμός και η έννοια της διαπραγμάτευσης 

 

Ο Fells (2009), αναφέρει ότι η διαπραγμάτευση αποτελεί μια βασική ανθρώπινη 

διαδικασία που εντοπίζεται συνεχώς στις δραστηριότητες των ατόμων προκειμένου 

αυτοί να ορίσουν τις σχέσεις τους και να τακτοποιήσουν τις διαφορές τους. Παρά το 

γεγονός ότι η έννοια του παζαρέματος είναι σε όλους λίγο ή πολύ γνωστή, είναι 

χρήσιμο, ξεκινώντας την ανάλυση μας για τη διαπραγμάτευση να δώσουμε έναν 

ακαδημαϊκό ορισμό έτσι ώστε να τονίσουμε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Fells, η διαπραγμάτευση είναι εκείνη η διαδικασία όπου δύο 

πλευρές, με διαφορετικά συμφέροντα και προσδοκίες, μετακινούνται από τις αρχικές 

τοποθετήσεις τους και μέσα από μια διαδικασία ανταλλαγής θέσεων και 

παραχωρήσεων, προσπαθούν να επιτύχουν μια κοινώς αποδεκτή συμφωνία2. Με βάση 

τον παραπάνω ορισμό, οι Cellich και Jain (2004), καταλήγουν στις παρακάτω 

παραδοχές. Καταρχήν, διακρίνουν ότι η διαπραγμάτευση είναι διαδικασία. Δεύτερον, 

ότι όλες οι διαπραγματεύσεις έχουν μία ή περισσότερες μεριές που ενδιαφέρονται να 

συμφωνήσουν μεταξύ τους. Τρίτον, οι μεριές αυτές έχουν να επιλύσουν κάποιο θέμα 

που τους απασχολεί. Τέταρτον, ότι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις στις 

οποίες μπορεί να προσανατολιστεί η κάθε πλευρά ανεξάρτητα από την έκβαση της 

διαπραγμάτευσης. Πέμπτον, η κάθε πλευρά έχει μια συγκεκριμένη αρχική τοποθέτηση 

για κάθε επιμέρους θέμα της διαπραγμάτευσης και συγκεκριμένες ανάγκες που έχει 

αλλά και θέλει να ικανοποιήσει3. Όπως διαπιστώνουμε από τα ανωτέρω, οι συμφωνίες 

δεν είναι τόσο θέμα τύχης, όσο θέμα αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας των 

πλευρών. Η αλληλεπίδραση των συμπεριφορών και των προσδοκιών όπως αυτές 

ξεδιπλώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης καθορίζουν σε 

μεγάλο βαθμό τη μορφή που αυτή θα πάρει. 

 

1.2. “Διαπραγμάτευση Ευκαιρίας” και “Διαπραγμάτευση Ανάγκης” 

 

Ωστόσο, σύμφωνα με το Siedel (2014), όλοι οι άνθρωποι δεν είναι πάντα διατεθειμένοι 

να διαπραγματευτούν. Πολλοί από αυτούς νιώθουν αμήχανα, άλλοι άβολα και άλλοι 
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διστακτικά. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή αυτοί δε νιώθουν ικανοί να διαπραγματευτούν 

είτε διότι η ιδιοσυγκρασία τους δεν τους το επιτρέπει. Για μερικούς άλλους, η αποτυχία 

σε ένα παζάρεμα, κοστίζει σε εγωισμό και υπερηφάνεια4. Είναι όμως πάντα η εμπλοκή 

σε μια κατάσταση διαπραγμάτευσης θέμα επιλογής; Η Thompson (2012), κάνει λόγο 

για “διαπραγμάτευση ανάγκης” και για “διαπραγμάτευση ευκαιρίας”. Στο σημείο αυτό 

τονίζει, πως η διαπραγμάτευση δεν είναι πάντα αντικείμενο επιλογής αλλά αντιθέτως, 

πολλές φορές βρισκόμαστε αναγκασμένοι να διαπραγματευόμαστε είτε γιατί οι 

συνθήκες το απαιτούν είτε γιατί κάποιος κανονισμός το επιβάλλει5. Ο  Heys (2014), για 

την κατανόηση των παραπάνω εννοιών παραθέτει δύο παραδείγματα. Ως περίπτωση 

“διαπραγμάτευσης ευκαιρίας”, αναφέρει το παράδειγμα μιας επιχείρησης η οποία 

αναθέτει σε έναν εργαζόμενο της μια νέα θέση εργασίας, με περισσότερες και 

βαρύτερες ευθύνες από αυτήν που ως τώρα κατείχε. Στον εργαζόμενο αυτόν ανοίγεται 

η ευκαιρία να διαπραγματευτεί με την εταιρία του την πιθανότητα να λάβει καλύτερο 

μισθό, να βελτιώσει το περιβάλλον της εργασίας του, να ζητήσει κάποια επιπλέον 

μπόνους κτλ. Δεν είναι όμως απαραίτητο να διαπραγματευτεί. Αν και του δίνεται η 

ευκαιρία να αξιώσει καλύτερους εργασιακούς όρους, αυτός μπορεί να επιλέξει να μην 

απαιτήσει τίποτα περισσότερο και απλά να επιβαρυνθεί η εργασία του χωρίς επιπλέον 

ανταλλάγματα. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η “διαπραγμάτευση ανάγκης” υφίσταται 

όταν δεν υπάρχουν περιθώρια επιλογής. Μια τέτοια περίπτωση, χρησιμοποιώντας πάλι 

ένα εργατικό παράδειγμα, συμβαίνει όταν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι 

επιβάλλεται να διαπραγματευτούν μια συλλογική σύμβαση εργασίας ανά κάποια 

χρονικά διαστήματα, για το λόγο, ότι αυτή επιβάλλεται από την εργατική νομοθεσία. 

Τα μέρη τότε, δεν μπορούν να αγνοήσουν την επιταγή του νόμου και επιβάλλεται είτε 

το θέλουν είτε όχι να λάβουν μέρος στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού των 

εργοδοτικών και εργασιακών τους όρων6. 

 

1.3. Τα βασικά μοντέλα διαπραγμάτευσης 

 

Ο Goldwich (2010) ανάλογα με το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης διέκρινε τέσσερα 

βασικά μοντέλα :  

 

Win-Lose 

 

“Ο νικητής τα παίρνει όλα”. Το ένα μέρος κερδίζει και το άλλο χάνει. Αυτό συμβαίνει 

στις περιπτώσεις όπου: 
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•  οι πλευρές έχουν εκ διαμέτρου διαφορά στόχων και ενδιαφερόντων,  

 

• υφίσταται μεγάλη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ τους,  

 

• κάποια μεριά χρησιμοποιεί “αθέμιτα μέσα” και εξαπατά την άλλην, 

 

• το ένα μέρος είναι τελείως απροετοίμαστο και ανοργάνωτο τη στιγμή που 

διεξάγεται η διαπραγμάτευση. 

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η νίκη είναι προσωρινή και η σχέση δεν προσφέρεται για 

μακροχρόνια συνεργασία.  

 
Σχήμα 1.1.Win-Lose 

 

Lose-Lose 

 

Είναι η περίπτωση που καμία πλευρά δεν μπορεί να επιβληθεί στην άλλη. Μέσα σε ένα 

περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, κλιμακούμενης έντασης και αδιαλλαξίας η 

διαδικασία οδηγείται σε αδιέξοδο χωρίς να υπάρχει νικητής. Το κάθε μέρος θεωρεί ότι 

από τη στιγμή που δε θα κερδίσει αυτό, δεν θα πρέπει να κερδίσει κανένας και έτσι 

συμπαρασύρει στην ήττα και την άλλη πλευρά. 

 
Σχήμα 1.2. Lose-Lose 

    

Partial win-partial lose 

Α Β

Α Β
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Σε μια τέτοια περίπτωση, οι δρώντες θεωρούν ρεαλιστικό ότι σε μια κατάσταση 

διαπραγμάτευσης κανείς δεν μπορεί να πάρει όλα όσα προσδοκά. Το μοντέλο αυτό 

χαρακτηρίζεται από συμβιβασμό και συναίνεση7. Κατά τον Heywood (2006), ο όρος 

συναίνεση δε συναντάται με την ευρεία έννοια της συμφωνίας αλλά σε έναν ιδιαίτερο 

τύπο της. Μια τέτοια συμφωνία αναφέρεται πρώτον, σε μια γενική συμφωνία όπου οι 

όροι της είναι κοινά αποδεκτοί από ένα ευρύ φάσμα ατόμων ή ομάδων και δεύτερον, σε 

μια συμφωνία που στηρίζεται πάνω σε βασικούς και θεμελιώδεις κανόνες8. Επιπλέον ο  

Zartman (2008), επισήμανε πως στην περίπτωση αυτήν, αντί οι πλευρές να 

επικεντρώνονται στους εναλλακτικούς τρόπους που θα μπορούσαν να τις οδηγήσουν σε 

μια μακροχρόνια και εποικοδομητική συνεργασία, θέτουν εξαρχής τις προτάσεις τους 

και προσανατολίζονται προς μια σύγκλιση των θέσεων τους, μέχρις ότου αυτές να 

ταυτιστούν. Η σύγκλιση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικούς τρόπους. Ο 

πρώτος τρόπος είναι αυτός που ονομάζει “απλή σύγκλιση”. Αυτό γενικά συμβαίνει στην 

αρχή ή στο τέλος μιας διαπραγμάτευσης, όπου μια πλευρά θέτει μια αρχική πρόσφορά 

και η άλλη απλά την αποδέχεται. Πολλές φορές, ο αποδεχόμενος την πρόταση 

διαπραγματευτής, έχει ήδη μάθει το είδος της αρχικής προσφοράς από άλλες πηγές. Ο 

δεύτερος τρόπος της σύγκλισης γίνεται μέσω αμοιβαίων παραχωρήσεων. Γίνεται στην 

ουσία ένα εμπόριο παραχωρήσεων με τη μέθοδο  προτάσεων και αντιπροτάσεων μέχρι 

να επιτευχθεί η τελική συμφωνία9. Όπως αναφέρει ο Salacuse (2003) , ένας τέτοιος 

τρόπος διαπραγμάτευσης συναντάται κυρίως σε εκείνες τις εμπορικές συναλλαγές όπου 

τα δύο μέρη δεν αποβλέπουν σε μακροχρόνια συνεργασία αλλά αντιθέτως, είναι μια 

αγοραπωλησία “μια και έξω”. Κάθε  χρηματική μονάδα κέρδους της μια πλευράς είναι 

μια χρηματική μονάδα ζημιά για την άλλη. Αποτελεί μια ξεκάθαρα ανταγωνιστική 

διαπραγμάτευση κατά την οποία υπάρχει μια “ορισμένη πίτα” η οποία πρέπει να 

μοιραστεί και ο καθένας προσδοκά να πάρει όσο μεγαλύτερο κομμάτι της μπορεί10. 

 

 
Σχήμα 1.3. Partial win-partial lose 

 

 

Α

Β
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Win-Win 

 

Αποτελεί την ιδανική περίπτωση έκβασης μιας διαπραγμάτευσης. Μέσα σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο συμφωνίας, οι πλευρές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια κλιμακωτή και 

μακροχρόνια συνεργασία σε πολλούς τομείς, δίνοντας αξία στις επιχειρησιακές και 

κοινωνικές τους σχέσεις11.  

 

 
Σχήμα 1.4.Win-Win 

 

1.4. Η διαπραγμάτευση ως διαδικασία. 

 

Όπως όλες οι διαδικασίες, έτσι και η διαπραγμάτευση ως διαδικασία, έχει ορισμένα 

διακριτά στάδια προκειμένου τα μέρη να μπορέσουν να οργανώσουν τον τρόπο που θα 

διαπραγματευτούν. 

 

• Το στάδιο προετοιμασίας της διαπραγμάτευσης 

 

Στο στάδιο αυτό, σύμφωνα με τους Raiffa, Richardson και Μetcalfe (2002), τα μέρη 

αποφασίζουν αν θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται, κατανοούν τις ανάγκες τους, 

ορίζουν και ιεραρχούν τους στόχους τους, αναζητούν και επεξεργάζονται εναλλακτικές 

λύσεις, υπολογίζουν και σταθμίζουν τις απώλειες που θα υποστούν σε περίπτωση που 

δεν επιτευχθεί συμφωνία, ανταλλάσουν πληροφορίες, ορίζουν τις αρχικές τους 

προσφορές και τέλος από κοινού, επεξεργάζονται ένα αρχικό σχέδιο πάνω στο οποίο θα 

κινηθούν οι μετέπειτα συζητήσεις12. 

 

• Η κύρια διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

 

Το επόμενο βήμα αποτελεί την κύρια διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ο Salacuse 

(2003), αναφέρει ότι πλέον οι πλευρές αναζητούν να θέσουν τους βασικούς όρους της 

Α

Β

Α+Β
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συμφωνίας. Οι διαπραγματευτές προτείνουν και αντιπροτείνουν λύσεις, προβαίνουν σε 

παραχωρήσεις, αναπτύσσουν στρατηγικές και ψυχολογούν καταστάσεις. Η δεινότητα, η 

δημιουργικότητα και η εμπειρία των διαπραγματευτών καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα 

της διαδικασίας13.  

 

• Το κλείσιμο της συμφωνίας 

 

Είναι το στάδιο στο οποίο καταρτίζονται οι τεχνικοί όροι της συμφωνίας. Το κλείσιμο 

μιας διαπραγμάτευσης επιτυγχάνεται μόνο εφόσον υπογραφεί το συμβόλαιο της 

συμφωνίας. Όλες οι άλλες προφορικές συμφωνίες και υποσχέσεις που δίνονται σε κάθε 

κύκλο συναντήσεων πρέπει να θεωρούνται απλά προσδοκίες. Κατά άλλους, όπως ο 

Φίλιος (2007), η συμφωνία επέρχεται με την πραγματική και νομικά τυπική εκπλήρωση 

της εμπράγματης ή ενοχικής δικαιοπραξίας ανεξάρτητα από τους όρους της 

συμφωνίας14.  Για αυτό είναι κρίσιμο, έτσι ο Γεωργιάδης (2007), να ληφθούν υπ’ όψιν, 

να ερμηνευθούν και να προσδιοριστούν αμοιβαία κατά τη σύναψη της σύμβασης, τόσο 

τα ουσιώδη όσο και τα επουσιώδη στοιχεία της συμφωνίας. Ο Γεωργιάδης πιστεύει ότι 

Λανθάνουσα συμφωνία ή Κρυφή ασυμφωνία υφίσταται, όταν πιστεύεται, ότι ναι μεν τα 

μέρη συμφώνησαν σε όλους τους όρους της σύμβασης αλλά στην πραγματικότητα δεν 

έχουν συμφωνήσει. Ή άλλως, μέσα στους όρους της σύμβασης υπάρχουν “γκρίζα” 

σημεία, τα οποία θελημένα ή άθελα τους οι διαπραγματευτές έχουν αποφύγει να 

διευκρινίσουν επαρκώς15. 

 

 
Σχήμα 1.5. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

Προετοιμασία

Διαδικασία

Συμφωνία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΡΟΛΗΨΙΕΣ 

 

2.1. Η έννοια της σύγκρουσης 

 

Οι Γιαννοπούλου, Κολτσάκη και Παπαδογεωργάκη (2012), ορίζουν τη σύγκρουση ως 

μια ανταγωνιστική κατάσταση στην οποία οι πλευρές αντιλαμβάνονται τη μελλοντική 

διαφωνία των θέσεων τους αλλά προτείνουν λύσεις οι οποίες δεν ικανοποιούν την 

αντίθετη πλευρά.  Κατά άλλες θεωρίες, συνεχίζοντας οι Γιαννοπούλου, Κολτσάκη και 

Παπαδογεωργάκη, η διαφωνία και η σύγκρουση αποτελούν διαφορετικά στάδια μιας 

κλιμακούμενης έντασης. Η ένταση αυτή ξεκινά όταν τα άτομα αρχίζουν να συγκρίνουν 

και να αντιπαραβάλλουν διαφορετικές προτιμήσεις και προτεραιότητες. Όταν αυτές δε 

γίνονται σεβαστές και αρχίζουν να προκαλούν επιπτώσεις σε ένα τουλάχιστον μέρος  

της διαπραγμάτευσης τότε ξεκινούν τα προβλήματα. Στην περίπτωση που οι πλευρές 

αναγνωρίζουν τα προβλήματα στη σχέση τους αλλά δεν μπορούν να προτείνουν μια 

ορθή λύση τότε η διαπραγμάτευση περνάει στη φάση της διαμάχης. Η διαμάχη 

εντείνεται και γίνεται σύγκρουση, όταν πλέον δεν υπάρχει κοινός τόπος συνεργασίας 

και τα μέρη βλέπουν την άλλη πλευρά όχι ως συνεργάτη αλλά ως αντίπαλο. Συνέπεια 

αυτής της αντιπαλότητας, είναι η προσπάθεια επιβολής του κάθε μέρους στην άλλη 

πλευρά με απειλές. Στο τελικό στάδιο, οι παραπάνω απειλές παίρνουν “σάρκα και 

οστά” και ξεκινάει ο πόλεμος. Τελειώνοντας την ανάλυση τους οι παραπάνω 

συγγραφείς σχολιάζουν, ότι πλέον όλες οι επιμέρους διαφορές  που οδήγησαν στον 

πόλεμο έχουν ξεχαστεί και η νίκη γίνεται αυτοσκοπός16. 

 

2.2. Η διαδικασία της σύγκρουσης 

 

Ο Rummel (1991), περιγράφει τη διαδικασία της σύγκρουσης με τη μορφή ενός σπιράλ, 

εννοώντας, ότι κάθε σύγκρουση έχει έναν συγκεκριμένο κύκλο ζωής. Στο πρώτο 

στάδιο, η σύγκρουση υπάρχει αλλά δεν έχει δοθεί η αφορμή να εκδηλωθεί. Στο δεύτερο 

στάδιο, συμβαίνει ένα γεγονός που η εκκολαπτόμενη σύγκρουση γίνεται πλέον 

πραγματική. Στο τρίτο, τα μέρη είτε μεμονωμένα είτε από κοινού ή μέσω κάποιου 

τρίτου αποφασίζουν να αποκαταστήσουν τη χαμένη ισορροπία. Στο τέταρτο στάδιο, η 

ισορροπία αποκαθίσταται. Στην πέμπτη και τελική φάση, νεοεμφανιζόμενα γεγονότα 

χαλάνε την ισορροπία και ξαναρχίζει το σπιράλ της σύγκρουσης από τη αρχή17. 
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                              Σχήμα 2.1 Ο κύκλος της σύγκρουσης 

 

2.3 Η φύση της ανταγωνιστικότητας 

 

Τι είναι όμως αυτό που οδηγεί τους διαπραγματευτές στη σύγκρουση; Γιατί αυτοί δεν 

υιοθετούν μια win-win έκβαση της διαπραγμάτευσης και τελικά οδηγούν το παζάρεμα 

σε ναυάγιο ή ικανοποιούνται με μια μετριοπαθή και συμβιβαστική λύση; Με μια πρώτη 

προσέγγιση του θέματος, σύμφωνα με τον Hays (2014), θα μπορούσε κάποιος 

εμπειρικά να ισχυριστεί ότι όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες έτσι ώστε να 

εφαρμόζεται μια και μόνο λύση18. Από μια άλλη σκοπιά, ο Wight (1998), αναφέρει ότι 

μέρος της ρεαλιστικής θεωρίας πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του 

ανταγωνιστικός και επιθετικός. Παραδειγματικά, αναφέρεται στη φράση του Ρωμαίου 

ποιητή Plautus- “…ο άνθρωπος στον άνθρωπο, λύκος…” και στον Freud,  ο οποίος και 

επεσήμανε ότι η ανταγωνιστικότητα και η επιθετικότητα είναι έμφυτη και ενστικτώδης 

στην ανθρώπινη φύση, ενώ ταυτόχρονα, τη θεωρεί ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την 

εξέλιξη του πολιτισμού19. Όμοια η Coleman (2006), αναφέρεται στο Μακιαβέλι, ο 

οποίος και θεωρεί τους ανθρώπους άπληστους, κακούς, αγνώμονες, υποκριτές και 

συμφεροντολόγους20. Τέλος, οι Αγγελίδης-Γκιούρας (2005) στη μετάφραση του έργου 

του Hobbes, Λεβιάθαν (1651), μεταφέρουν την άποψη του περί “εργαλειακού Λόγου”, 

όπου, ο άνθρωπος ναι μεν δρα ορθολογικά ως προς τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει για 

να πετύχει το σκοπό του, ταυτόχρονα όμως, οι στόχοι που θέτει είναι μη ορθολογικοί. 

Οι άνθρωποι σύμφωνα με τον Hobbes, προκαταλαμβάνουν τις ενέργειες των υπολοίπων 

ανθρώπων και με τεχνάσματα και δύναμη προσπαθούν να επιβληθούν στον άλλον μέχρι 

Εκκολαπτόμενη 
Σύγκρουση

Σύγκρουση

Αναζήτηση 
Ισορροπίας

Ισορροπία

Νέα γεγονότα
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να νιώσουν ότι δεν απειλούνται πλέον από αυτόν21. Κατά τον Evans (1998), άλλοι 

παράγοντες που απαντούν στην ανταγωνιστική διάθεση του ανθρώπου οφείλονται στην 

ιδιαίτερη εμπειρία και ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου. Τέτοιοι λόγοι, όπως αναφέρει, 

μπορεί να αφορούν κακές εμπειρίες από παλαιότερες αποτυχημένες διαπραγματεύσεις, 

την κακή εκτίμηση των καταστάσεων και την εγωκεντρική συμπεριφορά του 

διαπραγματευτή22. 

 

2.4. Γνωστικές μεροληψίες και ψυχολογικά εργαλεία 

 

Σε όλη τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ο διαπραγματευτής πρέπει να εξάγει κρίσεις 

και να λαμβάνει αποφάσεις ανάμεσα σε πλήθος εναλλακτικών λύσεων που του 

προσφέρονται. Εάν όμως ένας διαπραγματευτής θέλει να πράττει ορθολογικά, θα 

πρέπει να ξεπεράσει ορισμένες γνωστικές μεροληψίες που επηρεάζουν την κρίση του. 

Οι βασικότερές νοητικές παγίδες που πρέπει να ξεπεράσει είναι: 

 

• Availability bias 

 

Οι Bazerman και Moore (2007), διατύπωσαν την άποψη ότι τα άτομα τείνουν να 

αξιολογούν τη συχνότητα, τη πιθανότητα ή τις ενδεχόμενες αιτίες ενός γεγονότος από 

την αμεσότητα των διαθέσιμων πληροφοριών που έχουν γι’ αυτό στη μνήμη τους. Το 

ότι όμως έρχονται πιο άμεσα κάποιες πληροφορίες δε σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα 

πρέπει να τις λαμβάνουν αυτές άκριτα. Είναι γνωστό το πόσο εύκολα εξαπατά η μνήμη. 

Ένα γεγονός το οποίο μας εγείρει συναισθηματικά και είναι έντονο στη μνήμη μας, 

είναι ευκολότερο να το θυμηθούμε από κάποιο άλλο που το ξεπεράσαμε αδιάφορα. 

Παράλληλα, συνεχίζοντας οι Bazerman και Moore, οι άνθρωποι έχουν την τάση να 

απλοποιούν την πραγματικότητα. Όταν κάτι τους φαίνεται απλό και λογικό είναι πιο 

εύκολο να το αποδεχτούν και να αντλήσουν πληροφορίες από αυτό, παρά από κάποιο 

άλλο που τους παρουσιάζεται σύνθετο. Ειδικότερα, έχουν την τάση να αντλούν 

πληροφορίες από τις πιο προσιτές και διαθέσιμες σε αυτούς πηγές23. Όπως σχολιάζει ο 

Heys (2014), οι Bazerman και Νeal (1992) αυτό ακριβώς διατύπωσαν, το ότι επειδή μια 

πληροφορία είναι διαθέσιμη δε σημαίνει ότι είναι και ασφαλής24. 

 

• The Anchoring and Adjustment Heuristic 
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Οι Epley και Gilovich (2006) σχολιάζουν ότι σε συνθήκες αβεβαιότητας, οι άνθρωποι 

έχουν την τάση να εκφέρουν κρίσεις συγκρίνοντας μια διαθέσιμη πληροφορία που τους 

γνωστοποιείται, με βάση κάποια θεωρούμενα αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό το πρώτο 

σημείο αναφοράς ή συγκριτικό σημείο, παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία 

προσαρμογής της σκέψης, αφού στην εξέλιξη της διαπραγμάτευσης οι τελικές 

εκτιμήσεις προσαρμόζονται πάνω σε αυτό το αρχικό σημείο25. Ο Siedel (2014), τονίζει 

την κρισιμότητα της αρχικής τοποθέτησης για την εξέλιξη μιας διαπραγμάτευσης. 

Ειδικότερα, όταν κάποιος πχ προβαίνει στην αγορά ενός αντικειμένου με αβέβαιη αξία 

τότε κρίνεται σκόπιμο, να αφήσει την άλλη πλευρά να θέσει πρώτη μια αρχική τιμή για 

το αντικείμενο αυτό, προκειμένου να μάθει πόσο εκτιμάται η αξία του αγαθού αυτού 

από την άλλη πλευρά. Από την άλλη, όταν  κάποιος πουλάει κάποιο αγαθό είναι 

σημαντικό να θέσει αυτός την αρχική τιμή26 έτσι ώστε, σύμφωνα με τον Hays (2014), 

να έχει περιθώρια ευελιξίας στη διαδικασία προσφοράς και αντιπροσφοράς, κλείνοντας 

τη “δίκαιη τιμή” όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην τιμή που θέλει να πουλήσει27. 

 

• Framing 

 

Οι Bazerman και Moore (2007), διατύπωσαν την άποψη ότι οι άνθρωποι βγάζουνε 

διαφορετικά συμπεράσματα για την ίδια επιλογή ανάλογα με τον τρόπο που αυτή τους 

παρουσιάζεται. Ειδικότερα, τα άτομα είναι πιο εύκολο να  επιλέξουν μια επιλογή με την 

πιθανότητα να κερδίσουν λίγα και να μη χάσουν τίποτα, παρά να χάσουν λίγα και να 

κερδίσουν πολλά. Αλλιώς, είναι διατεθειμένοι να προτιμήσουν την επιλογή όπου 

υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να χάσουν πολλά και πολλές πιθανότητες να μην χάσουν 

τίποτα, παρά την επιλογή που θα χάσουν σίγουρα λίγα. Ο τρόπος που παρουσιάζει 

κάποιος μια επιλογή μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στο πως θα τη δει η άλλη 

πλευρά. Αν λοιπόν κάποιος παρουσιάσει μια επιλογή με έξυπνο τρόπο, τονίζοντας τα 

πλεονεκτήματα της και υποβαθμίζοντας τα τυχόν μειονεκτήματα της, είναι πιθανόν να 

παρασύρει την άλλη πλευρά να την επιλέξει και να προχωρήσει σε παραχωρήσεις που 

σε αντίθετη περίπτωση δε θα έκανε28. 

 

• Overconfidence 

 

Η Querrey (2014) επεσήμανε, πως παρά το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας 

κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αποτελεί ένα σημαντικό ψυχολογικό όπλο στο 

να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας με πειστικότητα, εντούτοις, η υπερβολική 
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αυτοπεποίθηση ενός διαπραγματευτή είναι πιθανόν να δημιουργήσει σημαντικά 

εμπόδια στην ομαλή εξέλιξη της διαβούλευσης. Όπως σχολιάζει, ο αλαζόνας 

διαπραγματευτής, θεωρεί ότι μόνο οι δικές του θέσεις είναι σωστές, είναι αδιάλλακτος, 

υποτιμά τις ανάγκες του συνομιλητή του, σπάνια προβαίνει σε παραχωρήσεις και 

τελικά βλέπει τη διαπραγμάτευση μονόπλευρα και μικροσκοπικά, αρνούμενος να 

αποδεχτεί ότι αυτή αποτελείται από ένα σύνολο θεμάτων που η επιμέρους αξιολόγηση 

τους και ο τελικός συνδυασμός τους οδηγεί στην επίλυση των διαφορών και στην 

επιτυχή έκβαση της συμφωνίας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο συνομιλητής του έρχεται 

σε αμυντική θέση, αντιδρά και αυτός με τη σειρά του ανταγωνιστικά, κλιμακώνεται η 

ένταση και τελικά η όλη διαπραγμάτευση οδηγείται σε αδιέξοδο. Παράλληλα, όταν 

ένας διαπραγματευτής υπερεκτιμά τις δυνατότητες του, πηγαίνει στη διαδικασία του 

παζαρέματος απροετοίμαστος. Αποτέλεσμα αυτού είναι να εκτίθεται όταν δε μπορεί να 

βρει απαντήσεις σε επιχειρήματα της άλλης πλευράς, ειδικότερα, όταν αυτή είναι καλά 

προετοιμασμένη και αναπτύσσει τα επιχειρήματα της με στατιστικά στοιχεία και 

αριθμούς που είναι δύσκολο να διαψευστούν. Σε μια τέτοια περίπτωση, εκτεθειμένος δε 

μένει μόνο ο ίδιος ο διαπραγματευτής αλλά και το σύνολο της επιχείρησης που αυτός 

εκπροσωπεί29. 

 

• Sunk-cost 

 

Οι  Hammond, Keeney και  Raiffa (1998), όρισαν την παγίδα του βυθιζόμενου κόστους 

ως την κατάσταση εκείνη, που κάποιος συνεχίζει να επενδύει σε μια αποτυχημένη του 

απόφαση ενώ είναι φανερό ότι η επένδυση του αυτή έχει ήδη αποτύχει. Παρά τις 

συνεχιζόμενες και επίμονες προσπάθειες των μερών για την ευτυχή έκβαση μιας 

διαβούλευσης, γίνεται φανερό ότι η όλη διαδικασία έχει τελματώσει και οδηγείται σε 

αδιέξοδο. Παρά ταύτα, οι δύο πλευρές αρνούνται να διακόψουν τη διαδικασία παρά τις 

χαμηλές πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία, όχι γιατί πιστεύουν στην επιτυχία της 

αλλά διότι φοβούνται να παραδεχθούν στον εαυτό τους αλλά και στον περίγυρο τους 

ότι απέτυχαν. Από μια άλλη οπτική, οι ίδιοι συγγραφείς περιγράφουν την παγίδα του 

sunk-cost, ως την περίπτωση εκείνη που δύο πλευρές προσπαθούν μάταια, έστω και την 

ύστατη στιγμή, να περισώσουν ένα προδιαγεγραμμένο από τις εξελίξεις αποτυχημένο 

παζάρεμα, επειδή φοβούνται να μην πάνε στράφι όλοι οι προηγούμενοι κόποι τους. 

Έτσι μπαίνουν σε έναν φαύλο κύκλο όπου όσο περισσότερο αυτοί εμμένουν στην 

κατάσταση αυτή, τόσο οι ήδη υπάρχουσες αρνητικές της επιπτώσεις της κατάστασης 

αυτής μεγεθύνονται. Η καλύτερη λύση που προτείνουν στο αδιέξοδο αυτό, είναι η ρήση 
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του Warren Buffett: “…When you find yourself in a hole, the best thing you can do is 

stop digging..”30. 
 

• Escalation 

 

Οι  Ku, Malhotra και Murnighan (2008) σχολίασαν, πως ένας διαπραγματευτής μέσα σε 

ένα κλίμα ανταγωνιστικής διέγερσης, είναι πιθανόν, μέσα από την έξαρση του 

ανταγωνισμού να παρασυρθεί σε βεβιασμένες αποφάσεις. Κατά αυτούς, τα στοιχεία 

που συντελούν την κατάσταση αυτή είναι η αντιπαλότητα, η πίεση του χρόνου και η 

δημόσια προβολή. Θεωρούν σαφές, ότι σε όλες τις ανωτέρω καταστάσεις ο 

διαπραγματευτής εκκρίνει μεγάλες δόσεις αδρεναλίνης με αποτέλεσμα να φέρεται μη 

ορθολογικά. Το περιεχόμενο της νίκης σε μια τέτοια κατάσταση, δε σταθμίζεται με 

βάση το θετικό ή το αρνητικό αποτέλεσμα της διαδικασίας αλλά από το αποτέλεσμα 

αυτό κάθε αυτό. Ως παράδειγμα, αναφέρουν τη διαδικασία ενός πλειστηριασμού, όπου 

οι πλειοδότες δεν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το αντικείμενο σε μια λογική και 

συμφέρουσα τιμή αλλά στόχος τους είναι, η δική τους προσφορά να υπερκεράσει την 

προσφορά των υπολοίπων ανεξαρτήτου κόστους. Οι λύσεις που προτείνουν οι 

συγγραφείς, ενσταλάζονται στην παράκαμψη του ανταγωνισμού αναπτύσσοντας 

μηχανισμούς ανάδρασης όταν ο αυτός υπερκαλύπτει τους στόχους. Τέτοιοι μηχανισμοί 

είναι, η ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων, η χρήση χρονοδιαγραμμάτων, η αρχική 

οριοθέτηση της αναλογίας κέρδους-ζημιάς και τέλος η κατανομή περισσότερων 

αρμοδιοτήτων σε διαφορετικά πρόσωπα31.  

 

• In group-out group and the psychology of crowds 

 

 Η Whitbourne (2010) σε άρθρο της αναφέρεται, πώς οι άνθρωποι έχουν την  

υποσυνείδητη τάση  να κατηγοριοποιούν τα άτομα με βάση κοινωνικά χαρακτηριστικά 

όπως είναι η ηλικία, η εθνικότητα και το φύλο. Παράλληλα, ταυτίζονται με αυτούς που 

έχουν κοινά χαρακτηριστικά και ομαδοποιούν τις απόψεις τους. Αντίθετα, 

διαφοροποιούνται από όλους τους άλλους που τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους 

διακρίνονται από αυτά της ομάδος που αντιπροσωπεύουν. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί 

να εξηγηθεί από την αίσθηση της επιβίωσης, της ασφάλειας και της σιγουριάς που τους 

προσφέρει η έστω και ψυχολογική ένταξη σε μια ομάδα. Η κατηγοριοποίηση αυτή, των 

ανθρώπων, όπως περιγράφει η ίδια, δεν είναι συνήθως ή πάντα ασφαλές κριτήριο για να 

αντιμετωπίζουμε τις σχέσεις μας σε σχέση με τους υπολοίπους, ιδιαίτερα όταν θα 
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πρέπει να συναναστραφούμε μαζί τους προκειμένου να διαπραγματευτούμε ένα θέμα. 

Ένας διαπραγματευτής, πρέπει να μην παρασύρεται από τέτοιες αντιλήψεις, αφού είναι 

κρίσιμο να αντιλαμβάνεται ότι κάθε άνθρωπος παρά την κοινωνική ή πολιτική του 

κουλτούρα, δεν παύει να αποτελεί μια ξεχωριστή προσωπικότητα, με χαρακτηριστικά 

που διαπλάθονται με βάση την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία του και τις εμπειρίες που 

εκείνος φέρει. Η προκατάληψη περί ειδικών συμπεριφορών και κρίσεων είναι πιθανόν 

να προκαλέσει αδιέξοδα στη διαπραγματευτική διαδικασία προτού καν αυτή αρχίσει32. 
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ΜΕΡΟΣ 2Ο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΎΣΕΙΣ 

 

3.1 Η έννοια της εμπορικής διαπραγμάτευσης 

 

Σύμφωνα με τον Ghauri (2003), όλα τα θέματα που καλούμαστε να διαπραγματευτούμε 

δεν έχουν το ίδιο βάρος, ούτε το αποτέλεσμα τους είναι τόσο κρίσιμο έτσι ώστε να 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητες μας. Οι δρώντες σε ένα ελάσσονος 

σημασίας παζάρεμα, δεν ενεργοποιούνται έντονα, αποφεύγουν να σπαταλήσουν πολύ 

χρόνο και τελικά είναι ικανοποιημένοι ακόμα και με ένα μέτριο αποτέλεσμα. Σε αυτό 

το κρίσιμο σημείο, όπως εξηγεί ο Ghauri, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις διαφέρουν 

από τις κοινές διαπροσωπικές διαπραγματεύσεις. Οι έμποροι και οι εταιρίες έχουν 

πάντα σκοπό να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους και πάνω σε αυτό το στόχο καλούνται 

να δραστηριοποιηθούν σε όλες τις φάσεις των διαπραγματεύσεων. Οι διαχειριστές μιας 

εμπορικής διαπραγμάτευσης προετοιμάζονται γι αυτήν, οργανώνουν πλάνα και 

παζαρεύουν με μεγάλη προσοχή. Σε αυτή τη μορφή διαπραγμάτευσης, περισσότερο από 

κάθε άλλη, τα άτομα πιστεύουν ότι μπορούν και τους συμφέρει να επηρεάσουν σε 

μεγάλο βαθμό την κατάληξη της συμφωνίας, αποκομίζοντας κάθε φορά το μεγαλύτερο 

δυνατό κέρδος33. Οι Walton και McKersie's (1965), τόνισαν ότι η επιτυχία των στόχων 

κάθε πλευράς εξαρτάται από την στρατηγική και την τακτική που αυτή θα 

χρησιμοποιήσει. Ειδικότερα, ο κάθε διαπραγματευτής έχει έναν ορισμένο στρατηγικό 

στόχο και με βάση αυτόν θέτει τα όρια της ευελιξίας του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

προβάλει την αρχική του προσφορά, προτείνει αντιπροσφορές, προβαίνει σε 

παραχωρήσεις και επανέρχεται με νέες διεκδικήσεις. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν 

είναι διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του κάτω από ένα σημείο που το κρίνει ως 

το ελάχιστο όριο συμφέρουσας συναλλαγής. Αν η διαπραγμάτευση τείνει να πέσει από 

το σημείο αυτό, τότε αυτός αποχωρεί και διακόπτει τη διαβούλευση. Καθ' όλη τη 

διάρκεια του παζαρέματος τα μέρη μπορούν να συνεχίσουν τη διαδικασία 

προσπαθώντας να συγκλίνουν σε μια κοινή λύση ή τελικά να αποφασίσουν ότι είναι 

προτιμότερο να εγκαταλείψουν και να στραφούν σε άλλες πιο συμφέρουσες λύσεις34. 

 

3.2 Η ιδιαιτερότητα των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων 
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Όλες οι επιχειρησιακές ανταλλαγές δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Οι τοπικού 

χαρακτήρα συναλλαγές υπολείπονται πολύ, τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά 

κριτήρια από αυτές που εντοπίζονται στη διεθνή αγορά. Οι Armstrong και Kotler 

(2009), τονίζουν ότι εμπορικός χάρτης από τα μέσα του εικοστού αιώνα και έπειτα έχει 

αλλάξει δραστικά. Οι εξελίξεις στους τομείς των μεταφορών, των επικοινωνιών, καθώς 

και η επιτάχυνση των χρηματοοικονομικών και πιστοληπτικών ροών έχουν καταστήσει 

όλον τον κόσμο μια κοινή αγορά με τη σημασία των εθνικών συνόρων να έχει 

περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Οι εταιρίες πλέον αναπτύσσουν υπερεθνικές μάρκες, 

συγκεντρώνουν κεφάλαια, κατασκευάζουν προϊόντα και διαθέτουν υπηρεσίες σε όλα τα 

μήκη και πλάτη του κόσμου, οπουδήποτε, αρκεί αυτό να τις καταστήσει κερδοφόρες. 

Ωστόσο, το νέο αυτό παγκόσμιο περιβάλλον όσο ανοίγει νέες οικονομικές ευκαιρίες 

άλλο τόσο δημιουργεί νέα προβλήματα και εγκυμονεί διευρυμένους κινδύνους35. 

 

3.3. Τα βασικά εμπόδια για την ομαλή διεξαγωγή των διεθνών εμπορικών 

διαπραγματεύσεων 

 

Ο Salacuse (2003), διακρίνει 5 βασικά στοιχεία που διακρίνουν τις τοπικές 

διαπραγματεύσεις έναντι των διεθνών. Ειδικότερα, αναπτύσσει τα παρακάτω:  

 

• Το περιβάλλον της διαπραγμάτευσης 

 

Το πρώτο βασικό στοιχείο, που περιγράφει ο Salacuse, είναι το διαφορετικό 

γεωγραφικό περιβάλλον στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούν οι διαπραγματευτές. 

Παρά το γεγονός ότι διανύουμε τα χρόνια της άμεσης επικοινωνιακής 

παγκοσμιοποίησης και των εξελιγμένων μέσων μεταφοράς, η γεωγραφική απόσταση 

παραμένει μια πραγματικότητα και ένα σημαντικό εμπόδιο για τον ομαλό σχεδιασμό 

και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματευτές μέσα σε ελάχιστο χρονικό 

περιθώριο, πρέπει να συνέλθουν από το πολιτιστικό σοκ που τους προκαλεί η 

διαφορετικότητα της κουλτούρας, να προσαρμοστούν σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής 

και να ρυθμίσουν το πρόγραμμα των συναντήσεων μέσα σε ένα στενό χρονοδιάγραμμα. 

 

• Το πολιτικό και νομικό περιβάλλον, η κρατική γραφειοκρατία και οι απρόβλεπτες 

μεταβολές των συνθηκών 
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 Συνεχίζοντας ο ίδιος αναφέρει ότι οι δρώντες που συμμετέχουν σε μια διεθνή 

διαπραγμάτευση συχνά έρχονται αντιμέτωποι με πλήθος ασύμβατων νόμων και 

πολιτικών που προέρχονται από περισσότερο από μια χώρα. Η κρατική παρέμβαση και 

γραφειοκρατία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς συμφωνίες. Ο εκτεταμένος 

κρατικός χαρακτήρας και η πολυσχιδή εσωτερική νομοθεσία σε ορισμένες οικονομίες, 

αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που δεν μπορεί αγνοηθεί κατά τη διάρκεια της 

σύναψης μια σύμβασης. Παράλληλα, ένα διεθνές οικονομικό εγχείρημα είναι 

εκτεθειμένο σε απρόβλεπτες μεταβολές συνθηκών όπως ένας πόλεμος, μια 

επανάσταση, μια φυσική καταστροφή κτλ που είναι τις περισσότερες φορές αδύνατον 

να προβλεφθούν36. Οι  Armstrong και  Kotler (2009), στο σημείο αυτό αναφέρουν ότι 

είναι κρίσιμο, προτού δραστηριοποιηθεί μια εταιρία σε μια συγκεκριμένη χώρα να 

εξετάσει παράγοντες όπως τη στάση της χώρας αυτής απέναντι στις ξένες επενδύσεις, 

την ανάμειξη της στις εμπορικές συμφωνίες και την πολιτική της σταθερότητα. Για 

παράδειγμα σχολιάζουν, ότι αν και οι περισσότερες διεθνείς εταιρίες θεωρούν την 

τεράστια αγορά της Ινδίας ελκυστική, η ασταθής πολιτική της κατάσταση, η εμπλοκή 

της κυβέρνησης και της κρατικής γραφειοκρατίας στις εμπορικής συμφωνίες και η τάση 

της να ενοχλεί την ελεύθερη ροή αγαθών με ποσοστώσεις στις εισαγωγές, επηρεάζει 

τον τρόπο που αυτές χειρίζονται τις οικονομικές δραστηριότητες τους37. Όπως 

επεσήμανε ο Πουρναράκης (1996), παρά το γεγονός ότι οι όροι της συνθήκης της 

GATT (και σήμερα WTO) βοηθούν στην απελευθέρωση του εμπορίου, τις 

περισσότερες φορές αυτοί κρίνονται ανεπαρκείς σε περιόδους που οι διεθνείς 

συναλλαγές λαμβάνουν χώρα εν μέσω προσαρμοστικών προσπαθειών των χωρών στη 

νέα πραγματικότητα της διεθνούς οικονομικής ζωής ή τη διάσωση των οικονομιών τους 

σε περιόδους οικονομικών κρίσεων38. Με άλλα λόγια όπως επισημαίνει ο Κουλουμπής 

(1995, σ. 324), “…το διεθνές δίκαιο είναι προϊόν ενός πολιτικού συστήματος 

αποκεντρωμένης ισχύς που στηρίζεται στην ύπαρξη και την αναγνώριση των πολιτικών 

ομάδων. Σε καιρούς πολιτικής αρμονίας, το διεθνές δίκαιο είναι εφαρμόσιμο. Σε καιρούς 

διενέξεων, τη θέση του παίρνει ο πόλεμος…”39.  Οι Milner, Rosendorff και Mansfield 

(2003), αναφέρουν ότι σε όλες τις οικονομικές συμφωνίες που αναμειγνύεται ο 

κρατικός φορέας διατυπώνονται έστω και με ασάφεια ρήτρες περί “εθνικού 

συμφέροντος” ή “ανωτέρας βίας”. Τέτοιες ρήτρες παρέχουν την ευελιξία στις εκάστοτε 

τοπικές κυβερνήσεις να παραβιάσουν συμφωνίες ή έστω να τις αναπροσαρμόσουν κατά 

το δοκούν. Ενώ λοιπόν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στοχεύουν στη μεγιστοποίηση του 

κέρδους, μια εθνικά προστατευτική οικονομία είναι δυνατόν να θυσιάσει το κέρδος για 

χάρη ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών σκοπών40. Συγκεκριμένα, πολλά κράτη 
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στον κόσμο παρόλο που ενθαρρύνουν την υλοποίηση των ξένων επενδύσεων στην 

επικράτεια τους, ο νομικός τους πολιτισμός δεν πληροί τα χαρακτηριστικά ενός 

σύγχρονου κράτους δικαίου.  

 

• Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

 Ένα τρίτος μοναδικός παράγοντας που λαμβάνει χώρα στις διεθνείς  συναλλαγές, κατά 

το Salacuse, είναι η παρουσία διαφορετικών νομισμάτων. Η συναλλαγή σε διαφορετικό 

νόμισμα  δημιουργεί  τρία σημαντικά προβλήματα. Καθώς η ισοτιμία των νομισμάτων 

αλλάζει μέσα στο χρόνο, ελλοχεύει ο κίνδυνος οι πραγματικές οικονομικές αξίες των 

συμφωνημένων τιμών και πληρωμών να διαφοροποιούνται με αποτέλεσμα οι 

επιχειρήσεις να έρχονται μπροστά σε μη αναμενόμενα κέρδη και ζημιές. Παράλληλα, οι 

εθνικές κυβερνήσεις πολλές φορές αναζητούν τρόπους να επηρεάσουν την είσοδο και 

την έξοδο συναλλάγματος από τη χώρα τους, με αποτέλεσμα οι εμπορικές συμφωνίες 

να εξαρτώνται άμεσα από τη θέληση των κρατών να διατηρήσουν ελεύθερη τη 

διακίνηση συναλλάγματος. Τέλος, υπάρχουν νομίσματα με ελάχιστη υπόληψη στη 

διεθνή αγορά με αποτέλεσμα να μην γίνεται δεκτή η ανταλλαγή τους με άλλα ισχυρά 

νομίσματα41. 

 

• Η διασταύρωση διαφορετικών ιδεολογιών 

 

Ο Salacuse, συνεχίζει την ανάλυση του λέγοντας ότι στις διεθνείς διαπραγματεύσεις 

παντρεύονται διαφορετικές ιδεολογίες. Έννοιες όπως επένδυση, κέρδος, ανθρώπινο 

δικαίωμα και εργασία λαμβάνουν διαφορετικό νόημα ανά τον κόσμο. Ταυτόχρονα, οι 

άνθρωποι  βάσει της ιδεολογική τους ταυτότητας, έχουν την τάση να ομαδοποιούν  τους 

άλλους, σε καλούς και κακούς, σε φίλους και εχθρούς, σε εμάς και τους άλλους.  

Ακόμα και ο πιο ανοιχτός σε απόψεις άνθρωπος, έστω και υποσυνείδητα, έχει 

διαμορφώσει στην άκρη του μυαλού του κάποια περισσότερο ή λιγότερο ευέλικτα 

μοντέλα κοινωνικών στερεοτύπων, συμπεριφορών και αξιών42. 

 

• Η διασταύρωση διαφορετικών πολιτισμών 

 

Τέλος, ο συγγραφέας σχολιάζει ότι οι διεθνείς συμφωνίες δεν ενώνουν μόνο 

γεωγραφικά τον κόσμο αλλά ταυτόχρονα διασταυρώνουν και διαφορετικές κουλτούρες. 

Ο Giddens (2002), αναφέρει ότι οι διαφορές μεταξύ των πολιτισμών είναι πολλές και τα 
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αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 

αντιδιαστέλλονται ριζικά από αυτό που ο δυτικός πολιτισμός αποκαλεί “κανονικά”. 

Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τη διαφορετικότητα των πεποιθήσεων και των 

πρακτικών που χρησιμοποιεί μια προσωπικότητα που έχει διαφορετική κουλτούρα από 

μας, αν πρώτα δεν  ερμηνεύσουμε τις πολιτισμικές της καταβολές. Παρατηρώντας 

λοιπόν ότι η πολιτισμική καταγωγή επηρεάζει τις συμπεριφορά των μελών της, δε θα 

μπορούσε να μην επηρεάζει και τον τρόπο που διαπραγματεύονται43. Ειδικότερα η 

κουλτούρα   επηρεάζει, 

 

Το στόχο της διαπραγμάτευσης 

 

Ένα σημαντικό σημείο  σύμφωνα με τους Lewicki, Saunders και Barry (2003) για να 

διακρίνουμε το είδος μια διαπραγμάτευσης, είναι να αποσαφηνίσουμε τι επιδιώκει να 

πετύχει η εκάστοτε πλευρά σε κάθε γύρο συναντήσεων44. Για παράδειγμα, ο Foster 

(1992), αναφέρει ότι ένας αμερικάνος διαπραγματευτής στοχεύει σε έναν 

ανταγωνιστικό τρόπο προσφορών και αντιπροσφορών, τη στιγμή που ένας Ιάπωνας 

προσανατολίζεται περισσότερο στη συλλογή πληροφοριών45. 

 

Τη χρονική διάρκεια της διαπραγμάτευσης 

 

 Όπως αναφέρουν οι Lewicki, Saunders και Barry (2003), οι αμερικάνοι 

διαπραγματευτές ασπάζονται την άποψη ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Είναι τυπικοί στην 

ώρα των συναντήσεων τους, περιορίζουν το χρόνο που θα αφιερώσουν στη διάρκεια 

της διαπραγμάτευσης και προτιμούν μια γρήγορη συμφωνία από μια που θα διαρκέσει 

πολύ χρόνο για να επιτευχθεί. Για αυτούς, η ταχύτητα είναι θέμα συμβολισμού υψηλής 

παραγωγικότητας. Αντίθετα, οι λατινοαμερικάνοι προσανατολίζονται περισσότερο σε 

εκτενή ανάπτυξη των θεμάτων ανεξάρτητα από το χρόνο που θα χρειαστεί για τη 

συζήτηση τους46. 

 

Τον τρόπο επικοινωνίας. 

 

Ο Gesteland (2002), διαχωρίζει τους διαπραγματευτές ανάλογα με τον τρόπο που 

επικοινωνούν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ο λόγος τους χαρακτηρίζεται 

από ευθύτητα και αμεσότητα ενώ στη δεύτερη, αυτός είναι περισσότερο πλάγιος, 

ασαφής και διφορούμενος εννοιολογικά. Αναφέρει, ότι οι δυτικού τύπου 
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διαπραγματευτές, πχ Γερμανοί, χρησιμοποιούν τον επικοινωνιακό τους λόγο λιγότερο 

παραφραστικά, πιο επιθετικά, αδιαφορώντας για τους τύπους ευγένειας. Ο απώτερος 

σκοπός τους είναι να μην αφήνουν περιθώρια παρανόησης των λεγομένων τους και να 

μπορέσουν να λάβουν μία σαφή απάντηση. Αντίθετα, οι διαπραγματευτές από τις 

ασιατικές χώρες πχ Ιάπωνες, είναι περισσότερο διαλλακτικοί και ευγενικοί στη 

συμπεριφορά τους. Δε δίνουν αμέσως μια απάντηση, συγκρατούν το θυμό τους και 

είναι πολύ δύσκολο να αποκωδικοποιηθούν άμεσα τα λεγόμενα τους47. 

 

Το πρωτόκολλο συμπεριφοράς 

 

Οι Lewicki, Saunders και Barry (2003), αναφέρουν ότι η κάθε κουλτούρα έχει και 

ιδιαίτερα πρότυπα συμπεριφοράς. Σε ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία, οι 

διαπραγματευτές ακολουθούν ένα ορισμένο πρωτόκολλο συμπεριφοράς. Ντύνονται 

επίσημα, ταχυδρομούν ευχετήριες κάρτες, ονοματίζουν το συνομιλητή τους με το 

επώνυμο τους κτλ. Η μη τήρηση των γενικών κανόνων ευγενείας συχνά εκλαμβάνεται 

ως συμπεριφορά αγένειας ή ακόμα και προσβολής48. 

 

Τον τρόπο προσέγγισης της διαπραγμάτευσης. Συμβόλαιο ή δημιουργία σχέσης 

 

Οι Sebenis, και Qian (2008), αναγνωρίζουν ότι οι κινέζοι είναι ακόμα και σήμερα βαθιά 

επηρεασμένοι από την επιρροή του Κομφουκιανισμού και της φιλοσοφίας του Lao Tzu. 

Αξίες όπως ο κολεκτιβισμός, η τιμή, η αρμονία στις διαπροσωπικές σχέσεις και η 

ευγένεια, παίζουν πρωταρχικό ρόλο στον τρόπο που διαπραγματεύονται. Κατά αυτούς, 

το να κάνει κανείς επιχειρηματικές συνεργασίες δεν ταυτίζεται με τις σχέσεις μεταξύ  

εταιριών αλλά με τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων. Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι το 

συμβόλαιο και όχι κάποιο έγγραφο. Για τους κινέζους η προετοιμασία των 

διαπραγματεύσεων αποτελεί το βασικότερο στάδιο της διαπραγμάτευσης και μπορεί 

αυτοί να αφιερώσουν πολύ χρόνο προκειμένου να χτίσουν μια σχέση εμπιστοσύνης και 

ανταποδοτικότητας προτού μπουν στη τελική ευθεία της υπογραφής του συμβολαίου. 

Εν αντίθεση με τα παραπάνω, ένας αμερικάνος διαπραγματευτής είναι περισσότερο 

προσανατολισμένος στην υπογραφή του ίδιου του συμβολαίου. Γι αυτόν, όπως 

περιγράφουν οι Sebenis, και Qian, υπάρχει σαφή διάκριση μεταξύ προσωπικών και 

επαγγελματικών σχέσεων. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κάθε πλευράς 

απορρέουν περισσότερο από τους όρους του συμβολαίου παρά από οποιαδήποτε άλλη 

ηθική δέσμευση49. 
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Τον τρόπο λήψης της απόφασης 

 

Συνεχίζοντας με τα παραπάνω, η κουλτούρα παίζει καθοριστικό ρόλο και στον τρόπο 

που παίρνονται οι αποφάσεις. Στο ίδιο άρθρο τους, οι Sebenis και Qian, επισημαίνουν 

πως σε κολεκτιβιστικές κουλτούρες όπως η κινέζικη είναι περισσότερο πιθανό να 

λαμβάνονται οι αποφάσεις συλλογικά και μέσω επιτροπών. Από την άλλη πλευρά στην 

αμερικάνικη, πιο ατομιστική λογική, οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα  μόνο άτομο 

που συνηθίζεται να συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες πάνω του50. 

 

Διαπραγματευτική συμπεριφορά, win-win ή win-lose  

 

Στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις κυριαρχεί η τάση οι διαπραγματευτές να 

προσπαθούν να επιτύχουν μια win-win συμφωνία. Παρά ταύτα, σε ορισμένα μέρη του 

κόσμου η κουλτούρα τους, ακόμα και σήμερα, κλίνει περισσότερο στις win-lose 

περιπτώσεις. Σύμφωνα με τον Salacuse (2003), αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε διότι  ο 

επιστημονικός κλάδος της διοίκησης και των χρηματοοικονομικών δεν έχουν 

αναπτυχθεί αρκετά είτε διότι η κουλτούρα τους έχει διαμορφωθεί μέσα από τραυματικά 

ιστορικά γεγονότα που έχουν κάνει τους κατοίκους της, εχθρικούς προς το δυτικό 

πολιτισμό51. 

 
Σχήμα 3.1. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διεθνή διαπραγμάτευση 

Διεθνής

Διαπραγμάτευση

Γεωγραφικό 
Περιβάλλον

Νόμοι

Πολιτική

Οικονομία

Γραφειοκρατεία

Απρόβλεπτα 
γεγονότα

Συναλλαγματικός 
κίνδυνος

Ιδεολογία 

Κουλτούρα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 

ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ WIN-WIN  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με τον Ghauri (2003), η εμπειρία και η ιστορία παρελθόντων πετυχημένων 

διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων καθώς και οι θέσεις που εκφράζονται μέσα από 

τη βιβλιογραφία, έχει προσανατολίσει τους ειδικούς της επιστήμης της 

διαπραγμάτευσης, να υιοθετήσουν το μοντέλο της win-win διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης ως πρότυπο τρόπο για τη διεξαγωγή υπερεθνικών διαβουλεύσεων52. 

 

4.1 Το μοντέλο “Integrated-Interest Based Negotiation” 

 

Αυτό το μοντέλο αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση διαπραγμάτευσης. Είναι ακριβώς 

η αντίθετη όψη των διανεμητικών μορφών παζαρέματος. Ενώ στα τελευταία οι 

διαπραγματευτές βασίζονται στην ανταγωνιστική δύναμη των αρχικών τους 

τοποθετήσεων στο μοντέλο αυτό γίνεται προσαρμογή των θέσεων αυτών στις ανάγκες  

που οι ίδιοι θέλουν να ικανοποιήσουν. Κύριοι εκφραστές αυτού του μοντέλου 

διαπραγμάτευσης υπήρξαν οι Fisher, Ury και Patton (1991). Σύμφωνα με αυτούς, η 

διαδικασία μιας διαπραγμάτευσης θα πρέπει να επικεντρώνεται στις ανάγκες των 

διαπραγματευτών και με βάση αυτές θα πρέπει η κάθε πλευρά να αντανακλά και τη 

συμπεριφορά της. Είναι σημαντικό να κατανοήσει η κάθε μεριά τον τρόπο σκεπτικού 

της άλλης και κυρίως, αν όντως υπάρχει διαφορά μεταξύ τους ή απλώς η διαφορά αυτή 

είναι θέμα παρερμηνείας. Παράλληλα, είναι κρίσιμο, ο καθένας να προσπαθήσει να 

“μπει στα παπούτσια του άλλου”, να καταλάβει την οπτική του και το πως ο άλλος 

αντιλαμβάνεται τη διαφωνία στο θέμα που διαπραγματεύεται. Είναι ανάγκη να 

καταλάβουν όλες οι πλευρές, ότι επειδή υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες δε σημαίνει 

ότι υπάρχει και διαφωνία. Ο απέναντι διαπραγματευτής δεν είναι απαραίτητα ένας 

εχθρός που πρέπει να εξοντωθεί αλλά αντιθέτως, μπορεί να είναι και ένας απαραίτητος 

σύμμαχος στην υλοποίηση ενός κοινού στόχου. Στην ουσία, η διαπραγμάτευση δεν 

περιορίζεται μόνο σε μια ορισμένη πίτα που θα πρέπει οι δύο πλευρές να μοιραστούν 

αλλά αντιθέτως, υπάρχει δυνατότητα να διευρυνθεί αυτή και να προκύψουν νέες 

ευκαιρίες για παραπέρα συνεργασία. Δίνεται στους διαχειριστές της διαπραγμάτευσης η 

ευχαίρια να συζητήσουνε, να μοιραστούνε πληροφορίες, να επαναπροσδιορίσουνε τους 

στόχους και τις πρακτικές τους και τελικά να κατανοήσουν για ποιο λόγο ζητάνε αυτά 

που ζητάνε και σε περίπτωση που αποκλείσουν κάποια εναλλακτική, για ποιο λόγο την 

αποκλείουν53.  
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4.2. Τα χαρακτηριστικά ενός win-win διαπραγματευτή 

 

Ένας win-win διαπραγματευτής διακρίνεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

συμπεριφορές, που εξειδικεύονται ως εξής: 

 

• Ειλικρίνεια και ακεραιότητα  

 

Μια διαπραγμάτευση η οποία στηρίζεται στην εκπλήρωση των αναγκών και των δύο 

πλευρών είναι κρίσιμο να γίνεται μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, έτσι ο Laubach 

(1997)54. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα και η ειλικρίνεια των προθέσεων των 

διαπραγματευτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να καρποφορήσει αυτή. 

 

• Νοοτροπία της αφθονίας 

 

Η έννοια της νοοτροπίας της αφθονίας  επινοήθηκε από τον Covey (1989). Σύμφωνα με 

τη θεωρία αυτή, οι πόροι της επιτυχίας, της αναγνώρισης και του πλούτου  δεν είναι 

περιορισμένοι και μπορούν να μοιραστούν σε όλα τα μέρη μιας διαπραγμάτευσης  

μέσω της συνεργασίας και της αυτογνωσίας. Τα αποτελέσματα αυτά θα έρθουν μέσω 

της υιοθέτησης της “Τρίτης Εναλλακτικής”. Η “Τρίτη Εναλλακτική”, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Covey, είναι ο τρίτος τρόπος σκέψης, όχι απαραίτητα ο 

τρόπος που σκέφτονται μεμονωμένα οι διαπραγματευτές αλλά αυτός ο τρόπος που 

μέσω της αλληλεξάρτησης και της συνεργασίας θα αποφέρει το κοινό όφελος. Στην 

αντίπερα όχθη, ο Covey πιστεύει ότι τα άτομα που έχουν έλλειψη αφθονίας 

χαρακτηρίζονται από συναισθήματα μιζέριας, ανταγωνισμού και φθόνου, η νίκη για 

αυτούς σημαίνει συντριβή και ηθική κατάπτωση του αντιπάλου. Τέτοια άτομα 

λειτουργούν ατομικιστικά και δε δέχονται διαφορετικές απόψεις με αποτέλεσμα, να 

περιτριγυρίζονται από αυλοκόλακες που απλά συμφωνούν μαζί τους και περιμένουν 

την κατάλληλα ευκαιρία για να τους εκμεταλλευτούν55. 

 

• Ωριμότητα  

 

Κατά τη σύλληψη του Covey (1989), η ωριμότητα της σκέψης είναι η ισορροπία 

μεταξύ αυτοπεποίθησης και σεβασμού. Η ικανότητα ενός διαπραγματευτή έγκειται στη 

δυνατότητα του να υπερασπίζει τις πεποιθήσεις του, τους στόχους και τις ανάγκες του 

αντισταθμίζοντας αυτές με τις αντίστοιχες του συνομιλητή του. Χαρακτηριστικά 
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αναφέρει ότι όσο η αυτοπεποίθηση εστιάζεται στην απόκτηση του χρυσού αυγού, άλλο 

τόσο ο σεβασμός στις ανάγκες του άλλου, εστιάζεται τη μακροχρόνια ευημερία όλων 

των πλευρών56. 

 

• Οπτική στη μεγάλη εικόνα και αμοιβαιότητα παραχωρήσεων  

 

Ο ικανός διαπραγματευτής προσανατολίζεται στη λειτουργικότητα του συνόλου της 

διαδικασίας. Πολλοί διαπραγματευτές, κατά τον Siedel (2014), επικεντρώνονται 

περισσότερο από όσο χρειάζεται σε τυπικά θέματα και ανούσιες λεπτομέρειες χάνοντας 

τη μεγάλη εικόνα, που δεν είναι άλλη από την επίτευξη μιας αποδοτικής συμφωνίας. 

Τέτοιου είδους συμφωνία επιτυγχάνεται μόνο μέσω αμοιβαίων παραχωρήσεων. Η 

ευελιξία ενός διαπραγματευτεί να υποχωρεί σε κάποια θέση του όταν αυτή είναι 

δευτερεύουσας σημασίας για αυτόν, όχι μόνο απεγκλωβίζει τα μέρη από τα αδιέξοδα 

αλλά παράλληλα, δημιουργεί την ηθική υποχρέωση στην άλλη πλευρά να υποχωρήσει 

και αυτή από την πλευρά της σε κάποιο άλλο σημείο της διαδικασίας57. 

 

• Αποτελεσματική επικοινωνία  

 

Ο Μπουραντάς (2001, σ. 428), ορίζει την επικοινωνία ως “…τη διαδικασία εκείνη με 

την οποία μεταβιβάζονται πληροφορίες και μηνύματα από έναν άνθρωπο σε κάποιον 

άλλον…”58. Η επικοινωνιακή δεινότητα ίσως είναι η πιο σημαντική ικανότητα που 

πρέπει να έχει  ένας διαπραγματευτής στο οπλοστάσιο του. Η ικανότητα αυτή, 

συνεχίζοντας ο  Μπουραντάς, δεν περιορίζεται μόνο στη δυνατότητα του να μεταφέρει 

σωστά τα μηνύματα που θέλει να περάσει αλλά παράλληλα, να μπορεί να κωδικοποιεί 

σωστά και τα μηνύματα που λαμβάνει από τη άλλη πλευρά. Ο συγγραφέας αναφέρεται 

στα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας που πρέπει να έχει ένας διαπραγματευτής 

Ειδικότερα, 

 

• Ο διαπραγματευτής ως ομιλητής-πομπός 

 

Ο διαπραγματευτής θα πρέπει να έχει σαφή στόχους στο μήνυμα που θέλει να περάσει. 

Τα μηνύματα του, θα πρέπει να είναι ακριβή, περιεκτικά και πλήρη στη διατύπωση 

τους, έτσι ώστε να περνάει στο δέκτη το πραγματικό νόημα των λεγομένων του και να 

μη γίνονται παρερμηνείες. Οι προτάσεις που διατυπώνονται θα πρέπει να γίνονται με  

εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία και με σωστές πληροφορίες. Το αντίθετο είναι 
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δυνατόν να  δημιουργήσει κλίμα αναξιοπιστίας. Να αποφεύγει την άσκοπη φλυαρία 

υπερφορτώνοντας την άλλη πλευρά με πλήθος άχρηστων πληροφοριών που είναι 

πιθανόν να κουράσει και να προκαλέσει σύγχυση στον ακροατή. Ο τόνος της φωνής 

του, οι εκφράσεις του προσώπου του και οι κινήσεις του σώματος να κρατούν σε 

εγρήγορση τον ακροατή και συγκεντρωμένο στα μηνύματα που λαμβάνει. Τέλος, είναι 

κρίσιμο να αποφεύγει την επιθετική ομιλία. Η επιθετική ομιλία φέρνει σε άβολη θέση 

το συνομιλητή και του προκαλεί συναισθήματα φόβου, λύπης και θυμού που 

προκαλούν αδιέξοδα. Ταυτόχρονα όμως, είναι κρίσιμο να αποφεύγεται και η παθητική 

ομιλία. Αυτή αντίθετα, τον φέρνει σε μειονεκτική θέση και λαμβάνεται ως στάση που 

εκφράζει φόβο και αδυναμία.  

 

Ο διαπραγματευτής ως ακροατής-δέκτης 

 

Να ενθαρρύνει την άλλη πλευρά να εκφράζεται άνετα. Η καλή επικοινωνία εξαλείφει 

όποιους φόβους έχει το άλλο μέρος να περιορίσει την απρόσκοπτη ροή και ανταλλαγή 

πληροφοριών. Τέτοιοι φόβοι έχουν να κάνουν με την αίσθηση του ομιλητή, ότι η άλλη 

πλευρά θα εκμεταλλευτεί τις πληροφορίες αυτές για να ενδυναμώσει τη 

διαπραγματευτική της θέση, να αυξήσει τη διεκδίκηση της για επιπλέον πληροφορίες, 

να διοχετεύσει τις πληροφορίες αυτές σε ανταγωνιστές. 

 

Το  “παράθυρο Johari” 

 

Ο Μπουραντάς αναφέρεται στους Luft και Ingham (1955) οι οποίοι και ανέπτυξαν ένα 

χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της διαπροσωπικής επικοινωνίας γνωστό ως 

παράθυρο Johari. Σύμφωνα με αυτό, υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες πληροφοριών που 

συνδέονται με τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε 

πληροφορίες οι οποίες είναι γνωστές τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στους άλλους, 

αποτελεί το ανοιχτό μέρος του παραθύρου. Η δεύτερη κατηγορία, αποτελεί το κλειστό 

μέρος του παραθύρου. Εκεί υπάρχουν πληροφορίες που γνωρίζει μόνο το ίδιο το άτομο 

και είναι άγνωστες στο περίγυρο. Η τρίτη κατηγορία περιέχει πληροφορίες που είναι 

γνωστές στο περίγυρο του ατόμου αλλά είναι άγνωστες στο ίδιο το άτομο. Το μέρος 

αυτό του παραθύρου ονομάζεται το τυφλό μέρος του εαυτού μου. Τέλος, το τέταρτο και 

τελευταίο μέρος του παραθύρου αναφέρεται σε πράγματα που είναι άγνωστα τόσο στο 

ίδιο το άτομο, όσο και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν στο 

υποσυνείδητο του ατόμου. Η λειτουργική αξιοποίηση του μοντέλου αυτού, σύμφωνα με 
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τον Μπουραντά, μπορεί να ωφελήσει στην ουσιαστική και αποτελεσματική 

επικοινωνία. Ειδικότερα, αν το κάθε μέρος ανοίξει στο άλλο μέρος το τυφλό και κρυφό 

μέρος του παράθυρου, τότε είναι πιθανότερο να πετύχουν αμοιβαία κατανόηση και 

κατά συνέπεια αποδοτικότερη επικοινωνία.   

 
Σχήμα 4.1 Παράθυρο Johari 

 

Ανά πληροφόρηση 

 

Ανά πληροφόρηση σημαίνει ότι κάποιος ενημερώνει κάποιον άλλον για το πώς κρίνει 

αξιολογεί και αισθάνεται για τη δράση και τη συμπεριφορά του. Η ανά πληροφόρηση, 

όπως διαπιστώνει ο Μπουραντάς, αφορά κυρίως το τυφλό μέρος του παραθύρου Johari. 

Για να είναι όμως ωφέλιμη η ανατροφοδότηση αυτών των πληροφοριών, θα πρέπει ο 

διαπραγματευτής να τηρεί ορισμένους κανόνες. Καταρχήν, η αξιολόγηση θα πρέπει να 

γίνεται πάντα σε πράξεις, γεγονότα και συμπεριφορές και ποτέ να μην αφορούν την 

προσωπικότητα του συνομιλητή. Δεύτερον, η κριτική πρέπει να είναι διατυπωμένη με 

σαφήνεια και βασισμένη σε επιχειρήματα. Τέλος, η ανά πληροφόρηση πρέπει να 

γίνεται πάντα σε σωστό χρόνο, όταν η συναισθηματική ένταση το επιτρέπει και πάντα 

με τρόπο που δε θα εκληφθεί ως κατηγορία από το συνομιλητή του59. 

 

4.3. Η οργάνωση και η στρατηγική των διεθνών συναλλαγών στη διαπραγμάτευση Win-

Win 

 

Ανοιχτό Τυφλό

Κλειστό Υποσεινήδητό
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Ο διαπραγματευτή πρέπει να τηρήσει ορισμένους βασικούς κανόνες κατά τις φάσεις 

των διαπραγματεύσεων προκειμένου να αποφύγει τους κινδύνους εκείνους που θα 

οδηγήσουν τη διαδικασία σε αδιέξοδο. 

 

Κανόνας 1. Προετοιμασία για την προετοιμασία  

 

Ο Ghauri (2003), διατύπωσε ότι το πιο σημαντικό στοιχείο σε μια διαπραγμάτευση 

είναι η προετοιμασία της. Ο διαπραγματευτής θα πρέπει προτού συνέλθει στο τραπέζι 

του παζαρέματος να έχει ήδη ιεραρχήσει τις ανάγκες του, να έχει θέσει προτεραιότητες 

στους στόχους του, το κατώτατο σημείο ανοχής του και τα περιθώρια ευελιξία του. 

Παράλληλα, θα πρέπει να έχει ενημερωθεί για τα πρότυπα συμπεριφοράς της 

κουλτούρας του συνομιλητή του μέσω συναντήσεων, στις οποίες και θα καθοριστεί 

αμοιβαία η ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθούν60. 

 

Κανόνας 2.Συλλογή πληροφοριών 

 

Συνεχίζοντας ο Ghauri, έκρινε, ότι κλειδί για μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση είναι η 

συλλογή πληροφοριών. Τέτοιες πληροφορίες αφορούν: 

 

• Τόσο το μελλοντικό συνομιλητή του, όσο και την ομάδα που συμπράττει μαζί 

του. Ποιος είναι ποιος, τι συνήθειες έχει, τι είδους χαρακτήρας είναι, ποια είναι 

η θέση του στην επιχείρηση, από ποιον τομέα της επιχείρησης προέρχεται, ποια 

η εμπειρία του, τι αρμοδιότητες έχει και κατά πόσο αυτός και η ομάδα του 

ταιριάζει με τη χημεία της δικής του ομάδας. 

 

• Τις προσδοκίες που έχει ο συνομιλητής του από τη διαπραγμάτευση. Ποιος ο 

σκοπός που έχει να διεκπεραιώσει και κυρίως ποια τα κατώτατα όρια επιδόσεων 

και περιορισμών που του έχουν τεθεί από τη διοίκηση της εταιρίας που 

εκπροσωπεί. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες 

των δύο μερών, τότε ίσως να χρειάζεται δεύτερη σκέψη για το αν θα πρέπει να 

μεταβεί στο επόμενο στάδιο στης διαδικασίας 

 
• Τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην επιχείρηση του συνομιλητή του. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται ατομικά, συλλογικά, μέσω επιτροπών; Είναι τα 

πρόσωπα που λαμβάνουν τις αποφάσεις τα ίδια με αυτά που τις εφαρμόζουν;  
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• Το πολιτισμικό, νομικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση της άλλης πλευράς. Πως αντιμετωπίζει το 

κράτος αλλά και ο πληθυσμός της χώρας υποδοχής τις ξένες επενδύσεις και 

συνεργασίες. Όσο ξεκάθαρο ή μη και αν είναι το περιβάλλον αυτό, η 

συνεργασία και οι συμβουλές από εξειδικευμένους νομικούς, οικονομολόγους, 

ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους και μεταφραστές καθίσταται πολλές φορές 

αναγκαία.  

 
• Τους πιθανούς ανταγωνιστές που ενδιαφέρονται να συνάψουν συμφωνία με την 

εταιρία που αυτός ενδιαφέρεται. Ποιο το προφίλ των επιχειρήσεων αυτών, ποια 

η φήμη και πελατεία τους στη διεθνή αγορά, τι προσφορές αντιπροτείνουν, σε τι 

είδους συνεργασία αποβλέπουν. Σε κάθε προσφορά των ανταγωνιστών του, θα 

πρέπει ο ίδιος να έχει να αντιπροτείνει μια άλλη καλύτερη προσφορά, ένα 

επιχείρημα που θα φανεί πειστικό στο συνομιλητή του προκειμένου αυτός να 

προτιμήσει μια συμφωνία μαζί του και όχι με τους ανταγωνιστές του. 

 

• Τρίτα πρόσωπα που δε συμμετέχουν άμεσα στη διαπραγμάτευση αλλά είναι 

ικανά με τη δράση τους να επηρεάσουν τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις της 

άλλης πλευράς. Τέτοια πρόσωπα μπορεί να είναι το κράτος, άλλες επιχειρήσεις 

που συνεργάζονται με την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, η κοινή γνώμη. Ο 

διαπραγματευτής πρέπει να μπορεί να αναπτύξει στρατηγικές που θα μπορέσουν 

να επηρεάσουν θετικά τη προδιάθεση όλων αυτών τρίτων παραγόντων. Τέτοιες 

δραστηριότητες μπορεί να είναι κάποια διαφημιστική καμπάνια κοινωνικού 

περιεχομένου που θα κερδίσει τη συμπάθεια του πληθυσμού, προσφορά 

τεχνογνωσίας σε κρατικούς οργανισμούς, δημιουργία προσδοκιών για 

διεύρυνση της συμφωνίας και σε άλλους τομείς κτλ61. 

 

Κανόνας 3. Υπερνίκηση των πολιτισμικών και ιδεολογικών εμποδίων όσο δυνατόν 

γρηγορότερα 

 

Υπάρχει η αντίληψη, ότι σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον τα ιδιαίτερα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά κάθε κουλτούρας έχουν υποχωρήσει. Η άποψη όμως αυτή, έτσι ο 

Ghauri, αντανακλά περισσότερο σε μια δυτικού τύπου σκέψη, παρά απαντά στην 

πραγματικότητα. Σε πολλές χώρες του κόσμου, ακόμα και σήμερα η κουλτούρα 

συνεχίζει να επηρεάζει τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις των ανθρώπων. 
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Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, όπως περιγράφει ο παραπάνω συγγραφέας είναι ο 

διαπραγματευτής να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα προκειμένου να ανταπεξέλθει σε 

μια διαπραγμάτευση με διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά62. Μερικοί βασικοί κανόνες 

όπως αναλύονται από το Salacuse (2003) είναι: 

 

• Να συλλέξει ο διαπραγματευτής χρήσιμες πληροφορίες για τον πολιτισμό, την 

ιστορία και τη φιλοσοφία της άλλης πλευράς. Θα πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη 

άποψη για τη δική του ιδεολογία, να την υπερασπίζεται αλλά να μη φανατίζεται 

με αυτήν. Η διαπραγμάτευση έχει δική της θεματολογία και δεν είναι πεδίο 

προσηλυτισμού63. Είναι κρίσιμο να δείχνει σεβασμό στις θέσεις της απέναντι 

ιδεολογικής πλευράς, να είναι ικανός να συγκρατεί τις προσωπικές συμπάθειες 

και αντιπάθειες, να γνωρίζει την ιδεολογία του άλλου διαπραγματευτή σε τρία 

διαφορετικά επίπεδα. Την προσωπική του ιδεολογία, την ιδεολογία της 

επιχείρησης που αντιπροσωπεύει, την κυρίαρχη εθνική ιδεολογία που επικρατεί 

στη χώρα προέλευσης της64. 

 

• Να μην πέσει στη παγίδα να θέσει στερεότυπα. Μπορεί η κουλτούρα να 

επηρεάζει τη συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου, όμως ο κάθε διαπραγματευτής 

πριν παραθέσει τη δική του ιδιοσυγκρασία σε μια διαπραγμάτευση είναι 

υποχρεωμένος να λάβει υπ’ όψιν του τους στόχους που του έχει αναθέσει να 

εκπληρώσει η επιχείρηση του65. Παράλληλα ο Harvey Bop (2008), τονίζει ότι ο 

ικανός διαπραγματευτής προσαρμόζει τη θεωρία στην πραγματικότητα. 

Αντιμετωπίζει ρεαλιστικά τις καταστάσεις. Οι άκαμπτες κανονιστικές 

αντιλήψεις των “πρέπει και των μη” δεν είναι πάντα εφαρμόσιμες στον έξω 

κόσμο. Η ικανότητα του, έγκειται στη δυνατότητα του να προσαρμόζει το 

προσωπικό του στυλ στις ανάγκες της διαπραγμάτευσης, να υποχωρεί  

ιδεολογικά όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, να μην υποπίπτει στις παγίδες των 

γνωστικών μεροληψιών, να σέβεται και να υιοθετεί αντίθετες πολιτισμικές 

νόρμες καθώς και να πείθει την άλλη πλευρά να κάνει το αντίστοιχο66. 

 
• Να βρει τρόπο να καλύψει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις διαφορετικές 

κουλτούρες. Η κάθε κουλτούρα έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την 

κάνουν ελκυστική. Σκοπός του θα πρέπει να είναι, να βρει όλα εκείνα τα κοινά 

στοιχεία που θα ενώσουν τις κουλτούρες μεταξύ τους. Ποια είναι εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που θα γοητεύσουν τις διαφορετικές πλευρές και θα κλείσουν 
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το πολιτισμικό χάσμα. Αν τελικά δεν μπορέσει να πετύχει κάτι τέτοιο, ίσως θα 

μπορούσε να βρει κοινά ενδιαφέροντα που τυχόν τον συνδέουν με τον 

συνομιλητή του, από μια τρίτη κουλτούρα67. 

 

Κανόνας 4. Η επιλογή του περιβάλλοντος της διαπραγμάτευσης 

 

Ένας διαπραγματευτής, σύμφωνα με τον Salause, έχει στην ουσία τρεις επιλογές στη 

διάθεση του. Να διαπραγματευτεί στη χώρα του, στη χώρα του συνομιλητή του ή σε 

μια ουδέτερη χώρα68. Ειδικότερα, ο Salause ανέλυσε τα παρακάτω. 

 

• Στη χώρα του. 

 

Τα πλεονεκτήματα να διεξαχθούν οι συναντήσεις στην οικεία έδρα του διαπραγματευτή 

είναι πολλά. Ο ίδιος μπορεί να προσαρμόσει το πραγματικό περιβάλλον της 

διαπραγμάτευσης κατά το δοκούν. Αποφασίζει, από το χώρο που θα διεξαχθούν οι 

συναντήσεις και τον τρόπο που θα καθίσουν οι συνομιλητές στο τραπέζι, μέχρι και το 

χρονοδιάγραμμα των κοινωνικών εξόδων. Έχοντας το ρόλο του οικοδεσπότη ένας 

διαπραγματευτής, δύναται να κερδίσει τις εντυπώσεις και την εμπιστοσύνη του 

φιλοξενούμενου του, τόσο επιδεικνύοντας ένα καλό πρόσωπο φιλοξενίας, όσο και με 

τον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης του. Παράλληλα, διαπραγματευόμενος κάποιος 

στην έδρα του έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, χρηματοοικονομικά και 

στατιστικά δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα επικοινωνεί ευκολότερα με στελέχη της 

επιχείρησης που μπορούν ανά πάσα στιγμή να τον κατευθύνουν και να τον 

συμβουλέψουν. Τέλος, εξοικονομούνται τόσο υλικά όσο και ψυχολογικά κόστη. Οι 

μετακινήσεις σε ένα άλλο μέρος του κόσμου συνεπάγονται υψηλά έξοδα μεταφοράς, 

διαμονής και επικοινωνίας με τη βασική έδρα του διαπραγματευτή. Ταυτόχρονα, επειδή 

το παζάρεμα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ότι έχει αρχικά καθοριστεί, είναι 

πιθανόν να δημιουργήσει πρόσθετο άγχος στο διαπραγματευτή. Τέτοιο άγχος, μπορεί 

να αφορά τη χρονική πίεση που υπομένει κάποιος, από το να προλάβει την 

καθορισμένη πτήση επιστροφής για να προλάβει να επιστρέψει έγκαιρα έτσι ώστε να 

μην αναβάλει άλλες συναντήσεις που είχε προγραμματίσει, μέχρι τη προσμονή να 

επιστρέψει στη χώρα του προκειμένου να τακτοποιήσει άλλες προσωπικές του 

υποχρεώσεις ή ακόμα και για να δει τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η πίεση του χρόνου 

και η επιθυμία του να μην υποστεί παρόμοιες πιέσεις στο μέλλον, ελλοχεύουν τον 
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κίνδυνο να προβεί σε βεβιασμένες συμφωνίες που δε μεγιστοποιούν τα οφέλη που 

πιθανόν να του πρόσφερε μια διαπραγμάτευση υπό άλλες συνθήκες. 

 

• Στην άλλη χώρα 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω φαντάζει ότι η διαπραγμάτευση σε μια άλλη χώρα έχει 

μόνο μειονεκτήματα. Παρά ταύτα, σύμφωνα με το Salacuse, δεν είναι πάντα ακριβώς 

έτσι η κατάσταση. Η επιλογή ενός διαπραγματευτή να επισκεφτεί αυτός τη χωρά του 

συναλλασσομένου μπορεί να συνάδει με τα εμπορικά συναλλαγματικά ήθη και έθιμα. 

Για λόγους συμβολισμού συνηθίζεται να πηγαίνει στην έδρα του συνομιλητή αυτός που 

πρόκειται να προσφέρει μια συμφωνία. Μια τέτοια κίνηση φανερώνει σεβασμό προς 

την άλλη πλευρά καθώς και έντονη επιθυμία για συνεργασία. Ταυτόχρονα, αποτελεί και 

σοβαρό ψυχολογικό όπλο για να πείσει την άλλη πλευρά να συναλλαχθεί μαζί του. 

Επιπλέον, πέρα από τη συμβολική αξία, αποτελεί και ένα μελλοντικό διαπραγματευτικό 

επιχείρημα που δύναται να χρησιμοποιηθεί στην εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Η 

μεταφορά μιας πλευράς στη χώρα του άλλου μέρος, σαφέστατα και αποτελεί μια 

κίνηση καλής θέλησης και ένα είδος πρώτης παραχώρησης, που ενδυναμώνει την 

επιχειρηματολογία κάποιου σε τυχόν μελλοντικές παραχωρήσεις. Ταυτόχρονα, 

επισκεπτόμενος μια άλλη επιχείρηση ο διαπραγματευτής μπορεί να διαπιστώσει από 

κοντά τη δομή και την οργάνωση της άλλης εταιρίας. Τέλος, αναφέρει ο Salacuse, ότι 

μια τέτοια κατάσταση μπορεί να επιβάλλεται και από τη φύση των πραγμάτων. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, η είσοδος ή η έξοδος κάποιου από μια χωρά δυσχεραίνεται από 

την εσωτερική νομοθεσία. Έτσι προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία 

αναγκάζεται η άλλη πλευρά να μετακινηθεί. 

 

• Σε ουδέτερη χώρα 

 

Όπως αναφέρει ο συγγραφέας είναι η περίπτωση που οι διαπραγματευτές έχουν κάνει 

πολλές άλλες συναντήσεις μεταξύ τους, έχουν συλλέξει όσες πληροφορίες χρειάζονται 

και αποφασίζουν να μοιράσουν τις αποστάσεις. Επίσης συχνά παίρνεται μια τέτοια 

απόφαση όταν το θέμα είναι κρίσιμης σημασίας και τα μέρη θέλουν να διαχειριστούν 

τη διαβούλευση τους, κρυφά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας69. 

 

Κανόνας 5 Η καλύτερη εναλλακτική λύση, η χειρότερη εναλλακτική λύση και το σημείο 

αποχώρησης από τη διαπραγμάτευση.  
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Η τακτική αυτή αναπτύχθηκε από τους  Fisher, Ury και Patton. Σύμφωνα με αυτήν ο 

διαπραγματευτής πέρα από τη συμφωνία που διαπραγματεύεται, θα πρέπει να 

αναπτύξει και άλλες εναλλακτικές λύσεις για το θέμα που τον απασχολεί και να τις 

καταστήσει  λειτουργικές και άμεσα εφαρμόσιμες, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέξει την 

καλύτερη από αυτές σε περίπτωση που αποτύχει η συμφωνία. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουν ότι όταν κάποιος έχει εναλλακτικές λύσεις έχει και περισσότερη δύναμη. 

Μπορεί να συγκρίνει τις προσφορές που του γίνονται με τη δική του καλύτερη 

εναλλακτική. Τη γνωστοποιεί στο συνομιλητή του όταν είναι ελκυστική και την κρύβει 

όταν αυτή είναι αδύναμη. Όχι μόνο γνωρίζει το κατώτατο σημείο παραχωρήσεων του 

αλλά και δύναται να το βελτιώσει. Στην τελική, αποφασίζει να αποχωρήσει από τη 

διαδικασία όταν αυτή φτάνει σε αδιέξοδο, ξέροντας ότι μπορεί να στραφεί 

προετοιμασμένος πλέον σε άλλες λύσεις. Σε περίπτωση που το άλλο μέρος έχει 

ισχυρότερες εναλλακτικές, τότε αυτός επιμηκύνει το χρονικό εύρος των 

διαπραγματεύσεων και προσπαθεί να εστιάσει στην ουσία των λεγομένων του, 

παρουσιάζοντας τη θετική πλευρά τους. Ιδιαίτερα, όπως περιγράφουν οι Fisher, Ury και 

Patton, ανταλλαγή πληροφοριών σημαίνει και ανταλλαγή εναλλακτικών λύσεων. 

Έχοντας πλήθος λύσεων στο τραπέζι του παζαρέματος, οι πλευρές έχουν τη δυνατότητα 

όχι μόνο να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή αλλά και να αναγνωρίσουν και τη 

χειρότερη από αυτές ή άλλως τι θα συμβεί αν δε συμφωνήσουν. Τι συμβαίνει όμως αν 

τελικά δεν φτάνουν ποτέ στην ουσία της θεματολογίας και η διαδικασία οδηγείται σε 

αδιέξοδο; Οι Fisher, Ury και Patton προτείνουν να βάλουν ένα τρίτο μέρος στη 

συζήτηση, να προσθέσουν τη σκοπιά ενός ουδέτερου παρατηρητή, κάποιον που θα 

διαμεσολαβήσει έτσι ώστε να συμβιβάσει τα δύο μέρη όταν αυτά υιοθετούν ακραίες 

τακτικές. Τέλος, μια συμφωνία win-win σημαίνει συμφωνία με αμοιβαία κέρδη και όχι 

συμφωνία με κάθε κόστος70. Τα μέρη, όπως αναφέρει ο Ghauri (2003), πρέπει να 

ξέρουν μέχρι που φτάνουν οι απαιτήσεις της άλλης πλευράς και μέχρι που είναι 

διατεθειμένα να υποχωρήσουν από τις διεκδικήσεις τους. Τελικά, ποια είναι τα όρια 

που θα κινηθεί η διαπραγμάτευση. Γνωρίζοντας κάποιος τα παραπάνω, αποφασίζει αν 

θα συνεχίσει ανενόχλητα να διαπραγματεύεται, αν θα πρέπει να θέσει τους όρους της 

διαβούλευσης σε νέα βάση ή αν θα πρέπει να αποχωρήσει από τη διαδικασία 

αναζητώντας κάποια από τις εναλλακτικές του λύσεις71. 

 

 4.4. Η ηθική στις διαπραγματεύσεις 
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Είναι γνωστό το φαινόμενο, όπως διαπιστώνει ο Acuff (2008), κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων τα μέρη να  ανταλλάσουν δώρα μεταξύ τους, τόσο ως δείγμα καλής 

πίστης, όσο και για να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση προκειμένου να 

επιτύχουν ευνοϊκή μεταχείριση μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θεμάτων όπως 

φορολογίας, χρηματοδότησης κτλ όταν συναλλάσσονται με κρατικό φορέα ή για να 

εκτοπίσουν τον υφιστάμενο ανταγωνισμό. Το ζήτημα που προκύπτει στην παρούσα 

φάση, είναι να μπορέσει να διαπιστώσει ο διαπραγματευτής ποιες από τις ενέργειες του 

μπορούν να θεωρηθούν κινήσεις καλής θέλησης και ποιες είναι πιθανόν να 

παρερμηνευθούν ως αθέμιτες πρακτικές διαφθοράς. Αν και η δωροδοκία είναι μια 

έννοια ευκόλως αντιλαμβανόμενη, ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένες γκρίζες περιοχές 

στις οποίες οι ενέργειες αυτές ακροβατούν μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. Ο 

Acuff, προτείνει τέσσερα βήματα έτσι ώστε ο διαπραγματευτής να κρατήσει ακέραια 

στάση και να διατηρήσει την αξιοπιστία του. 

 

• Πρώτα από όλα και πάντα σε συνεργασία με το νομικό τμήμα της επιχείρησης 

του, θα πρέπει να εξακριβώσει ποια είναι τα νόμιμα πλαίσια ανταλλαγής που 

καθορίζονται τόσο από τη δική του χώρα όσο και από τη χώρα υποδοχής 

 

• Έπειτα, θα πρέπει να ενημερώνει τη διοίκηση της εταιρίας του για κάθε 

περίεργη απαίτηση που προβάλει ο συνομιλητής της άλλης πλευράς και η οποία 

ξεφεύγει από τα όρια της κοινής διαπραγματευτικής ανταλλαγής. 

 
• Εάν θα πρέπει να προβεί σε καταβολή κάποιας πληρωμής θα πρέπει να βρει τον 

ορθό τρόπο για να την κάνει. Επί παραδείγματι, είναι προτιμότερο να αποφύγει 

την απευθείας πληρωμή χρημάτων σε κάποιον κρατικό οργανισμό και αντί 

αυτού, να προτείνει την  επιχορήγηση μιας επένδυσης κοινής ωφέλειας που θα 

εξυπηρετεί κοινωνικούς σκοπούς. 

 

• Στην περίπτωση που τελικά είναι αναπόφευκτη η χρηματική καταβολή, τότε 

είναι φρονιμότερο αυτή να γίνει μέσω τρίτου προσώπου72.   

 

4.5. Η στρατηγική της μείζονος πώλησης 

 

Ο μεγαλύτερος όγκος των διεθνών διαπραγματεύσεων λαμβάνει χώρα στις εισαγωγές 

και εξαγωγές αγαθών και πωλήσεων. Το κύριο στοιχείο που διαπραγματεύονται οι 
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πλευρές είναι η τιμή του αγαθού. Είναι όμως σημαντικό να ορίσουμε τι είναι μια 

ελκυστική τιμή. Η τιμή δε θα πρέπει να συνδέεται μόνο με τις χρηματικές μονάδες που 

απαιτούνται για την ανταλλαγή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας. Είναι ένα πακέτο 

πολλών άλλων μεταβλητών που επηρεάζουν την ελκυστικότητα της. Ο Hays (2014), 

αναφέρει ότι το πακέτο αυτό περιλαμβάνει, την τιμή, τους όρους πληρωμής, τη 

διάρκεια της συμφωνίας, τους όρους παραλαβής ή αποστολής του αγαθού, την 

εξασφάλιση των απαιτήσεων, τις παρεπόμενες της πώλησης υπηρεσίες, άλλα αγαθά ή 

υπηρεσίες που συνδέονται με το ανταλλασσόμενο προϊόν και την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και οργανωτικών επιδεξιοτήτων73. Για το λόγο αυτό, οι Shapiro και 

Posner (2007) ανέλυσαν την στρατηγική της μείζονος πώλησης.  Η στρατηγική της 

πώλησης αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των μη επαναλαμβανομένων πωλήσεων, 

όπως είναι η εξαγορές και οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, είναι μια διαδικασία 

βασισμένη στο συντονισμό των αναγκών των πελατών και των προϊόντων του πωλητή 

που σχετίζονται με τις ανάγκες αυτές. Στόχος είναι η δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης 

με τους πελάτες και όχι η μονόπλευρη επικέντρωση σε μια μεμονωμένη πώληση. Η 

καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μεταξύ των μερών είναι αναγκαία 

συνθήκη. Εν προκειμένου, ο προμηθευτής που έχει μια εγκαθιδρυμένη σχέση με τους 

πελάτες του αποκτά και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι όλων των υπολοίπων 

προμηθευτών του πελάτη αυτού. Οι πιστοί αγοραστές προτιμούν τη σιγουριά της 

υποκείμενης σχέσης και είναι διστακτικοί στο να αναλάβουν το ρίσκο και το κόστος 

που συνεπάγεται η συχνή αλλαγή προμηθευτών. Ταυτόχρονα, από την πλευρά του 

πωλητή αυτό που στην πράξη αποδεικνύεται είναι ότι οι υπάρχοντες πελάτες είναι και 

αυτοί που δημιουργούν σε βάθος χρόνου τις μέγιστες πωλήσεις και τα πιο σημαντικά 

κέρδη. Προσοχή όμως. Ο πωλητής πρέπει να προβαίνει σε τιμολογήσεις και υποσχέσεις 

παροχών που είναι εκ των προτέρων κοστολογημένες και δεν επιβαρύνουν την πώληση. 

Η πώληση δεν πρέπει να γίνεται για την πώληση αλλά για την πραγματική ωφέλεια και 

των δύο πλευρών. Μια πύρρεια πώληση. όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 

συγγραφείς, οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα καταστρέφοντας μελλοντικές 

προοπτικές συνεργασίας. Αν όμως ο πωλητής έχει προετοιμάσει εκ των προτέρων τον 

προϋπολογισμό των πωλήσεων του και έχει κοστολογήσει τις προσφορές του, είναι 

ευκολότερο να αποποιηθεί μια συμφωνία που θα είναι ζημιογόνα στο μέλλον και να 

επιλέξει μια καλύτερη ευκαιρία. Οι Shapiro και Posner συνεχίζοντας την ανάλυση τους, 

ανάπτυξαν οκτώ βήματα-οδηγίες προς το διαπραγματευτή της πώλησης. 

 

Βήμα 1. Άνοιγμα της διαδικασία πώλησης 
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Ο καλά προετοιμασμένος διαπραγματευτής, έχει διαπιστώσει τι πιθανότητες να πετύχει 

την πώληση, έχει συλλέξει τις πληροφορίες που χρειάζεται για το συνομιλητή του και 

φροντίζει να κάνει το σωστό άνοιγμα. Ο βέλτιστος τρόπος για να γίνει ένα άνοιγμα 

είναι συνήθως μέσω κάποιου τρίτου. Υπάρχουν πολλές διεθνείς εταιρίες και οργανισμοί 

που λειτουργούν ως μεσίτες μεταξύ άλλων εταιριών και διευκολύνουν τις επαφές 

μεταξύ τους. Πολλές εταιρίες έχουν αναπτύξει ως δευτερεύουσα δύναμη πώληση τις 

συνεργασίες με τέτοιες μεγάλες επιχειρήσεις που εξειδικεύονται  στον τομέα  αυτό. 

 

Βήμα 2. Αξιολογώντας τον πιθανό πελάτη 

 

Ο διαχωρισμός του πιθανού πελάτη από τον άσκοπο πελάτη. Ο διαπραγματευτής πρέπει 

να διερωτηθεί, αν ο πιθανός πελάτης έχει πραγματικά ανάγκη το αγαθό του, αν 

αναγνωρίζει την ανάγκη να αποκτήσει το αγαθό αυτό, στην περίπτωση που δεν την 

αναγνωρίζει, αν μπορεί ο ίδιος να τον πείσει να την αναγνωρίσει και τέλος, αν μπορεί 

να προσδιορίσει ποιοι άλλοι ασκούν επιρροή στην απόφαση αγοράς. Μπορεί να 

προσφέρει η επιχείρηση του το αγαθό στην άλλη; Μπορεί να συγκλίνει οποιοδήποτε 

χάσμα υπάρχει μεταξύ τους; 

 

Βήμα 3. Οργάνωση των πληροφοριών 

 

Ένας οργανωμένος πωλητής έχει ήδη δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με,  

 

• πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους κινδύνους και τις 

ευκαιρίες της αγοράς, τις τάσεις που υπάρχουν σε αυτήν, τον αριθμό και το 

επίπεδο των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται, τη θέση 

της επιχείρησης του στην αγορά. 

 

• πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το προσωπικό του προφίλ, παρελθόντες 

επιτυχίες και λάθη που έχει κάνει, 

 
• πληροφορίες που καταγράφει μετά από κάθε συνάντηση που συμβαίνει στην 

παρούσα διαπραγμάτευση. Ποια τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των 

συναντήσεων, τι έχει ως τώρα επιτευχθεί και τι θα μπορούσε να χαλάσει τη 

συμφωνία. 



39 
 

 

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν βασικό οδηγό, για τις πιθανές κινήσεις 

που θα πρέπει να κάνει στο μέλλον αλλά και στις ενέργειες που θα πρέπει να 

επικεντρώσει τις προσπάθειες του στο εξής74. 

 

Βήμα 4. Οργανώνοντας την τεκμηρίωση 

 

Παράλληλα με την ανάπτυξη των θέσεων των Shapiro και Posner, οι Schultz και Doerr 

(2011) τονίζουν ότι η αποδοτική επικοινωνία δε βασίζεται μόνο στην εκφραστική 

δεινότητα του πωλητή αλλά σε μια ευρύτερη έννοια, την ευφράδεια του, την ικανότητα 

του δηλαδή να χρησιμοποιεί ικανά επιχειρήματα που θα πείθουν τον αγοραστή και θα 

διευκολύνουν την τεκμηρίωση των θέσεων του. Ειδικότερα, να μπορεί να πείθει τον 

αγοραστή ότι η αγορά του ανταποκρίνεται στην αξία του προϊόντος, ότι είναι η 

καλύτερη δυνατή επιλογή ανάμεσα άλλων που θα μπορούσε να έχει κάνει, ότι το ρίσκο 

που αναλαμβάνει με την επιλογή αυτή είναι το μικρότερο δυνατόν σε σχέση με την 

αποδοτικότητα της επένδυσης του75. Για να το πετύχει αυτό, όπως αναφέρουν οι  

Shapiro και Posner, θα πρέπει να έχει ακριβή γνώση τόσο των δικών του 

χρηματοοικονομικών και λειτουργικών δυνατοτήτων όσο και τα αντίστοιχα μεγέθη του 

συνομιλητή του. Να αναλάβει ρόλο συμβουλευτικό, να προτείνει λύσεις και μεθόδους 

οικονομικής ανάπτυξης για την εταιρία του συνομιλητή του. Να είναι ικανός να 

απαντάει άμεσα στις ερωτήσεις της άλλης πλευράς και να ξεπερνάει τις αντιρρήσεις 

της. Ο πωλητής θα πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση να κάνει τις κατάλληλες 

ερωτήσεις την κατάλληλη στιγμή, ώστε να διευρύνει τις ανάγκες του πωλητή για 

συμπληρωματικά αγαθά και υπηρεσίες και να δέσει την εξάρτηση του πελάτη του προς 

αυτόν. 

 

Βήμα 5. Οργάνωση της παρουσίασης 

 

Τα στοιχεία μιας επίσημης παρουσίασης είναι μια σύνοψη όλων των παραπάνω 

διαδικασιών και παίρνει την μορφή πρότασης προσφοράς. Συγκεκριμένα, 

 

• Καλούνται τα αρμόδια πρόσωπα καθένα ξεχωριστά και προγραμματίζεται ο 

χρόνος και ο τόπος συνάντησης 
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• Μέσα από την παρουσίαση ορίζονται οι στόχοι της συμφωνίας, η φύση των 

προβλημάτων που επιλύονται, οι προκλήσεις που θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν. 

 

• Περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η κάθε 

πλευρά καθώς και τα χρονικά πλαίσια που θα εκπληρώνονται αυτές. 

 

• Επαναλαμβάνονται όλα τα θέματα που συμφωνήθηκαν χωρίς την προσθήκη 

νέων που απαιτούν νέες συζητήσεις 

 
• Αποτυπώνονται οι τελικοί όροι της συμφωνίας.  

 
Βήμα 6. Συντονισμός των πόρων και του προσωπικού 

 

Ο διαπραγματευτής πλαισιώνεται από πρόσθετο προσωπικό που τον διευκολύνει να 

διεκπεραιώσει τις τελικές διαδικασίες, Παράλληλα πρέπει να του δοθεί επιπλέον 

ελευθερία προκείμενου να μπορεί να πάρει τελικές οικονομικές αποφάσεις που θα το 

βοηθήσουν να υπερκεράσει δυσκολίες της τελευταίας στιγμής. 

 

Βήμα 7. Κλείνοντας τη συμφωνία 

 

Η υπογραφή είναι το τελικό στάδιο της συμφωνίας. Επειδή όμως λόγω της 

πολυπλοκότητας που πιθανόν να έχει ένας κύκλος πώλησης  μπορεί η τελική υπογραφή 

του συμβολαίου να εκταθεί χρονικά, ο διαπραγματευτής θα πρέπει να πληροφορείται 

για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην άλλη πλευρά και να επιβεβαιώνει ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα μέσω συναντήσεων την ισχύ της συμφωνίας. 

 

Βήμα 8. Γαλουχώντας τη σχέση με το λογαριασμό 

 

Οι Shapiro και Posner διαπιστώνουν ότι ορισμένοι από τους κορυφαίους επιστήμονες 

του μάρκετινγκ ισχυρίζονται ότι η πραγματική πώληση ξεκινάει μετά την υπογραφή 

των συμβολαίων. Αν για τη σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη απαιτούνται ειδικές 

εγκαταστάσεις, επιπλέον εξειδίκευση  του προσωπικού ή εξελιγμένα δίκτυα διανομής 

το ενδεχόμενο να χαλάσει η πώληση μεγαλώνει εκτός και αν ο πωλητής ελέγχει 

αποτελεσματικά τη συμφωνία. Η δουλειά του διαπραγματευτή είναι να διατηρήσει τις 
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επαφές του με τον αγοραστή έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται τυχόν δυσθυμίες του, να τον 

πείθει για την ορθότητα της αγοράς του, να τον επηρεάσει και για νέες συνεργασίες. Η 

εξυπηρέτηση μετά την πώληση ενδυναμώνει τις μακροχρόνιες  σχέσεις αγοραστή και 

πωλητή και απομακρύνει τον ανταγωνισμό76. 

 

 
4.5. Στρατηγική της μείζονος πώλησης 
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πώλησης
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Οργάνωση 
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ΜΕΡΟΣ 3Ο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ  ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

5.1.1.Η νομοθεσία των διεθνών εμπορικών πωλήσεων 

 

Οι διεθνείς εμπορικές πωλήσεις και αγορές κινητών εμπορευμάτων ορίζονται γενικά 

μέσα από τις διατάξεις της συνθήκης της Βιέννης (CISG) του 1980 και τους όρους 

συναλλαγών (INCOTERMS 2000) όπως αυτοί περιγράφονται από το διεθνές εμπορικό 

επιμελητήριο (ICC). Το νομοθετικό πλαίσιο, όπως αναφέρει ο Κορνηλάκης (2002), δεν 

αποτελεί δίκαιο αναγκαστικής εφαρμογής αλλά αντιθέτως, τα μέρη μπορούν αυτόνομα 

να αποφασίσουν για το αν η δραστηριότητα τους θα ρυθμίζεται με βάση αυτό το 

κανονιστικό πλαίσιο ή αν οι αντισυμβαλλόμενοι θα επιλέξουν να αποκλίνουν από το 

πλαίσιο αυτό διαμορφώνοντας τη συμφωνία με δικούς τους όρους77. Αν και πολλές 

φορές, κατά τον Winder (2007), οι συναλλασσόμενοι, χρησιμοποιούν ως μόνο 

αποδεικτικό στοιχείο της συμφωνίας τους τα εμπορικά τιμολόγια , εντούτοις, για την 

ασφάλεια των συναλλαγών αλλά και για την καλύτερη πρακτική εφαρμογή των 

συμφωνηθέντων κρίνεται σκόπιμο η περιβολή των όρων της συμφωνίας τους με ένα 

καθορισμένο συμβόλαιο78. 

  

5.1.2. Η έννοια της σύμβασης και τα περιεχόμενα στοιχεία της 

 

Σύμφωνα με την Αγαλοπούλου (2002, σ.118), “…σύμβαση είναι η δικαιοπραξία που 

περιέχει δηλώσεις βούλησης δύο ή περισσότερων προσώπων, που το καθένα ενεργεί με 

διαφορετικό συμφέρον, εμπίπτουν όμως ως προς το επιδιωκόμενο έννομο 

αποτέλεσμα….”79. 

 

Κάθε σύμβαση περιέχει ορισμένους όρους στο σώμα της, άλλοι από αυτούς είναι 

αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται στο σώμα της 

προκειμένου να διασφαλιστεί το νομικό και τυπικό περιεχόμενο του συμβολαίου και 

άλλοι είναι θέμα ιδιωτικού δικαίου και προκύπτουν από την αυτόνομη βούληση των 

μερών. Σύμφωνα με Winder (2007), ένα τυπικό συμφωνητικό περιέχει, 
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• Το θέμα της συμφωνίας. Το είδος της σύμβαση, ώστε να διαπιστώνεται η νομική 

φύση της δικαιοπραξίας 

 

• Τα συναλλασσόμενα μέρη. Ποιοι συμβάλλονται στη συμφωνία. 

 
• Την αντιπροσώπευση. Ποιος αντιπροσωπεύει τα συμβαλλόμενα μέρη, το εύρος 

της αντιπροσώπευσης, τι ιδιότητα έχει. Είναι κρίσιμο για έναν διαπραγματευτή 

να γνωρίζει τα παραπάνω στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει αν το 

αντισυμβαλλόμενο μέρος έχει την εξουσιοδότηση να συνάπτει την επικείμενη 

σύμβαση και αν αυτά τα οποία συμφωνούνται περικλείονται στο εύρος των 

αρμοδιοτήτων του.   

 

• Το αντικείμενο της συναλλαγής. Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του αντικειμένου 

συναλλαγής80. Κατά Γεωργίαδη (1993), η σημασία της διευκρίνισης των 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του είδους της συναλλαγής διαδραματίζει 

μείζονα ρόλο στις εμπορικές συναλλαγές και ειδικά αυτών που γίνονται εξ 

αποστάσεως. Η σημασία της διάκρισης των ενοχών σε γένους, δηλαδή όταν το 

αντικείμενο συναλλαγής προσδιορίζεται με βάση τα γενικά χαρακτηριστικά της 

κατηγορίας που ανήκει και σε ενοχών είδους, αν το πράγμα δηλαδή έχει 

ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά και συνομολογημένες ιδιότητες, απαντά στο 

ερώτημα ποιος φέρει τον κίνδυνο σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής. 

Για παράδειγμα, όπως αναφέρει ο Γεωργιάδης σε μια περίπτωση εξαγωγής 

προϊόντων, ποιος φέρει το κίνδυνο σε περίπτωση χειροτέρευσης ή τυχαίας 

καταστροφής του εμπορεύματος, η οποία επέρχεται από το χρόνο υπογραφής 

της συμφωνίας μέχρι και το χρόνο εκπλήρωσης της παροχής81. 

 
• Ο χρόνος διάρκειας της συμφωνίας. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συμφωνίας 

και η δυνατότητα σιωπηρής παράτασης της 

 

• Ο τρόπος εκπλήρωσης της ενοχής. Αν η παραγγελία παραδοθεί εφάπαξ ή 

τμηματικά82. 

 

• Ποινικές ρήτρες. Ποινική ρήτρα ή παρεπόμενη σύμβαση σύμφωνα με την  

Αγαλοπούλου (2002), είναι η συμφωνία των πλευρών για το χρηματικό ποσό, 
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που θα καταβάλει το κάθε μέρος σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή μη 

προσήκουσας εκπλήρωσης της παροχής83. 

 

• Δικαστική αρωγή και διαιτησία. Η δικαστική αρωγή αναφέρεται σύμφωνα με τον 

Κεραμέα (1997), στη λύση του προβλήματος της διεθνούς δικαιοδοσίας. Τη  

συμφωνία των μερών για το ποιας χώρας τα δικαστήρια εξουσιοδοτούνται να 

επιλύσουν όλα ή μέρος των προβλημάτων που ανακύπτουν μεταξύ τους. 

Παράλληλα, δεν αποκλείεται οι πλευρές να συμφωνήσουν οι διαφορές τους να 

επιλύονται σε κάποιο κέντρο διαιτησίας ή να συμφωνήσουν την επίλυση των 

διαφωνιών τους εξωδικαστικά μέσω ενός τρίτου προσώπου84. 

 
• Όροι εμπιστευτικότητας. Όπως αναφέρει ο Μαρίνος (2002), σε αυτό το σημείο οι 

πλευρές συνάπτουν όρους εμπιστευτικότητας και διασφαλίζονται από ζητήματα 

αθέμιτου ανταγωνισμού. Κατά την κρατούσα άποψη, ως απόρρητα νοούνται  οι 

τεχνικές γνώσεις και οι εμπορικές πληροφορίες που κρίνονται αντικειμενικά ως 

επιχειρηματικές αξίες της επιχείρησης και παράλληλα δεν είναι εύκολα προσιτές 

από τρίτους. Έτσι τα μέρη, συμφωνούν ποιες πληροφορίες και ποια  

χαρακτηριστικά των εταιριών τους θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό αλλά και 

ποια άλλα πρόσωπα θα έχουν πρόσβαση σε αυτές85.  

 

• Όροι μη ανταγωνισμού. Αυτοί οι όροι προσφέρονται για να αποτρέψουν τα 

συμβαλλόμενα μέρη να αναπτύσσουν πρακτικές και τακτικές που τυχόν θα 

βλάψουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της άλλης πλευράς. 

 
• Όροι τροποποίησης της σύμβασης ή αυτόματης προσαρμογής. Αναφέρονται οι 

περιστάσεις στις οποίες τα μέρη μπορούν να προβούν στην τροποποίηση της 

σύμβασης όταν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις απρόοπτης μεταβολής 

συνθηκών ή ανωτέρας βίας86. 

 

5.1.3. Ειδικότερα θέματα διαπραγμάτευσης των  όρων του συμβολαίου 

 

Οι παραπάνω γενικοί όροι ενός συμβολαίου αποτελούν και τον οδηγό για τη 

διαπραγμάτευση της συμφωνίας. Η διεθνής επιχειρηματική πρακτική έχει δώσει μια 

πληθώρα εργαλείων στα χέρια των εμπόρων έτσι ώστε αυτοί να μπορέσουν να 

αντισταθμίσουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο που ελλοχεύει στις διεθνείς συναλλαγές. 
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Συγκεκριμένα αντικείμενο ειδικότερης διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τον Winter 

(2007) αποτελούν: 

 

• Οι όροι παράδοσης της παραγγελίας. 

 

Οι όροι αυτοί αναφέρονται στον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης της παραγγελίας, αν 

δηλαδή η αποστολή της παραγγελίας θα γίνει εφάπαξ ή περιοδικά,. Οι εξαγωγείς είναι 

κρίσιμο να γνωρίζουν τις ημερομηνίες αποστολής των εμπορευμάτων τόσο για να μην 

καταστούν υπερήμεροι έναντι των αντισυμβαλλομένων τους, δίνοντας έτσι τη 

δυνατότητα σε αυτούς να εγείρουν αξιώσεις αποζημίωσης περί μη προσήκουσας 

εκπλήρωσης της παροχής, όσο και για την οργάνωση του οικονομικού τους 

σχεδιασμού. Παράλληλα, η περιοδικότητα των παραγγελιών αποτελεί κρίσιμο εργαλείο 

για την οργάνωση της παραγωγική διαδικασίας αλλά και τη διαχείριση των 

αποθεμάτων τους. 

 

• Οι όροι του τρόπου παράδοσης της παραγγελίας 

 

Οι INCOTERMS 2000 παρέχουν μια πλειάδα κωδικοποιημένων τρόπων εμπορικής 

ανταλλαγής αγαθών. Σε κάθε τρόπο από αυτούς, διευκρινίζεται με σαφήνεια ποιος είναι 

υπεύθυνος για τη διακίνηση και μεταφορά των εμπορευμάτων, ποιος φέρει τα έξοδα 

διακίνησης και τέλος ποιος αναλαμβάνει την ασφάλιση τους. Στους Ex-Work τρόπους 

συναλλαγής, σε μια συμφωνημένη ημερομηνία ο πωλητής έχει πακεταρισμένο και 

έτοιμο έξω από τις εγκαταστάσεις του το εμπόρευμα και ο αγοραστής αναλαμβάνει όλη 

την υπόλοιπη ευθύνη μεταφοράς του. Αντίθετα, στους Delivered Duty Paid ο πωλητής 

αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις μεταφοράς έως ότου τα εμπορεύματα φτάσουν στην 

έδρα του αγοραστή. Η αποτυχία των συμβαλλομένων να διευκρινίσουν με σαφήνεια 

στο συμβόλαιο τους τον κατάλληλο INCOTERM, μπορεί να προκαλέσει απροσδόκητες 

οικονομικές επιβαρύνσεις στους συναλλασσομένους από τη στιγμή που οι εμπορικές 

εθιμικές πρακτικές διαφέρουν από χώρα σε χώρα.   

 

• Ο όροι του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας 

 

Οι όροι αυτοί προσανατολίζονται τόσο στον τρόπο που θα πληρωθεί η παραγγελία όσο 

και στο είδος της πληρωμής. Ασφαλώς ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για να 

πληρωθεί ο εξαγωγέας είναι τοις μετρητοίς. Από την άλλη  πλευρά, συμφέρον του 
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αγοραστή είναι να πληρώνει επί πιστώσει προκειμένου να διατηρήσει περισσότερη 

ρευστότητα στο ταμείο του.  Άλλες φορές όταν ο αγοραστής είναι αξιόχρεος, κρίνεται 

ικανοποιητικό για τον προμηθευτή η πληρωμή του να γίνει μέσω μεταχρονολογημένης 

επιταγής ή με τη μορφή συναλλαγματικής87. Ένας τρίτος τρόπος εξόφλησης των 

απαιτήσεων, ειδικότερα όταν η πώληση γίνεται τμηματικά και διαρκεί μεγάλο χρονικό 

διάστημα είναι η τραπεζική ενέγγυος πίστωση ή ορθότερα όπως επισημαίνει ο 

Ψυχομάνης (2001), η εμπορική πίστωση έναντι φορτωτικών εγγράφων. Στην 

περίπτωση αυτή, όπως αναλύει ο Ψυχομάνης, μια τράπεζα της χώρας αποστολής των 

εμπορευμάτων, αναλαμβάνει την υποχρέωση,  έναντι του πελάτη της και αγοραστή των 

εμπορευμάτων αυτών, να ανοίξει πίστωση υπέρ του πωλητή με τη μορφή έγγραφης 

υποσχέσεως προς αυτόν, για καταβολή του χρηματικού ποσού της συμφωνίας, όταν της 

παραδοθούν τα συμφωνημένα φορτωτικά έγγραφα. Το ποσό αυτό, θα το εισπράξει με 

τη σειρά της η τράπεζα από τον πελάτη της ο οποίος θα παραλάβει και τα ανάλογα 

έγγραφα. Παράλληλα με όλα τα παραπάνω, η τράπεζα μπορεί να συνάψει ρήτρες 

ενεχύρου και επισχέσεως των εμπορευμάτων με τον πελάτη της και να τις 

ενεργοποιήσει, σε περίπτωση  που αυτός δεν ικανοποιήσει τη χρηματική οφειλή του 

προς αυτήν88. 

 

5.1.4. Παρεπόμενες συμβάσεις ως μέσο προστασίας από το συναλλαγματικό κίνδυνο 

 

Όπως έχουμε αναλύσει στο κεφάλαιο 3, ένας μοναδικός κίνδυνος που υπάρχει στις 

διεθνείς εμπορικές είναι ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Για το λόγο αυτό δεν είναι λίγες 

οι φορές που οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα 

χρηματοοικονομικά και άλλα εργαλεία ως αντιστάθμισμα του κινδύνου αυτού. Αυτά τα 

εργαλεία λειτουργούν ως παρεπόμενες της κύριας σύμβασης συμβάσεις και παίρνουν 

εναλλακτικά τις παρακάτω μορφές: 

 

• Συμβάσεις με τις οποίες οι πληρωμές θα γίνονται σε συγκεκριμένο νόμισμα 

 

Σε αυτές τις συμβάσεις, όπως αναφέρει ο Salacuse (2003), οι συμβαλλόμενοι 

συμφωνούν, ότι η πληρωμή ή η αποδοχή της πληρωμής να γίνεται σε ένα συγκεκριμένο 

νόμισμα, αλλά το συνολικό ποσό της πληρωμής ή της αποδοχής της πληρωμής θα είναι 

προσαρμοσμένο με τις διακυμάνσεις που αυτό θα έχει με βάση ένα άλλο συγκεκριμένο 

ισχυρό νόμισμα πχ δολάριο, ευρώ κτλ89. 
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• Συμβάσεις προθεσμιακού συμβολαίου Forward.  

 

Οι συμβάσεις αυτές λειτουργούν με τη μορφή προθεσμιακών συμβολαίων και είναι 

μέσο αντιστάθμισης του κινδύνου του συναλλάγματος. Ο ορισμός των Forward δίνεται 

από τους Βασιλείου και Ηρειώτη (2009, σ. 537), ως εξής, “…είναι η συμφωνία που 

συνάπτουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την αγοραπωλησία ενός περιουσιακού στοιχείου, η 

οποία θα εκτελεστεί σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον και σε κάποια συγκεκριμένη 

στιγμή…”90. Τη στιγμή που τίθεται σε ισχύ το συμβόλαιο η  προθεσμιακή τιμή είναι ίση 

με την τιμή παράδοσης που θα ίσχυε, αν η σύμβαση εκτελούνταν σε μια συγκεκριμένη 

ημερομηνία. Οι δύο τιμές είναι ίσες τη στιγμή που υπογράφεται το συμβόλαιο αλλά 

βέβαια είναι πιθανόν να διαφέρουν αργότερα. Σε κάθε περίπτωση, με την υπογραφή του 

συμβολαίου δεσμεύονται νομικά οι δύο πλευρές. Με αυτόν τον τρόπο και μέσω 

προβλέψεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα μέρη γνωρίζουν το ποσό που θα 

εισπράξουν ή θα πληρώσουν στο μέλλον αντισταθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο των 

συναλλαγματικό κίνδυνο91. 

 

• Συμβάσεις σύναψης ανταλλαγής νομισμάτων Currency swaps  

  

Τα currency swaps σύμφωνα με τον Τσακλάγκανο (2006, σ.250), είναι “…η συμφωνία 

μεταξύ δύο μερών για ανταλλαγή καθορισμένων ποσών διαφορετικών νομισμάτων στη 

τρέχουσα συνήθως συναλλαγματική ισοτιμία, με ταυτόχρονη συμφωνία αντιστροφής της 

συναλλαγής, σε μια μελλοντική χρονική στιγμή σε μια προθεσμιακή ισοτιμία, η οποία 

συμπίπτει με αυτήν η οποία έγινε η αρχική ανταλλαγή…”92. Τα συμβόλαια αυτά 

συνάπτονται όταν τα μέρη επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ξένες αγορές 

κεφαλαίου και χρήματος με καλύτερους όρους από αυτούς που οι χώρες τους θεσμικά 

προσφέρουν. Με βάση τη συμφωνία αυτή, η κάθε εταιρία ανταλλάσει με την άλλη τα 

δάνεια που της έχουν εκχωρηθεί και στο τέλος της ωφέλιμης ζωής των swap, 

ανταλλάσουν τα αρχικά ποσά του δανείου στο νόμισμα που έχουν εκδοθεί, συνήθως  με 

την επιβάρυνση κάποιου επιτοκίου. Έτσι οι εταιρίες όχι μόνο πετυχαίνουν τον τύπο του 

δανείου που επιθυμούν αλλά τους δίνεται η ευκαιρία να εκμεταλλευτούν και την 

δυνατότητα του άλλου μέρους να δανείζεται με ευνοϊκούς όρους93. 

 

• Συμβάσεις δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου με διαφορετικά νομίσματα ως 

φόρμουλα πληρωμής 
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Είναι δυνατόν οι πλευρές να συμφωνήσουν σε μία φόρμουλα όπου η πληρωμή να 

γίνεται με τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου που να συγκροτείται από διαφορετικά 

νομίσματα. Οι Βασιλείου και Ηρειώτης (2009), αναφέρουν τον όρο διαφοροποίηση που 

σημαίνει η ανάληψη διάφορων επενδύσεων, στην περίπτωση μας νομισμάτων, με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου χωρίς όμως η δραστηριότητα αυτή να 

επηρεάζει την συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου. Έτσι λοιπόν οι τυχόν 

οικονομικές απώλειες που μπορεί να επέλθουν από τη μείωση της αξίας ενός 

νομίσματος αντισταθμίζεται από την ισχυροποίηση κάποιου άλλου νομίσματος94. 

 

• Συμβάσεις εξασφάλισης της απαίτησης μέσω αντί πραγματιστικού εμπορίου 

 

Οι μέθοδοι του αντί πραγματιστικού εμπορίου, έτσι ο Salacuse (2003), απαντούν σε 

προβλήματα που έχουν να κάνουν με την παντελή αδυναμία εξόδου ή εισόδου 

συναλλάγματος σε μια χώρα. Έτσι οι εταιρίες διαπραγματεύονται τις πληρωμές των 

απαιτήσεων σε είδος, όπως πρώτες ύλες, προϊόντα, πολύτιμα μέταλλα, εξοπλισμό, 

τεχνολογία κτλ95. 

 

5.1.5. Η συνεργασία του εξαγωγέα με εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων ως αντιστάθμισμα του εμπορικού κινδύνου 

 

Οι υπηρεσίες των εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών κινδύνων είναι πολύ χρήσιμες 

για μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ξένες χώρες. Με βάση των 

αναφορών των Βασιλείου και Ηρειώτης (2008), η σύμβαση πρακτορείας 

επιχειρηματικών κινδύνων είναι η σύμβαση εκείνη με την οποία μια εταιρία εκχωρεί τις 

απαιτήσεις που έχει από τους πελάτες της, σε μια επιχείρηση πρακτορείας απαιτήσεων 

και αυτή παρέχει μια δέσμη παροχών προς αυτήν. Τέτοιες παροχές εξαρτώνται από το 

είδος τη συμφωνίας των μερών και μπορούν να αφορούν την αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας των πελατών της εταιρίας, τη διαχείριση και τη λογιστική 

παρακολούθηση των πληρωμών, την είσπραξη απαιτήσεων, την κάλυψη τυχόν 

πιστωτικών κινδύνων και τέλος την τακτική ή έκτακτη χρηματοδότηση της εταιρίας. 

Πέρα των παραπάνω υπηρεσιών ορισμένοι πράκτορές παρέχουν στους πελάτες τους και 

συμβουλές πωλήσεων και μάρκετινγκ όπως προβλέψεις για τη ζήτηση σε μια αγορά, 

τρόπους προβολής και διαφήμισης των προϊόντων τους, υπόδειξη  πελατών  κτλ96. 

 

5.2.1. Οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και η νομοθετική τους κάλυψη 
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Ως διεθνείς εμπορικές σχέσεις αναφέρονται από τον Γκλαβίνη (2009),  οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται από τις εταιρίες οι οποίες ασκούν διασυνοριακές εμπορικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων που τίθενται για 

το σκοπό αυτό από τα κράτη. Ανεξάρτητα από τον ιδιοκτήτη των εταιριών αυτών, αν 

είναι δηλαδή είναι το κράτος, κάποιος δημόσιος οργανισμός ή απλά ιδιώτης, από τη 

στιγμή που αυτός δραστηριοποιείται σε ένα διεθνοποιημένο εμπορικό πλαίσιο είναι 

αναγκασμένος να υπακούσει στους κανόνες των διεθνών συναλλαγών. Όπως σχολιάζει 

ο Γκλαβίνης, οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις  

προέρχονται από τους κανόνες που ορίζονται από το δίκαιο των σχέσεων αυτών, τους 

ιδιαίτερους όρους της συμφωνίας των συναλλασσομένων και τα εμπορικά ήθη και 

έθιμα που επικρατούν στην αγορά που δραστηριοποιούνται. Αν και οι σχέσεις αυτές 

καθορίζονται περισσότερο από το Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της κάθε χώρας και από το 

δίκαιο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών παρά από το διεθνές οικονομικό δίκαιο 

(Δ.Ο.Δ.). ωστόσο, η επιρροή του Δ.Ο.Δ αν και είναι έμμεση παραμένει ιδιαίτερα 

σημαντική. Ο βασικός στόχος των κανόνων του Δ.Ο.Δ. είναι η απελευθέρωση του 

εμπορίου, η απρόσκοπτη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών και το 

άνοιγμα του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Με βάση το στόχο αυτό τα κράτη 

θεσπίζουν τους διεθνείς κανόνες εμπορίου και επένδυσης. Άρα, όταν μια επιχείρηση 

αποφασίζει ένα διεθνές εγχείρημα πρέπει να προσαρμόσει τη δραστηριότητα της στο 

πλαίσιο που θέτουν οι κανόνες αυτοί97.  

 

5.2.2. Η έννοια της  ξένης επένδυσης  

 

Ο όρος της ξένης επένδυσης, κατά τον Γκλαβίνη (2008), εξειδικεύεται στη 

διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων. ‘Όμως ο προσδιορισμός της έννοιας ξένης επένδυση, 

και ιδιαίτερα αυτής της άμεσης ξένης επένδυσης είναι διφορούμενος στα πλαίσια του 

διεθνούς δικαίου98. Όπως αναφέρουν οι Αρχοντάκη και Simsive (2013), μια διεθνή 

συμφωνία για να χαρακτηριστεί ως επενδυτική, έχοντας συνηθέστερα τη μορφή των 

BIT, δεν αρκεί μόνο να έχει ονομαστεί έτσι μετά από συμφωνία των μερών αλλά 

παράλληλα, θα πρέπει να πληροί τα χαρακτηριστικά της ξένης επένδυσης έτσι όπως 

αυτά έχουν καθοριστεί από τη νομολογία των διαιτητικών δικαστηρίων και ειδικότερα 

από το άρθρο 25 της Σύμβασης των δικαστηρίων του ICDS και που έχει παγιωθεί από 

τη νομική θεωρία ως test-Salini. Το test-Salini ή αλλιώς double barrel test/double 

keyhole approach απαιτεί τη σωρευτική συνδρομή των τεσσάρων παρακάτω στοιχείων: 
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• Επένδυση με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή εισφορά κεφαλαίου ή άλλων 

περιουσιακών στοιχείων 

 

• Δέσμευση της επένδυσης στη χώρα υποδοχής άνω της διετίας 

 
• Αποδοχή της επένδυσης στους κινδύνους της χώρας υποδοχής 

 
• Συμβολή της επένδυσης στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας υποδοχής99. 

 

Όπως όμως αναφέρει ο Γκλαβίνης (2009), η αρχική αυτή νομολογία του  ICDS είχε μια 

ευρύτατη οπτική της επένδυσης θεωρώντας ως επένδυση κάθε εμπορική δραστηριότητα 

έστω και αν αυτή αφορούσε μια απλή συναλλαγή. Μετά την υπόθεση “Mihaly vs Sri 

Lanka”, η οποία αποτελεί μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που απορρίφθηκε προσφυγή 

επενδυτή, το δικαστήριο έκρινε ότι στον όρο επένδυση δεν ενσωματώνονται οι προ-

επενδυτικές δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο επενδυτής στα αρχικά στάδια της 

διαπραγμάτευσης μιας σύμβασης παραχώρησης εφόσον τελικά αυτή δεν 

ολοκληρώθηκε. Η σημασία αυτής της απόφασης ήταν ότι στον όρο επένδυση εισάγεται 

ένα πέμπτο στοιχείο, αυτό της αποδοχής της επένδυσης από το κράτος υποδοχής.  

 

Ο συγγραφέας  συνεχίζοντας την ανάλυση του προσθέτει ένα έκτο σημαντικό στοιχείο 

για τον ορισμό της ξένης και ειδικότερα της άμεσης ξένης επένδυσης,, αυτό του 

ελέγχου της επιχείρησης από τον επενδυτή. Ο επενδυτής θα πρέπει να έχει τον πλήρη 

έλεγχο της  δραστηριότητας της εταιρίας από τη στιγμή υλοποίησης της επένδυσης 

μέχρι τη στιγμή που αυτή θα ρευστοποιηθεί και τελικά θα επαναπατριστεί. 

 

Τελειώνοντας την ανάλυση του ο Γκλαβίνης, αναφέρει την αλλοδαπότητα της 

επένδυσης ως το έβδομο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον όρο ξένη επένδυση. Η 

επένδυση πρέπει να υλοποιείται από ξένο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, με βάση τα 

κριτήρια που θεσπίζει το διεθνές δίκαιο και όχι το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της χώρας 

υποδοχής. Συγκεκριμένα, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε άλλη 

χώρα από αυτήν που επενδύει.  

 

Η σημασία να χαρακτηριστεί μια διαφορά επενδυτική σε αντιδιαστολή από το 

χαρακτηριστεί εμπορική είναι διττή100. Σύμφωνα με τον Γκλαβίνη (2009), καταρχήν μια 

εμπορική διαφορά δεν επιτρέπει τον ενάγοντα να προσφύγει στα διεθνή διαιτητικά 
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δικαστήρια που επιλύουν επενδυτικές διαφορές και τον υποχρεώνει να επιλύσει τις 

διαφορές στα τοπικά δικαστήρια της χώρας υποδοχής και με βάση τους εθνικούς 

κανόνες δικαίου. Δεύτερον, μια εμπορική διαφορά δεν παρέχει στο ξένο 

αντισυμβαλλόμενο την ευεργετική προστασία που του παρέχουν οι διατάξεις του  

διεθνούς επενδυτικού δικαίου101. 

 

5.2.3. Η προστασία της ξένης επένδυσης 

 

Αν και οι όροι συναλλαγής μεταξύ επενδυτή και χώρας υποδοχής εναπόκειται στην 

αυτόνομη βούληση των μερών, εντούτοις, με βάση τις γενικές αρχές του διεθνούς και 

εθιμικού επενδυτικού δικαίου, ορίζονται κάποια ελάχιστα όρια προστασίας της ξένη 

επένδυσης.  Σύμφωνα με τον  Schill (2009),  αναφέρονται τα παρακάτω: 

 

• Της τουλάχιστον ίσης μεταχείρισης μεταξύ ξένων και εγχώριων επενδυτών. Σε 

καμιά περίπτωση δηλαδή το κράτος υποδοχής δε θα πρέπει να μεταχειρίζεται 

τους ξένους επενδυτές λιγότερο ευνοϊκά από ότι τους εγχωρίους. 

 

• Το κράτος υποδοχής δε θα πρέπει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που θα 

διαψεύδει τις εύλογες προσδοκίες που είχε δημιουργήσει με την ως τότε  

συμπεριφορά του στο ξένο επενδυτή μεταβάλλοντας προς το χείρον τη 

μεταχείριση του προς αυτόν. 

 
• Προστασία από αυθαίρετη απαλλοτρίωση. Η απαλλοτρίωση θα πρέπει να 

δικαιολογείται λόγω εθνικού συμφέροντος, να συντελείται με βάση τη νόμιμη 

εσωτερική διαδικασία, να γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας 

δημόσιου σκοπού και επενδυτικού συμφέροντος, χωρίς διακρίσεις μεταξύ 

εγχώριων και ξένων επενδύσεων  και πάντα έπειτα εύλογης αποζημίωσης   

 
• Απαγόρευση αρνησιδικίας102. 

 

5.2.4. Η διαπραγμάτευση της ξένης επένδυσης. 

 

Ο Γκλαβίνης (2009), σχολιάζει, ότι οι όροι της συμφωνία μεταξύ του ξένου επενδυτή 

και της χώρας υποδοχής είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμοι. Ωστόσο, ο τρόπος που θα 

υλοποιηθεί η επένδυση και η λειτουργία της επιχείρησης γίνεται με βάση την εθνική 
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νομοθεσία. Όμως και αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Συγκεκριμένα ο ξένος 

επενδυτής μπορεί να προσθέσει ρήτρες στο σώμα της συμφωνίας που θα διευκολύνουν 

τη δραστηριότητα της επένδυσης του103. 

 

• Umbrella Clause Undertakings 

 

Σύμφωνα με αυτήν τη ρήτρα ο επενδυτής μπορεί να διαπραγματευτεί τη δυνατότητα να 

δεσμευτεί το κράτος υποδοχής ότι όλοι οι όροι της σύμβαση ανεξάρτητα το 

περιεχόμενο τους θα ανάγονται στο περιεχόμενο της διμερούς επενδυτικής συνθήκης 

τους και άρα θα κρίνονται με βάση τους γενικούς διεθνείς κανόνες δικαίου104. 

 
• Το εργαλείο του ECT  

 

Ο  Γκλαβινης (2009, σ. 691), αναφέρει ότι η δικαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ 

επενδυτών και χώρα υποδοχής μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους. “…Είτε  

προσφεύγοντας στα εθνικά δικαστήρια του κράτους υποδοχής, είτε στη διεθνή εμπορική 

διαιτησία που έχουν συμφωνήσει στο πλαίσιο της σύμβασης τους ή στο ICDS…”105. 

Συνηθέστερα, για οικονομικούς λόγους, οι επενδυτές προσφεύγουν στα εθνικά 

δικαστήρια επικαλούμενοι επιχειρήματα μόνο από την εγχώρια νομοθεσία, στερούμενοι 

τις ευνοϊκές διατάξεις του διεθνούς επενδυτικού δικαίου. Η χρήση όμως ενός από τους 

δύο πρώτους προαναφερθείσες τρόπους, όπως αναφέρει ο Γκλαβίνης, του στερεί τη 

δυνατότητα στο προσφεύγοντα να προσφύγει εκ νέου στο ICDS. Τη λύση σε αυτό το 

πρόβλημα δίνει το εργαλείο του ECT στο άρθρο 26.3, σύμφωνα με το οποίο ο 

επενδυτής μπορεί να διαπραγματευτεί στη συμφωνία του με το κράτος υποδοχής τη 

ρητή πρόβλεψη να μπορεί να εισάγει εκ των υστέρων την υπόθεση στο ICDS, 

ανεξάρτητα από το εάν είχε προσφύγει νωρίτερα κάπου αλλού.106 

 

• Η ρήτρα περί θεσμικής διαιτησίας 

 

Συνεχίζοντας ο Γκλαβίνης, αναφέρεται στη ρήτρα της θεσμικής διαιτησίας. Την 

συμφωνία δηλαδή των μερών να επιλυθεί η σύγκρουση τους από κάποιο συγκεκριμένο 

κέντρο διαιτησίας. Το κέντρο αυτό, δεν είναι αυτό που θα εκδικάσει τη διαφορά αλλά 

αυτό που θα οργανώσει την όλη διαδικασία, Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η ad hoc 

διαιτησία, δηλαδή όταν η διεξαγωγή της διαιτησίας οργανώνεται από τα ίδια τα μέρη. 
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Τις περισσότερες φορές ο καθ ου αρνείται να συμφωνήσει στο πρόσωπο του διαιτητή 

με αποτέλεσμα να κληθούν τα εγχώρια δικαστήρια να αποφασίσουν για τον τόπο 

διεξαγωγής της διαδικασίας αλλά και το πρόσωπο του διαιτητή107. 

 

• Η ρήτρα της μεταχείρισης του μάλλον ευνοούμενου κράτους (MFN) 

 

Με βάση αυτό το εργαλείο ο Γκλαβίνης, αναφέρει ότι η χώρα υποδοχής δε θα πρέπει να 

παράσχει χειρότερη μεταχείριση σε έναν ξένο επενδυτή από ότι αυτή που παρέχει σε 

κάποιον άλλον από μια τρίτη χώρα108. 

 

• Ρήτρες οικονομικής φύσεως  

 

Τέτοιες ρήτρες, σύμφωνα με τον Γκλαβίνη, αφορούν την ιδιαίτερη μεταχείριση που θα 

έχει ο ξένος επενδυτής σε θέματα ασφάλισης της επένδυσης από πολιτικούς και 

συναλλαγματικούς κινδύνους, ζητήματα ελάχιστης αποζημίωσης σε θέματα 

απαλλοτριώσεων, φορολογικές, ασφαλιστικές και τελωνειακές απαλλαγές, παροχές 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ευνοϊκές τιμές κτλ109. 

 

5.3. Οι όροι διαπραγμάτευσης μιας κοινοπραξίας, εξαγοράς, συγχώνευσης επιχειρήσεως 

και άμεσης επένδυσης 

 

Η άμεση ξένη επένδυση σε μια χώρα υποδοχής, Salacuse (2003), μπορεί να πάρει 

διάφορες μορφές. Μπορεί να γίνει  με άμεση εγκατάσταση στην χώρα υποδοχής, με τη 

μορφή κοινοπραξίας, με τη συγχώνευση της με άλλη επιχείρηση, με εξαγορά και με την 

ανάληψη υπηρεσιών που μέχρι τότε εξυπηρετούνταν από δημόσιους οργανισμούς. Η 

πολυπλοκότητα αυτών το συμβάσεων έχει καταστήσει την ανάγκη τα συμβαλλόμενα 

μέρη να διευρύνουν τη διαπραγμάτευση τους σε κρίσιμα θέματα έτσι ώστε η 

συνεργασία τους να κυλήσει ομαλά τόσο πριν την επίτευξη της συμφωνίας όσο και 

μετά από αυτή. Είναι λοιπόν σημαντικό να διασαφηνιστούν κρίσιμα θέματα όπως, 

 

• οι όροι  λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και τυχόν δικαιώματα των μετόχων 

της ασθενέστερης επιχείρησης που συνεργάστηκε ή τον τρόπο αποζημίωσης 

αυτών που αποκλείστηκαν, 
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• την αποστολή της επιχείρησης, τους στόχους της, την κουλτούρα της, το  

οργανόγραμμα της, το βαθμό και την ένταση της εταιρικής διακυβέρνησης, τη 

σύσταση εσωτερικού κανονισμού, 

 

• το είδος και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης, εάν πρόκειται για 

κοινοπραξία ή συγχώνευση, προς τη νέα επιχείρηση σε μηχανολογικό 

εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εργατικό δυναμικό, 

 
• συμφωνίες για το εύρος χρησιμοποίησης της άδειας χρήσης του σήματος, 

πατέντας και άλλων άυλων αξιών πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 

  

• τον τρόπο διανομής των απλών και προνομιούχων μετοχών, 

 
•  την επιλογή του διευθύνοντος συμβούλου και των ανώτατων διευθυντών σε 

κάθε τμήμα της επιχείρησης, 

 
• τους τρόπους χρηματοδότησης και την αξιολόγηση τους, την κεφαλαιακή δομή 

της εταιρίας. 

 
Όλα τα παραπάνω, σχολιάζει ο  Salacuse, αποτελούν μια δυναμική διαδικασία που δεν 

τελειώνει με τον απλό ορισμό τους. Αποτελούν αντικείμενο συνεχής αξιολόγησης, 

επανακαθορισμού και συστηματικού ελέγχου και μετά τη συμφωνία έτσι ώστε η 

εφαρμογή τους να πετυχαίνει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα  Πέρα όμως από τη 

διευθέτηση των εσωτερικών θεμάτων η επιχείρηση πρέπει να διαπραγματευτεί και 

επιπρόσθετες συμφωνίες με κρατικούς και πιστωτικούς οργανισμούς, με τους 

μελλοντικούς αλλά και τους ήδη υπάρχοντες πελάτες των προηγούμενων εταιριών, με 

τα κανάλια διανομής κτλ110.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ WIN-WIN ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

 

Όπως έχει ειπωθεί και προηγουμένως τα μέρη μιας διαπραγμάτευσης μπορούν να 

επιλύσουν τις διαφορές τους με δύο κυρίως τρόπους. Είτε να αποφασίσουν να 

προσφύγουν σε κάποια δικαστική ή διαιτητική αρχή για να αποφανθεί μέσω δικανικής 

κρίσεως για το αποτέλεσμα της διαφωνίας είτε να επιλύσουν τη διαφορά τους 

εξωδικαστικά, μέσω της διαδικασία της διαμεσολάβησης. 

 

6.1. Η δικαστική και διαιτητική επίλυση της διαφοράς. 

 

Ο Ηρακλείδης (2005) τονίζει, ότι η επίλυση της διαφοράς μέσω δικαστικής αρχής και 

διαιτησίας έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με τη διαμεσολάβηση. Το 

κύριο πλεονέκτημα της είναι ότι η διαδικασία θα καταλήξει σε λύση, δεδομένου ότι 

δικαίωμα αρνησικυρίας στις δικαστικές αρχές δεν υπάρχει. Ένα άλλο πολύ σημαντικό 

πλεονέκτημα είναι ότι το ακριβοδίκαιο της λύσης, δεδομένου ότι οι αποφάσεις 

λαμβάνονται από διακεκριμένους και αμερόληπτους δικαστές που εφαρμόζουν κοινά 

αποδεκτούς και ανεγνωρισμένους κανόνες δικαίου. Από την άλλη πλευρά ο τρόπος 

αυτός έχει και πολλά μειονεκτήματα. Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με τον Ηρακλείδη, 

 

• Μια τέτοια λύση συνεπάγεται υψηλά δικαστικά  κόστη 

 

• Η εκδίκαση της απόφασης επιφέρει επιβεβλημένη και τελεσίδικη λύση. Οι 

δικαστές όμως αποφασίζουν με βάση τη δική τους παιδεία και προσεγγίζουν τα 

θέματα από καθαρά νομική και σχολαστική σκοπιά. Ένας τέτοιος τρόπος 

προσέγγισης των θεμάτων δεν συνυπάρχει απαραίτητα με την επιχειρηματική 

λογική, αφού η νομική λύση ενός θέματος δεν αποτελεί πάντα και ουσιαστική 

λύση ενός προβλήματος. 

 
• Η δικαστική διαμάχη είναι από μόνη της μια διαδικασία νικητή και χαμένου. 

Κινείται στα πλαίσια του μηδενικού αθροίσματος αποκλείοντας τη δυνατότητα 

αμοιβαίας συμφέρουσας λύσης. 

 

• Η χρονοβόρα διαδικασία της δικαστικής διαμάχης παγώνει τη διαδικασία της 

λύσης με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος αναξιοποίητα. 
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• Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου είναι σε πολλές περιπτώσεις ασαφείς και όχι 

απόλυτα εναρμονισμένοι μεταξύ τους, με αποτέλεσμα η νομολογία να 

αντιφάσκει σε θέματα ίδιου περιεχομένου. Συνέπεια του παραπάνω είναι τα 

μέρη να θεωρούν, δικαίως ή όχι, τις αποφάσεις αυτές άδικες και μεροληπτικές. 

 

• Ένα δυσμενές αποτέλεσμα είναι πιθανόν να οδηγήσει κάποια πλευρά να εγείρει 

καινούρια θέματα προς λύση και να ζητήσει εκ νέου τη δικαστική διευθέτηση 

τους δημιουργώντας νέο σπιράλ σύγκρουσης111. 

 
6.2.1. Η έννοια της διαμεσολάβησης 

 

Σύμφωνα με το Fells (2009), η διαμεσολάβηση αποτελεί μια εθελοντική, μη δεσμευτική 

για τα μέρη εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης της σύγκρουσης, στην οποία ένα τρίτο 

μέρος, κοινά αποδεκτό, παρεμβαίνει στη διαπραγμάτευση με σκοπό να βοηθήσει τις 

πλευρές αυτές, να εξομαλύνουν τις διαφορές τους και να τους επιδείξει τον τρόπο με 

τον οποίο θα καταφέρουν μια αμοιβαίου συμφέροντος συμφωνία. Κατά συνέπεια, 

σκοπός του διαμεσολαβητή δεν είναι να λύσει αυτός τη διαφορά αλλά να βρει τον 

τρόπο να βοηθήσει τις πλευρές να λύσουν μόνα τους της διαφορά112. Οι  Γιαννοπούλου, 

Κολτσάκη και Παπαδογεωργάκη (2012) σχολιάζουν ότι η χρονική στιγμή που θα 

εισέλθει ο διαπραγματευτής στη σύγκρουσης είναι θέμα επιλογής των πλευρών. 

Συνήθως, αυτά επιλέγουν να ζητήσουν τη συνδρομή του τρίτου μέρους όταν έχουν ήδη 

εγκλωβιστεί σε αδιέξοδα, ωστόσο, υπάρχουν και άλλα χρονικά σημεία στα οποία ο 

διαμεσολαβητής μπορεί να παρέμβει, τόσο πριν την αφορμή της σύγκρουσης, όσο και 

μετά από αυτήν113. Σκόπιμο πάντως είναι, έτσι οι Γιαννοπούλου, Κολτσάκη και 

Παπαδογεωργάκη, ο διαμεσολαβητής να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας 

σε όλες τις φάσεις  της διαπραγμάτευσης προκειμένου οι διαφορές να επιλύονται με 

ταχύτητα, να εξοικονομείται χρόνος και χρήμα, να ομαλοποιείται η επικοινωνία μεταξύ 

τους, να επιτυγχάνεται η ευελιξία της διαδικασίας και να εξισορροπούνται οι παράλογες 

απαιτήσεις και προσδοκίες114. 

 

6.2.2. Γιατί η διαμεσολάβηση λειτουργεί αποτελεσματικά 

 

Συχνά λέγεται ότι η διαμεσολάβηση βοηθά τα μέρη να λειτουργούν ορθολογικά, αφού 

σκοπός της είναι να λύσει τα προβλήματα και όχι να υποδείξει τα λάθη. Οι 
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Γιαννοπούλου, Κολτσάκη και Παπαδογεωργάκη  (2012), ως επιχείρημα της παραπάνω 

θέσης αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους αυτή λειτουργεί αποτελεσματικά 

 

• Η διαχείριση του προβλήματος μέσω ενός τρίτου καναλιού βοηθά τις πλευρές 

να εκφράσουν με ασφάλεια τους κρυφούς φόβους και ενδοιασμούς τους και 

προωθεί την ειλικρινή επικοινωνία, εκτονώνει την ένταση, προλαμβάνει 

υποφαινόμενες κόντρες. 

 

• Τα άτομα έχουν την ανάγκη να μοιράσουν τα συναισθήματα τους ενώπιον 

κάποιου ουδέτερου τρίτου και να εκφράσουν τι έχει συμβεί αλλά και τι 

περίμεναν να συμβεί, που πιστεύουν ότι αδικούνται. Δίνεται έτσι η δυνατότητα 

άμεσης και κοινής παρουσίασης των δρώμενων και αποσαφηνίζεται ότι οι 

πλευρές είναι πρωταγωνιστές σε μια κοινή ιστορία και όχι σε επιμέρους κατά 

φαντασία ιστορίες. 

 

• Υπάρχει έλεγχος της διαδικασίας. Οι πλευρές γνωρίζουν πως κινείται η 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σε ποια φάση αυτή βρίσκεται, αποφεύγεται η 

ασύμμετρη πληροφόρηση, αναλύονται ουσιώδη γεγονότα και αναλύονται 

εναλλακτικές προτάσεις υπό την επίβλεψη ενός ουδέτερου τρίτου, συνήθως πιο 

έμπειρου ματιού. Τέλος, αποφεύγονται ανήθικες τακτικές και στρατηγικές που 

υποσκάπτουν την αξιοπιστία και την ειλικρίνεια της διαδικασίας115. 

 
6.2.3. Τι επιτυγχάνεται με τη διαμεσολάβηση 

 

Ο Ηρακλείδης (2005), αναφέρει, ότι αυτό που επιτυγχάνεται με τη διαμεσολάβηση, 

είναι αυτό που ονομάστηκε στη Συνθήκη του Μπέλφαστ 1998, “ισομέρεια της 

εκτίμησης”. Η αλληλοκατανόηση και η ταύτιση με τον άλλον και η συμβολική 

αντιστροφή των ρόλων. Με τα παραπάνω, όπως τονίζει ο Ηρακλείδης, δεν υπονοείται 

ότι συμφωνούμε ότι όλοι είμαστε τίμιοι και ότι με βάση την καλή πιστή θα 

συνεννοηθούμε εύκολα και γρήγορα. Αντιθέτως, η επιφανειακή συμφωνία αφήνει 

πολλά άλλα θέματα άλυτα που με την πρώτη ευκαιρία θα δημιουργήσουν νέες 

συγκρούσεις. Απαιτείται συμφωνία σε ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη. Αξίες όπως η 

εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η συνεργασία είναι ποιοτικές ανάγκες που μόνο μετά από 

ένα καλό ξεσκόνισμα μιας υπόθεσης και τη συμβολή και των δύο πλευρών μπορούν να 

ικανοποιηθούν. Αυτό ακριβώς επιτυγχάνει ένας ικανός διαμεσολαβητής, θέτει τα μέρη 
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ενώπιον των ευθυνών τους. Εξάλλου, σε σχετική ερμηνεία του Ηρακλείδη, φαίνεται να 

λέει ο Burton (1996), ότι μόνο όταν δουλέψει κάποιος προσωπικά με κάτι χωρίς να του 

δοθεί έτοιμο το σέβεται. Εν προκειμένω, μόνο όταν τα μέρη δουλέψουν πάνω στη 

συμφωνία είναι δυνατόν να τη σεβαστούν, κανένας τρίτος δεν μπορεί να τους υποδείξει 

τι πρέπει να κάνουν αν οι ίδιοι δεν καταλάβουν γιατί το κάνουν116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

ΜΕΡΟΣ 4Ο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Η ΘΕΩΡΙΑ  ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ WIN-

WIN ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
 

7.1. Έννοια και ορισμός της θεωρίας παιγνίων 

 

Οι Jackson, Brown, Shoham (2014) αναφέρουν ότι η θεωρία παιγνίων είναι ένας 

συστηματικός τρόπος ανάλυσης μιας κατάστασης, όπου δύο ή περισσότεροι 

ορθολογικοί δρώντες λαμβάνουν αποφάσεις σε συνθήκες ανταγωνιστικής 

αλληλεξάρτησης ή συνεργασίας. Διαχωρίζουν τα παίγνια σε απλά στρατηγικά παίγνια 

και σε σύνθετα, εκτεταμένα. Ένα απλό στρατηγικό παίγνιο αποτελείται από  ένα 

πεπερασμένο σύνολο παικτών που λαμβάνει τις κεντρικές αποφάσεις, το σύνολο των 

ενεργειών του κάθε παίκτη ξεχωριστά, καθώς και τις εκατέρωθεν προτιμήσεις του 

καθενός όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τη συνάρτηση χρησιμότητας τους. Το 

χαρακτηριστικό στοιχείο ενός τέτοιου παιγνιδιού είναι ότι οι παίκτες ενεργούν 

ταυτόχρονα. Η απλούστερη απεικόνιση του παιγνίου αυτού, μπορεί να γίνει μέσω μιας 

νxν μήτρας πληρωμών, όπου ο ένας παίκτης στοιχίζεται στη γραμμή της μήτρας και ο 

άλλος στη στήλη της. Στα κελιά της μήτρας εμφανίζονται οι εφικτοί συνδυασμοί των 

αποτελεσμάτων των στρατηγικών τους. Στα σύνθετα και εκτεταμένα παίγνια 

προσθέτονται και άλλες μεταβλητές όπως είναι ο χρόνος, δηλαδή αν είναι 

επαναλαμβανόμενο ή όχι ένα παιγνίδι, αν έχει προκαθορισμένο χρόνο λήξης ή 

εξελίσσεται στο διηνεκές και με την ατελή ή πλήρη πληροφόρηση του ενός παίκτη για 

τις ενέργειες του άλλου. Σε αυτά τα παιγνίδια σε αντίθεση με τα στρατηγικά, οι παίκτες 

δεν ενεργούν ταυτόχρονα αλλά εναλλάξ. Για την καλύτερη κατανόηση της στρατηγικής 

των παικτών, χρησιμοποιούνται πέρα από την τεχνική των μητρών και άλλες μέθοδοι 

όπως είναι τα δέντρα αποφάσεων117.  

 

7.2. Ισορροπία Nash σε απλό στρατηγικό παίγνιο 

 

Σύμφωνα με τον Osborne (2004), η ισορροπία του Nash αναφέρεται σε ένα παίγνιο 

όπου,  

 

• υπάρχει πεπερασμένο σύνολο παικτών και ενεργειών,  
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• οι παίκτες δρουν ορθολογικά και άρα ο κάθε παίκτης θα επιλέξει την ενέργεια 

που θα μεγιστοποιήσει την ωφελιμότητα του,  

 
• οι παίκτες ενεργούν με βάση την προηγούμενη πείρα τους στο παιγνίδι αυτό και 

η εμπειρία τους είναι αρκετά επαρκής για να γνωρίζουν πως θα συμπεριφερθούν 

οι άλλοι παίκτες. 

 
Με βάση τα παραπάνω, υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο ισορροπίας ενεργειών, στο 

οποίο ο κάθε παίκτης απολαμβάνει τη μέγιστη δυνατή χρησιμότητα που θα μπορούσε 

να εισπράξει και δεν έχει λόγο να αποκλίνει από το σημείο αυτό, αν ο άλλος παίκτης 

παραμείνει στο σημείο αυτό118. 

 

7.3 Το δίλλημα των φυλακισμένων 

 

Ο Osborne (2004), αναφέρει ότι το δίλλημα των φυλακισμένων μοντελοποιεί 

καταστάσεις στις οποίες ενώ οι πλευρές έχουν αμοιβαίο κέρδος από τη συνεργασία 

τους, παρά ταύτα, το κάθε μέρος έχει μεγαλύτερο κίνητρο για αυτόνομη δράση119. Για 

την καλύτερη κατανόηση του παιγνίου θα εξετάσουμε ένα παράδειγμα. 

 

Παράδειγμα 7.3. Η θεωρία των φυλακισμένων 

                                                                       

                                                     Εταιρία Β 

                                                                   Υ                         Χ 

                       Εταιρία Α        Υ                                     

 

                                              Χ 

 

                       

Δεδομένα 

 

Έστω ότι υπάρχουν δύο εταιρίες Α και Β, οι οποίες πουλάνε το ίδιο αγαθό, στην ίδια 

περιοχή, σε καταναλωτές με το ίδιο προφίλ και δεν έχουν πληροφόρηση για το πώς 

ενεργεί η άλλη πλευρά. Η κάθε εταιρία μπορεί να επιλέξει ξεχωριστά την τιμή που 

θέλει Υ (υψηλή) και Χ (χαμηλή), έχοντας ως στόχο να μεγιστοποιήσει  μόνο τα δικά 

100, 100 

α 

-30, 250 

γ 

250, -30 

β 

50, 50 

δ 
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της κέρδη αδιαφορώντας για τα κέρδη της άλλης επιχείρησης. Τα κέρδη κάθε εταιρίας 

βρίσκονται στο εσωτερικό κάθε κελιού. 

 

Λύση 

 

Αν η Α επιλέξει Υ, η Β έχει κίνητρο να επιλέξει Χ (250>100). Αν η Β επιλέξει Υ, η Α 

έχει κίνητρο να επιλέξει Χ (250>100). Αν η Α επιλέξει Χ, η Β επιλέγει και αυτή Χ 

αφού δεν τη συμφέρει να επιλέξει Υ (50>-30). Αν η Β επιλέξει Χ ,η Α δεν έχει λόγο να 

επιλέξει Υ αφού (50>-30). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σημείο ισορροπίας Nash 

βρίσκεται στο κελί δ, αφού η χαμηλή τιμή είναι η καλύτερη απάντηση της κάθε 

εταιρίας σε κάθε ενέργεια της άλλης.  

 

7.4. Η αποδοτικότητα του Pareto 

 

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η επιλογή της τιμής (Χ,Χ), δεν αποφέρει τη 

μέγιστη ωφελιμότητα για κάθε εταιρία. Με τη ματιά ενός τρίτου παρατηρητή που είναι 

εκτός παιγνιδιού, παρατηρούμε ότι τα μέγιστα αποτελέσματα (Υ,Υ) και για τους δύο 

παίκτες, επέρχονται μόνο με τη συνεργασία τους. Αν και δεν μπορούμε να πούμε ποια 

είναι η μέγιστη χρησιμότητα για κάθε παίκτη ξεχωριστά, αφού δεν υπάρχει ένα 

αξιωματικό κριτήριο για τη χρησιμότητα που να περιλαμβάνει όλα τα προφίλ των 

ανθρώπων, ωστόσο, μπορούμε να ορίσουμε τη χρησιμότητα με άξονα το κοινό καλό. 

Δηλαδή, με βάση την παραδοχή της θεωρίας της αποδοτικότητας του Pareto, να 

διακρίνουμε τη χρησιμότητα με βάση το μέγιστο αποτέλεσμα που εξάγει μια 

κατάσταση με ένα τρίτο κριτήριο αδιαφορώντας για το προφίλ των δρώντων120.  

 

7.5. Η τακτική Tik for tak στο δίλλημα του φυλακισμένου 

 

Σύμφωνα με τον Axelord (1984), όσο πιο επαναλαμβανόμενες είναι οι αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των παικτών τόσο περισσότερο πιθανόν είναι να επιτευχθεί η συνεργασία 

μεταξύ τους. Ειδικότερα, όταν ένας παίκτης γνωρίζει ότι θα ξανασυναντήσει τον άλλον 

παίκτη στο μέλλον, τόσο περισσότερο είναι πιθανόν να δείξει αμοιβαιότητα στη 

συμπεριφορά του, να ενδιαφερθεί για την καλή του φήμη και τελικά να επιδείξει τίμια 

συμπεριφορά στο παρόν121. Η τακτική του Tik for Tak, προσανατολίζεται στη λογική, 

έτσι ο Axelord (1984, σ.175)“…θα κάνω και εγώ, ότι έκανες εσύ στον προηγούμενο 

γύρο…” 122. Η εφαρμογή αυτής της τακτικής είναι πετυχημένη στα παίγνια με μη 
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πεπερασμένο χρόνο λήξης. Θα αναλύσουμε την παραπάνω τακτική με ένα παράδειγμα 

που βασίζεται στην ανάλυση του Kretschmer (2014). 

 

Δεδομένα 

 

Έστω  δύο εταιρίες,  Α και Β, έχουν δημιουργήσει ένα καρτέλ και  μόνο αυτές πουλούν  

ένα συγκεκριμένο αγαθό, ίσης ποιότητας. Η κάθε εταιρία έχει την ίδια ικανή 

παραγωγική δυνατότητα για να προμηθεύει την αγορά. Επιπλέον, κάθε αρχή του έτους 

διαπραγματεύονται αν θα πουλούν και οι δύο το αγαθό αυτό σε μια συγκεκριμένη τιμή. 

Η διαπραγμάτευση αυτή είναι συμφωνημένο να διεξάγεται κάθε χρόνο με πιθανότητα p 

να συνεχίζεται κάθε επόμενο χρόνο. Αν συμφωνούν οι εταιρίες να πουλούν στην ίδια 

τιμή το αγαθό θα έχουν συνολικό κέρδος $100 και θα το μοιράζονται εξίσου. Αν όμως 

μια εταιρία χαμηλώσει την τιμή της $1, τότε αυτή θα αυτή θα έχει συνολικό κέρδος $99 

και η άλλη $0. Με το που θα γίνει όμως μια τέτοια ενέργεια δε θα συνεργαστούν ποτέ 

ξανά. Το αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργηθεί έντονος ανταγωνισμός και να έχουν στο 

διηνεκές κέρδη $0 και οι δύο εταιρίες. 

 

Παράδειγμα 7.5.1. Τακτική Tik for tak στο δίλλημα του φυλακισμένου 

 

Λύση                                     

                                                

         (α)                                        Εταιρία Β 

                                                                   Ι                         Χ 

                      Εταιρία  Α                

                                              Ι 

                                            

                                              Χ 

 

 

Αν το παίγνιο παιχτεί μια μόνο φορά, όπως έχουμε δει, υπάρχει ένα μόνο σημείο 

ισορροπίας  Nash, αυτό στο κελί δ. Τι θα γίνει όμως αν το παιγνίδι παιχτεί και άλλα έτη 

και η Α σπάσει τη συνεργασία; Τα αποτελέσματα μας δίνονται στον παρακάτω πίνακα, 

 

 

 

50, 50 

α 

0, 99 

γ 

99, 0 

β 

0, 0 

δ 
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(β) 

Ενέργεια/Χρόνος 1οέτος 2οέτος Επόμενα έτη 

Συνεργασία 50,50 50,50 50,50 

Όχι συνεργασία 99,0 0,0 0,0 

 

Τα κέρδη από το 2οέτος και έπειτα είναι αβέβαια, αφού η πιθανότητα να συνεχιστεί το 

παιγνίδι είναι ίση με p. Άρα τα κέρδη κάθε εταιρίας με συνεργασία είναι ίσα με $50x 

(1/1-p) με 0<p<1. Αν p είναι τείνει στο 1 τότε η πιθανότητα για συνεργασία κάθε χρόνο 

θα είναι υψηλή και τα κέρδη θα είναι μόνιμα $50. Αν αντίθετα το p τείνει στο μηδέν, 

τότε δε θα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για συνεργασία και τα κέρδη θα είναι μια φορά 

$99 και έπειτα ίσα με $0. Άρα σε παίγνια που είναι επαναλαμβανόμενα σε ακαθόριστο 

χρόνο συμφέρει τις εταιρίες να συνεργαστούν, αφού $50x(1/1-p)>$99, όταν το p είναι 

τείνει στο 1123. 

 

Ο Kretschmer, τόνισε ότι η θέληση για συνεργασία μεταξύ των παικτών στο δίλλημα 

του φυλακισμένου εξαρτάται από πέντε βασικούς παραμέτρους.  

 

• Πρώτον, το παιγνίδι να μην έχει πεπερασμένο τέλος. 

 

• Δεύτερον, η θέληση για συνεργασία εξαρτάται από το πλήθος των 

ανταγωνιστών, όσο περισσότεροι είναι οι ανταγωνιστές τόσο λιγότερη είναι η 

θέληση για συνεργασία. Στο παράδειγμα μας το κέρδος της μια περιόδου ήταν 

$50 για τον καθένα. Αν ο αριθμός των ανταγωνιστών ήταν για παράδειγμα 10, 

τότε το κέρδος για τον καθένα θα ισούταν $10 την κάθε περίοδο και άρα θα 

ήταν πιο πιθανό να μπει κάποιος στον πειρασμό να σπάσει τη συνεργασία, αφού 

στην περίπτωση αυτή το κέρδος της μια περιόδου θα ήταν $99. 

 

• Τρίτον, το πώς αξιολογεί η κάθε εταιρία το μέλλον σε σχέση με το παρόν. Αν πχ 

το επιτόκιο στη αγορά είναι υψηλό, τότε συμφέρει στην εταιρία να σπάσει τη 

συνεργασία και τα κέρδη που θα αποκομίσει από τον πρώτο χρόνο να τα 

επενδύσει σε κάποια άλλη δραστηριότητα. Άρα, όσο μικρότερο είναι το 

επιτόκιο τόσο μεγαλώνει και η θέληση για συνεργασία. 50 x 1/1-[p x (1/(1+i)] 
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• Τέταρτον, το μέγεθος της τιμωρίας. Όσο πιο σκληρά είναι τα αντίποινα τόσο πιο 

πιθανό είναι να ευδοκιμήσει η συνεργασία124.  

 

7.6. Η ρήτρα της ίσης αντιμετώπισης του πιο ευνοημένου πελάτη 

 

Ο Mansfield (1996), αναφέρει ότι πολλές μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όπως η General 

Electric και η Westinghouse έχουν υιοθετήσει τέτοιου είδους ρήτρες μεταξύ τους. Με  

τη ρήτρα αυτήν, οι εταιρίες συμφωνούν μεταξύ τους, ότι θα συνομολογούν με τους 

πελάτες τους, ότι αν αυτές ρίξουν την τιμή του εμπορεύματος σε κάποια μελλοντική 

συναλλαγή τότε σε αυτούς θα επιστραφεί το υπερβάλλον ποσό. Η ρήτρα αυτή και άλλες 

παρόμοιες αποτελούν τεχνάσματα έτσι ώστε να αποφεύγουν οι εταιρίες να ρίχνουν τις 

τιμές τους125. 

 

7.7. Τα δέντρα λήψης αποφάσεων για την επιλογή της βέλτιστης εναλλακτικής λύσης 

 

Τα δέντρα λήψης αποφάσεων αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του 

διαπραγματευτή προκειμένου αυτός να αναλύσει τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις, τόσο 

για να επιλύσει θέματα συγκρούσεων, όσο και για να επιλέξει την καλύτερη δυνατή 

συμφωνία. Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω θα επιλέξουμε ένα παράδειγμα 

βασισμένο στην αναφορά του Siedel (2014). 

 

Δεδομένα 

 

 Έστω ότι μια εταιρία Α έχει να εισπράξει από έναν πελάτη της, την εταιρία Β, το ποσό 

των $3.2Μ. Η εταιρία Β λόγω των έντονων οικονομικών της προβλημάτων, προτείνει  

στην Α να έρθουν σε συμβιβασμό και τελικά να της πληρώσει το ποσό των $1.5Μ. Η 

εταιρία Α έχει να αποφασίσει είτε να κινηθεί νομικά εναντίον της είτε να δεχτεί το 

συμβιβασμό. Οι νομικοί της σύμβουλοι την πληροφόρησαν ότι με βάση προηγούμενες 

δικαστικές αποφάσεις έχει 50% να κερδίσει δικαστικά την υπόθεση. Παράλληλα, τα 

έξοδα της δίκης ανέρχονται στο ποσό των $500Κ. 

 

Λύση 

 

Παράδειγμα 7.7. Τα δέντρα λήψης αποφάσεων για την επιλογή της βέλτιστης 

εναλλακτικής λύσης 
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Η γραφική απεικόνιση της υπόθεσης δίνεται από το παρακάτω δέντρο 

 

                                                                      ΝΙΚΗ 

                           ΔΙΚΗ               0.5                                      $3.2Μ 

                                                                                         

                                                    0.5                                    - $500Κ                                         
                                                                       ΗΤΤΑ                          
                                                                                              $1.5Μ 

                           ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 

 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ανάστροφη επαγωγής, αν η εταιρία Α προχωρήσει σε 

δίκη, έχει 50% να κερδίσει και 50% να χάσει. Υπολογίζοντας στο σταθμισμένο μέσο 

όρο (3.200.000x0.5)+(-500.000x0.5)=1.350.000.  

Από το αποτέλεσμα αυτό διαπιστώνουμε ότι συμφέρον της εταιρίας Α είναι να δεχτεί 

το συμβιβασμό αφού 1.5Μ>1.35Μ 126. 
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ΜΕΡΟΣ 5Ο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

8.1. Συμπεράσματα. 

 

Στην παραπάνω εργασία έγινε μια θεωρητική προσέγγιση της εμπορικής  

διαπραγμάτευσης  μέσω της φιλοσοφία Win-Win και αναλύθηκε πώς αυτή λειτουργεί 

σε ένα διευρυμένο διεθνές πλαίσιο. Προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε την έννοια της 

διαπραγμάτευσης μέσω μια ευρύτερης οπτικής  ξεκινώντας από το πώς αυτή λειτουργεί  

σε ένα γενικό πλαίσιο αναφορών και πως αυτή μπορεί να εξειδικευτεί ειδικότερα στην 

επιχειρηματική λογική. Αυτή η έννοια της λογικής είναι και το πιο καθοριστικό σημείο 

μιας Win-Win διαπραγμάτευσης. Ένας ικανός διαπραγματευτής πρέπει να είναι τόσο 

συστηματικός, που να μπορεί να ενσωματώνει στη μεθοδολογία του όλες τις  

παραμέτρους εκείνες που μπορούν να επηρεάσουν τη διαπραγματευτική διαδικασία 

έτσι ώστε η συμφωνία να παραμένει ενεργή και μετά το τέλος των τυπικών 

διαπραγματεύσεων. Τελικά, οι πιο επιτυχημένοι επιχειρηματίες, όπως άλλωστε 

αναφέρει και ο Foster (1992), δεν είναι αυτοί που έχουν απομνημονεύσει αναρίθμητους 

κανόνες “των πρέπει και δεν πρέπει” αλλά αυτοί που έχουν αναπτύξει αντιλήψεις, 

ικανότητες και συμπεριφορές μέσα από ένα ευρύτερο πρίσμα οπτικής και διαίσθησης 

του παγκόσμιου περιβάλλοντος127. Αυτοί που μετατρέπουν τα εμπόδια σε ευκαιρίες, 

είναι ακέραιοι στη συμπεριφορά τους, υπερασπίζονται τα συμφέροντα τους 

μεριμνώντας όμως και για τα συμφέροντα των άλλων, χειρίζονται στρατηγικά τη 

διαφορετικότητα και την κάνουν διαπραγματευτικό όπλο. Συνεργάζονται και 

δημιουργούν σχέσεις. Όπως ανάφερε ο Salacuse (2003, σ.3), το κλειδί μιας 

επιτυχημένης διαπραγμάτευσης βρίσκεται στη φράση “…Φτιάξε σχέσεις, διαχειρίσου 

σχέσεις, διόρθωσε σχέσεις…”128. 

 

8.2. Το μέλλον της διαπραγμάτευσης 

 

Όσο εξελίσσεται η διεθνής δραστηριότητα των επιχειρήσεων, τόσο περισσότερο ο 

τομέας του εμπορίου και της επένδυσης μεταβάλλεται. Η επιχειρηματική αξία αλλάζει 

μορφή, οι συναλλαγές αλλάζουν τύπο, το εμπορεύσιμο προϊόν αλλάζει στο είδος του. 

Όλο και περισσότερο τα θέματα προς διαπραγμάτευση πληθαίνουν και απαιτούν 
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εξειδικευμένη γνώση και ιδιαίτερη αντίληψη. Παράλληλα στα χρόνια της παγκόσμιας 

ύφεσης ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών μεγεθύνεται και η κάθε επιχείρηση 

προσπαθεί να πιαστεί από τα μαλλιά της προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει.  

Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι διαπραγματεύσεις χρειάζονται τη συνδρομή ενός 

τρίτου μέρους, ενός εξειδικευμένου διαμεσολαβητή, που θα αποτελεί το τρίτο κανάλι 

της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Το άτομο ή την ομάδα ατόμων, που θα 

απορροφούν την ένταση, θα μεταφέρουν τη φιλοσοφία Win-Win στα 

αντισυμβαλλόμενα μέρη και θα  μετατρέπουν τον ανταγωνισμό σε συνεργασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. what-when-how,In Depth Tutorials and Information 

Available at:  

http://what-when-how.com/social-sciences/leisure-social-science/ (September 4 2014) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

2. Fells Ray (2009), Effective Negotiation, New York:  Cambridge University Press, σ.3 

 

3. Cellich Claude & Jain C. Subhash (2004), Global Business Negotiations: A Practical 

Guide, Thomson/South-Western, σ. 1 

 

4. Siedel George (2014), Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills, Unit 1 

“Should I negotiate? ”, University of Michigan, Coursera.org 

Available at:  

https://class.coursera.org/successfulnegotiation-001 (September 5 2014) 

 

5. Thompson Leigh (2011), The Mind and Heart of the Negotiator, 5th Edition, New 

Jersey: Pearson Prentice Hall, σ. 29-30 

 

6. Hays Andrew (2014), Negotiation and Conflict Resolution, Module 1 “Should I 

negotiate? ” Open Universities Australia, Open2study.com 

Available at:  

 https://www.open2study.com/courses/negotiation-and-conflict-resolution) (August 17 

2014) 

 

7. Goldwich David (2010), Win-Win Negotiations Developing The Mindset, Skills And 

Bevaviours Of Win-Win Negotiators, Marshall Cavendish Business, σ. 5-6 

http://what-when-how.com/social-sciences/leisure-social-science/�
https://class.coursera.org/successfulnegotiation-001/�
https://class.coursera.org/successfulnegotiation-001�
https://www.open2study.com/courses/negotiation-and-conflict-resolution�


69 
 

8. Heywood Andrew (2006), Εισαγωγή στην πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, σ. 30-

31 

 

9. Zartman I. William (2008), Negotiation and Conflict Management Essays on theory 

and practice,  London; New York: Routledge, σ. 20-26 

 

10. Salacuse W. Jeswald (2003), The Global Negotiator: Making, Managing, and 

Mending Deals Around the World in the Twenty-First Century, New York: Palgrave 

MacMillan, σ. 8 

 

11.Goldwich David (2010), Win-Win Negotiations Developing The Mindset, Skills 

And Bevaviours Of Win-Win Negotiators, Marshall Cavendish Business, σ. 5-6 

 

12.Raiffa Howard, Richardson John & Μetcalfe David, Negotiation Analysis, 

Cambridge: The Belknap Press of Harvand University Press, 2002, σελ. 15-16 

 

13.Salacuse W. Jeswald (2003), The Global Negotiator: Making, Managing, and 

Mending Deals Around the World in the Twenty-First Century, New York: Palgrave 

MacMillan, σ. 18-20 

 

14.Φίλιος Φ. Παύλος ( 2007),  Ενοχικό δίκαιο, Ειδικό Μέρος α τόμος, 7η 
 Έκδοση, 

Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 62-65, 83 

 

15.Γεωργιάδης Κ. Αστέριος (1993), Ενοχικό Δίκαιο Ι, γενικό μέρος τόμος α, 2η 

Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 163-169 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

16.Γιαννοπούλου Ζωή, Καλτσάκη Έλενα, Παπαδογεωργάκη Νανά (2012). Ο ρόλος του 

Διαμεσολαβητή, Εκπαιδευτικό υλικό υποψηφίων διαπραγματευτών από το σεμινάριο 

διαπραγμάτευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όμιλος ADR group UK 

(MODULE I), σ. 8-12  

 

17.Rummel J. Rudolf, Understanding Conflict and War: VOL. 2: THE CONFLICT 

HELIX Chapter 29. The Process Of Conflict  



70 
 

 Available at:  

https://www.hawaii.edu/powerkills/TCH.CHAP29.HTM (January 5 2015) 

 

18.Hays Andrew (2014), Negotiation and Conflict Resolution, Module 1 “Explore 

different negotiation styles”, Open Universities Australia, Open2study.com 

Available at:   

https://www.open2study.com/courses/negotiation-and-conflict-resolution) (August 18 

2014) 

 

19.Wight Martin (1998), Διεθνής Θεωρία, τα τρία ρεύματα της σκέψης, Aθήνα: 

Εκδόσεις Ποιότητα, σ. 31-32 

 

20.Coleman Janet (2006), Ιστορία της πολιτικής σκέψης, από το Μεσαίωνα έως την 

Αναγέννηση, τόμος β, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κριτική σ. 499-500 

 

21.Αγγελίδης Μανόλης-Γκιούρας Θανάσης (2005), Θεωρίες της πολιτικής και του 

κράτους,(μετάφραση), Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Εκδόσεις Σαββάλας, σ. 14-

19 

 

22.Evans Eric (1998), Mastering Negotiations: Key Skills in Ensuring Profitable and 

Successful Negotiations, London: Thorogood Ltd, σ.21-24 

 

23.Bazerman H. Max & Don A. Moore (2009), Judgment in Managerial Decision 

Making, New Jersey:John Wiley & Sons, Inc. Willey, σ. 18-21 

 

24.Hays Andrew (2014), Negotiation and Conflict Resolution, Module 1 Thinking 

errors in Negotiations #2”,  Open Universities Australia, Open2study.com 

Available at:  

 https://www.open2study.com/courses/negotiation-and-conflict-resolution (August 20 

2014) 

 

25.Epley Nicholas and Gilovich Thomas (2006), Research Article The Anchoring and 

Adjustment Heuristic, Why the Adjustments Are Insufficient, Volume 17—Number 4 

2006, Association for Psychological Science. 

Available at: 

https://www.hawaii.edu/powerkills/TCH.CHAP29.HTM�
https://www.open2study.com/courses/negotiation-and-conflict-resolution�
https://www.open2study.com/courses/negotiation-and-conflict-resolution�


71 
 

http://www.psychologicalscience.org/pdf/onlyhuman/anchor_adjustment.pdf?q=perspec

tive-taking-as-egocentric-anchoring-and-adj (December 22 2014) 

 

26.Siedel George (2014), Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills, Unit 2 

“Psychological Tools: Anchoring” University of Michigan, Coursera.org 

Available at: 

 https://class.coursera.org/successfulnegotiation-001 (September 5 2014) 

 

27.Hays Andrew (2014), Negotiation and Conflict Resolution, Week 1 “Thinking Errors 

in Negotiation #3” Open Universities Australia, Open2study.com 

Available at: 

 https://www.open2study.com/courses/negotiation-and-conflict-resolution) (September 

23 2014) 

 

28.Bazerman H. Max & Don A. Moore (2009), Judgment in Managerial Decision 

Making, New Jersey:John Wiley & Sons, Inc. Willey, σ. 169-171 

 

29. Querrey Lisa (2014), Small business by Demand Media, The Disadvantages of 

Being Overconfident During Negotiation,  

Available at:  

http://smallbusiness.chron.com/disadvantages-being-overconfident-during-negotiation-

77632.html (January 2 2015)  

 

30.Hammond S. John , Keeney L. Ralph , and Raiffa Howard (2006), The hidden traps 

in decision-making, Harvard Business Review, (January) 

Available at:  

https://hbr.org/2006/01/the-hidden-traps-in-decision-making (December 20 2014) 

 

31.Ku Gillian, Malhotra Deepak and  Murnighan J. Keith (2008), When winning is 

everything Harvard Business Review,(May 5) 

 Available at: 

 https://hbr.org/2008/05/when-winning-is-everything (December 20 2014) 

 

32.Whitbourne Susan Krauss (2010), In-groups, out-groups, and the psychology of 

crowds, Psychology Today, (December 7) 

http://www.psychologicalscience.org/pdf/onlyhuman/anchor_adjustment.pdf?q=perspective-taking-as-egocentric-anchoring-and-adj�
http://www.psychologicalscience.org/pdf/onlyhuman/anchor_adjustment.pdf?q=perspective-taking-as-egocentric-anchoring-and-adj�
https://class.coursera.org/successfulnegotiation-001/�
https://class.coursera.org/successfulnegotiation-001�
https://www.open2study.com/courses/negotiation-and-conflict-resolution�
http://smallbusiness.chron.com/disadvantages-being-overconfident-during-negotiation-77632.html�
http://smallbusiness.chron.com/disadvantages-being-overconfident-during-negotiation-77632.html�
https://hbr.org/2006/01/the-hidden-traps-in-decision-making�
https://hbr.org/2008/05/when-winning-is-everything�


72 
 

Available at:  

http://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201012/in-groups-out-

groups-and-the-psychology-crowds (December 20 2014) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

33.Ghaurι N. Pervez (2003), International Business Negotiations and Management, 2nd 

edition Oxford: Pergamon Elsevier Ltd, σ. 3 

 

34.Kochan, T. A. and Lipsky, D. B. (2003). Conceptual foundations: Walton and Mc 

Kersie's sub processes of negotiations [Electronic version]. In T. A. Kochan & D. B. 

Lipsky (Eds.), Negotiations and change: From the workplace to society. Ithaca, NY: 

ILR Press, 15-19 

Available at: 

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1800&context=article

s  (November 18 2014) 

 

35.Armstrong Gary & Kotler Philip (2009), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, 9η Έκδοση 

Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σ. 667-670 

 

36.Salacuse W. Jeswald (2003), The Global Negotiator: Making, Managing, and 

Mending Deals Around the World in the Twenty-First Century, New York: Palgrave 

MacMillan, σ. 73-77 

 

37.Armstrong Gary & Kotler Philip (2009), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, 9η Έκδοση 

Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σ. 675-676 

 

38.Πουρναράκης Ευθύμιος (1996), Διεθνής Οικονομική, μια εισαγωγική προσέγγιση, 

Αθήνα: Εκδόσεις Ιδιωτική, σ. 308-311 

 

39.Κουλουμπής Θεόδωρος (1995), Διεθνείς Σχέσεις Εξουσία και Δικαιοσύνη, Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαζήσης, σ. 323-324 

 

40.Milner V. Helen, Rosendorff B. Peter and Mansfield D. Edward (2003), International 

Trade and Domestic Politics: The Domestic Sources of International Trade Agreements 

http://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201012/in-groups-out-groups-and-the-psychology-crowds�
http://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201012/in-groups-out-groups-and-the-psychology-crowds�
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1800&context=articles�
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1800&context=articles�


73 
 

and Institutions, Chapter in Eyal Benvenisti and Moshe Hirsch, eds. The Role of Norms 

and Institutions in International Cooperation in Trade and Environmental Issues. NY: 

Cambridge University Press, forthcoming, 16-35 

Available at: 

file:///C:/Users/HP/Downloads/SSRN-id1007296%20(7).pdf) (October 10 2014) 

 

41.Salacuse W. Jeswald (2003), The Global Negotiator: Making, Managing, and 

Mending Deals Around the World in the Twenty-First Century, New York: Palgrave 

MacMillan, σ. 73-76 

 

42. ο.π. σ.117-119 

 

43. Giddens Anthony (2002), Κοινωνιολογία, Αθήνα: Gutenberg, σ. 74-77 

 

44.Lewicki Roy, David Sauders, Bruse Barton & John Minton (2003), Negotiations, 4th 

edition, New York: Mc Graw-Hills Company, σ. 413 

 

45.Foster A. Dean (1992), Bargaining Across Borders, How to Negotiate 

Business Successfully Anywhere in the World, New York: McGraw-Hill, σ. 272 

 

46.Lewicki Roy, David Sauders, Bruse Barton & John Minton (2003), Negotiations, 4th 

edition, New York: Mc Graw-Hills Company, σ. 413-414 

 

47.Gesteland R. Richard 2002, Cross-Cultural Business Behavior Marketing, 

Negotiating, Sourcing and Managing Across Cultures, 3nd edition, Copenhagen: 

Copenhagen Business School Press, σ. 15-19 

 

48.Lewicki Roy, David Sauders, Bruse Barton & John Minton (2003), Negotiations, 4th 

edition, New York: Mc Graw-Hills Company, σ. 413-414 

 

49.Sebenis.J.K., and Qian.C.J. (2008), Cultural Notes on Chinese Negotiating 

Behaviour Harvand Business School, (December 24 2008), σ. 3-6 

Available at: 

http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/09-076.pdf  (December 8 2014) 

 

http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/09-076.pdf�


74 
 

50. ο.π. σ. 4 

 

51.Salacuse W. Jeswald (2003), The Global Negotiator: Making, Managing, and 

Mending Deals Around the World in the Twenty-First Century, New York: Palgrave 

MacMillan, σ. 97 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

52.Ghaurι N. Pervez (2003), International Business Negotiations and Management, 2nd 

edition Oxford: Pergamon Elsevier Ltd, σ. 4 

 

53.Fisher Roger, Ury William & Patton Bruce (1991), Getting to YES: Negotiating 

Agreement Without Giving In, 2nd edition, New York: Penguin Group, σ.23-35 

 

54.Laubach Chris, Negotiating a gain-gain agreement. Healthcare Executive Magazine, 

1997, (January) 

Available at: 

http://www.highbeam.com/doc/1P3-10591765.html (July 16 2014) 

 

55.Covey R. Stephen, The Seven Habits Of Highly Effective People (1989), Franklin 

Covey Co, σ. 87-111 

 

56. ο.π. σ. 15-33 

 

57.Siedel George (2014), Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills, Unit 2 

“Psychological Tools: Reciprocation, Contrast Principle, and Big Picture Perspective”, 

University of Michigan, Coursera.org 

Available at: 

https://class.coursera.org/successfulnegotiation-001 (September 8 2014) 

 

58. Μπουραντάς Δημήτρης (2001), Μάνατζμεντ, Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου, σ. 428 

 

59. ο.π. σ. 429-454 

 

http://www.highbeam.com/doc/1P3-10591765.html�
https://class.coursera.org/successfulnegotiation-001/�
https://class.coursera.org/successfulnegotiation-001�


75 
 

60.Ghaurι N. Pervez (2003), International Business Negotiations and Management,  2nd 

edition Oxford: Pergamon Elsevier Ltd, σ. 461 

 

61.ο.π. σ. 462-464 

 

62. ο.π.σ.  464-466 

 

63.Salacuse W. Jeswald (2003), The Global Negotiator: Making, Managing, and 

Mending Deals Around the World in the Twenty-First Century, New York: Palgrave 

MacMillan, σ. 110 

 

64 ο.π. σ.111, 119-122 

 

65. ο.π. σ. 111 

 

66.Harvey Bop (2008) , Tork & Grunt's Guide to Effective Negotiations Paperback, 

London: Marshall Cavendish Limited, σ.64-68 

 

67.Salacuse W. Jeswald (2003), The Global Negotiator: Making, Managing, and 

Mending Deals Around the World in the Twenty-First Century, New York: Palgrave 

MacMillan, σ. 112-115 

 

68.ο.π. σ. 78 

 

69. ο.π. σ. 77-85 

 

70.Fisher Roger, Ury William & Patton Bruce (1991), Getting to YES: Negotiating 

Agreement Without Giving In, 2nd edition, New York: Penguin Group, σ. 51-58 

 

71.Ghaurι N. Pervez (2003), International Business Negotiations and Management,  2nd 

edition Oxford: Pergamon Elsevier Ltd, σ. 468 

 

72.Acuff L. Franklin (2008), How to Negotiate Anything with Anyone Anywhere 

Around the World, 3nd edition, New York: AMACOM American Management 

Association, σ. 65-68 



76 
 

 

73.Hays Andrew (2014), Negotiation and Conflict Resolution, , Week 1 “Thinking 

Errors in Negotiation #3, Open Universities Australia, Open2study.com 

Available at: 

 https://www.open2study.com/courses/negotiation-and-conflict-resolution  

(September 23 2014) 

 

74.Shapiro P. Benson and Posner S. Ronald (2007), Επιτυγχάνοντας τη μείζονα 

πώληση, Harvand Business Review, Marketing Week, (May 28 2007). Εκπαιδευτικό 

υλικό. σε έγγραφη μορφή, από τις παραδόσεις του Γεωργάκα Κωνσταντίνου στο 

μάθημα “Διοίκηση πωλήσεων”, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (MBA executive)  

 

75.Schultz Mike & Doerr John (2011) What Sales Winners Do Differently, The 

surprising differences between sellers who win the sale and the second-place finishers, 

RAIN Group, 2011 

Available at: 

http://www.rainsalestraining.com/?LinkServID=059C80D7-DDD7-3C91-

A466DE06DB398F0B (November 16 2014) 

 

76.Shapiro P. Benson and Posner S. Ronald (2007), Επιτυγχάνοντας τη μείζονα 

πώληση, Harvand Business Review, Marketing Week, (May 28 2007). Εκπαιδευτικό 

υλικό. σε έγγραφη μορφή, από τις παραδόσεις του Γεωργάκα Κωνσταντίνου στο 

μάθημα “Διοίκηση πωλήσεων”, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (MBA executive) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

77.Κορνηλάκης K. Πάνος, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη: 2002, σελ. 109 

 

78.Winder Miguel García (2007), AGRIBUSINESS SERIES Export Handbooks 

International Trade Contracts A Practical Guide for Exporters, Inter-American Institute 

for Cooperation on Agriculture (IICA). σ.9 

Available at: 

http://www.iberglobal.com/files/International_trade_contracts.pdf  (October 17 2014) 

 

https://www.open2study.com/courses/negotiation-and-conflict-resolution�
http://www.rainsalestraining.com/?LinkServID=059C80D7-DDD7-3C91-A466DE06DB398F0B�
http://www.rainsalestraining.com/?LinkServID=059C80D7-DDD7-3C91-A466DE06DB398F0B�
http://www.iberglobal.com/files/International_trade_contracts.pdf�


77 
 

79.Αγαλοπούλου Χ. Πηνελόπη (2003), Βασικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Αθήνα-

Κομοτηνή: Εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 118 

 

80.Winder Miguel García (2007), AGRIBUSINESS SERIES Export Handbooks 

International Trade Contracts A Practical Guide for Exporters, Inter-American Institute 

for Cooperation on Agriculture (IICA). σ. 11-13 

Available at: 

http://www.iberglobal.com/files/International_trade_contracts.pdf  (October 17 2014) 

 

81.Γεωργιάδης Κ. Αστέριος (1993), Ενοχικό Δίκαιο Ι, γενικό μέρος τόμος α, 2η 

Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 163-169 

 

82.Winder Miguel García (2007), AGRIBUSINESS SERIES Export Handbooks 

International Trade Contracts A Practical Guide for Exporters, Inter-American Institute 

for Cooperation on Agriculture (IICA). σ. 11-13 

Available at: 

http://www.iberglobal.com/files/International_trade_contracts.pdf  (October 17 2014) 

 

83.Αγαλοπούλου Χ. Πηνελόπη (2003), Βασικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Αθήνα-

Κομοτηνή: Εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 314-315 

 

84.Κεραμεύς Δ. Κωνσταντίνος (1986), Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, γενικό μέρος, 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, σ.14-15 

 

85.Μαρίνος Δ. Μιχαήλ-Θεόδωρος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός (2002), Αθήνα-Κομοτηνή: 

Εκδόσεις Σάκκουλα, σ.196-198 

 

86.Winder Miguel García (2007), AGRIBUSINESS SERIES Export Handbooks 

International Trade Contracts A Practical Guide for Exporters, Inter-American Institute 

for Cooperation on Agriculture (IICA). σ. 11-13 

Available at: 

http://www.iberglobal.com/files/International_trade_contracts.pdf  (October 17 2014) 

 

87. ο.π. σ. 15-21 

 

http://www.iberglobal.com/files/International_trade_contracts.pdf�
http://www.iberglobal.com/files/International_trade_contracts.pdf�
http://www.iberglobal.com/files/International_trade_contracts.pdf�


78 
 

88.Ψυχομάνης Δ. Σπύρος (2001), Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων, 

5η Έκδοση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 74-76 

 

89.Salacuse W. Jeswald (2003), The Global Negotiator: Making, Managing, and 

Mending Deals Around the World in the Twenty-First Century, New York: Palgrave 

MacMillan, σ. 172 

 

90.Βασιλείου, Δημήτριος και Ηρειώτης Νικόλαος (2009), Ανάλυση επενδύσεων και 

διαχείριση χαρτοφυλακίου, Αθήνα: Εκδόσεις Rosili, σ. 537 

 

91. ο.π. σ. 534-538 

 

92.Τσακλάγκανος Α. Άγγελος (2006), Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση επενδύσεων 

τόμος γ, 2η Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη, σ. 250 

 

93 ο.π. σ. 249-260 

 

94.Βασιλείου, Δημήτριος και Ηρειώτης Νικόλαος (2009), Ανάλυση επενδύσεων και 

διαχείριση χαρτοφυλακίου, Αθήνα: Εκδόσεις Rosili, σ. 261-263 

 

95.Salacuse W. Jeswald (2003), The Global Negotiator: Making, Managing, and 

Mending Deals Around the World in the Twenty-First Century, New York: Palgrave 

MacMillan, σ. 174 

 

96.Βασιλείου Δημήτριος και Ηρειώτης Νικόλαος (2008), Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση, Αθήνα: Εκδόσεις Rosili, σ. 492-495 

 

97.Γκλαβίνης Παναγιώτης (2009), Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Γενικές Αρχές , Διεθνές 

Εμπόριο, Ξένες Επενδύσεις, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 15-17 

 

98.ο.π. σ. 350 

 



79 
 

99.Αρχοντάκη Ασπασία-Simsive Paata (2013), Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού 

Δικαίου, Νομικό περιοδικό του Κέντρου Διεθνούς και Οικονομικού Δικαίου-

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τόμος 33, 2013, σελ 281-289 

 

100.Γκλαβίνης Παναγιώτης (2009), Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Γενικές 

Αρχές , Διεθνές Εμπόριο, Ξένες Επενδύσεις, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Σάκκουλα, σ. 355-370 

 

101.ο.π  σ. 370, 688 

 

102.Schill Stephan W. (2009), The Multilaterization of International Investment Law 

(Cambridge International Trade and Economic Law) New York: Cambridge University 

Press, New York, σ. 70-87 

 

103.Γκλαβίνης Παναγιώτης (2009), Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Γενικές 

Αρχές , Διεθνές Εμπόριο, Ξένες Επενδύσεις, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Σάκκουλα, σ. 483 

 

104. ο.π. σ. 668-670 

 

105. ο.π. σ. 691 

 

106. ο.π. σ.  692-693 

 

107. ο.π. σ. 712-716 

 

108. ο.π. σ. 617 

 

109. ο.π. σ. 592-593 

 

110.Salacuse W. Jeswald (2003), The Global Negotiator: Making, Managing, and 

Mending Deals Around the World in the Twenty-First Century, New York: Palgrave 

MacMillan, σ. 287-289 

 



80 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

111.Ηρακλείδης Αλέξης (2005), Η Διεθνής Κοινωνία και οι Θεωρίες των Διεθνών 

Σχέσεων, μια κριτική περιδιάβαση, 3η Έκδοση, Αθήνα: Ι. Σιδέρης σ. 274-279 

 

112. Fells Ray (2009), Effective Negotiation, New York:  Cambridge University Press, 

σ.3, 85-88 

 

113.Γιαννοπούλου Ζωή, Καλτσάκη Έλενα, Παπαδογεωργάκη Νανά (2012). Ο ρόλος 

του Διαμεσολαβητή, Εκπαιδευτικό υλικό υποψηφίων διαπραγματευτών από το 

σεμινάριο διαπραγμάτευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όμιλος ADR 

group UK (MODULE I), σ. 24 

 

114.Γιαννοπούλου Ζωή, Καλτσάκη Έλενα, Παπαδογεωργάκη Νανά (2012). Το 

εγχειρίδιο του Διαμεσολαβητή, Εκπαιδευτικό υλικό υποψηφίων διαπραγματευτών από 

το σεμινάριο διαπραγμάτευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όμιλος ADR 

group UK (MODULE I), σ. 4-5 

 

115. ο.π. σ. 5-6 

 

116.Ηρακλείδης Αλέξης (2005), Η Διεθνής Κοινωνία και οι Θεωρίες των Διεθνών 

Σχέσεων, μια κριτική περιδιάβαση, 3η Έκδοση, Αθήνα: Ι. Σιδέρης σ. 279-293 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

117 Jackson O. Matthew, Leyton-Brown Kevin, Shoham Yoav (2014), Game Theory, 

Week 1 “Defining Games”, Stanford University, Coursera.org 

Available at: 

 https://class.coursera.org/gametheory-003/lecture (December 10 2014) 

 

118.Osborne J. Martin (2004), Εισαγωγή στη Θεωρία παιγνίων, Αθήνα: Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος, σ.46-48 

 

119. ο.π. σ. 54-58 

https://class.coursera.org/gametheory-003/lecture�


81 
 

 

120.Jackson O. Matthew, Leyton-Brown Kevin, Shoham Yoav (2014), Game Theory, 

Week 1 “Pareto Optimality” Stanford University, Coursera.org 

Available at: 

 https://class.coursera.org/gametheory-003/lecture (December 10 2014) 

121. Axelord Robert, The Evolution of Cooperation, Basic Books, Inc., Publishers New 

York, 1984, σελ 124-126 

 

122. ο.π. σ. 175 

 

123.Kretschmer Tobias (2014), Competitive Strategy, Ludwig-Maximilians-Universität 

München (LMU), Lesson 2.3 “Infinite Repetition” Coursera.org 

 Available at: 

 https://www.coursera.org/learn/competitivestrategy (July 18 2014) 

 

124.Kretschmer Tobias (2014), Competitive Strategy, Ludwig-Maximilians-Universität 

München (LMU), Lesson 2.3 “Factors Influencing Cooperation” Coursera.org 

 Available at: 

 https://www.coursera.org/learn/competitivestrategy (July 18 2014) 

 

125.Mansfield Edwin, Managerial Economics, Theory, Applications and Cases, 3η 

Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου-Αθήνα,1996, σελ 469-471 

 

126. Siedel George (2014), Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills, Unit 

1 “Using Decision Trees to Complete Your BATNA Analysis”, University of Michigan, 

Coursera.org 

Available at: 

https://class.coursera.org/successfulnegotiation-001 (September 16 2014) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

127.Ghaurι N. Pervez (2003), International Business Negotiations and Management,  

2nd edition Oxford: Pergamon Elsevier Ltd, σ. 465 

 

https://class.coursera.org/gametheory-003/lecture�
https://www.coursera.org/learn/competitivestrategy�
https://www.coursera.org/learn/competitivestrategy�
https://class.coursera.org/successfulnegotiation-001/�
https://class.coursera.org/successfulnegotiation-001�


82 
 

128 Salacuse W. Jeswald (2003), The Global Negotiator: Making, Managing, and 

Mending Deals Around the World in the Twenty-First Century, New York: Palgrave 

MacMillan, σ. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

 

ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Shapiro P. Benson and Posner S. Ronald (2007), Επιτυγχάνοντας τη μείζονα 

πώληση, Harvand Business Review, Marketing Week, (May 28). Εκπαιδευτικό 

υλικό. σε έντυπη μορφή, από τις παραδόσεις του Γεωργάκα Κωνσταντίνου  στο 

μάθημα “Διοίκηση πωλήσεων”, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (MBA executive)  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• Αγαλοπούλου Χ. Πηνελόπη (2003), Βασικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Αθήνα-

Κομοτηνή: Εκδόσεις Σάκκουλα 

 

• Αγγελίδης Μανόλης -Γκιούρας Θανάσης (2005), Θεωρίες της πολιτικής και του 

κράτους,(μετάφραση), Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Εκδόσεις Σαββάλας 

 

• Αρχοντάκη Ασπασία-Simsive Paata (2013), Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού 

Δικαίου, Νομικό περιοδικό του Κέντρου Διεθνούς και Οικονομικού Δικαίου-

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τόμος 33, 2013, σελ 281-289 

 

• Βασιλείου Δημήτριος και Ηρειώτης Νικόλαος (2008), Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση, Αθήνα: Εκδόσεις Rosili 

 

• Βασιλείου, Δημήτριος και Ηρειώτης Νικόλαος (2009), Ανάλυση επενδύσεων 

και διαχείριση χαρτοφυλακίου, Αθήνα: Εκδόσεις Rosili 

 

• Γεωργιάδης Σ. Απόστολος (2007), Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Αθήνα-

Κομοτηνή: Εκδόσεις Σάκκουλα 

 

• Γεωργιάδης Κ. Αστέριος (1993), Ενοχικό Δίκαιο Ι, γενικό μέρος τόμος α, 2η 

Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα 

 
 



84 
 

• Γιαννοπούλου Ζωή, Καλτσάκη Έλενα, Παπαδογεωργάκη Νανά (2012). 

Μετάφραση εκπαιδευτικού υλικού υποψηφίων διαπραγματευτών από το 

σεμινάριο διαπραγμάτευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όμιλος 

ADR group UK 

 

• Γκλαβίνης Παναγιώτης (2009), Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Γενικές 

Αρχές , Διεθνές Εμπόριο, Ξένες Επενδύσεις, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Σάκκουλα 

 

• Ηρακλείδης Αλέξης (2005), Η Διεθνής Κοινωνία και οι Θεωρίες των Διεθνών 

Σχέσεων, μια κριτική περιδιάβαση, 3η Έκδοση, Αθήνα: Ι. Σιδέρης  

 

• Κεραμεύς Δ. Κωνσταντίνος (1986), Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, γενικό μέρος, 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα 

 
• Κορνηλάκης κ. Πάνος (2002), Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2002 

 

• Κουλουμπής Θεόδωρος (1995), Διεθνείς Σχέσεις Εξουσία και Δικαιοσύνη, 

Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης 

 

• Μαρίνος Δ. Μιχαήλ-Θεόδωρος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός (2002), Αθήνα-

Κομοτηνή: Εκδόσεις Σάκκουλα 

 

• Μπουραντάς Δημήτρης (2001), Μάνατζμεντ, Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου 

 

• Πουρναράκης Ευθύμιος (1996), Διεθνής Οικονομική, μια εισαγωγική 

προσέγγιση, Αθήνα Εκδόσεις Ιδιωτική 

 

• Τσακλάγκανος Α. Άγγελος (2006), Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση 

επενδύσεων τόμος γ, 2η Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη  

 

• Φίλιος Φ. Παύλος ( 2007),  Ενοχικό δίκαιο, Ειδικό Μέρος α τόμος, 7η 
 Έκδοση, 

Αθήνα-Κομοτηνή:Εκδόσεις Σάκκουλα 

 



85 
 

• Ψυχομάνης Δ. Σπύρος (2001), Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Τραπεζικών 

Συμβάσεων, 5η Έκδοση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα 

 

• Acuff L. Franklin (2008), How to Negotiate Anything with Anyone Anywhere 

Around the World, 3nd edition, New York: AMACOM American Management 

Association 

 

• Armstrong Gary & Kotler Philip (2009), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, 9η Έκδοση 

Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 

 

• Axelord Robert (1984), The Evolution of Cooperation, New York: Basic Books, 

Inc. Publishers New York 

 

• Bazerman H. Max & Don A. Moore (2009), Judgment in Managerial Decision 

Making, New Jersey:John Wiley & Sons, Inc. Willey 

 

•  Bazerman H. Max & Neale A.  Margaret (1992), Negotiating rationally. New 

York, NY: Free Press. 

 

• Cellich Claude & Jain C. Subhash (2004), Global Business Negotiations: A 

Practical Guide, Thomson/South-Western 

 

• Coleman Janet (2006), Ιστορία της πολιτικής σκέψης, από το Μεσαίωνα έως την 

Αναγέννηση, τόμος β, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κριτική 

 

• Covey R. Stephen, The Seven Habits Of Highly Effective People (1989), 

Franklin Covey Co 

 

• Evans Eric (1998), Mastering Negotiations: Key Skills in Ensuring Profitable 

and Successful Negotiations, London: Thorogood Ltd 

 

• Fells Ray (2009), Effective Negotiation, New York: Cambridge University Press 

 



86 
 

• Fisher Roger, Ury William & Patton Bruce (1991), Getting to YES: Negotiating 

Agreement Without Giving In, 2nd edition, New York: Penguin Group 

 

• Foster A. Dean (1992), Bargaining Across Borders, How to Negotiate 

Business Successfully Anywhere in the World, New York: McGraw-Hill 

 

• Gesteland R. Richard 2002, Cross-Cultural Business Behavior Marketing, 

Negotiating, Sourcing and Managing Across Cultures, 3nd edition, Copenhagen: 

Copenhagen Business School Press 

 

• Ghaurι N. Pervez (2003), International Business Negotiations and Management,  

2nd edition Oxford: Pergamon Elsevier Ltd 

 

• Giddens Anthony (2002), Κοινωνιολογία, Αθήνα: Gutenberg 

 

• Goldwich David (2010), Win-Win Negotiations Developing The Mindset, Skills 

And Bevaviours Of Win-Win Negotiators, Marshall Cavendish Business 

 

• Harvey Bop (2008) , Tork & Grunt's Guide to Effective Negotiations Paperback, 

London: Marshall Cavendish Limited 

 

• Heywood Andrew (2006), Εισαγωγή στην πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ 

 

• Lewicki Roy, David Sauders, Bruse Barton & John Minton (2003), 

Negotiations, 4th edition, New York: Mc Graw-Hills Company 

 

• Mansfield Edwin (1996), Managerial Economics, Theory, Applications and 

Cases, 3η Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου 

 

• Osborne J. Martin (2004), Εισαγωγή στη Θεωρία παιγνίων, Αθήνα: Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος 

 

• Raiffa Howard, Richardson John & Μetcalfe David, Negotiation Analysis, 

Cambridge: The Belknap Press of Harvand University Press, 2002 



87 
 

• Salacuse W. Jeswald (2003), The Global Negotiator: Making, Managing, and 

Mending Deals Around the World in the Twenty-First Century, New York: 

Palgrave MacMillan 

 

• Schill Stephan W. (2009), The Multilaterization of International Investment Law 

(Cambridge International Trade and Economic Law) New York: Cambridge 

University Press, New York 

 

• Thompson Leigh (2011), The Mind and Heart of the Negotiator, 5th Edition, 

New Jersey: Pearson Prentice Hall 

 

• Wight Martin (1998), Διεθνής Θεωρία, τα τρία ρεύματα της σκέψης, Aθήνα: 

Εκδόσεις Ποιότητα 

 

• Zartman I. William (2008), Negotiation and Conflict Management Essays on 

theory and practice,  London; New York: Routledge 

 

 

ΙΣΙΟΣΕΛΙΔΕΣ-ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• Epley Nicholas and Gilovich Thomas (2006), Research Article The Anchoring 

and Adjustment Heuristic, Why the Adjustments Are Insufficient, Volume 17—

Number 4 2006, Association for Psychological Science 

Available at: 

http://www.psychologicalscience.org/pdf/onlyhuman/anchor_adjustment.pdf?q=

perspective-taking-as-egocentric-anchoring-and-adj) 

 

• Kochan, T. A. and Lipsky, D. B. (2003). Conceptual foundations: Walton and 

Mc Kersie's sub processes of negotiations [Electronic version]. In T. A. Kochan 

& D. B. Lipsky (Eds.), Negotiations and change: From the workplace to society. 

Ithaca, NY: ILR Press, 15-19 

Available at: 

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1800&context

=articles 

http://www.psychologicalscience.org/pdf/onlyhuman/anchor_adjustment.pdf?q=perspective-taking-as-egocentric-anchoring-and-adj�
http://www.psychologicalscience.org/pdf/onlyhuman/anchor_adjustment.pdf?q=perspective-taking-as-egocentric-anchoring-and-adj�
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1800&context=articles�
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1800&context=articles�


88 
 

• Milner V. Helen, Rosendorff B. Peter and Mansfield D. Edward (2003), 

International Trade and Domestic Politics: The Domestic Sources of 

International Trade Agreements and Institutions, Chapter in Eyal Benvenisti and 

Moshe Hirsch, eds. The Role of Norms and Institutions in International 

Cooperation in Trade and Environmental Issues. NY: Cambridge University 

Press, forthcoming, 16-35 

Available at: 

file:///C:/Users/HP/Downloads/SSRN-id1007296%20(7).pdf) 

 

• Hammond S. John , Keeney L. Ralph , and Raiffa Howard (2006), The hidden 

traps in decision-making, Harvard Business Review, (January 2006) 

Available at: 

https://hbr.org/2006/01/the-hidden-traps-in-decision-making 

 

• Ku Gillian,  Malhotra Deepak and  Murnighan J. Keith (2008), When winning is 

everything Harvard Business Review,(May 5 2008) 

Available at: 

https://hbr.org/2008/05/when-winning-is-everything  

 

• Laubach Chris, Negotiating a gain-gain agreement.Healthcare Executive 

Magazine, 1997, (January 1997) 

Available at: 

http://www.highbeam.com/doc/1P3-10591765.html 

 

• Querrey Lisa (2014), Small business by Demand Media, The Disadvantages of 

Being Overconfident During Negotiation,  

Available at: 

http://smallbusiness.chron.com/disadvantages-being-overconfident-during-

negotiation-77632.html  

 

• Richard Felloni (2014), 7 Timeless Lessons From 'Philosopher King' Marcus 

Aurelius. Business Insider, Strategy,(July 28 2014) 

     Available at: 

http://www.businessinsider.com/marcus-aurelius-meditations-2014-7 

https://hbr.org/2006/01/the-hidden-traps-in-decision-making�
https://hbr.org/2008/05/when-winning-is-everything�
http://www.highbeam.com/doc/1P3-10591765.html�
http://www.businessinsider.com/marcus-aurelius-meditations-2014-7�


89 
 

• Rummel J. Rudolf,  Understanding Conflict and War: VOL. 2: THE CONFLICT 

HELIX Chapter 29 The Process Of Conflict  

     Available at: 

      https://www.hawaii.edu/powerkills/TCH.CHAP29.HTM 

 

• Schultz Mike & Doerr John (2011) What Sales Winners Do Differently, The 

surprising differences between sellers who win the sale and the second-place 

finishers, RAIN Group, 2011 

Available at: 

http://www.rainsalestraining.com/?LinkServID=059C80D7-DDD7-3C91-

A466DE06DB398F0B 

 

• Sebenis.J.K., and Qian.C.J. (2008), Cultural Notes on Chinese Negotiating 

Behaviour Harvand Business School, (December 24 2008) 

Available at: 

http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/09-076.pdf 

 

• Whitbourne Susan Krauss (2010), In-groups, out-groups, and the psychology of 

crowds, Psychology Today, (December 7 2010) 

Available at: 

http://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201012/in-groups-

out-groups-and-the-psychology-crowds 

 

 

ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ-HANDBOOK 

 

• The Energy Charter Treaty and Related Documents (1998), A Legal Framework 

for International Energy Cooperation 24 April 1998 

Available at: 

               http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/EN.pdf#page=165 

 

• Winder Miguel García (2007) AGRIBUSINESS SERIES, Export Handbooks 

International Trade Contracts A Practical Guide for Exporters, Inter-American 

Institute for Cooperation on Agriculture (IICA).  

https://www.hawaii.edu/powerkills/TCH.CHAP29.HTM�
http://www.rainsalestraining.com/?LinkServID=059C80D7-DDD7-3C91-A466DE06DB398F0B�
http://www.rainsalestraining.com/?LinkServID=059C80D7-DDD7-3C91-A466DE06DB398F0B�
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/09-076.pdf�
http://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201012/in-groups-out-groups-and-the-psychology-crowds�
http://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201012/in-groups-out-groups-and-the-psychology-crowds�
http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/EN.pdf#page=165�


90 
 

Available at: 

http://www.iberglobal.com/files/International_trade_contracts.pdf 

 

• what-when-how,In Depth Tutorials and Information 

      Available at: 

            http://what-when-how.com/social-sciences/leisure-social-science/ 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

• Heys Andrew (2014), Negotiation and Conflict Resolution, Open Universities 

Australia, Open2study.com 

Available at: 

https://www.open2study.com/courses/negotiation-and-conflict-resolution 

 

• Jackson O. Matthew, Leyton-Brown Kevin, Shoham Yoav (2014), Game 

Theory, Stanford University, Coursera.org 

Available at: 

               https://class.coursera.org/gametheory-003/lecture 

  

• Kretschmer Tobias (2014), Competitive Strategy, Ludwig-Maximilians-

Universität München (LMU), Coursera.org 

            Available at: 

             https://www.coursera.org/learn/competitivestrategy 

 

• Siedel George (2014), Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills, 

University of Michigan, Coursera.org 

Available at: 

https://class.coursera.org/successfulnegotiation-001 

 

 

 

 

 

 

http://www.iberglobal.com/files/International_trade_contracts.pdf�
http://what-when-how.com/social-sciences/leisure-social-science/�
https://www.open2study.com/courses/negotiation-and-conflict-resolution�
https://class.coursera.org/gametheory-003/lecture�
https://www.coursera.org/learn/competitivestrategy�
https://class.coursera.org/successfulnegotiation-001/�
https://class.coursera.org/successfulnegotiation-001�

	diplwmatiki.pdf
	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
	Bazerman H. Max & Neale A.  Margaret (1992), Negotiating rationally. New York, NY: Free Press.



