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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε την επιλογή  διαπραγµατευτικής τακτικής 

στις ενδοεπιχειρησιακές και διεπιχειρησιακές σχέσεις. Σκοπός µας είναι να 

καταφέρουµε να παρουσιάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο το στέλεχος µιας σύγχρονης 

επιχείρησης µπορεί να επιλέξει την καλύτερη διαπραγµατευτική τακτική ανάλογα µε 

τις επιδιώξεις του και τον τύπο της σχέσης που θέλει να αναπτύξει ή να διαφυλάξει 

εντός της επιχείρησης ή ακόµα και εκτός αυτής. 

Στην Ελληνική επιχειρηµατική πραγµατικότητα έως τώρα κυριαρχούσε το 

οικογενειακό µοντέλο όπου αυτός που έπαιρνε τις αποφάσεις ήταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης 

– επιχειρηµατίας και ως εκ τούτου δεν υπήρχε ανάγκη ενδοεπιχειρησιακών 

διαπραγµατεύσεων. Αυτός ήταν που αποφάσιζε τη στρατηγική που θα ακολουθούσε η 

επιχείρηση, την µισθολογική πολιτική, την πολιτική επενδύσεων και τα λοιπά. 

Συνήθως οι εργαζόµενοι σε αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις ήταν συγγενείς του 

ιδιοκτήτη και τα καθήκοντα του κάθε εργαζόµενου δεν ήταν διακριτά, ενώ δεν υπήρχε 

και διαχωρισµός τµηµάτων. 

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις όµως µε τους δεκάδες ή και εκατοντάδες υπαλλήλους µε 

τα οργανωµένα τµήµατα που το καθένα έχει το δικό του ρόλο και καθήκοντα, µε 

µεγάλα οργανογράµµατα και ιεραρχική δοµή, υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας και 

συνεννόησης µεταξύ των ατόµων αλλά και µεταξύ των τµηµάτων. Σήµερα µάλιστα 

που οι επιχειρήσεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό 

περιβάλλον  η επιτυχία από την αποτυχία κρίνεται µεταξύ άλλων και από το πόσο 

καλή είναι αυτή η συνεννόηση και η συνεργασία προς κοινό όφελος. Το 

απολυταρχικό µοντέλο διοίκησης έχει χρεοκοπήσει και τα πάντα έχουν γίνει 

αντικείµενο διαπραγµατεύσεων. Το σύγχρονο επιχειρησιακό σκηνικό είναι ένα 

παιχνίδι αποφάσεων στο οποίο κερδίζει αυτός που εξασφαλίζει τις ευνοϊκότερες 

συνθήκες για τον εαυτό του βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα. Οι επιχειρήσεις 

διαπραγµατεύονται για να προσλάβουν το προσωπικό τους, να καθορίσουν τους 

µισθούς και τις προαγωγές, οι απλοί εργαζόµενοι αλλά και τα στελέχη 

διαπραγµατεύονται για να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους και για να χτίσουν 

τις σχέσεις τους µέσα στην επιχείρηση. Όπως καταλαβαίνουµε οι διαπραγµατεύσεις 

δεν είναι µια αποκοµµένη διαδικασία αλλά µια βασική ενδοεπιχειρησιακή διεργασία.  
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Το ίδιο ισχύει και για τις διεπιχειρησιακές σχέσεις οι οποίες έχουν γίνει περισσότερο 

πολύπλοκες σε σχέση µε το παρελθόν. Σήµερα δεν δίνουµε µόνο σηµασία στις 

σχέσεις µε τους πελάτες µας αλλά και στις σχέσεις µε τους προµηθευτές µας, µε 

άλλες εταιρείες, ακόµα και µε τους άµεσους ανταγωνιστές µας. Οι σχέσεις αυτές 

όµως δεν µπορούν να επιτευχθούν χωρίς διαπραγµατεύσεις. Ο ρόλος τους είναι 

καίριος για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού κλίµατος εντός της επιχείρησης 

αλλά και την επίτευξη των καλύτερων δυνατών συνεργασιών στο εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης. Οι διαπραγµατεύσεις είναι απαραίτητες στο στέλεχος 

της επιχείρησης προκειµένου να καταλάβει και να φτάσει σε συµφωνία µε τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς του πελάτες προς αµοιβαίο όφελος. Είναι πολύ 

δύσκολο να σκεφτούµε µια απόφαση που θα πάρει µια επιχείρηση ή ένα στέλεχος και 

δεν θα προϋποθέτει κάποιου είδους διαπραγµάτευση. 

Συµπερασµατικά λοιπόν µπορούµε να αναφέρουµε ότι το κοµµάτι των 

διαπραγµατεύσεων έχει αποκτήσει πολύ µεγάλη σπουδαιότητα τόσο στις 

ενδοεπιχειρησιακές όσο και στις διεπιχειρησιακές σχέσεις. 

Όσο κι αν το ταλέντο παίζει µεγάλο ρόλο στην ικανότητα κάποιου στελέχους να 

φέρνει εις πέρας το δύσκολο αυτό έργο, οι επιτυχηµένες διαπραγµατεύσεις είναι θέµα 

εκπαίδευσης και γνώσης. Είναι κοινά παραδεκτό ότι ο χαρακτήρας και οι εµπειρίες 

κάποιων ανθρώπων παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην ικανότητά τους να 

επικοινωνούν και να πετυχαίνουν τον στόχο τους. Οι σύγχρονες εξελίξεις έχουν 

µεταβάλλει το  περιβάλλον εντός και εκτός της επιχείρησης, που έχουν γίνει ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικά και πολύπλοκα. Απαραίτητη εποµένως είναι η γνώση όλων των 

παραµέτρων και των βραχυπρόθεσµων ή µακροπρόθεσµων επιπτώσεων τους, καθώς 

και η γνώση των τεχνικών εκείνων που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν τον 

επιθυµητό στόχο. 

∆υστυχώς η ελληνική βιβλιογραφία είναι πολύ φτωχή επί του θέµατος και µάλιστα το 

αντιµετωπίζει γενικά και όχι ειδικά, δηλαδή δεν υπάρχει βιβλιογραφία που να 

αναφέρεται στις διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται εντός της επιχείρησης ή και 

µεταξύ των επιχειρήσεων αλλά τα περισσότερα βιβλία µιλούν για όλες τις πιθανές 

περιπτώσεις διαπραγµάτευσης. Μάλιστα τα περισσότερα συγγράµµατα αναφέρονται 

στις περιπτώσεις διεθνών διαπραγµατεύσεων (Κυπριακό, Μεσανατολικό, κλπ.). 

Ελάχιστα βιβλία στην Ελληνική γλώσσα υπάρχουν που να µας δίνουν µια σφαιρική 

παρουσίαση του τεράστιου θέµατος των διαπραγµατεύσεων και κανένα ειδικά στις 

περιπτώσεις που αφορούν τις σχέσεις που εξετάζουµε στην παρούσα εργασία. 
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Αντίθετα στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία µε κορυφαίο το 

«Negotiation» των Lewicki, Barry, Saunders και Minton (Έκδοση 2003) από το οποίο 

προέρχεται και το µεγαλύτερο µέρος των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την 

εργασία. 

Το υλικό της παρούσης εργασίας αντλήθηκε από  πολλά  συγγράµµατα ελληνικά και 

ξένα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία καθώς και από έρευνα σε σχετικές 

ιστοσελίδες που υπάρχουν κι αυτές στο τέλος ως σύνδεσµοι (links). Αν ο αναγνώστης 

θελήσει, µπορεί να ανατρέξει σε αυτές για περισσότερη πληροφόρηση. Νοµίζουµε ότι 

η εργασία αυτή συστηµατοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να έχει το  

σύγχρονο στέλεχος, που διεξάγει επί καθηµερινής βάσεως διαπραγµατεύσεις εντός 

και εκτός της επιχείρησης. 

Η εργασία αυτή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και συγκεκριµένα στο πρώτο 

κεφάλαιο αναφερόµαστε γενικά στις διαπραγµατεύσεις, στο δεύτερο παρουσιάζουµε 

τα είδη τακτικής στις διαπραγµατεύσεις  καθώς και τα είδη ενδοεπιχειρησιακών και 

διεπιχειρησιακών σχέσεων, στο τρίτο περιγράφουµε τη µεθοδολογία των 

διαπραγµατεύσεων και διερευνούµε τη σηµασία της καλής προετοιµασίας στην 

επιλογή τακτικής και τέλος στο τέταρτο διερευνούµε ποιες τακτικές 

διαπραγµατεύσεων ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε είδος σχέσεων. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: 

Θέλω να ευχαριστήσω τον Επιβλέποντα  Καθηγητή  Σουµπενιώτη ∆ηµήτριο για τις 

υποδείξεις και τις συµβουλές του, χωρίς τις οποίες η εργασία δεν θα ήταν 

ολοκληρωµένη, καθώς και για την ίδια την εξεύρεση του θέµατος της παρούσης 

διπλωµατικής εργασίας σε ένα γνωστικό αντικείµενο που µε ενδιαφέρει πολύ σε 

προσωπικό και επαγγελµατικό επίπεδο.  

Επίσης, να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στη σύζυγό µου Καλαµπούκα Ευφροσύνη, 

για τις φιλολογικές της διορθώσεις και γενικότερα την επισήµανση κάποιων λαθών 

στο κείµενο, αλλά και για την υποστήριξή της σε όλη αυτή την δύσκολη περίοδο της 

συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας 

 

Πατσαβούδης Ισίδωρος 

 Ιανουάριος 2004 
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«Στον πραγµατικό κόσµο, δεν 
παίρνουµε ότι αξίζουµε, αλλά αυτό 
που διαπραγµατευόµαστε» 

 
Αγνώστου, από ιστοσελίδα 
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1.1 ∆ιαπραγµατεύσεις: Αναγκαιότητα και τάσεις 
 
 
Καθώς η κοινωνία µας εξελίσσεται, πολλές πλευρές του επιχειρηµατικού κόσµου 

αλλάζουν µε ένα τρόπο που κάνει τις διαπραγµατεύσεις και τις σχετικές ικανότητες 

όλο και πιο αναγκαίες. Οι εξελίξεις που κάνουν επιτακτική την επιστηµονική 

ενασχόληση µε την θεωρία και την πρακτική των διαπραγµατεύσεων είναι : 

 Η τάση για την δηµιουργία µιας παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, που απαιτεί πιο 

εξειδικευµένες διαπραγµατευτικές ικανότητες. 

 Η τάση για συνεχή αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων, αλλά και των 

επιχειρηµατικών σχηµάτων που οφείλονται στην προσπάθεια τους να 

ανταποκριθούν στις ραγδαίες αλλαγές του περιβάλλοντός τους. 

 Η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού, µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι να 

είναι σε συνεχή διαπραγµάτευση µε την επιχείρησή τους αλλά και µε άλλες 

επιχειρήσεις προκειµένου να εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους καλύτερες 

συνθήκες εργασίας. 

 Η τάση της οικονοµίας να στηρίζεται όλο και περισσότερο σε παροχή 

υπηρεσιών, που κάνει τις διαπραγµατεύσεις σκληρότερες από ότι όταν 

αφορούν ένα απτό υλικό αγαθό. 

Οι αλλαγές στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και η αυξηµένη ανάγκη για 

διαπραγµατευτικές ικανότητες έχουν οδηγήσει σε µια σηµαντική αύξηση του 

ενδιαφέροντος για µάθηση και έρευνα στο χώρο αυτό. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει 

σηµειωθεί πολύ σηµαντική πρόοδος, ειδικότερα αναφορικά µε την έρευνα που αφορά 

τις τεχνικές διαπραγµατεύσεων και την κατανόηση των σχέσεων και των δυνάµεων 

που δηµιουργούνται σε µια διαπραγµάτευση. 

Η θεωρία των διαπραγµατεύσεων , αν και εξασκείται καθηµερινά από υπάρξεως 

ανθρωπίνου γένους, είναι ένα σχετικά νέο αντικείµενο. Οι διαπραγµατεύσεις έγιναν 

αντικείµενο θεωρητικής προσέγγισης µεταξύ των δεκαετιών του 50 και του 60. 

Μάλιστα στην περίοδο αυτή οι αναλυτές είχαν περισσότερο στο µυαλό τους τις 

διεθνείς διαπραγµατεύσεις που θα έδιναν εναλλακτική λύση στον πόλεµο καθώς και 

στις διαπροσωπικές διαπραγµατεύσεις αναφορικά µε το θεσµό του γάµου. Αναφορικά 

τώρα µε τις διαπραγµατεύσεις στον επιχειρηµατικό κόσµο υπήρχαν µόνο καταγραφές 
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εµπειριών στελεχών µεγάλων επιχειρήσεων από τις οποίες πολύ δύσκολα θα 

µπορούσε να βγει κάποιο  συµπέρασµα. 

Κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και στα χρόνια που ακολούθησαν 

υπήρξε πολύ µεγάλη έρευνα στην θεωρία παιγνίων. Η πιο χαρακτηριστική εργασία 

εκείνης της εποχής ήταν το έργο των John von Neumann και Oskar Morgenstern 

“Theory of  Games and Economic Behavior” (1944). Η Θεωρία παιγνίων κυρίως 

εστιάζεται στο πώς τα ενδιαφερόµενα µέρη διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν. Με 

βάση την θεωρία αυτή, κάποιος µπορεί να υπολογίσει τι ενέργειες θα πρέπει να κάνει 

µε βάση την λογική. Το πρόβληµα είναι ότι στην πραγµατική ζωή οι άνθρωποι συχνά 

δεν συµπεριφέρονται λογικά ή τουλάχιστον αντιδρούν µε βάση άλλα κίνητρα από 

αυτά που περιλαµβάνονται στις θεωρητικές υποθέσεις. Εξάλλου η πολυπλοκότητα 

µιας πραγµατικής κατάστασης δεν µπορεί να απεικονιστεί πλήρως σε ένα 

εργαστηριακό µοντέλο. Για τους λόγους αυτούς η θεωρία παιγνίων συχνά έχει µικρή 

επιτυχία σε πραγµατικές καταστάσεις. 

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 70 η θεωρία των διαπραγµατεύσεων έγινε πιο 

εξειδικευµένη. Τοµή στην προσέγγιση του θέµατος χαρακτηρίζεται το βιβλίο 

“Getting to Yes” (1981) των Roger Fisher και William Ury. Σε αυτό το βιβλίο οι 

συγγραφείς θέτουν κάποιες αρχές όσον αφορά τις διαπραγµατεύσεις και έτσι τις 

βγάζουν από το άχαρο επίπεδο του να είναι ένα «παζάρι».  Η προσέγγισή τους 

εστιάζεται σε 4 σηµεία : 

 Αντιµετώπιση των προβληµάτων και των ανθρώπων σαν δύο ξεχωριστές 

υποθέσεις. 

 Εστίαση στα ενδιαφέροντα – συµφέροντα κάθε πλευράς και όχι σε ξερές 

θέσεις. 

 Ανάπτυξη όσον το δυνατόν περισσότερων διαφορετικών πιθανοτήτων πριν 

αποφασίσουµε. 

 Στήριξη της τελικής απόφασης σε αντικειµενικές θέσεις. 

Μια πολύ σηµαντική αρχή που επίσης εισήγαγε η παραπάνω έρευνα είναι η ΒΑΤΝΑ:  

the Best Alternative To the Negotiated Agreement. (και στα Ελληνικά: ΚΕΛ∆ΙΣΥ – 

Καλύτερη Εναλλακτική Λύση στη ∆ιαπραγµατευόµενη Συµφωνία).  Έχοντας µια 

καλή εναλλακτική λύση ο διαπραγµατευτής µπορεί να ενδυναµώσει σηµαντικά την 

θέση του. 
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Η προσέγγιση των Fisher και Ury διέφερε ριζικά από την παλιά άποψη περί 

µοιράσµατος της πίτας που ήταν τύπου Κερδίζω – Χάνεις : και οι δύο πλευρές έχουν 

να ωφεληθούν εάν καταφέρουν να µεγαλώσουν την πίτα. 

Το επόµενο σηµαντικό βήµα ήταν από τον Howard Raiffa (1982) που συνένωσε τις 

δύο θεωρίες του Κερδίζω – Χάνεις και του Κερδίζω - Κερδίζεις σε µία. Η πίτα πρέπει 

να µεγαλώσει αρχικά όσο είναι δυνατόν, αλλά τελικά θα πρέπει κάπως να µοιραστεί. 

Επίσης έθεσε και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση των 

διαπραγµατεύσεων πέρα απo την µονοδιάστατη προσέγγιση του µεριδίου που θα 

αποκτήσουµε από την συγκεκριµένη διαπραγµάτευση (π.χ. ο παράγοντας της 

µελλοντικής συνεργασίας). Επίσης  ο Raiffa έκανε µια προσπάθεια να εκλαϊκεύσει 

την θεωρία παιγνίων εφαρµόζοντάς την σε σχετικά ρεαλιστικά παραδείγµατα. 

Οι David Lax και James Sebenius (1986) ακολούθησαν το παράδειγµα του Raiffa, 

κάνοντας ακόµη πιο σαφείς τις τεχνικές χειρισµού διαφόρων τύπων 

διαπραγµατεύσεων όπως αυτές εµφανίζονται στην πραγµατική ζωή.  

Οι Max Bazerman και Margaret Neale (1993) συµβάλλουν στην εξέλιξη της θεωρίας 

διαπραγµατεύσεων µε το να κάνουν µια σηµαντική προσπάθεια συνδυασµού των 

επιστηµών συµπεριφοράς µε την θεωρία παιγνίων. Οι διαπιστώσεις τους 

επιβεβαιώθηκαν µε έρευνα που διεξήχθη σε δείγµα δέκα χιλιάδων υψηλόβαθµων 

στελεχών επιχειρήσεων. Η έρευνα διαπίστωσε ποια είναι τα λάθη που συνήθως 

γίνονται και αναφέρει τεχνικές εξάλειψής τους. 

Μια προσέγγιση που τα τελευταία χρόνια έχει συζητηθεί πολύ είναι και η εργασία της 

Stella Ting-Toomey (1994) µε τίτλο “Face negotiation” που εξετάζει το θέµα της 

συµπεριφοράς στις διαπραγµατεύσεις σε συνδυασµό µε την κουλτούρα των 

διαπραγµατευτών. 

Η ανάπτυξη της θεωρίας των διαπραγµατεύσεων στις τελευταίες δεκαετίες ήταν 

θεαµατική. Η παλιά εκείνη εποχή όπου η κυρίαρχη συµβουλή ήταν «χτίσε την 

ευτυχία σου πάνω στην δυστυχία του άλλου» φαίνεται ότι έχει αλλάξει ριζικά. 

Ο τοµέας των διαπραγµατεύσεων έχει διερευνηθεί από επιστήµονες διαφόρων 

ειδικοτήτων όπως, ψυχολόγους, κοινωνικούς αναλυτές, ερευνητές της θεωρίας 

παιγνίων και άλλους. Ωστόσο, όπως φαίνεται, η επικοινωνία µεταξύ αυτών των 

οµάδων είναι ανεπαρκής. Το αποτέλεσµα είναι ότι έχει γίνει εκτεταµένη έρευνα 

διαφόρων τοµέων των διαπραγµατεύσεων, ωστόσο πολύ λίγες είναι οι προσπάθειες 

για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση των διαπραγµατεύσεων µε απόψεις που 
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συνδυάζουν τις ανακαλύψεις των διαφόρων αποµονωµένων οµάδων που ασχολούνται 

µε το θέµα. 

Σε γενικές γραµµές το µέλλον προµηνύεται λαµπρό για τον τοµέα αυτό. Φαίνεται ότι 

αναγνωρίζεται όλο και ευρύτερα πόσο σηµαντικό είναι να έχει κανείς 

διαπραγµατευτικές ικανότητες. Αυτή η τάση έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στη 

δηµιουργία (στο εξωτερικό) όλο και περισσότερων εξειδικευµένων εταιρειών 

υποστήριξης και εκπαίδευσης ενώ όλο και περισσότερες Πανεπιστηµιακές Σχολές 

ανά τον κόσµο εντάσσουν τις ∆ιαπραγµατεύσεις ως ένα από τα κύρια αντικείµενα 

διδασκαλίας των µάνατζερ. 

Οι διαπραγµατεύσεις είναι µια από τις βασικές τεχνικές που µπορεί να αξιοποιηθεί σε 

όλο το άµεσο εξωτερικό και το έµµεσο εσωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης.  

Είναι δύσκολο να σκεφτούµε µια απόφαση που θα πάρει µια επιχείρηση ή ένα 

στέλεχος και δεν θα προϋποθέτει κάποιου είδους διαπραγµάτευση. 

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η προσπάθεια να ξεχωρίσουν µέσα σε ένα αυξανόµενα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, απαιτεί να υιοθετήσουν τις καλύτερες δυνατές πρακτικές. 

Αυτό σηµαίνει ότι τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελµατισµού αναµένονται από όλα τα 

στελέχη σε κάθε πλευρά της δουλειάς τους, περιλαµβανόµενης και της ικανότητάς 

τους να επικοινωνούν και να διαπραγµατεύονται. 

 

1.2. Χαρακτηριστικά µιας διαπραγµατεύσιµης κατάστασης 
 
 
Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλες τις 

διαπραγµατεύσιµες καταστάσεις είτε αναφερόµαστε σε ειρηνευτικές 

διαπραγµατεύσεις µεταξύ κρατών, είτε σε διεπιχειρησιακές διαπραγµατεύσεις, 

είτε σε µια εµπλοκή της αστυνοµίας σε διαπραγµατεύσεις µε απαγωγείς 

(Lewicki 1992 και Rubin and Brown 1975): 

 Υπάρχουν δύο ή και περισσότερα µέρη: άτοµα, οµάδες ή οργανισµοί. Αν και 

υπάρχουν και διαπραγµατεύσεις που διεξάγουµε µε τον εαυτό µας, αυτή η 

περίπτωση ξεφεύγει από το σκοπό της εργασίας αυτής. Μπορεί λοιπόν να 

δούµε διαπραγµατεύσεις µεταξύ ατόµων, µεταξύ οµάδων ή και ενδοοµαδικές 

µέσα στις επιχειρήσεις. 
 Υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων ανάµεσα στα µέρη και πρέπει να 

αντιµετωπίσουν την σύγκρουση αυτή. 
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 Τα µέρη διαπραγµατεύονται επειδή νοµίζουν ότι µπορούν να επηρεάσουν το 

άλλο µέρος να δεχθεί καλύτερη συµφωνία από το να το αφήσουν να κάνει 

εθελοντικές παραχωρήσεις. Η διαπραγµάτευση γενικά είναι µια εθελοντική 

διαδικασία, που την επιλέγουµε και σπάνια κάποιος µας υποχρεώνει να 

διαπραγµατευτούµε. 
 Τα µέρη προτιµούν να ψάξουν για µια λύση παρά να συγκρουστούν ανοιχτά. 

Η διαπραγµάτευση εµφανίζεται όταν δεν υπάρχει σύστηµα ή σειρά κανόνων 

και διαδικασιών για ένα θέµα ή όταν  τα µέρη προτιµούν να δουλέψουν έξω 

από το σύστηµα για να δώσουν τη δική τους λύση. 
 Όταν διαπραγµατευόµαστε, περιµένουµε να δώσουµε και να πάρουµε. Όµως 

οι αληθινά δηµιουργικές διαπραγµατεύσεις µπορεί να µην απαιτούν 

παραχωρήσεις. Αντίθετα τα µέρη µπορεί να βρουν µια λύση που να 

ικανοποιεί τους αντικειµενικούς στόχους και των δύο πλευρών. 
 Οι επιτυχηµένες διαπραγµατεύσεις συµπεριλαµβάνουν τόσο τα απτά θέµατα 

(π.χ. τιµές, όροι συµφωνίας) όσο και τα άυλα (π.χ. καλή φήµη σ’ αυτούς που 

αντιπροσωπεύουµε) 

 

1.3.      Πότε δεν πρέπει να διαπραγµατευτούµε 
 
 
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να αποφύγουµε την 

διαπραγµάτευση: 

Όταν θα µπορούσαµε να τα χάσουµε όλα, καλύτερα να επιλέξουµε κάποιον 

άλλον δρόµο. Όταν έχουµε ξεπουλήσει, ας µην κάνουµε συµφωνίες. Αντίθετα, 

θα µπορούσαµε να ανεβάσουµε µονοµερώς τις τιµές. Όταν οι απαιτήσεις του 

άλλου µέρους είναι ανήθικες ή παράνοµες δεν ενδείκνυται µια συµφωνία γιατί 

ακόµα κι αν κερδίσουµε κάτι προς στιγµήν, θα χάσουµε µακροχρόνια. Όταν 

δεν µας νοιάζει το αποτέλεσµα, έχουµε να χάσουµε πολλά και τίποτα να 

κερδίσουµε. Όταν δεν έχουµε χρόνο, µια από τις επιλογές µας είναι και η 

αποφυγή διαπραγµάτευσης. Στην περίπτωση που νοιώθουµε την πίεση του 

χρόνου, είναι πιθανότερο να υποπέσουµε σε λάθη ή να κάνουµε υπερβολικές 

παραχωρήσεις. Επίσης όταν το άλλο µέρος δρα µε κακή πίστη, δεν µπορούµε 

καν να εµπιστευτούµε την συµφωνία που θα επιτύχουµε. Σ’ αυτή την 
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περίπτωση, η διαπραγµάτευση δεν έχει µεγάλη αξία και το καλύτερο που 

έχουµε να κάνουµε είναι να παραµείνουµε προσκολληµένοι στις θέσεις µας. 

Μια άλλη περίπτωση είναι όταν η αναµονή µπορεί να βελτιώσει τη θέση µας ή 

περιµένουµε να εµφανιστεί µια καλύτερη εναλλακτική λύση. Αν η πιθανότητα 

είναι µεγάλη να κερδίσουµε µε την αναµονή, καλύτερα να περιµένουµε. Τέλος, 

όταν δεν είµαστε προετοιµασµένοι κατάλληλα, όπως θα δούµε και παρακάτω 

στην ανάπτυξη της µεθοδολογίας των διαπραγµατεύσεων, είναι πιθανότερο να 

αποτύχουµε στην εξεύρεση λύσης που να ικανοποιεί τα συµφέροντα µας. Αν 

δεν είµαστε έτοιµοι, καλύτερα να πούµε «όχι». 

Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι καλύτερο να διαλέξουµε την στρατηγική 

της Αδράνειας. 

 
1.4       Αλληλεξάρτηση 

 
 
Κατά τη διαπραγµάτευση, και τα δύο µέρη χρειάζονται το ένα το άλλο. Ένας 

αγοραστής δεν µπορεί να αγοράσει κάτι αν δεν υπάρχει κάποιος να του το πουλήσει. 

Η αµοιβαία αυτή εξάρτηση λέγεται αλληλεξάρτηση και είναι κοινό χαρακτηριστικό 

σε όλες τις καταστάσεις διαπραγµάτευσης. Χαρακτηρίζονται από 

αλληλεξαρτώµενους στόχους (τα µέρη χρειάζονται το ένα το άλλο για να επιτύχουν 

τους στόχους τους). Είναι όπως σε ένα παιχνίδι τένις: από τη µια και οι δύο θέλουν 

να κερδίσουν και έτσι οι στόχοι είναι σε σύγκρουση, όµως και οι δύο  θέλουν να 

παίξουν και έτσι οι στόχοι τους συγκλίνουν. Η αλληλεξάρτηση των στόχων των 

ανθρώπων είναι η βάση για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Εξετάζοντας τους 

τρόπους µε τους οποίους οι στόχοι αλληλεξαρτώνται, µπορούµε να εκτιµήσουµε 

ποιος τύπος συµπεριφοράς είναι πιθανότερο να αναδυθεί.  

Ο πρώτος τύπος: όταν οι στόχοι δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων είναι αµοιβαία 

αποκλειόµενοι, έτσι ώστε µόνο ο ένας να µπορεί να επιτύχει το στόχο του, όπως για 

παράδειγµα το να κερδίσουµε το χρυσό µετάλλιο σε έναν αγώνα δρόµου, έχουµε 

ανταγωνιστική κατάσταση, γνωστή ως µηδενικού αθροίσµατος ή διανεµητική 

(distributive),  όπου τα άτοµα είναι έτσι διασυνδεδεµένα ώστε υπάρχει αρνητική 

σχέση µεταξύ της επίτευξης των στόχων τους. 

Ο δεύτερος τύπος: όταν οι στόχοι των δύο µερών συνδέονται έτσι ώστε η επίτευξη 

του ενός βοηθά τον άλλο να επιτύχει κι αυτός τους στόχους του, έχουµε σχέση 
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αµοιβαίου οφέλους, επίσης γνωστής ως µη – µηδενικού αθροίσµατος ή 

ολοκληρωµένη (integrative), όπου υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ της επίτευξης 

του στόχου των δύο µερών. 

Περισσότερα για τα δύο είδη ανταγωνιστικών καταστάσεων καθώς και των τακτικών 

που χρησιµοποιούνται στις διαπραγµατεύσεις σε κάθε µια από τις δύο αυτές 

καταστάσεις, θα παρουσιάσουµε στο επόµενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

 

 
 
 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ: ΕΙ∆Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ - ΕΙ∆Η 

ΕΝ∆ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«∆ύο άνθρωποι µάλωναν για το ποιος θα πάρει το 
πορτοκάλι. Τελικά, το χώρισαν στη µέση. Ο ένας, 
που ήθελε να το φάει, πετά τη φλούδα και τρώει το 
εσωτερικό. Ο άλλος που ήθελε να φτιάξει γλυκό, 
πετά το εσωτερικό και χρησιµοποιεί τη φλούδα» 
Αγνώστου, από ιστοσελίδα 
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Τι ξεχωρίζει την στρατηγική από την τακτική; Είναι µόνο θέµα µεγεθών ή υπάρχει 

και κάποια άλλη διαφορά; Οι τακτικές είναι βραχείες ενέργειες σχεδιασµένες να 

ταιριάζουν σε ευρύτερες ή υψηλότερου επιπέδου στρατηγικές. Μία µονοµερής 

επιλογή στρατηγικής βασίζεται αγνοώντας κάθε πληροφορία για το άλλο µέρος. 

Τι ξεχωρίζει την στρατηγική από την τακτική; Είναι µόνο θέµα µεγεθών ή υπάρχει 

και κάποια άλλη διαφορά; Οι τακτικές είναι βραχείες ενέργειες σχεδιασµένες να 

ταιριάζουν σε ευρύτερες ή υψηλότερου επιπέδου στρατηγικές. Μία µονοµερής 

επιλογή στρατηγικής βασίζεται αγνοώντας κάθε πληροφορία για το άλλο µέρος. 

Το µοντέλο του «διπλού ενδιαφέροντος» (dual concern) χρησιµοποιείται για να µας 

περιγράψει την στρατηγική που οι άνθρωποι επιλέγουν κατά τη διάρκεια µιας 

διαµάχης: 

Το µοντέλο του «διπλού ενδιαφέροντος» (dual concern) χρησιµοποιείται για να µας 

περιγράψει την στρατηγική που οι άνθρωποι επιλέγουν κατά τη διάρκεια µιας 

διαµάχης: 

  

  

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΙΠΛΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΙΠΛΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

  

  

  

                             ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΗ              ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ                              ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΗ              ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Ενδιαφέρον για Ενδιαφέρον για  

το αποτέλεσµα 

που θα  

επιτύχουν                                         ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

οι άλλοι 

                         

 

Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ                  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

 

 

                           

                            Ενδιαφέρον για το αποτέλεσµα που θα επιτύχουµε 

                            µόνον εµείς. 

 

Στο µοντέλο αυτό αποτυπώνονται 5 κυρίαρχες στρατηγικές που ακολουθούνται κατά 

τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων: 
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I. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Εδώ υπηρετούµε µε κάθε µέσο τα συµφέροντά µας και 

προσπαθούµε να πείσουµε τον αντίπαλο να υιοθετήσει εξυπηρετική στρατηγική 

(Στρατηγική τύπου Κερδίζω - Χάνεις). 

II. ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΗ: Αφήνουµε το αντίπαλο µέρος να κερδίσει αυτό που 

επιδιώκει. Αυτό µπορεί να ακούγεται παράξενο , όµως έχει την θέση του σε 

κάποιες περιπτώσεις, όπως όταν ενδιαφερόµαστε περισσότερο για τη σχέση µας 

µε το άλλο µέρος, παρά για το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης. 

III. Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ: ∆εν κάνουµε τίποτα. Αποσυρόµαστε, γινόµαστε παθητικοί. 

IV. ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:Επιχειρείται η µεγιστοποίηση του οφέλους για 

αµφότερους τους εµπλεκόµενους. (Στρατηγική τύπου Κερδίζω - Κερδίζεις). 

V. ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ: Αυτή τη στρατηγική που βρίσκεται στο µέσον του πίνακά 

µας δεν την αναγνωρίζουν ως διακριτή κάποιοι ερευνητές και πιστεύουν ότι 

είναι η στρατηγική επίλυσης προβληµάτων που ταιριάζει σε τεµπέληδες (να τα 

βρούµε στη µέση) ή εξυπηρετική στρατηγική και από τα δύο µέρη.  

 

Την στρατηγική της αποφυγής την χρησιµοποιούµε όταν επιλέγουµε να µην 

διαπραγµατευτούµε για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. αν µπορούµε να κερδίσουµε αυτό 

που θέλουµε χωρίς διαπραγµάτευση). 

Η Ανταγωνιστική στρατηγική και η στρατηγική Επίλυσης Προβληµάτων 

περιγράφονται παρακάτω ως Στρατηγική τύπου Κερδίζω - Χάνεις η πρώτη και τύπου  

Κερδίζω - Κερδίζεις η δεύτερη. Η Εξυπηρετική στρατηγική είναι κι αυτή µια 

στρατηγική Κερδίζω - Χάνεις όµως µε αντεστραµµένη φορά: εγώ χάνω εσύ κερδίζεις 

(χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις που η σχέση µας µε το άλλο µέρος είναι πιο 

σπουδαία από το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης). 

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο γενικά είδη διαπραγµατεύσεων: οι 

∆ιανεµητικές (Distributive) διαπραγµατεύσεις ή διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω - 

Χάνεις (win-lose) και οι Ολοκληρωµένες (Integrative) διαπραγµατεύσεις ή 

διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω - Κερδίζεις (win-win negotiation) . Αυτές είναι και 

οι δύο κύριες στρατηγικές διαπραγµατεύσεων που ακολουθούνται γενικά. 

Οι διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω - Χάνεις χρησιµοποιούνται όταν θέλουµε να 

µεγιστοποιήσουµε το όφελός µας και η σχέση µας µε το άλλο µέρος δεν προβλέπεται 

να έχει συνέχεια (δεν πρόκειται δηλαδή να ξανάρθουµε σε διαπραγµάτευση µαζί του) 

ή δεν την θεωρούµε σπουδαία ώστε να προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε µία καλή 
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σχέση που θα διαρκέσει στο χρόνο. Έτσι το µόνο που θέλουµε είναι να κερδίσουµε το 

µέγιστο δυνατόν όφελος από τη διαπραγµάτευση. 

Αρκετές από τις διαπραγµατεύσεις που αφορούν ενδοεπιχειρησιακές και 

διεπιχειρησιακές σχέσεις (αν και σαφώς είναι µειοψηφία) απαιτούν διανεµητικές 

διαπραγµατευτικές τακτικές, κοινώς ονοµαζόµενες «παζάρια». Μάλιστα είναι 

διαπιστωµένο πως οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιµοποιούν αυτόν τον τύπο 

διαπραγµατεύσεων αποκλειστικά σε όλες τις περιπτώσεις που αντιµετωπίζουν και 

είναι ζωτικό για έναν καλό διαπραγµατευτή να µπορεί να αναγνωρίζει καθώς και να 

αντιµετωπίζει αυτού του τύπου τις τακτικές. 

Από την άλλη µεριά οι διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις ψάχνουν για 

λύσεις όπου όλα τα µέρη θα βγουν ωφεληµένα και δίνεται µεγάλη βάση στη 

συνεργασία των µερών για την επίτευξη µιας λύσης όπου τα συµφέροντα και των δύο 

πλευρών θα ικανοποιούνται και η τελική «πίτα» θα είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερη. 

Το κέρδος της µιας πλευράς δεν είναι αναγκαστικά χάσιµο της άλλης. Ο τελικός 

σκοπός είναι να επιτύχουν και τα δύο µέρη τους στόχους τους. 

Για να καταστεί αυτό δυνατόν θα πρέπει να εστιάζουν περισσότερο σ’ αυτά που τους 

ενώνουν, παρά σ’ αυτά που τους χωρίζουν, να γνωστοποιούν στην άλλη πλευρά τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους παρά να δηλώνουν άκαµπτες θέσεις, να 

αφοσιωθούν στην ικανοποίηση των αναγκών όλων των αναµειγνυόµενων πλευρών, 

να ανταλλάσσουν πληροφορίες και ιδέες, να προτείνουν λύσεις αµοιβαίου οφέλους 

και τέλος να χρησιµοποιούν αντικειµενικά κριτήρια για τις επιδόσεις τους.  
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2.1.   Τακτικές διαπραγµατεύσεων 

2.1.1.   ∆ιαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω – Χάνεις (win – lose) 
 

Σ’ αυτού του είδους τις διαπραγµατεύσεις έχουµε σαν σκοπό να κερδίσουµε όσο το 

δυνατόν περισσότερα από την συνολική «πίτα». 

Ας δούµε κατ’ αρχήν κάποια βασικά πράγµατα που ισχύουν πάντα στις 

διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω - Χάνεις: 

Αυτό που επιθυµεί ο καθένας να πετύχει µέσω της διαπραγµάτευσης θα το 

ονοµάσουµε «στόχο» του. Ο στόχος του καθένα είναι ότι καλύτερο νοµίζει ότι µπορεί 

να επιτύχει διαπραγµατευόµενος, το όραµα του για το πώς πρέπει να ολοκληρωθεί η 

διαπραγµάτευση. Το σηµείο στο οποίο αρνείται κανείς να υποχωρήσει περισσότερο 

λέγεται «σηµείο αντίστασης»: το σηµείο στο οποίο αν είναι αγοραστής για 

παράδειγµα δεν δίνει παραπάνω ή αν είναι πωλητής δεν δέχεται να το πουλήσει 

παρακάτω. Τέλος υπάρχει και το «αρχικό άνοιγµα», η αρχική προσφορά του καθενός 

δηλαδή. Το άνοιγµα µεταξύ των «σηµείων αντίστασης» των δύο µερών είναι η «ζώνη 

πιθανής συµφωνίας» ή η «περιοχή παζαρέµατος» η οποία µπορεί να είναι θετική ή 

και αρνητική (όταν π.χ. ο αγοραστής δεν θέλει να πληρώσει παραπάνω από το 

ελάχιστο που δέχεται ο πωλητής). Στην δεύτερη περίπτωση συµφωνία µπορεί να 

επιτευχθεί µόνο αν τα δύο µέρη αλλάξουν τα «σηµεία αντίστασής» τους 

Επιπρόσθετα, υπάρχει ένας ακόµα παράγοντας εκτός από την αρχική προσφορά, το 

στόχο και το σηµείο αντίστασης: µία εναλλακτική λύση που µπορεί να επιτευχθεί µε 

κάποιον άλλο, έξω από την παρούσα διαπραγµάτευση. Αν δεν έχουµε τέτοια 

εναλλακτική λύση, τότε έχουµε µόνο δύο επιλογές: να φτάσουµε σε συµφωνία µε το 

άλλο µέρος ή να µην κάνουµε καµία συµφωνία. Όταν όµως έχουµε σοβαρή 

εναλλακτική λύση τότε αποτελεί κι αυτή έναν παράγοντα που πρέπει να λάβουµε υπ’ 

όψη µας οπωσδήποτε. Η ύπαρξη πιθανής εναλλακτικής λύσης µας δίνει δύναµη να 

αποχωρήσουµε από τη διαπραγµάτευση όταν το αποτέλεσµα που διαφαίνεται δεν 

είναι καλό για µας. 

Έστω ότι έχουµε δύο διαπραγµατευτές, τον Α και τον Β. Το παρακάτω σχήµα 

αντικατοπτρίζει πλήρως τις παραπάνω έννοιες: 
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Σηµείο αντίστασης Σηµείο αντίστασης 

του Β του Β 

  

Αρχική προσφορά  Αρχική προσφορά  

Του Β Του Β 

Στόχος του Β Στόχος του Β 

  

  

  

  

  

  
Αρχική προσφορά  Αρχική προσφορά  

του Α του Α 

Σηµείο αντίστασης                                                      Στόχος του Α Σηµείο αντίστασης                                                      Στόχος του Α 

του Α                                                                            του Α                                                                            
ΖΩΝΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΖΩΝΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

  

  

  

Ας σταθούµε λίγο παραπάνω σ’ αυτό το σηµείο: στη βιβλιογραφία το ονοµάζουν 

BATNA (Best Alternative To Negotiated Agreement) και στα Ελληνικά «Καλύτερη 

Εναλλακτική Λύση στη ∆ιαπραγµατευόµενη Συµφωνία». Εµείς λοιπόν θα το 

αναφέρουµε ως ΚΕΛ∆ΙΣΥ στη συνέχεια. Πολλές φορές το σηµείο αντίστασής µας 

είναι η ΚΕΛ∆ΙΣΥ µας. Γιατί να υποχωρήσουµε περαιτέρω αν έχουµε κάποια 

εναλλακτική λύση σ’ αυτό το σηµείο; Αυτός που έχει πολλές ΚΕΛ∆ΙΣΥ, έχει τη 

δύναµη να θέσει υψηλότερους στόχους καθώς και να κάνει λιγότερες υποχωρήσεις. 

Οι καλοί διαπραγµατευτές πάντα φροντίζουν να έχουν εναλλακτικές λύσεις και να 

βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τις λύσεις αυτές όσο η διαπραγµάτευση βρίσκεται 

σε εξέλιξη, όπως και να είναι έτοιµοι να αποχωρήσουν αν διαπιστώσουν ότι το 

αποτέλεσµα όπως διαµορφώνεται δεν τους συµφέρει. 

Ας σταθούµε λίγο παραπάνω σ’ αυτό το σηµείο: στη βιβλιογραφία το ονοµάζουν 

BATNA (Best Alternative To Negotiated Agreement) και στα Ελληνικά «Καλύτερη 

Εναλλακτική Λύση στη ∆ιαπραγµατευόµενη Συµφωνία». Εµείς λοιπόν θα το 

αναφέρουµε ως ΚΕΛ∆ΙΣΥ στη συνέχεια. Πολλές φορές το σηµείο αντίστασής µας 

είναι η ΚΕΛ∆ΙΣΥ µας. Γιατί να υποχωρήσουµε περαιτέρω αν έχουµε κάποια 

εναλλακτική λύση σ’ αυτό το σηµείο; Αυτός που έχει πολλές ΚΕΛ∆ΙΣΥ, έχει τη 

δύναµη να θέσει υψηλότερους στόχους καθώς και να κάνει λιγότερες υποχωρήσεις. 

Οι καλοί διαπραγµατευτές πάντα φροντίζουν να έχουν εναλλακτικές λύσεις και να 

βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τις λύσεις αυτές όσο η διαπραγµάτευση βρίσκεται 

σε εξέλιξη, όπως και να είναι έτοιµοι να αποχωρήσουν αν διαπιστώσουν ότι το 

αποτέλεσµα όπως διαµορφώνεται δεν τους συµφέρει. 

 «Στην επόµενη γωνία έχει κι άλλη συµφωνία» «Στην επόµενη γωνία έχει κι άλλη συµφωνία» είναι η αγαπηµένη φράση ενός 

επιτυχηµένου επιχειρηµατία που τον βοήθησε να φτάσει στην κορυφή. Μ’ αυτό δεν 

εννοούµε να φεύγουµε από την διαπραγµάτευση µε συνοπτικές διαδικασίες αλλά να 
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έχουµε πάντα σε µια γωνιά του µυαλού µας ότι µπορεί να έχουµε µια εναλλακτική 

λύση τώρα ή σε µικρό χρονικό διάστηµα που να είναι πιο κοντά στα συµφέροντά µας. 

Ο τελικός σκοπός όλων των εµπλεκοµένων στη διαπραγµάτευση είναι να επιτευχθεί 

λύση µέσα στα όρια της ζώνης πιθανής συµφωνίας, αλλά ο σκοπός του κάθε µέρους 

ξεχωριστά είναι η λύση αυτή να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σηµείο 

αντίστασης του άλλου µέρους. Όλοι γνωρίζουν ότι θα πρέπει να συµβιβαστούν µε 

λιγότερα από ότι θα προτιµούσαν, αλλά ελπίζουν ότι θα είναι περισσότερα από το 

σηµείο αντίστασής τους. Για να επιτευχθεί συµφωνία και τα δύο µέρη θα πρέπει να 

πιστέψουν ότι η συµφωνία είναι ό,τι καλύτερο µπορούσαν να πετύχουν. Αυτό είναι 

πολύ σπουδαίο και για την εφαρµογή της συµφωνίας µετά τις διαπραγµατεύσεις. 

Βασικοί µας στόχοι λοιπόν είναι: 

i. Να πιέσουµε για µια συµφωνία όσο γίνεται πιο κοντά στο (ακόµα άγνωστο) 

«σηµείο αντίστασης» του άλλου µέρους. Αυτό επιτυγχάνεται κάνοντας 

ακραίες προσφορές αρχικά και µικρές υποχωρήσεις στη συνέχεια. 

ii. Να πιέσουµε το άλλο µέρος να αλλάξει το σηµείο αντίστασής του, 

χρησιµοποιώντας όλες τις µεθόδους για να τον (ή τους) πείσουµε να το 

αλλάξουν προς δικό µας όφελος µεγαλώνοντας έτσι την «ζώνη πιθανής 

συµφωνίας». 

iii. Αν υπάρχει αρνητική «ζώνη πιθανής συµφωνίας» να πείσουµε το άλλο µέρος 

να πλησιάσει προς  την δική µας περιοχή ή να υποχωρήσουµε εµείς, έτσι ώστε 

να δηµιουργηθεί µια θετική «ζώνη πιθανής συµφωνίας» 

iv. Να κάνουµε το άλλο µέρος να σκεφτεί ότι η συµφωνία που του προτείνουµε 

είναι η καλύτερη δυνατή και ότι είναι αδύνατο να κερδίσει περισσότερα.  

Είναι σπουδαίο να κάνουµε τους άλλους να νοιώσουν ό,τι έκαναν την 

καλύτερη συµφωνία στα πλαίσια  του εφικτού ώστε να τονωθεί το εγώ τους. 

Για να γίνουν πράξη όµως όλα αυτά πρέπει να ανακαλύψουµε το σηµείο αντίστασης 

του άλλου µέρους κι αυτό γίνεται µόνο µε τις πληροφορίες. Όσο περισσότερα 

µπορούµε να µάθουµε για τα κίνητρα, τα αισθήµατα αυτοπεποίθησης, τα σηµεία 

αντίστασης και τις αξίες του άλλου µέρους, τόσο πιο επιτυχηµένη θα είναι για µας η 

διαπραγµάτευση. Από την άλλη µεριά, δεν πρέπει να επιτρέψουµε στο άλλο µέρος να 

µάθει για µας, τουλάχιστον αυτό που πραγµατικά θέλουµε. Μπορούµε µάλιστα να 

τον καθοδηγήσουµε στο να πιστέψει διαφορετικά πράγµατα για µας, πράγµατα που 

θα θέλαµε να πιστέψει. 
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Το δεύτερο πράγµα που πρέπει να κάνουµε, είναι να επηρεάσουµε το σηµείο 

αντίστασης του αντιπάλου το οποίο είναι ευθέως ανάλογο του κόστους που ο 

αντίπαλος νοµίζει ότι  θα έχουµε εµείς, αν καθυστερήσουν ή µαταιωθούν οι 

διαπραγµατεύσεις και της αξίας που αποδίδει η άλλη πλευρά στο αποτέλεσµα για 

αυτήν. Από την άλλη είναι αντιστρόφως ανάλογο µε το δικό τους κόστος από µια 

πιθανή καθυστέρηση ή µαταίωση της συµφωνίας, καθώς και της αξίας που 

πιθανολογεί ότι έχει για µας η συµφωνία (όσο µεγαλύτερη αξία νοµίζει ότι έχει για 

µας, ότι «καιγόµαστε» δηλαδή, τόσο µεγαλύτερο σηµείο αντίστασης θα έχει). 

 
2.1.1.1.    Τακτικές 

 

• Εκτίµηση της αξίας του αποτελέσµατος και του κόστους µη επίτευξης 

συµφωνίας για το άλλο µέρος µε πλάγιο τρόπο. 

Αυτό µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους, όπως το να προσπαθήσουµε να βρούµε σε 

ποιες πληροφορίες βασίστηκε το άλλο µέρος για να θέσει στόχους και σηµείο 

αντίστασης καθώς και το πώς ερµηνεύει αυτές τις πληροφορίες. Οι πηγές από τις 

οποίες µπορούµε να πάρουµε αυτές τις πληροφορίες ποικίλλουν: µπορούµε να 

κάνουµε έρευνα κατευθείαν στις πηγές των πληροφοριών του άλλου µέρους, να 

διαβάσουµε έγγραφα στα οποία δίδεται δηµόσια πρόσβαση ή να συµβουλευτούµε 

ειδικούς (π.χ. εκτιµητές). Πάντα όµως πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας ότι ο 

αντίπαλος µπορεί να βασίστηκε σε άλλες, πολύ διαφορετικές πηγές για να πάρει τις 

πληροφορίες του. Ακόµα όµως κι αν βασίστηκε στις ίδιες, µπορεί να τις εκλάβει πολύ 

διαφορετικά από εµάς. 

 

• Εκτίµηση της αξίας του αποτελέσµατος και του κόστους µη επίτευξης 

συµφωνίας για το άλλο µέρος µε ευθύ τρόπο 

Στις διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω - Χάνεις συνήθως το άλλο µέρος δεν 

αποκαλύπτει τουλάχιστον αληθείς ή ακριβείς πληροφορίες για τις προθέσεις του, για 

το τι αξία έχει για αυτόν η συµφωνία και από ποιο σηµείο και πέρα δεν πρόκειται να 

υποχωρήσει. Μερικές φορές όµως, όπως όταν έχει πιεστεί στα όριά του και θέλει µια 

γρήγορη συµφωνία (και πιστεύει βεβαίως ότι αυτό που προτείνει βρίσκεται µέσα στη 

ζώνη πιθανής συµφωνίας), µπορεί να µας µιλήσει ευθέως και ειλικρινά για αυτά τα 

όρια ελπίζοντας στην θετική κατάληξη των διαπραγµατεύσεων. Βεβαίως υπάρχουν 

και «αλάνθαστες» µέθοδοι να πάρουµε ευθείες πληροφορίες από το άλλο µέρος, όπως 
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να τις κλέψουµε! Ή να πάµε µε τον αντίπαλο σε κάποιο µπαρ και να τον «ποτίσουµε» 

ώστε να λυθεί η γλώσσα του. Τέλος µπορούµε να τον θυµώσουµε και να τον 

πιέσουµε τόσο κοντά στα όριά του, ώστε κάτω από την πίεση αυτή να τον κάνουµε 

να µας αποκαλύψει τις ζητούµενες πληροφορίες. Οι τελευταίες µέθοδοι εγείρουν 

ηθικά ζητήµατα βεβαίως, όµως µην ξεχνάµε ότι συζητάµε για τακτικές που 

χρησιµοποιούνται σε διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω - Χάνεις. 

 

• Χειρισµός των εντυπώσεων του άλλου µέρους κρύβοντας τις πραγµατικές µας 

θέσεις και προθέσεις καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία θα του ήταν χρήσιµη. 

Το πιο απλό που µπορούµε να κάνουµε εδώ είναι να λέµε όσο το δυνατόν λιγότερα 

και να προσπαθούµε να ακούµε περισσότερο, παρά να αποκαλύπτουµε πληροφορίες 

για µας, πληροφορίες που µπορεί να φανούν χρήσιµες στο άλλο µέρος και να 

αποκαλύψουν βασικά πράγµατα για µας, όπως π.χ. το σηµείο αντίστασής µας. Σε 

περίπτωση που οι διαπραγµατεύσεις διεξάγονται µέσω αντιπροσώπων, µπορούµε 

λόγου χάρη να µην αποκαλύψουµε όλες τις λεπτοµέρειες στον αντιπρόσωπό µας. 

Αυτή είναι η λεγόµενη «οριακή εξουσιοδότηση», όπου ένας πωλητής για να κάνει ή 

να αποδεχτεί µια πρόταση θα πρέπει να συµβουλευτεί κάποιον προϊστάµενο του. 

Ακόµη µπορούµε να θέσουµε πάρα πολλά θέµατα στο τραπέζι µε σκοπό να µην 

µπορεί να διακρίνει το άλλο µέρος ποια πραγµατικά είναι τα ζωτικά για µας θέµατα. 

Αυτές είναι κάποιες από τις τακτικές που µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς 

προκειµένου να αποκρύψει πληροφορίες που µπορούν να οδηγήσουν το άλλο µέρος 

σε συµπεράσµατα για τις πραγµατικές µας θέσεις. 

 

• Χειρισµός των εντυπώσεων του άλλου µέρους µε ευθεία δράση 

Μπορούµε να κάνουµε αρκετά πράγµατα τα οποία δυναµώνουν την 

διαπραγµατευτική µας θέση ή τουλάχιστον την κάνουν να φαίνεται πιο δυνατή στα 

µάτια του άλλου µέρους. Μια από τις πιο κοινές µεθόδους που χρησιµοποιούνται 

είναι η επιλεκτική παρουσίαση, το να αποκαλύπτουµε δηλαδή µόνο εκείνα τα 

στοιχεία που υποστηρίζουν τις θέσεις µας και όχι αυτά που είναι αντίθετα σ’ αυτές. 

Άλλη µέθοδος είναι η έντονη συναισθηµατική αντίδραση  σε προτάσεις, επιχειρήµατα 

ή συµπεράσµατα του άλλου µέρους για να τους δείξουµε τι είναι σπουδαίο και τι όχι 

για µας. Βέβαια, οι αντιδράσεις µας αυτές µπορεί να είναι αληθινές, αλλά µπορεί και 

να τις χρησιµοποιήσουµε ως µπλόφα για να µπερδέψουµε τον αντίπαλο και να τον 
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κάνουµε να πιστέψει ό,τι θέλουµε εµείς. Πάντως είναι άλλο πράγµα να δίνουµε 

έµφαση σε συγκεκριµένες πληροφορίες που µας συµφέρουν ή να αποκρύπτουµε 

άλλες που δεν ταιριάζουν σ’ αυτά που λέµε και άλλο να λέµε ψέµατα και να 

εξαπατούµε συνειδητά, πράγµα που έχει σοβαρές συνέπειες αν ανακαλυφθεί. 

 

• Επίδραση στις αντιλήψεις του άλλου µέρους 

Σκοπός των τακτικών αυτών είναι να κάνουµε τα αποτελέσµατα να φαίνονται 

λιγότερο ελκυστικά ή το κόστος επίτευξής τους να φαίνεται υψηλότερο. Μπορούµε 

να κάνουµε µια περιγραφή των (ανεπιθύµητων) αποτελεσµάτων της 

διαπραγµάτευσης όπως πραγµατικά θα είναι αν αποδεχθούµε την πρότασή του άλλου 

µέρους και να του επισηµάνουµε κάτι που ίσως παραβλέπει. Επίσης µπορούµε να 

αποκρύψουµε πληροφορίες που θα οδηγούσαν σε δυσµενέστερο για τα συµφέροντά 

µας αποτέλεσµα. 

 

• Χειρισµός του κόστους καθυστέρησης ή µαταίωσης δρώντας αποδιοργανωτικά 

Ένας τρόπος να φτάσουµε πιο γρήγορα στο αποτέλεσµα είναι να µεγαλώσουµε το 

κόστος του άλλου µέρους στην περίπτωση που δεν υπάρξει συµφωνία. Τέτοιες 

τακτικές µπορεί να λειτουργούν , αλλά πολλές φορές θυµώνουν τον αντίπαλο και 

οδηγούν σε κλιµάκωση των αντιπαραθέσεων 

 

• Συµµαχία µε τρίτους 

Ένας άλλος τρόπος να µεγαλώσουµε το κόστος της καθυστέρησης ή του τερµατισµού 

των διαπραγµατεύσεων είναι να ανακατέψουµε ανθρώπους που µπορούν να 

επηρεάσουν το αποτέλεσµα 

 

• Χειρισµός του προγραµµατισµού 

Ο προγραµµατισµός της διαπραγµάτευσης µπορεί καµία φορά να βάλει το ένα µέρος 

σε µειονεκτική θέση όπως π.χ. να οριστεί µια ώρα που δεν βολεύει καθόλου, ή να 

είναι υποχρεωµένοι να διαπραγµατευτούν υπό την πίεση του χρόνου. Οι ευκαιρίες 

που έχουµε να επηρεάσουµε αυτόν τον παράγοντα ποικίλλουν από διαπραγµάτευση 

σε διαπραγµάτευση. Επίσης ποικίλλουν ανάλογα µε το αντικείµενο της 

διαπραγµάτευσης.  
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• Αρχικό άνοιγµα – Υποχωρήσεις – Τελική προσφορά 

Αυτή, σε γενικές γραµµές, είναι η διαδικασία που ακολουθούν όλοι οι 

διαπραγµατευτές που επιλέγουν την διανεµητική στρατηγική. Για να κάνει κάποιος 

επιτυχηµένες διαπραγµατεύσεις αυτού του τύπου θα πρέπει να είναι άριστος γνώστης 

της διαδικασίας αυτής. Τα ερωτήµατα που θέτει στον εαυτό του ο διαπραγµατευτής 

είναι: Πόσο µεγάλη πρέπει να είναι η αρχική προσφορά; Αν είναι εξωφρενική από τη 

µια µας δίνει χώρο για περισσότερες υποχωρήσεις κατά τη διάρκεια της 

διαπραγµάτευσης αλλά από την άλλη µπορεί να απορριφθεί ασυζητητί από το άλλο 

µέρος και να έχει ως συνέπεια ακόµα και την αποχώρησή του ή µια ακόµα πιο 

εξωφρενική απάντηση από την αντίθετη κατεύθυνση εκ µέρους του. Αν πάλι είναι 

µετριοπαθής η αρχική προσφορά κινδυνεύουµε να µην πετύχουµε τα καλύτερα 

αποτελέσµατα όπως δείχνουν οι περισσότερες µελέτες γιατί θα έχουµε λιγότερο χώρο 

για υποχωρήσεις και θα φτάσουµε πιο γρήγορα στο σηµείο αντίστασής µας. Η 

καλύτερη τακτική για τα συµφέροντά µας εποµένως είναι η εξωφρενική αρχική 

προσφορά όχι όµως σε επίπεδα αυτόµατης απόρριψης από το άλλο µέρος και έχοντας 

πάντα εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση απόρριψης. (Αν δεν έχουµε, καλό είναι να 

µην κάνουµε εξωφρενικά ανοίγµατα). Μετά από την αρχική προσφορά ακολουθούν 

οι υποχωρήσεις, που έχουν κεντρικό ρόλο στις διαπραγµατεύσεις, είναι η καρδιά 

τους. Σίγουρα ο αντίπαλος τις περιµένει και είναι διατεθειµένος να τις κάνει και 

αυτός. Το ζήτηµα τακτικής που εγείρεται εδώ είναι µε ποιο τρόπο γίνονται αυτές οι 

υποχωρήσεις; Λίγες και µεγάλες ή πολλές και µικρές;  Η καλύτερη τακτική είναι να 

βαίνουν µειούµενες σε µέγεθος οι υποχωρήσεις έτσι ώστε να δώσουµε την εντύπωση 

ότι ο χώρος που έχουµε για παραχωρήσεις εξαντλείται. Η τελευταία υποχώρηση 

µάλιστα µπορεί να είναι πολύ µικρή, το «κερασάκι στην τούρτα» όπως λέγεται, και µ’ 

αυτή να περάσουµε στην τελική προσφορά η οποία πρέπει να γίνει µε τρόπο που να 

γίνει κατανοητό στο άλλο µέρος ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος για υποχωρήσεις. 
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Αριθµός υποχωρήσεων 

 

 

Στο σχήµα αυτό βλέπουµε ότι ενώ και οι δύο διαπραγµατευτές κάνουν τον ίδιο 

αριθµό υποχωρήσεων, του ενός βαίνει µειούµενος ο ρυθµός και έτσι υποχωρεί 

λιγότερο και γίνεται και πιο πιστευτός.  

 

 

• Χρήση των δεσµευτικών δηλώσεων 

Πρόκειται για διαπραγµατευτικές θέσεις που εµπεριέχουν σαφείς και 

κατηγορηµατικές υποσχέσεις που αφορούν µελλοντικές δράσεις. Στις περισσότερες 

των περιπτώσεων, αυτές ακούγονται στ’ αυτιά του άλλου µέρους σαν απειλές: «Αν 

δεν κάνεις αυτό που θέλω, θα υπάρξουν δυσάρεστες συνέπειες για σένα». Φυσικά, 

όποιος χρησιµοποιεί αυτού του είδους την τακτική θα πρέπει να την επιβεβαιώνει και 

στην πράξη, διότι αν δεν το κάνει στο µέλλον δεν θα γίνεται πιστευτός. Οπωσδήποτε 

όταν κάνει κάποιος µια τέτοια δεσµευτική δήλωση κατά κάποιο τρόπο 

αυτοδεσµεύεται κιόλας και έτσι αποκτά και ένα ισχυρό κίνητρο για να κρατηθεί σ’ 

αυτή τη θέση. Οι δεσµευτικές δηλώσεις έχουν µεγάλη επίδραση στο να 

διαµορφώσουν µια εικόνα στο άλλο µέρος για το τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί και τι 

όχι. Επίσης χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν µελλοντικές δράσεις που θα 
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αναληφθούν έτσι ώστε να µετατεθεί η ευθύνη για δυσάρεστες συνέπειες στο άλλο 

µέρος. Άλλη χρησιµότητά τους είναι να παγιώσουν µια διαπραγµατευτική µας θέση 

από την οποία δεν θέλουµε να µετακινηθούµε περαιτέρω. 

Οι δεσµευτικές δηλώσεις πρέπει να είναι τελεσίδικες, να έχουν µεγάλο βαθµό 

σαφήνειας και να τις συνοδεύει µια καθαρή δήλωση συνεπειών. Τακτικές που 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να τις κάνουµε πιο ισχυρές είναι: 

1) Να τις κάνουµε δηµοσίως, έτσι ώστε να είναι δυσκολότερο να αλλάξουν. 

2) Να τις συνδέσουµε µε κάποιον-ους σύµµαχο-ους. 

3) Να µεγαλώσουµε την σπουδαιότητα των απαιτήσεων, λέγοντας τις πιο δυνατά 

ή γράφοντάς τις για παράδειγµα. 

4) Να ενισχύσουµε την απειλή ή την υπόσχεση κάνοντας φανερή προετοιµασία 

για αυτήν ή δρώντας προκαταβολικά προς αυτή την κατεύθυνση ή έστω να 

υπενθυµίσουµε πώς έχουµε συµπεριφερθεί σε ανάλογες περιπτώσεις. 

Μεγάλη σπουδαιότητα έχει επίσης να εµποδίσουµε το άλλο µέρος από το να κάνει 

εκείνο δεσµεύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται κατά µέγα µέρος µε το να παρακολουθούµε το 

θυµό και τον βαθµό ανυποµονησίας του. Αν προχωρήσει στη δέσµευση µπορούµε να 

την αγνοήσουµε, να την υποβαθµίσουµε (κάνοντας π.χ. ένα αστείο γι’ αυτήν) ή να 

κάνουµε πως δεν την ακούσαµε. Από την άλλη µεριά οι δεσµεύσεις του άλλου µέρους 

µπορεί να µας αποκαλύψουν τα σηµεία τα οποία έχουν γι’ αυτόν-ους τη µεγαλύτερη 

σπουδαιότητα. 

 

• Εφευρίσκοντας τρόπους να εγκαταλείψουµε τις δεσµεύσεις. 

Πολλές φορές είναι αναγκαίο να εγκαταλείψουµε τις δεσµεύσεις µας, χωρίς όµως να 

έχει αυτό συνέπειες για µας ή να µπορέσουµε να κάνουµε το άλλο µέρος να 

εγκαταλείψει τις δικές του. Όταν προχωρούµε σε µια δεσµευτική δήλωση λοιπόν καλό 

είναι να έχουµε σχεδιάσει εξ’ αρχής µια διέξοδο, παραδεχόµενοι π.χ. ότι άλλαξαν οι 

συνθήκες βάσει των οποίων έγινε η δήλωση. Το ίδιο µπορεί να γίνει και για το άλλο 

µέρος, δίνοντας του έτσι την ευκαιρία να υποχωρήσει από την άκαµπτη θέση του χωρίς 

να χάσει την αξιοπιστία του. 

Μπορούµε επίσης να αφήσουµε το ζήτηµα να ξεχαστεί σιωπηλά κάνοντας π.χ. µια 

εναλλακτική πρόταση που ανατρέπει την δέσµευση χωρίς να την αναφέρουµε και αν το 

άλλο µέρος δείξει ότι ανταποκρίνεται µε τη σιωπή του ή και µε λόγια, τότε 

προχωρούµε προς αυτή την κατεύθυνση αγνοώντας την δέσµευση. 
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Η επαναδιατύπωση της δέσµευσης, αλλάζοντας τις λεπτοµέρειες ή κάνοντάς την πιο 

γενική έτσι ώστε να µπορεί να επαναδιαπραγµατευτεί κανείς πάνω σ’ αυτήν. 

Τέλος, αν το άλλο µέρος υποχωρήσει από µια δεσµευτική θέση, είναι σπουδαίο να 

ελαχιστοποιήσουµε κάθε ζηµιά που µπορεί να υποστεί όσον αφορά την αυτοεκτίµηση 

του. Οι δεσµεύσεις πάντως είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο και πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µε προσοχή έτσι κι αλλιώς. 

 

• Τακτικές κλεισίµατος  

Υπάρχουν διάφορες τακτικές κλεισίµατος των διαπραγµατεύσεων και η επιλογή µιας 

από αυτές σε κάθε περίπτωση είναι και θέµα τέχνης, καθώς και της ατµόσφαιρας που 

επικρατεί στις διαπραγµατεύσεις εκείνη τη στιγµή. Τέτοιες τακτικές είναι: 

I. Να ρίξουµε στο τραπέζι εναλλακτικές λύσεις λίγο πολύ ίδιας αξίας, έτσι ώστε να 

δώσουµε στο άλλο µέρος επιλογές και να το διευκολύνουµε να συµφωνήσει στο 

να κλείσει η συµφωνία. 

II.  Να υποθέσουµε ότι συµφωνούµε, και να «πουλήσουµε» το όραµα της 

συµφωνίας στο άλλο µέρος. (Οι πωλητές χρησιµοποιούν αυτή την τακτική πολύ 

συχνά) 

III. Να µοιράσουµε την διαφορά, η πιο δηµοφιλής τακτική κλεισίµατος. 

IV. Εκρηκτική προσφορά, µε στενά χρονικά περιθώρια για την αποδοχή της που 

στόχο έχει το γρήγορο κλείσιµο της συµφωνίας 

V. «Κερασάκι στην τούρτα», µικρές σχετικά (σχεδιασµένες από πριν) παραχωρήσεις 

που φυλάσσονται για το τέλος ώστε να κάνουν την τελική µας προσφορά 

ελκυστική. 

 

• Σκληρές τακτικές. 

Αυτές είναι σχεδιασµένες να πιέσουν το άλλο µέρος να κάνει πράγµατα που δεν θα τα 

έκανε υπό φυσιολογικές συνθήκες και λειτουργούν καλύτερα απέναντι σε µη 

προετοιµασµένους αντιπάλους. Μπορούν να γυρίσουν όµως µπούµερανγκ σε µας γιατί 

οι περισσότεροι προσβάλλονται όταν χρησιµοποιούνται εναντίον τους τέτοιες τακτικές 

και προδιαθέτονται για εκδίκηση. Γενικά οι σκληρές τακτικές δεν ενδείκνυνται, κάνουν 

περισσότερο κακό παρά καλό στις διαπραγµατεύσεις και αυτοί που τις χρησιµοποιούν 

αποκτούν αρνητική φήµη που δυσκολεύει τις µελλοντικές τους συµφωνίες. Είναι όµως 

βασικό για έναν διαπραγµατευτή να τις γνωρίζει και να τις αντιµετωπίζει. Αν έρθουµε 
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αντιµέτωποι µε τέτοιες τακτικές, µπορούµε είτε να τις αγνοήσουµε, είτε να τις 

συζητήσουµε µε το άλλο µέρος και να του δείξουµε έτσι ότι γνωρίζουµε τι προσπαθεί 

να κάνει και δεν το εγκρίνουµε καθόλου. Επίσης µπορούµε να ακολουθήσουµε το 

Βιβλικό «οφθαλµόν αντί οφθαλµού και οδόντα αντί οδόντος» διακινδυνεύοντας όµως 

να τα τινάξουµε όλα στον αέρα. Αν δεν συµβεί όµως το τελευταίο ,θα έχουµε δείξει 

στο άλλο µέρος ότι δεν περνούν σε µας αυτά και ότι πρέπει να αλλάξει τακτική. Τέλος, 

µπορούµε να προσπαθήσουµε να τον πάρουµε µε το µέρος µας, για να µην συνεχίσει 

να χρησιµοποιεί  τέτοιες τακτικές εναντίον µας. Σκληρές τακτικές είναι οι εξής: 

1. Καλός µπάτσος / κακός µπάτσος : Γνωστή τακτική που λίγους πια 

µπορεί να ξεγελάσει µιας και έχει χρησιµοποιηθεί και περιγραφεί κατά 

κόρον σε πολλές αστυνοµικές ταινίες. Προϋποθέτει δύο άτοµα που 

παίζουν αυτούς τους ρόλους, αρχικά έναν «κακό», ο οποίος κάνει τη 

ζωή όλων δύσκολη µε εξωφρενικά αιτήµατα, απειλές και άλλα και σε 

κάποια στιγµή αποσύρεται για λίγο µε κάποια δικαιολογία και τότε 

αναλαµβάνει ο «καλός», που προσφέρει µια γρήγορη λύση προτού 

γυρίσει ο «κακός» και αγριέψουν τα πράγµατα. 

2. Εξωφρενικές προσφορές : έχουν σαν σκοπό να κάνουν το άλλο µέρος να 

επανεξετάσει την αρχική του προσφορά και να µετακινηθεί προς το 

σηµείο αντίστασής του. Ο κίνδυνος είναι βέβαια να διακοπούν οι 

διαπραγµατεύσεις επειδή το άλλο µέρος µπορεί να τις θεωρήσει χάσιµο 

χρόνου. Η καλύτερη απάντηση σε περίπτωση που δεχθούµε µια τέτοια 

προσφορά είναι να µην κάνουµε αντιπροσφορά γιατί έτσι 

«νοµιµοποιούµε» τις εξωφρενικές απαιτήσεις του άλλου µέρους. 

Μεγάλη σηµασία εδώ έχει το πόσο καλά είµαστε προετοιµασµένοι για 

να µπορέσουµε να αξιολογήσουµε και να αναγνωρίσουµε το πόσο έξω 

από τα λογικά όρια είναι αυτή η προσφορά και να το πούµε, έτσι ώστε 

να τον αναγκάσουµε να κάνει άλλη πιο λογική προσφορά και σε 

περίπτωση που επιµένει να απειλήσουµε µε αποχώρηση. 

3. Παρελκυόµενα : µικρής σηµασίας ζητήµατα που µεγεθύνονται τεχνητά 

προκειµένου να µας αποσπάσουν την προσοχή από τα πραγµατικά 

µεγάλα θέµατα της διαπραγµάτευσης. Για παραχωρήσεις στα µικρά 

αυτά ζητήµατα το άλλο µέρος ζητά µεγάλες υποχωρήσεις από µας στα 

σοβαρά, και στο τέλος δίνοντας το υποτίθεται ότι κάνει µια µεγάλη 

παραχώρηση ενώ στην πραγµατικότητα µας έχει ξεγελάσει. ∆ύσκολα 
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µπορούµε να αµυνθούµε σ’ αυτού του είδους την τακτική, µόνο η καλή 

προετοιµασία µπορεί να µας προστατέψει. 

4. «Τσιµπολόγηµα» : Αυτοί που χρησιµοποιούν αυτή την τακτική ζητούν  

κάποια µικρή υποχώρηση από µας (που δεν τέθηκε κατά τη διάρκεια 

των διαπραγµατεύσεων στο τραπέζι) για να κλείσουν την συµφωνία στο 

τέλος. Η άµυνα εδώ είναι να ρωτήσουµε το άλλο µέρος αν θέλει και 

κάτι άλλο και να συνεχίσουµε τη διαπραγµάτευση βάζοντας όλα τα 

θέµατα  ή να τσιµπολογήσουµε κι εµείς ως απάντηση! 

5. Το παιχνίδι της «κότας» : Ονοµάστηκε έτσι από την ταινία 

«Επαναστάτης χωρίς αιτία» µε τον Τζέιµς Ντην,  µε δύο ανθρώπους να 

οδηγούν τα αυτοκίνητά τους το ένα εναντίον του άλλου, µέχρι κάποιος 

να δειλιάσει και να στρίψει για να αποφύγει την σύγκρουση, οπότε 

αυτός είναι και η «κότα». Είναι µια δύσκολα αντιµετωπίσιµη τακτική 

γιατί ποτέ δεν ξέρουµε πού σταµατά η µπλόφα και πού αρχίζει η 

αλήθεια. Τα µέρη που εµπλέκονται στο παιχνίδι της «κότας» µπορεί να 

οδηγηθούν στην καταστροφή µόνο και µόνο για να µην υποχωρήσουν 

και χαρακτηριστούν «κότες». 

6. Εκφοβισµός : Η προσπάθεια του άλλου µέρους να µας επηρεάσει 

χρησιµοποιώντας συναισθήµατα όπως φόβο ή οργή. Επίσης µπορεί να 

προσπαθήσει να µας κάνει να νοιώσουµε ενοχή χτυπώντας την 

ακεραιότητα µας ή την έλλειψη εµπιστοσύνης προς αυτόν. Η παραπάνω 

τακτική αντιµετωπίζεται µε καλή προετοιµασία που οδηγεί στο να 

κάνουµε υποχωρήσεις όταν πρέπει και όχι για συναισθηµατικούς 

λόγους. Οι εκφοβιστικές τακτικές σκοπεύουν να καταστήσουν τον 

εκφοβιστή πιο δυνατό (ή τουλάχιστον να δηµιουργήσουν αυτή την 

αίσθηση). Αν το άλλο µέρος φέρεται επιθετικά, τότε πρέπει να 

συζητήσουµε µαζί του τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης  και να του 

εφιστήσουµε την προσοχή στο ότι θέλουµε µια διαπραγµάτευση 

αξιοπρεπή και δίκαια. Τέλος, µπορούµε να πάρουµε µαζί µας και κάποια 

οµάδα, διότι κάτι που µπορεί να φοβίζει εµάς δεν είναι απαραίτητο να 

φοβίζει και τους άλλους που έτσι δεν θα πέσουν στην παγίδα. 

7. Επιθετική συµπεριφορά :Αυτή συνίσταται στο να ζητά πολλές 

υποχωρήσεις πολύ νωρίς ή να επιτίθεται στις θέσεις µας. Η απάντηση 

εδώ είναι να σταµατάµε τη διαπραγµάτευση µέχρι να συζητήσουµε τους 
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κανόνες µε τους οποίους θα διεξαχθεί. Επίσης µπορούµε να πούµε στο 

άλλο µέρος ότι η απόφασή µας θα στηριχθεί στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντά µας και όχι στο ποιος θα φωνάζει δυνατότερα. 

8. «Ρίψη χιονιού» : Αυτή η τακτική εµφανίζεται όταν το άλλο µέρος µας 

δίνει τόσες πολλές πληροφορίες που δυσκολευόµαστε να διακρίνουµε 

ποιες είναι οι σπουδαίες πραγµατικά και ποιες συµπεριέλαβε µόνο για 

να µας αποσπάσει την προσοχή. Συνήθως αυτό συµβαίνει όταν 

διαπραγµατευόµαστε µε επαγγελµατίες όπως µηχανικούς, δικηγόρους 

και άλλους, που µας δίνουν τόσες πολλές πληροφορίες που δεν 

µπορούµε να βγάλουµε άκρη. Η τακτική αυτή αντιµετωπίζεται µε 

προσεκτικές ερωτήσεις για ότι δεν καταλαβαίνουµε χωρίς να 

σκεφτόµαστε ότι µπορεί να φανούµε αδαείς ή και άσχετοι. Στην 

περίπτωση µάλιστα τεχνικών ζητηµάτων µε επαγγελµατίες καλό είναι 

να ζητούµε και τη γνώµη ειδικού. Όπως πάντα, η καλή προετοιµασία 

είναι ικανή να αντιµετωπίσει την τακτική του «χιονιού». 

 

 

 

2.1.2.   ∆ιαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις (win – win) 
 

 
Στις διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω - Κερδίζεις οι στόχοι των δύο πλευρών δεν 

είναι αµοιβαία αποκλειόµενοι. Αν η µια πλευρά πετύχει τους στόχους της, η άλλη δεν 

αποκλείεται να τους πετύχει και αυτή. Το κέρδος της µίας πλευράς δεν είναι 

απαραίτητα και χάσιµο της άλλης. Η θεµελιώδης ιδιότητα αυτού του είδους 

διαπραγµατεύσεων είναι ότι επιτρέπει και στις δύο πλευρές να επιτύχουν αυτό που 

θέλουν. Στην αρχή κάθε διαπραγµάτευσης µπορεί να φαίνεται ότι είναι µια υπόθεση 

που κάποιος θα κερδίσει ό,τι θα χάσει ο άλλος αλλά µε συζήτηση και αµοιβαία 

εξερεύνηση των αναγκών του άλλου µέρους συνήθως καταλήγουµε στο να 

προταθούν εναλλακτικές λύσεις στις οποίες και τα δύο µέρη ωφελούνται. 
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Οι διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω - Κερδίζεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά που 

τις ξεχωρίζουν: 

• Εστιάζουν στις οµοιότητες παρά στις διαφορές 

• Προσπαθούν να απευθύνουν στο άλλο µέρος ανάγκες και ενδιαφέροντα, όχι 

άκαµπτες θέσεις 

• Προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων των εµπλεκοµένων µερών 

• Ανταλλάσσουν ιδέες και πληροφορίες 

• Βρίσκουν λύσεις για αµοιβαίο όφελος 

• Χρησιµοποιούν αντικειµενικά κριτήρια για να κρίνουν την απόδοση της 

διαπραγµάτευσης 

 

Όπως καταλαβαίνουµε οι προκαταλήψεις  που έχουµε, οι εµπειρίες µας στις 

διαπραγµατεύσεις και η διανεµητική φύση του παζαριού κάνουν πολύ δύσκολο το να 

γίνουν οι διαπραγµατεύσεις ολοκληρωµένες (integrative) και για να το πούµε 

καλύτερα είναι απορίας άξιον πώς υπάρχουν κιόλας. Υπάρχουν χάριν της 

εκπαίδευσης των διαπραγµατευτών και της σκληρής προσπάθειας που καταβάλλουν 

προκειµένου να βρουν κοινό έδαφος µεταξύ των διαπραγµατευόµενων. Πριν δούµε 

τις τακτικές που µπορούµε να εφαρµόσουµε σ’ αυτού του είδους τις 

διαπραγµατεύσεις, καλό είναι να πούµε δύο λόγια για τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται  και που είναι απαραίτητες προκειµένου να πάρουν ολοκληρωµένη 

(integrative) µορφή: 

• ∆ηµιουργία ελεύθερης ροής των πληροφοριών : Αν δεν υπάρχει ελεύθερα 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των µερών ή οι πληροφορίες που 

ανταλλάσσονται δεν είναι αρκετές για να µπορέσουν τα µέρη να καταλήξουν 

σε αµοιβαία επωφελείς συµφωνίες, τότε καταλήγουµε σε διανεµητικές 

(distributive) διαπραγµατεύσεις. Πρέπει να µοιραζόµαστε όλες τις 

πληροφορίες, ακόµα και τις εναλλακτικές µας λύσεις αν αποτύχουν οι 

διαπραγµατεύσεις (τις ΚΕΛ∆ΙΣΥ µας ), για να µπορέσουµε από κοινού να 

εξερευνήσουµε τις πιθανότητες εξεύρεσης λύσης που θα υπερβαίνει και για 

τα δύο µέρη ακόµα και τις ΚΕΛ∆ΙΣΥ τους. 

• Προσπάθεια να κατανοήσουµε τις πραγµατικές ανάγκες και τους στόχους του 

άλλου µέρους : Ό,τι είναι ανάγκη και στόχος για µας δεν είναι κατ’ ανάγκη 

και για τον άλλον. Πρώτα πρέπει να προσπαθήσουµε να καταλάβουµε τι 
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πραγµατικά θέλει το άλλο µέρος. Σε πολλές περιπτώσεις και παρά τα αρχικά 

φαινόµενα, οι στόχοι και οι επιδιώξεις µας µπορεί να µην επικαλύπτονται και 

να µπορούν να επιτευχθούν ταυτόχρονα. Σηµαντικό είναι να µιλήσουµε στο 

άλλο µέρος για τις προτεραιότητες µας που µπορεί να µην είναι ίδιες (άλλα 

πράγµατα να είναι σηµαντικά γι’ αυτούς, άλλα για µας). Αυτό όµως θα το 

επιτύχουµε µόνο µε το να καταλάβουµε το άλλο µέρος, να τον ακούσουµε 

προσεκτικά και να µην υπάρχουν εµπόδια επικοινωνίας ανάµεσά µας, όπως 

αναφέραµε προηγουµένως. 

• Να δώσουµε έµφαση στις οµοιότητες και να υποβαθµίσουµε τις διαφορές : 

Πολλές φορές ο κοινός στόχος είναι προφανής και τα πράγµατα εύκολα, 

άλλες όµως όχι και τότε χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια να βρεθεί. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί µε συνεργατική προσπάθεια και κυρίως µε 

επανατοποθέτηση των ζητηµάτων σε διαφορετικό πλαίσιο. Λέγοντας 

επανατοποθέτηση εννοούµε εστίαση στα σπουδαιότερα σηµεία, διαµόρφωση 

και ορισµό του προβλήµατος έτσι ώστε να είναι κατανοητό και οργάνωση 

όλων των στοιχείων και πληροφοριών που είναι χρήσιµα για την εξέλιξη της 

διαπραγµάτευσης. Επίσης χρειάζεται συνεχής υπενθύµιση στα µέρη του 

µεγάλου στόχου και επικέντρωση σ’ αυτόν για να γίνει ευκολότερη µια 

συµφωνία αµοιβαία επωφελής. 

• Να ψάξουµε για µια λύση που θα εκπληρώνει τους στόχους και τις επιδιώξεις 

και των δύο πλευρών : Εδώ βασίζεται η επιτυχία των διαπραγµατεύσεων 

τύπου Κερδίζω - Κερδίζεις. Οι διαπραγµατευτές σ’ αυτή τη διαδικασία πρέπει 

να είναι σταθεροί στις επιδιώξεις τους αλλά και ευέλικτοι όσον αφορά τους 

τρόπους µε τους οποίους θα τις επιτύχουν τελικά. Επίσης πρέπει να 

νοιάζονται (µαζί µε τις δικές τους) και για την επιτυχία των επιδιώξεων του 

άλλου µέρους. Εδώ δεν προσπαθούµε να «νικήσουµε» αλλά να 

συνεργαστούµε γιατί όπως είπαµε στην αρχή αυτού του είδους οι 

διαπραγµατεύσεις χρησιµοποιούνται όταν έχουµε να κάνουµε µε 

µακροχρόνιες σχέσεις ή µε σχέσεις που έχουν µεγάλη σπουδαιότητα για µας. 

 

Εν ολίγοις, οι διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω - Κερδίζεις απαιτούν ολωσδιόλου 

διαφορετικές διαδικασίες από τις διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω - Χάνεις. Εδώ οι 

διαπραγµατευτές επιθυµούν ειλικρινά να ικανοποιηθούν και οι δύο πλευρές και γι’ 
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αυτό το λόγο επιδεικνύουν εµπιστοσύνη, προσπαθούν να ανακαλύψουν τις 

πραγµατικές ανάγκες του άλλου µέρους και αφήνουν ελεύθερη και ανεµπόδιστη τη 

ροή των πληροφοριών. 

 

 

2.1.2.1. Τακτικές 

 

• Ορισµός του προβλήµατος µε τρόπο που να είναι αποδεκτός και από τις δύο 

πλευρές. 

Χρειάζονται ανοιχτά µυαλά από τα δύο µέρη για τις ανάγκες που µπορεί να έχει ο 

άλλος. Αν το πρόβληµα οριστεί από κοινού, σίγουρα θα αντανακλά τις ανάγκες και 

τις προτεραιότητες και των δύο. Αν όχι, τότε πρέπει να προσπαθήσουν σκληρά για 

έναν αµοιβαία αποδεκτό ακριβή ορισµό έτσι ώστε να µην υπάρχουν κενά και να 

συµφωνήσουν  πού διαφωνούν για να προχωρήσουν προς την εξεύρεση λύσης. 

 

• Ορισµός του προβλήµατος περιεκτικά και πρακτικά. 

Πολύπλοκα προβλήµατα έχουν δυσκολία στο να οριστούν τουλάχιστο από κοινού. 

Πρέπει να κατορθώσουµε να συµπεριλάβουµε τις σπουδαιότερες παραµέτρους στον 

ορισµό, ο οποίος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συνοπτικότερος. Αυτή είναι η 

αντίθετη τακτική από εκείνη των διαπραγµατεύσεων τύπου Κερδίζω - Χάνεις όπου 

προσπαθούµε να φέρουµε στο τραπέζι ήσσονος σηµασίας ζητήµατα που θα τα 

χρησιµοποιήσουµε για «παζάρι» (Βλέπε τακτική «χιονιού»). 

 

• Ορισµός του προβλήµατος ως στόχου και αναγνώριση των εµποδίων που 

υπάρχουν για την επίτευξή του. 

Τα µέρη πρέπει να ορίσουν το πρόβληµα ως έναν συγκεκριµένο στόχο που πρέπει να 

επιτευχθεί παρά σαν διαδικασία επίλυσης και µετά να εντοπίσουν τα εµπόδια που 

πρέπει να αρθούν προκειµένου ο στόχος να πραγµατοποιηθεί. Τα µέρη επίσης πρέπει 

να δουν ποια από αυτά τα εµπόδια µπορούν να αρθούν από αυτά και ποια  όχι. Αυτά 

που δεν µπορούν να επηρεαστούν από αυτούς δεν µπορούν να είναι και αντικείµενο 

διαπραγµατεύσεων και πρέπει να θεωρηθούν δεδοµένα κατά τη διάρκειά τους. 
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• Να µην προσωποποιούµε τα προβλήµατα. 

Όταν οι άνθρωποι εµπλέκονται σε συγκρούσεις, τείνουν να γίνονται κριτικοί και 

επικριτικοί όσον αφορά τους αντιπάλους. Ότι κάνουν αυτοί είναι σωστό και ότι 

κάνουν οι άλλοι αρνητικό. Αν βγάλουµε το πρόβληµα πάνω από µας και το δούµε 

σαν πρόβληµα που υφίσταται «εκεί έξω», παρά σαν ένα πρόβληµα δικό µας, είναι 

ευκολότερο να ψάξουµε για λύσεις χωρίς πάθος και συναισθηµατισµούς που 

θολώνουν τα πράγµατα. Αν πούµε σε κάποιον ότι ο τρόπος που σκέφτεται είναι 

λάθος, είναι µετά πολύ δύσκολο να επιτεθούµε στο πρόβληµα αυτό χωρίς να 

επιτεθούµε και σ’ αυτόν τον ίδιο. 

 

• Να ξεχωρίσουµε τον ορισµό του προβλήµατος από το ψάξιµο για λύσεις. 

Μεγάλη σπουδαιότητα έχει το να µην προχωρούµε στη λύση χωρίς να έχουµε ορίσει 

το πρόβληµα πλήρως. Έπειτα πρέπει να εξετάσουµε όσες περισσότερες εναλλακτικές 

λύσεις µπορούµε για να καταλήξουµε στην καλύτερη. Κοινά συµφωνηθέντα επίσης 

πρέπει να είναι τα στάνταρ µε τα οποία αξιολογούµε τις εναλλακτικές λύσεις για το 

ταίριασµα µε τους στόχους και των δύο πλευρών. Εξ αρχής πρέπει να γνωρίζουν 

όλοι οι εµπλεκόµενοι πώς θα ξέρουν ότι το πρόβληµα λύθηκε, πώς θα ξέρουµε ότι ο 

σκοπός µας επιτεύχθηκε και ότι οι διαφωνίες µας διευθετήθηκαν, και να έχουν 

συµφωνήσει στο πώς θα γίνουν αυτά. 

 

• Να καταλάβουµε πλήρως το πρόβληµα και να αναγνωρίσουµε τις ανάγκες και 

τα συµφέροντα όλων των πλευρών. 

Κεντρικό ρόλο στην επίτευξη ενός αποτελέσµατος τύπου Κερδίζω - Κερδίζεις παίζει 

η ικανότητα των διαπραγµατευτών να καταλαβαίνουν και να ικανοποιούν τα 

συµφέροντα ο ένας του άλλου. Έτσι, η αναγνώριση των συµφερόντων της άλλης 

πλευράς είναι σπουδαίο βήµα στην διαδικασία διαπραγµατεύσεων τύπου Κερδίζω - 

Κερδίζεις. Η κατανόηση αυτή επιτρέπει στα µέρη να εφευρίσκουν λύσεις που να 

ικανοποιούν αυτά τα συµφέροντα.  

Υπάρχουν πολλά είδη συµφερόντων, όπως τα φυσικά (οικονοµικά ή µοιρασιάς 

πόρων), διαδικαστικά (µόνο και µόνο για το παιχνίδι του «παζαριού»), σχέσεων (όταν 

ένα από τα δύο µέρη νοιάζεται πιο πολύ για τη σχέση του µε το άλλο µέρος παρά για 

τη διαπραγµάτευση) και τέλος θέµατα αρχών όπου τα µέρη έχουν τόσο βαθιά 
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χαραγµένο το τι είναι δίκαιο, σωστό και αποδεκτό, που αυτή η αρχή οδηγεί όλες τους 

τις πράξεις συµπεριλαµβανοµένων και των διαπραγµατεύσεων. 

Βέβαια σε κάθε διαπραγµάτευση µπορεί να εµπλέκονται περισσότερα από ένα είδη 

συµφερόντων, όπως να έχουµε πραγµατικό συµφέρον για κάτι , αλλά να νοιαζόµαστε 

πολύ και για τη σχέση µας µε το άλλο µέρος. Επίσης τα δύο µέρη µπορεί να έχουν 

διαφορετικά είδη συµφερόντων στη διαµάχη, όπως για παράδειγµα ο ένας να 

ενδιαφέρεται για το φυσικό αποτέλεσµα και ο άλλος για τη διαδικασία. Αν αυτό γίνει 

κατανοητό, η λύση που θα ικανοποιεί τα συµφέροντα και των δύο πλευρών είναι 

ευκολότερα επιτεύξιµη.  

Τα συµφέροντα πηγάζουν από βαθιά ριζωµένες ανάγκες και αξίες του ανθρώπου. 

Είναι πασίγνωστη η πυραµίδα του Maslow που στη βάση της έχει φυσιολογικές 

ανάγκες όπως τροφή, σεξ και όταν αυτές ικανοποιηθούν τότε έρχονται οι ψηλότερα 

στην ιεραρχία ανάγκες, όπως αναγνώριση, σεβασµός και τέλος η αυτοπραγµάτωση. 

Επίσης πρέπει να έχουµε στο νου µας ότι τα συµφέροντα µπορούν να αλλάξουν και 

µάλιστα µέσα  σε ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Τα δύο µέρη πρέπει να έχουν τις 

κεραίες τους τεντωµένες για να αφουγκράζονται τις αλλαγές αυτές που συµβαίνουν 

λόγου χάρη µε την αλλαγή γλώσσας ή σηµείων στα οποία δίδεται έµφαση κάθε φορά 

κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων. Είναι πιθανό ούτε εµείς οι ίδιοι να µην 

γνωρίζουµε τα πραγµατικά µας συµφέροντα. Αυτό µπορούµε να το βρούµε κάνοντας 

διάφορες ερωτήσεις στον εαυτό µας, όπως «τι θέλω από αυτή τη διαπραγµάτευση;» 

αλλά και «γιατί το θέλω;» και «γιατί είναι αυτό σπουδαίο για µένα;» «τι θα γίνει αν 

δεν το πετύχω;» και έτσι θα βγουν στην επιφάνεια πράγµατα που ούτε οι ίδιοι δεν τα 

γνωρίζαµε εκ πρώτης όψεως. Το ίδιο βέβαια πρέπει να κάνουµε και για την άλλη 

πλευρά και να ακούσουµε προσεκτικά όχι µόνο το τι έχει να µας πει αλλά και τα 

συναισθήµατα της καθώς και την γλώσσα του σώµατος. Αν λοιπόν τα καταφέρουµε 

και αναγνωρίσουµε ποια είναι τα πραγµατικά «θέλω» των δύο πλευρών, τότε 

µπορούµε να σκεφτούµε και διάφορους τρόπους να τα συνδυάσουµε και να 

καταλήξουµε σε µια αµοιβαία επωφελή λύση. Βέβαια δεν πρέπει να το παρακάνουµε 

και να δούµε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης µόνο σαν διαδικασία εξεύρεσης και 

αµοιβαίας ικανοποίησης συµφερόντων, διότι µπορεί να βλάψουµε τον κυριότερο 

σκοπό για τον οποίο γίνεται η διαπραγµάτευση, να επιτύχουµε κάποιον αντικειµενικό 

στόχο ή µια δέσµευση. Τέλος τα αντικειµενικά συµφέροντα κάποιου µπορεί να 

διαφέρουν από τα υποκειµενικά (τα «θέλω» του) κι έτσι να µην µπορέσουµε να 

καταλήξουµε σε µια αµοιβαία επωφελή λύση και να ψάχνουµε σε λάθος κατεύθυνση. 
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2.1.2.1.1. Εφευρίσκοντας Εναλλακτικές Λύσεις 

Αυτή είναι η πιο δηµιουργική φάση των διαπραγµατεύσεων τύπου Κερδίζω – 

Κερδίζεις. Υπάρχουν αρκετές τακτικές και τεχνικές που µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε για να εφεύρουµε εναλλακτικές λύσεις µόλις τελειώσουµε µε τον 

από κοινού ορισµό του προβλήµατος και την κατανόηση των συµφερόντων των δύο 

πλευρών. 

 

• Μεγάλωµα της πίτας 

Πολλές διαπραγµατεύσεις αρχίζουν µε τέτοια έλλειψη πόρων που δεν µπορούν να 

ικανοποιήσουν τα συµφέροντα των διαπραγµατευόµενων µερών ή να εκπληρώσουν 

τους αντικειµενικούς τους στόχους µε όποιο τρόπο και αν γίνει η µοιρασιά. Η 

απλούστερη λύση σ’ αυτό το πρόβληµα είναι να προσθέσουµε πόρους (να 

µεγαλώσουµε την πίτα) κατά τέτοιο τρόπο ώστε και τα δύο µέρη να επιτύχουν τους 

αντικειµενικούς τους στόχους. Το µόνο που θέλουµε να µάθουµε όταν ακολουθούµε 

αυτή την τακτική είναι το τι θέλει το άλλο µέρος και υποθέτουµε ότι απλά το 

µεγάλωµα των πόρων θα λύσει το πρόβληµα. Βέβαια, αυτό µπορεί να µεγαλώσει το 

κόστος κάποιου άλλου που δεν είναι άµεσα εµπλεκόµενος στη διαδικασία και εδώ 

χρειάζεται µεγάλη προσοχή για να µην φερθούµε παρασιτικά σε κάποιους άλλους. 

 

• Κυλιόµενες διαπραγµατεύσεις (logroll) 

Αυτή η τακτική προϋποθέτει να βρουν τα δύο µέρη περισσότερα από ένα θέµατα να 

θέσουν στο τραπέζι. Έπειτα να συµφωνήσουν να υποχωρήσουν ο καθένας σε ένα 

από αυτά και ο ένας να επιτύχει κάποιο επιθυµητό αποτέλεσµα στο προτιµώµενο από 

αυτόν θέµα και ο άλλος στο άλλο. Αν πράγµατι τα δύο µέρη έχουν διαφορετικές 

προτιµήσεις σε διαφορετικά θέµατα και το κάθε µέρος παίρνει αυτό που προτιµά στο 

θέµα που έχει την µεγαλύτερη προτεραιότητα γι’ αυτόν, τότε και οι δύο θα είναι 

πολύ ευχαριστηµένοι µε το τελικό αποτέλεσµα. Η πιο συχνή διαδικασία που 

εφαρµόζεται όταν ακολουθούµε αυτή την τακτική, είναι η «δοκιµή και απόρριψη» 

διάφορων συνδυασµών λύσεων στα δύο ή περισσότερα θέµατα που είναι στο τραπέζι 

και στο τέλος επιλογή αυτού του πακέτου που αφήνει ικανοποιηµένες και τις δύο 

πλευρές. Μια πιο σπάνια περίπτωση κυλιοµένων διαπραγµατεύσεων είναι στις 

µακροχρόνιες σχέσεις όταν την µία φορά παίρνει αυτό που θέλει το ένα µέρος και 
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την επόµενη φορά το άλλο. Αν τα µέρη δεν πρόκειται να διαπραγµατευτούν ξανά 

στο ορατό µέλλον, τότε είναι απίθανο να εµφανιστούν «κυλιόµενες χρονικά 

διαπραγµατεύσεις» (logrolling over time). 

 

• Αποζηµίωση  µε τρόπο που δεν συνδέεται µε τη διαπραγµάτευση 

Ο τρίτος τρόπος να εφεύρουµε εναλλακτικές λύσεις είναι να επιτραπεί στο ένα µέρος 

να επιτύχει τους στόχους του και το άλλο µέρος να ξεπληρωθεί γι αυτό µε τρόπο που 

δεν συνδέεται µε τη διαπραγµάτευση, αλλά το µέρος που λαµβάνει αυτή την 

αποζηµίωση την βλέπει ως λογικό αντάλλαγµα που δέχθηκε τις αξιώσεις του πρώτου 

µέρους. Ο κίνδυνος εδώ είναι να εξελιχθεί η διαπραγµάτευση σε διαπραγµάτευση 

τύπου Κερδίζω – Χάνεις,  ιδίως αν το δεύτερο µέρος ζητήσει πολύ υψηλή 

αποζηµίωση για να συναινέσει στην προτεινόµενη λύση. 

 

• Χαµήλωµα του κόστους µε σκοπό τη συµµόρφωση 

Σε αντίθεση µε την τακτική της αποζηµίωσης που δεν συνδέεται µε τη 

διαπραγµάτευση, αυτή η τακτική είναι σχεδιασµένη να χαµηλώνει το κόστος και την 

απώλεια για το µέρος που την υφίσταται και δεν προσπαθεί να τον ανταµείψει για 

την υποχώρηση που κάνει. Απαιτεί λοιπόν καλύτερη γνώση των αναγκών και 

προτιµήσεων του άλλου µέρους, ποια είναι τα συµφέροντά του, τι πραγµατικά είναι 

σπουδαίο γι’ αυτόν και πώς µπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του. Είναι 

εποµένως µια πιο δύσκολη τακτική στην εφαρµογή της. 

 

• Γεφυρώνοντας τις διαφορές 

Εδώ τα µέρη είναι ικανά να εφεύρουν λύσεις που να ικανοποιούν τις ανάγκες και 

των δύο. Η γεφύρωση των διαφορών προϋποθέτει µια θεµελιώδη επανατοποθέτηση 

του προβλήµατος τέτοια ώστε τα µέρη να µην καβγαδίζουν πάνω στις θέσεις τους. 

Αντίθετα, αποκαλύπτουν επαρκή στοιχεία για να ανακαλύψει ο ένας τα συµφέροντα 

και τις ανάγκες του άλλου έτσι ώστε να είναι σε θέση να εφεύρουν λύσεις που να 

ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες. Το γεφύρωµα δεν είναι απαραίτητα ικανοποίηση 

όλων των απαιτήσεων κάθε πλευράς. Αν οι διαπραγµατευτές όµως έχουν δεσµευθεί 

στην προσπάθεια να επιτύχουν αποτέλεσµα τύπου Κερδίζω - Κερδίζεις, τότε οι 

λύσεις γεφύρωσης των διαφορών είναι πολύ πιθανό να είναι αρκετά ικανοποιητικές 

και για τις δύο πλευρές. 
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• Εντατική σύσκεψη (Brainstorming) 

 Μικρές οµάδες ατόµων δουλεύουν εντατικά συσκεπτόµενοι για να προτείνουν όσες 

περισσότερες εναλλακτικές λύσεις µπορούν για ένα συγκεκριµένο πρόβληµα. Αυτή η 

τεχνική µπορεί να εφαρµοστεί από τους ίδιους τους διαπραγµατευόµενους ή και από 

τρίτα µέρη (συµβούλους, ακροατήριο κτλ.). Είναι βέβαιο ότι οµάδες ανθρώπων είναι 

καλύτεροι λύτες προβληµάτων από µεµονωµένα άτοµα. Κάθε πιθανή λύση πρέπει να 

πέσει στο τραπέζι χωρίς λογοκρισία, όσο απίθανη ή ανεφάρµοστη φαίνεται αρχικά. 

Κάποιος έπειτα από αυτή τη διαδικασία είναι επιφορτισµένος να καταγράφει τις 

προτεινόµενες λύσεις χωρίς σχόλια και να τις παρουσιάζει στο τέλος. Η επιτυχία της 

τακτικής αυτής στηρίζεται στις διαφορετικές διαδροµές που ακολουθεί η σκέψη των 

συµµετεχόντων στη διαδικασία όσο διάφορες προτάσεις πέφτουν στο τραπέζι. Γι’ 

αυτό το λόγο πρέπει να τηρούνται οι εξής κανόνες: 

i. Αποφυγή κριτικής ή αξιολόγησης των προτάσεων. Η κριτική αναστέλλει την 

δηµιουργική σκέψη. Οι δηµιουργικές λύσεις έρχονται από ιδέες που στην 

αρχή φαίνονται ανεφάρµοστες. 

ii. ∆ιαχωρισµός των ανθρώπων από το πρόβληµα. Πολλές φορές οι άνθρωποι 

υιοθετούν τις λύσεις που αυτοί προτείνουν και έχουν αµυντική στάση 

απέναντι στις λύσεις που προτείνει το άλλο µέρος. Μια λύση εδώ είναι να 

εφαρµόσουµε τεχνικές που να εξασφαλίζουν «ανωνυµία» στις προτάσεις, έτσι 

ώστε οι εµπλεκόµενοι να διαλέξουν την καλύτερη λύση χωρίς να ξέρουν από 

ποια πλευρά προήλθε.  

iii. Εξάντληση όλων των χρονικών περιθωρίων. Πολλές φορές οι καλύτερες ιδέες 

έρχονται όταν η συνάντηση τελειώνει ή όταν νοµίζουµε ότι το πρόβληµα έχει 

λυθεί. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν τα µέρη δεν ήταν αρκετά επίµονα κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας. Πάντως, οι περισσότερες καλές ιδέες έρχονται στο 

τέλος αυτής της διαδικασίας, γιατί οι ιδέες γεννούνται από άλλες ιδέες και 

είναι φυσικό οι τελευταίες να είναι πιο ολοκληρωµένες από τις πρώτες. 

Πάντως όλα πρέπει να πέφτουν στο τραπέζι για να είµαστε όσο το δυνατόν 

πιο σίγουροι ότι δεν χάθηκε καµιά καλή ιδέα. 

iv. Να ρωτάµε κάποιους έξω από τη διαπραγµάτευση. Άνθρωποι που δεν ξέρουν 

τίποτα για το θέµα και το ιστορικό της διαπραγµάτευσης µπορούν να 

σκεφτούν πιθανές λύσεις που δεν θα µας περνούσαν ποτέ από το µυαλό, ή να 

βοηθήσουν την διαδικασία. 
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• Εικονικές οµάδες 

Οι διαπραγµατευόµενοι ατοµικά προετοιµάζουν µια λίστα µε όσες περισσότερες 

προτάσεις µπορούν και µετά συναντούνται σε µικρές οµάδες και εξετάζουν τις 

προτεινόµενες λύσεις. 

 

• Έρευνες 

Το µειονέκτηµα της προηγούµενης τακτικής είναι ότι δεν αναζητούν ιδέες αυτών που 

δεν συµµετέχουν στη διαπραγµάτευση. Επίσης µπορεί να είναι χρονοβόρα η 

διαδικασία. Μια διαφορετική προσέγγιση είναι να µοιραστεί ένα ερωτηµατολόγιο σε 

µεγάλο αριθµό ανθρώπων οι οποίοι θα γράψουν όλες τις πιθανές λύσεις για το θέµα. 

Αυτό µπορεί να γίνει πολύ γρήγορα, όµως έχει το µειονέκτηµα σε σχέση µε την 

προηγούµενη µέθοδο ότι δεν µπορούµε να ακούσουµε τις ιδέες των άλλων εν τη 

γενέσει τους. 

 

2.1.2.1.2. Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων και επιλογή 

Μετά τον ορισµό του προβλήµατος και την κατανόησή του, καθώς και την επινόηση 

εναλλακτικών λύσεων, έρχεται η ώρα της αξιολόγησης τους και της επιλογής µιας 

από αυτές. Αυτό µπορεί να γίνει µε επιτυχία ακολουθώντας κάποιες από τις 

παρακάτω τακτικές: 

 

• Περικοπές στη λίστα 

Να αφήσουµε µόνο εκείνες τις εναλλακτικές που τις προτείνουν περισσότεροι από 

ένας συµµετέχοντες στη διαπραγµάτευση, ή εκείνες που υποστηρίζονται σθεναρά 

έστω και από έναν. 

 

• Αξιολόγηση µε βάση ποιότητα, δεκτικότητα και άλλα σταθερά κριτήρια 

Μια λύση παίρνει περισσότερους «πόντους» όσο πιο αποδεκτή γίνεται από τους 

συµµετέχοντες µιας και αυτοί θα κληθούν να την εφαρµόσουν. Η ποιότητα 

αναφέρεται στο τι είναι καλύτερο, πιο λογικό, πιο ορθολογικό. Τέλος, είναι λογικό 

ότι οι διαπραγµατευόµενοι θα αναφερθούν σε αντικειµενικά κριτήρια για να πάρουν 

τις αποφάσεις τους. 

• Συµφωνία για κοινά κριτήρια πριν την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων 
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• Θέληση να νοµιµοποιήσουµε τις προσωπικές προτιµήσεις των άλλων 

• Προσοχή στην επίδραση των ανελαστικών αρχών στην επιλογή λύσεων 

• Χρησιµοποίηση οµάδων εργασίας στην αξιολόγηση περίπλοκων λύσεων 

• ∆ιερεύνηση διαφορετικών τρόπων να «κυλήσουµε» τη διαπραγµάτευση 

(logroll) 

Όπως και στην περίπτωση που εφευρίσκαµε λύσεις µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 

την τακτική της «κύλισης» (logrolling) σαν µηχανισµό για να µετατρέψουµε 

εναλλακτικές λύσεις σε πακέτα προς συµφωνία. Τρεις είναι οι κυριότερες 

προσεγγίσεις: αυτές που σχετίζονται µε το αποτέλεσµα (τι θα συµβεί), τις 

πιθανότητες να συµβεί και τέλος το πότε θα συµβεί. Μπορούµε δηλαδή να 

εκµεταλλευτούµε διαφορές των διαπραγµατευτών στην προτίµηση για ανάληψη 

ρίσκου, στις προσδοκίες και στις χρονικές προτιµήσεις για να κάνουµε τις 

µικροαλλαγές που θα κάνουν την εναλλακτική λύση που προτείνουµε ακόµα πιο 

ελκυστική για όλα τα διαπραγµατευόµενα µέρη. 

• Κράτηµα των αποφάσεων σαν προσωρινές και υπό όρους µέχρι να 

οριστικοποιηθούν 

• Ελαχιστοποίηση της τυπικότητας και της κράτησης αρχείων µέχρι να κλείσουν 

τελικά οι συµφωνίες 

 

 

2.2 Είδη ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών σχέσεων 
 
 
Για να µπορέσουµε να ασχοληθούµε µε το θέµα του τέταρτου κεφαλαίου, που είναι η 

επιλογή διαπραγµατευτικής τακτικής στις ενδοεπιχειρησιακές και διεπιχειρησιακές 

σχέσεις, θα πρέπει πρώτα να ορίσουµε το ποιες είναι αυτές. Στις δύο επόµενες 

παραγράφους αυτού του κεφαλαίου λοιπόν θα προσπαθήσουµε να διακρίνουµε όλους 

τους δυνατούς συνδυασµούς προσώπων, τµηµάτων ή µονάδων µεταξύ των οποίων 

υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις τόσο εντός όσο και µεταξύ των 

επιχειρήσεων. 
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2.2.1.   Είδη ενδοεπιχειρησιακών σχέσεων 
 
Οι επιχειρήσεις αποτελούνται κατά κύριο λόγο από τους ανθρώπους που εργάζονται 

µέσα σ’ αυτές και πολλές θεωρούν τους ανθρώπους τους ως τον πιο πολύτιµο πόρο 

τους. Σήµερα πια δεν υπάρχει τεχνολογία και µέθοδος που να µην µπορεί να 

αντιγραφεί αργά ή γρήγορα από τους ανταγωνιστές. Το όπλο όµως µιας επιχείρησης 

που δεν αντιγράφεται εύκολα είναι η κουλτούρα της και αυτή στηρίζεται στην 

ιστορία της και τους ανθρώπους της. Η κουλτούρα αποτελεί το κυρίαρχο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της πετυχηµένης επιχείρησης. Επειδή όµως η κουλτούρα 

βασίζεται σε ανθρώπους και οι άνθρωποι έχουν συγκεκριµένες ανάγκες και 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για κάποια εµφανή ανταλλάγµατα, όπως χρήµατα 

αλλά και λιγότερο εµφανή, όπως αναγνώριση ή ανάγκη για συντροφικότητα, η σχέση 

του προσωπικού µε την επιχείρηση αλλά και οι σχέσεις του προσωπικού των 

διαφόρων βαθµίδων µεταξύ τους είναι σχέσεις συνεχούς ανταλλαγής, σχέσεις που 

βρίσκονται συνεχώς σε διαπραγµατεύσεις, σε ενδοεπιχειρησιακές διαπραγµατεύσεις. 

Οι διαπραγµατεύσεις εντός της επιχείρησης µπορεί να είναι µεταξύ τµηµάτων ή 

οµάδων ή ακόµα και ατοµικές µεταξύ στελεχών. Ας δούµε ποια µπορεί να είναι τα 

είδη ενδοεπιχειρησιακών σχέσεων: 

• Σχέσεις ∆.Σ. – Μετόχων: Οι σχέσεις αυτές είναι σχέσεις ανθρώπων που 

βάζουν τα χρήµατα προκειµένου να ξεκινήσει τις εργασίες της µια επιχείρηση 

και των επαγγελµατιών διαχειριστών αυτών των χρηµάτων. Εποµένως η 

συνεργασία τους αφορά τον καθορισµό στρατηγικών στόχων της επιχείρησης 

που προσπαθούν να συµβιβάσουν την επιθυµία των µετόχων για όσο το 

δυνατόν υψηλότερη απόδοση της επένδυσής τους, µε τον ρεαλισµό και το 

τεχνοκρατικά εφικτό που εκφράζουν τα µέλη του ∆.Σ. 

• Σχέσεις µεταξύ τµηµάτων:  Μια από τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις είναι ότι λειτουργούν µέσω περιορισµένων πόρων. Οι πόροι 

αυτοί πρέπει να κατανεµηθούν στα διάφορα τµήµατα, να αξιοποιηθούν κατά 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να συµβάλλουν στην δηµιουργία αξίας. Είναι 

προφανές ότι τα διάφορα τµήµατα ανταγωνίζονται προκειµένου να 

αποσπάσουν µεγαλύτερο κοµµάτι από τους διαθέσιµους πόρους. 

∆ιαπραγµατεύσεις γι αυτά τα θέµατα γίνονται κάθε χρόνο στις συναντήσεις 

για το µοίρασµα του προϋπολογισµού της επιχείρησης, αλλά και σε 

καθηµερινή βάση µε αφορµή τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε µέρα. Εδώ 
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είναι σπουδαίο για µια επιχείρηση  όλα της τα τµήµατα να διακατέχονται από 

πνεύµα συνεργασίας στα πλαίσια ενός κοινού στόχου. 

• Σχέση εργοδότη – εργαζόµενου:  Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι µικρή 

όπως οι περισσότερες Ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, υπάρχει 

απευθείας διαπραγµάτευση µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου. Σε 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις οι διαπραγµατεύσεις γίνονται µεταξύ της ένωσης 

των εργαζοµένων και του εργοδότη. Σε πολύ µεγαλύτερες επιχειρήσεις ο 

εργοδότης δεν είναι κάποιο πρόσωπο αλλά είναι ο εντεταλµένος ανώτερος 

υπάλληλος της επιχείρησης (π.χ. Γενικός ∆ιευθυντής). Οι σχέσεις αυτές δεν 

αφορούν µόνο τις αποδοχές του εργαζόµενου αλλά και την εκπαίδευσή του, 

την ποιότητα και ποσότητα της εργασίας του, την αξιολόγηση του, την 

εξέλιξή του κτλ. 

• Σχέση προϊσταµένου – υφισταµένου: Αυτή η σχέση απαντάται πιο συχνά στις 

επιχειρήσεις όσον αφορά τις διαπραγµατεύσεις, µιας και καθηµερινά γίνεται 

ένα ατέλειωτο πάρε – δώσε µεταξύ ανθρώπων διαφορετικών βαθµίδων σε µια 

επιχείρηση. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα διερευνήσουµε ποιες είναι οι  

καταλληλότερες τακτικές τόσο από την σκοπιά του προϊσταµένου, όσο και 

από την σκοπιά του υφισταµένου. Οι δυο τους µπορεί να χρειαστεί να 

διαπραγµατευτούν για πολλά θέµατα, όπως υπευθυνότητες, αµοιβές, 

αξιολόγηση, εξέλιξη , συµµετοχή σε αποφάσεις που καθορίζουν το µέλλον της 

επιχείρησης κτλ. 

• Σχέσεις µεταξύ εργαζοµένων: Ακόµα και αυτού του είδους οι σχέσεις µεταξύ 

οµοιοβάθµων εργαζοµένων  µέσα σε µια επιχείρηση είναι βασικές για την 

επίτευξη των στόχων της. Οι εργαζόµενοι πρέπει να εµφορούνται από πνεύµα 

συνεργασίας και να µην υπονοµεύουν ο ένας τον άλλον. Αυτό επιτυγχάνεται 

µε κινητοποίηση όλου του δυναµικού µιας επιχείρησης που προκύπτει µετά 

από διαπραγµατεύσεις µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων. Κανείς δεν πρέπει 

να είναι αποκοµµένος από τα προβλήµατα και τους στόχους της επιχείρησης 

και όλοι πρέπει να συµµετέχουν στην αντιµετώπιση των πρώτων και τη 

θέσπιση των δεύτερων, ώστε να είναι και συνυπεύθυνοι για την ακολούθηση 

της στρατηγικής της επιχείρησης.  
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2.2.2.   Είδη διεπιχειρησιακών σχέσεων 
 
Οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα σύνθετο αλλά και συνεχώς 

µεταβαλλόµενο οικονοµικό, τεχνολογικό, πολιτικό  και κοινωνικό περιβάλλον. Η 

χαραγµένη στρατηγική της εταιρείας επηρεάζει τις καθηµερινές δράσεις της εταιρείας 

αλλά και επηρεάζεται από τις σχέσεις και οµάδες του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

όπως  το πιστωτικό σύστηµα, οι προµηθευτές, οι πελάτες, οι ανταγωνιστές,  η 

πολιτεία και η κοινωνία. Είναι σπουδαίο για µια επιχείρηση σήµερα να έχει την 

ικανότητα της συνδιαλλαγής µε τις παραπάνω δυνάµεις. Μια επιχείρηση σήµερα 

µπορεί να επηρεάσει µε πολλούς τρόπους όχι µόνο το µικρο-περιβάλλον της, αλλά 

και το µακρο-περιβάλλον. Ας δούµε ποια µπορεί να είναι τα είδη των 

διεπιχειρησιακών σχέσεων: 

• Σχέσεις µε προµηθευτές:  Σπουδαίο κεφάλαιο για µια σύγχρονη επιχείρηση οι 

σχέσεις της µε τους προµηθευτές της. Οι σύγχρονες αντιλήψεις είναι ότι οι 

προµηθευτές µας είναι συνεργάτες µας σε µακροχρόνιο ορίζοντα και η 

επιτυχία µας είναι και επιτυχία τους, ή µάλλον πρώτα επιτυχία τους, έτσι ώστε 

εκτός από µια καλή τιµή που ήταν το µόνο που µας ενδιέφερε κάποτε, τώρα 

να ενδιαφερόµαστε και για σταθερή ποιότητα, συνέπεια στις παραδόσεις και 

άλλα, πράγµα που διευκολύνει την διασφάλιση ποιότητας και την επιτυχία 

µοντέρνων µεθόδων, όπως just-in-time systems, σε µια ολοένα και πιο 

ανταγωνιστική αγορά. Καταλαβαίνουµε λοιπόν το ρόλο που παίζουν οι 

διαπραγµατεύσεις µε τους προµηθευτές µας. 

• Σχέσεις µε πελάτες: Είναι φανερό ότι αυτή η σχέση είναι ο κεντρικός στόχος 

της κάθε επιχείρησης. Από την έναρξη της σχέσης αυτής µέχρι τη διατήρηση 

της και την εξυπηρέτηση της περιστρέφονται οι περισσότερες από τις 

δραστηριότητες µιας µοντέρνας επιχείρησης. Το τµήµα πωλήσεων κατέχει 

περίοπτη θέση σε κάθε επιχείρηση και οι τεχνικές διαπραγµατεύσεων µε  τους 

πελάτες (πωλήσεις) έχουν αναχθεί σε επιστήµη. Υπάρχουν µάλιστα και 

ειδικές εταιρείες σύµβουλοι σε τέτοια θέµατα καθώς και εταιρείες που 

εκπαιδεύουν τους πωλητές στις διάφορες τεχνικές διαπραγµατεύσεων. Η 

επιτυχία ή η αποτυχία µιας επιχείρησης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη 

σχέση της επιχείρησης αυτής µε τους πελάτες της, από το πλασάρισµα της 

µέσω των διαπραγµατεύσεων που αφορούν την πώληση. Είναι ο πιο ζωτικός 

τοµέας για αυτές. 
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• Σχέσεις µε άλλες επιχειρήσεις: Αυτές µπορεί να είναι π.χ. οι στρατηγικές 

συµµαχίες που συνάπτουν µεταξύ τους επιχειρήσεις µε συµπληρωµατικούς 

στόχους µε σκοπό τη συνεργασία και την αµοιβαία ανάπτυξη. Οι στρατηγικές 

συµµαχίες δίνουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συντονίσουν κάποιες 

δραστηριότητες τους για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, 

διατηρώντας ταυτόχρονα την ανεξαρτησία τους. Κίνητρα για την σύναψη µιας 

στρατηγικής συµµαχίας µπορεί να είναι ο επιµερισµός του κινδύνου, η 

επίτευξη οικονοµιών κλίµακας ή η πρόσβαση σε συγκεκριµένο κοµµάτι της 

αγοράς. Η άλλη επιχείρηση µπορεί κάλλιστα να είναι ανταγωνίστρια και η 

συµφωνία να αφορά συνεργασία σε ορισµένους τοµείς, ή έστω να είναι µια 

συµφωνία «µη επίθεσης» όπως είναι µια συµφωνία για να αποφευχθεί ένας 

πόλεµος τιµών που θα ζηµιώσει και τις δύο επιχειρήσεις. Αυτό µπορεί να 

οδηγήσει στη χρησιµοποίηση των πόρων µε πιο αποδοτικό τρόπο και να 

περιορίσει τη σπατάλη, όπως µια συµφωνία για κοινό περιορισµό της 

διαφηµιστικής καµπάνιας και των δύο πράγµα που µπορεί να απελευθερώσει 

κεφάλαια  για προώθηση της έρευνας για νέα προϊόντα.  

• Εξαγορές και συγχωνεύσεις: Είναι µια µορφή επεκτατικής στρατηγικής  της 

επιχείρησης, είτε κάθετα (συγχωνευόµενη µε οµοειδή επιχείρηση), είτε 

οριζόντια (µε προµηθευτή ή  πελάτη) για να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας 

ή να αυξηθεί το µερίδιο αγοράς και άλλα. Οι διαπραγµατεύσεις κατά τη 

διάρκεια αυτού του τύπου των διεπιχειρησιακών σχέσεων είναι πολύ κρίσιµες 

διότι πολλές συγχωνεύσεις αποτυγχάνουν µετά την ολοκλήρωση τους γιατί 

δεν έγιναν σωστά και ολοκληρωµένα  ή παραβλέφθηκαν σπουδαίες 

παράµετροι σε εκείνο το στάδιο. Πρόσφατο παράδειγµα η αποτυχία 

συγχώνευσης Εθνικής  - Άλφα λόγω διαφορετικής κουλτούρας και 

οργάνωσης, δύο πράγµατα που υποεκτιµήθηκαν αρχικά υπό το κράτος του 

ενθουσιασµού. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

 
 

 

 

 

 

 

«Οι εµπειροπόλεµοι προωθούνται µόνον όταν γνωρίζουν. 

Έτσι δεν χρειάζεται να υποχωρήσουν. Γι’ αυτό λένε: Γνώρισε 

τον αντίπαλό σου, γνώρισε τον εαυτό σου και δε θα ηττηθείς. 

Γνώρισε τις εποχές καθώς και το πεδίο της µάχης, και η νίκη 

θα είναι ολοκληρωτική» 

Σουν Τζου, Κινέζος πολέµαρχος του 5ου  π.Χ. 
αιώνα. Απόσπασµα από την «Τέχνη του πολέµου» 
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3.1. Επιλογή στρατηγικής 
 
 
Η µεθοδολογία που ακολουθούµε όταν θέλουµε να διευθετήσουµε µε 

διαπραγµατεύσεις ένα ζήτηµα που µας απασχολεί, είναι παρόµοια µε αυτή που  

χρησιµοποιείται για τη διευθέτηση των περισσοτέρων ζητηµάτων, άσχετα αν η φύση 

τους είναι στρατιωτική, πολιτική, εµπορική, κτλ.  

Πρώτα πρέπει να υιοθετήσουµε µια στρατηγική που θα µας δώσει γενικές 

κατευθύνσεις και µε βάση τη στρατηγική αυτή θα επιλέξουµε κατόπιν την κατάλληλη 

τακτική που θα µας επιτρέψει να υλοποιήσουµε τις επιδιώξεις και τους στόχους της 

στρατηγικής. 

 Στρατηγική είναι λοιπόν η εργασία που γίνεται για να καθορίσουµε τον τελικό στόχο 

µας, ενώ τακτική είναι η  εργασία που γίνεται για την επιλογή τρόπων, µεθόδων , 

εργαλείων που θα χρησιµοποιήσουµε προκειµένου να επιτύχουµε την εκπλήρωση 

των στόχων που καθόρισε η στρατηγική. 

Γενικά έχει διαπιστωθεί πως τα περισσότερα ζητήµατα είναι διαπραγµατεύσιµα, άλλα 

περισσότερο και άλλα λιγότερο. Πριν προχωρήσουµε όµως στη χάραξη της 

στρατηγικής εκείνης που θα µας επιτρέψει να διαπραγµατευθούµε ένα ζήτηµα µε τις 

µεγαλύτερες δυνατές πιθανότητες επιτυχίας, είναι σκόπιµο να κάνουµε µια 

προκαταρκτική εξέταση του ζητήµατος. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί αν δώσουµε 

απάντηση σε µια σειρά από κρίσιµα ερωτήµατα όπως: 

• Είναι η φύση του προβλήµατος τέτοια που µπορεί να διευθετηθεί µε 

διαπραγµάτευση; Μερικές φορές αν εξετάσουµε προσεκτικότερα ένα ζήτηµα 

µπορεί να διαπιστώσουµε ότι αυτό είναι αδύνατον. 

• Έχει το ζήτηµα αρκετά µεγάλη σηµασία για µας ώστε να αξίζει να διαθέσουµε 

χρόνο, χρήµα και κόπο; Ή απλά σπαταλούµε µεγάλο µέρος από το 

διαπραγµατευτικό µας απόθεµα για αµφιβόλου αξίας νίκες, απόθεµα που 

µπορεί να µας λείψει σε σπουδαιότερες για µας µελλοντικές 

διαπραγµατεύσεις; Αν το αντίτιµο που κερδίζουµε είναι µεγαλύτερο από το 

κόστος τότε αναµφίβολά κερδίσαµε στη διαπραγµάτευση. Οτιδήποτε άλλο 

είναι σε βάρος µας. 

• ∆ιαθέτουµε την ψυχική και σωµατική αντοχή που χρειάζεται για να φέρουµε 

σε πέρας τη διαπραγµάτευση που θα ξεκινήσει; Πρέπει να εξετάσουµε τις 

δυνατότητες µας σε συνάρτηση µε το απόθεµα πνευµατικής, συναισθηµατικής 
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και σωµατικής αντοχής που υπάρχει διαθέσιµο, λαµβάνοντας υπόψη και την 

πιθανότητα να προκύψουν και άλλα προβλήµατα στην πορεία. 

 

Αν η απάντηση και στα τρία αυτά ερωτήµατα είναι καταφατική, τότε προχωρούµε 

στην επιλογή και υιοθέτηση της κατάλληλης στρατηγικής. 

Το πρώτο βήµα είναι η τοποθέτηση µας στο µοντέλο του διπλού ενδιαφέροντος που 

είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Πόσο νοιαζόµαστε για το αποτέλεσµα που θα 

επιτύχει το άλλο µέρος και πόσο για το δικό µας αποτέλεσµα; Όταν δώσουµε την 

απάντησή µας σε αυτήν την ερώτηση τότε θα δούµε και σε ποιο τεταρτηµόριο του 

πίνακα που παρουσιάζεται στο µοντέλο του διπλού ενδιαφέροντος βρισκόµαστε, ή 

έστω σε ποιο πλησιάζουµε περισσότερο. Αυτή είναι και η στρατηγική που 

ενδείκνυται περισσότερο να ακολουθηθεί εκ πρώτης όψεως στην περίπτωσή µας. 

Λέµε ότι είναι εκ πρώτης όψεως, επειδή αυτό το µοντέλο όπως και τα περισσότερα 

µοντέλα είναι απλά ένα εργαλείο. Η τελική απόφαση είναι του ενδιαφερόµενου που 

µερικές φορές επιτυγχάνει τους στόχους του, αγνοώντας τις συµβατικές συνταγές και 

ακολουθώντας τη διαίσθησή του. Επιπλέον, επειδή οι διαπραγµατεύσεις είναι µια 

συνεχής διεργασία, δυναµική και όχι στατική (άνθρωποι εµπλέκονται σ’ αυτή και όχι 

µηχανήµατα), µπορούµε να ξεκινήσουµε µε µια  στρατηγική και να µετατοπισθούµε 

σε άλλη ανάλογα µε την εξέλιξη της κατάστασης, όπως παραδείγµατος χάρη αν το 

άλλο µέρος µας βλέπει φανερά ως «αντιπάλους» και ακολουθεί καθαρά στρατηγική 

τύπου Κερδίζω – Χάνεις, τότε ενδείκνυται να εξετάσουµε την δυνατότητα να 

µετακινηθούµε κι εµείς προς εκείνη τη στρατηγική. 

 

3.2.     Καθορισµός στόχου 
 
Ένα βασικό στοιχείο και προϋπόθεση για την επιτυχία των διαπραγµατεύσεων είναι 

να µπορούµε να καθορίσουµε µε σωστό τρόπο τον πραγµατικό µας στόχο. Ο όρος  

«στόχος» ή «αντικειµενικός σκοπός»  αναφέρεται σε µια µετρήσιµη ποσοτική 

περιγραφή ενός επιθυµητού αποτελέσµατος µέσα σε χρονικά και οικονοµικά πλαίσια. 

Βρίσκεται έξω δηλαδή από τον παρατηρητή και µπορεί να αξιολογηθεί αντικειµενικά 

και µε ακρίβεια από τρίτους. Αντίθετα, «επιδίωξη» ή «υποκειµενικός σκοπός» είναι 

µια υποκειµενικά προσδιορισµένη επιθυµητή κατάσταση. Βρίσκεται υπό τον 

παρατηρητή και δεν µπορεί να αξιολογηθεί αντικειµενικά από τρίτους. Επιλέγουµε 

λοιπόν τον επιθυµητό στόχο σύµφωνα µε την πρώτη µεθοδολογία. Είναι αναγκαίο ο 
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στόχος µας να είναι συγκεκριµένος, µετρήσιµος, εφικτός, ρεαλιστικός και µέσα σε 

συγκεκριµένα οικονοµικά και χρονικά πλαίσια. Η διατύπωση του στόχου πρέπει να 

γίνεται γραπτά και να περιγράφει αυτό που θέλουµε να πετύχουµε χρησιµοποιώντας: 

• Ένα ρήµα που να εκφράζει επίτευξη (τι θέλω να πετύχω) 

• Ένα µετρήσιµο στοιχείο (ή κάτι που να γίνει ή όχι) 

• Ένα χρονικό πλαίσιο – προθεσµία 

Είναι σκόπιµο να µην περιορίσουµε το αντικείµενο – στόχο των διαπραγµατεύσεων 

σε ένα µόνο σηµείο. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε συνήθως το αποτέλεσµα αναδεικνύει 

την µια πλευρά νικήτρια. Εφόσον όµως υπάρχει η δυνατότητα να µπορέσουµε να 

δηµιουργήσουµε ένα γενικότερο πλαίσιο από συνδυασµό σηµείων από όπου µπορούν 

να προκύψουν κέρδη και ζηµίες, τότε αλλοιώνεται η εικόνα της πλήρους νίκης ή 

ήττας. Αυτό θα είναι ένα θετικό αποτέλεσµα επειδή θα µπορούν να επιδειχθούν και 

θετικά σηµεία τα οποία θα αντισταθµίζουν σε κάποιο µέτρο τα αρνητικά. Η 

προσέγγιση αυτή είναι χρήσιµη τόσο για κάποια µεµονωµένη περίπτωση όπου θα 

χρησιµοποιήσουµε διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω - Χάνεις αλλά και για την 

διασφάλιση διαχρονικών σχέσεων (όπου θα χρησιµοποιήσουµε διαπραγµατεύσεις 

τύπου Κερδίζω - Κερδίζεις). 

Άµεση φροντίδα µας επίσης είναι να µάθουµε όσα περισσότερα µπορούµε για το 

στόχο του άλλου µέρους, το τι πραγµατικά θέλει. Σ’ αυτό το σηµείο να πούµε ότι οι 

πραγµατικές µας ανάγκες µπορεί να µην είναι γνωστές ούτε σε µας τους ίδιους και να 

νοµίσουµε ότι θέλουµε κάτι, ενώ στην πραγµατικότητα οι ανάγκες µας είναι 

διαφορετικές. Επίσης πρέπει να διαγνώσουµε τα σηµεία εκείνα όπου οι δικοί µας 

στόχοι έχουν µικρή σπουδαιότητα για το άλλο µέρος και το αντίστροφο έτσι ώστε να 

µπορέσουµε να ικανοποιήσουµε και τις δυο πλευρές αν είναι δυνατόν.   

Σπουδαίο σηµείο επίσης είναι και η αξιολόγηση του άλλου µέρους: 

«Όταν γνωρίζεις περισσότερα για τον εαυτό σου απ’ ότι ο άλλος για το δικό του, τότε 

µπορείς να τον ελέγχεις. Όταν γνωρίζεις για τον άλλον περισσότερα απ’ ότι ο ίδιος για 

τον εαυτό του τότε µπορείς να τον σκλαβώσεις» 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η ισχύς, ο χρόνος και οι πληροφορίες είναι τρεις 

εξαιρετικά κρίσιµοι παράγοντες σε κάθε διαπραγµατευτική δραστηριότητα . Βοηθούν 

επίσης πολύ στην επίτευξη επιθυµητών αποτελεσµάτων, αν οι διαπραγµατευόµενοι 

έχουν κάποιο βαθµό «συµβατότητας». Αυτή η συµβατότητα συντελεί στην 

καλλιέργεια κλίµατος αµοιβαίας συµπάθειας, που διευκολύνει την δηµιουργία 
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κλίµατος εµπιστοσύνης. Η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης είναι το γόνιµο 

έδαφος, αλλά δεν αρκεί µόνο αυτή. Τίποτα δεν φυτρώνει, αν δεν υπάρχει και ο 

κατάλληλος σπόρος. Στην περίπτωσή µας σπόρος είναι η υποβολή προτάσεων µε 

τέτοιο τρόπο ώστε το άλλο µέρος να έχει την τάση να τις αποδεχθεί. Και λέµε να έχει 

την τάση επειδή στις ανθρώπινες σχέσεις η βεβαιότητα δεν µπορεί να εξασφαλιστεί 

λόγω του αστάθµητου του ανθρώπινου χαρακτήρα. Κάθε άνθρωπος έχει τις 

ιδιαιτερότητές του. Υπάρχει όµως η δυνατότητα να αυξήσουµε σηµαντικά τις 

πιθανότητες επιλογής µιας επιτυχηµένης στρατηγικής, αν κάνουµε µια σωστή 

εκτίµηση και αξιολόγηση του άλλου µέρους. Αυτή η ενέργεια θα µας βοηθήσει 

επίσης να µάθουµε πώς πρέπει να πλησιάσουµε το άλλο µέρος, σε τι γλώσσα πρέπει 

να του µιλήσουµε και τελικά τι τακτική πρέπει να ακολουθήσουµε 

Βασικές παράµετροι µιας τέτοιας αξιολόγησης είναι: 

• Προσδιορισµός του άλλου µέρους: Πρέπει πρώτα απ’ όλα να βεβαιωθούµε 

ποιος είναι ο τυπικά εξουσιοδοτηµένος να χειρίζεται τη διαπραγµάτευση και 

ποιος είναι αυτός που αφανώς, ίσως, επηρεάζει ουσιαστικά τη λήψη 

αποφάσεων και ο οποίος µερικές φορές είναι και ο πραγµατικός 

διαπραγµατευτής 

• Ανάγκες του άλλου µέρους: Σηµαντική βοήθεια στη χάραξη αποτελεσµατικής 

στρατηγικής µπορεί να µας δώσει ο εντοπισµός και µόνο των αναγκών του 

άλλου µέρους. Οι παραχωρήσεις, που ενδεχοµένως είµαστε διατεθειµένοι να 

κάνουµε, πρέπει να διατυπωθούν µε τρόπο που να φαίνονται δελεαστικές στον 

/ στους άλλους και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του /τους µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 
3.3.     Γνωρίζοντας το άλλο µέρος 

 

3.3.1.    Κλίµακα ιεράρχησης ανθρώπινων αναγκών 
 

Θεµελιώδης θεωρία για τη σπουδή των αναγκών του ανθρώπου είναι αυτή που 

διατύπωσε ο Αµερικανός ερευνητής Abraham Maslow στη δεκαετία του 1950. 

Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, στην πρώτη βαθµίδα της κλίµακας των αναγκών του 

ανθρώπου βρίσκονται οι καθηµερινές βιολογικές ανάγκες, όπως είναι η εξασφάλιση 

τροφής και η προστασία από τα στοιχεία της φύσης. Κατά τον Maslow, όταν ο 
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άνθρωπος ικανοποιήσει ένα επίπεδο αναγκών, υποκινείται να καλύψει το επόµενο 

επίπεδο γιατί το προηγούµενο δεν τον ενδιαφέρει πλέον. 

Έτσι, µετά την εξασφάλιση των βασικών, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από σιγουριά. Να 

είναι σίγουρος δηλαδή ότι το φαγητό θα υπάρχει και στο µέλλον. Επέκταση του 

επιπέδου της «σιγουριάς» στη σύγχρονη κοινωνία είναι, για παράδειγµα, η παροχή 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, σύνταξης, κατοικίας και η εγγύηση ισόβιας 

εργασίας.  

Μετά την εξασφάλιση των πρώτων δύο επιπέδων που έχουν σχέση µε τις βιοτικές 

ανάγκες του ανθρώπου, µπαίνουµε στις τρεις ανώτερες βαθµίδες που έχουν σχέση µε 

νοητικές διεργασίες. Μόλις εξασφαλιστούν (και µακροπρόθεσµα) τα προς το ζην, 

προβάλλει η ανάγκη για διάκριση. ∆εν µας φτάνει δηλαδή το ότι επιβιώνουµε, αλλά 

θέλουµε να επιβιώνουµε και ως άτοµα που διακρίνονται. Αισθανόµαστε την ανάγκη 

να εξασφαλίσουµε κοινωνική αποδοχή και να ανήκουµε σε µία ή πολλές οµάδες. 

Μετά την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, ο άνθρωπος προχωρά, ακόµα 

παραπέρα, στην ικανοποίηση του Εγώ. ∆εν αρκεί , σε πολλούς, να γίνονται απλώς 

αποδεκτοί, συχνά θέλουν να ξεχωρίζουν µε τρόπο εξαιρετικό και να γίνονται το 

επίκεντρο της προσοχής των άλλων. Όταν η ανάγκη αυτή περιορίζεται στα πλαίσια 

της ευγενικής άµιλλας έχει ευεργετικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Αντίθετα, όταν 

ξεπερνά το µέτρο, τότε µπορεί να φτάσει σε επίπεδα διαστροφής και µανίας, οπότε το 

άτοµο χαρακτηρίζεται από υπερτροφικό Εγώ ή κατέχεται από διάφορες ανασφάλειες 

σε λανθάνουσα µορφή. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι στις ανεπτυγµένες χώρες σταµατούν σήµερα κυρίως στα 

επίπεδα που περιέγραψα πιο πάνω. Υπάρχουν όµως και λίγοι που ξεπερνούν το 

επίπεδο αυτό και φτάνουν στο ανώτατο επίπεδο της πυραµίδας του Maslow, την 

ανάγκη δηλαδή για αυτοπραγµάτωση. Ο όρος αυτός σηµαίνει την «ανακάλυψη» ενός 

σκοπού, για τον οποίο ένα άτοµο πιστεύει ότι ήρθε στον κόσµο, καθώς και την πλήρη 

αφοσίωση του συγκεκριµένου ατόµου στην επίτευξη του σκοπού αυτού 

(Παραδείγµατα τέτοιων ανθρώπων είναι επιστήµονες σαν τον Παστέρ που ανάλωσε 

τη ζωή του στην ανακάλυψη φαρµάκων ή της Μητέρας Τερέζας που αφιέρωσε τη 

δική της ζωή στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου).  

Ο Herzberg (επίσης την δεκαετία του 1950) επέκτεινε την θεωρία του Maslow, την 

συµπλήρωσε και την επαλήθευσε κάνοντας µια έρευνα σε εκατοντάδες εργαζόµενους 

για το τι τους υποκινεί ώστε να εργάζονται µε κέφι. ∆ιαπίστωσε λοιπόν ότι οι 

ανάγκες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Αυτοί που ήταν δυσαρεστηµένοι µε την 
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εργασία τους δήλωσαν ότι τους απασχολούσε το «εργασιακό περιβάλλον». Όσοι 

όµως ήταν ευχαριστηµένοι, δήλωσαν ότι ο λόγος της δυσαρέσκειας ήταν το 

«περιεχόµενο της εργασίας». Ο Herzberg ονόµασε την πρώτη κατηγορία αναγκών 

(που αν ικανοποιηθούν αποτρέπουν τη δυσαρέσκεια) «παράγοντες υγιεινής» και τη 

δεύτερη (που αν ικανοποιηθούν ενθαρρύνουν τη βέλτιστη απόδοση) «παράγοντες 

υποκίνησης». Χαρακτηριστικοί παράγοντες σε κάθε κατηγορία είναι οι ακόλουθοι: 

• Παράγοντες υγιεινής: Συµπεριφορά προϊσταµένου, συνθήκες εργασίας, 

πολιτική εταιρείας, εργασιακές σχέσεις, σιγουριά, κύρος θέσης, 

αµοιβή. 

• Παράγοντες Υποκίνησης: ενδιαφέρουσα εργασία, επιτεύγµατα, νέες 

ευθύνες / έργα, αναγνώριση συµβολής, εκτεταµένες ευθύνες, 

δυνατότητες ανάπτυξης. 
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Έτσι, ο προσδιορισµός του επιπέδου όπου βρίσκονται οι ανάγκες του άλλου µέρους, 

µας επιτρέπει να καταρτίσουµε έναν κατάλογο των ωφεληµάτων που θα 

εξασφαλίσουν γι αυτόν / ους (σύµφωνα µε τις ανάγκες ή επιθυµίες του / τους) οι 

προτάσεις µας. Η διαπίστωση ότι ενδιαφερόµαστε να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες 

και η αποδοχή αυτής της διάθεσης από το άλλο µέρος είναι πολύ πιθανό να 

δηµιουργήσουν ένα θετικό κλίµα για περαιτέρω καλλιέργεια και αξιοποίηση. 

 

3.3.2.   Το οικονοµικό θέµα σε συνάρτηση και µε άλλους 
παράγοντες 
 

 

Κατά την αξιολόγηση του άλλου µέρους, πρέπει να διαπιστώσουµε αν ο οικονοµικός 

παράγοντας, ο οποίος για πολλούς έχει την µεγαλύτερη προτεραιότητα, κατέχει 

σηµαίνουσα θέση στις εκτιµήσεις του / τους. Ακόµα κι αν παραµερίσουµε την 

επιθυµία για διάκριση, συχνά η τιµή έχει µικρότερη σηµασία από τη σπουδαιότητα 

που δίνεται στην ποιότητα, την εξυπηρέτηση ή τον ανθρώπινο παράγοντα, τη σχέση 

δηλαδή που αναπτύσσεται ανάµεσα στα µέρη. Προσπαθώντας να καλύψουµε πλήρως 

τη δυναµική που περιέχει το οικονοµικό θέµα, µπορούµε να πούµε ότι καταλήγει σε 

κάποιο τελικό αποτέλεσµα που στην περίπτωση αυτή θα το ονοµάσουµε «κόστος». 

Το κόστος αυτό ορίζεται από µεταβαλλόµενες παραµέτρους, οι οποίες µπορούν να 

επηρεαστούν άµεσα αλλά και έµµεσα τόσο από τη µια όσο και από την άλλη πλευρά. 

Αυτές οι παράµετροι είναι: «τιµή» / «αξία», όπου µε τον όρο τιµή εννοούµε αυτό που 

πρέπει να προσφέρει ή να εκχωρήσει το άλλο µέρος, αν δηλαδή αυτό που θα µας 

δώσει έχει για αυτόν /ους υψηλή τιµή και µε τον όρο αξία αυτό που πρόκειται να 

πάρει και πόσο χρήσιµο είναι γι’ αυτόν /ους. Είναι φυσικό, λοιπόν, το πηλίκο που 

προκύπτει από τη σχέση αυτή να καθορίζει το µέγεθος, «κόστος», της κατάστασης 

για το άλλο µέρος. Εάν δηλαδή η τιµή είναι µεγαλύτερη από την αξία κατά τη γνώµη 

του άλλου µέρους, τότε είναι βέβαιο ότι θα θεωρήσει το κόστος µεγάλο και ανάλογα 

θα ενεργήσει. Επισηµαίνουµε λοιπόν πόσο πολύ σηµαντικό είναι να εντοπίζονται τα 

πραγµατικά θετικά στοιχεία σε µια τέτοια σχέση και να προβάλλονται αναλόγως. 
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3.3.3.   Ανάλυση περιβάλλοντος και κατάστασης του άλλου µέρους 
 

Η αξιολόγηση του άλλου µέρους δεν είναι πλήρης αν δεν επεξεργαστούµε και µιαν 

ανάλυση της κατάστασης και του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζει και κινείται. Με 

τον όρο περιβάλλον εννοούµε τόσο το µικροπεριβάλλον (εταιρικό, συγγενικό, φιλικό) 

όσο και το µακροπεριβάλλον (αγορά, οικονοµικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί και άλλοι   

παράγοντες). Αυτό επιτυγχάνεται µε τη συλλογή πληροφοριών από διάφορες πηγές 

όπως συνάδελφοι, γνωστοί, ανταγωνιστές και γενικά άτοµα που έχουν σχέση µε το 

άλλο µέρος, ακόµα και τρίτοι, από προσωπικές παρατηρήσεις, καθώς και από έντυπο 

υλικό. Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να τονίσουµε δύο σηµαντικούς παράγοντες που 

συντελούν στην ολοκληρωµένη συλλογή στοιχείων όταν το απαιτεί το αντικείµενο 

και η φύση µιας διαπραγµάτευσης. Αφ’ ενός λοιπόν η πλήρης τήρηση αρχείων, τα 

οποία αποτελούν αδιάσειστη πηγή νοµικής και ηθικής ισχύος στις διαπραγµατεύσεις 

και αφ’ ετέρου η σηµασία του επιχειρηµατικού κλάδου πληροφοριών που συνήθως 

ονοµάζουµε µε τον όρο βιοµηχανική κατασκοπεία και φορτίζεται αρνητικά ενώ στην 

πραγµατικότητα µας δίνει πολύτιµη διαπραγµατευτική ευελιξία το να ξέρουµε από 

πριν µέχρι πού είναι διατεθειµένος να υποχωρήσει ή να πιέσει ο αντίπαλος 

διαπραγµατευτής. 

 

3.3.4.   Θεωρήσεις ψυχογραφικής εκτίµησης 
 

Σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια της 

προετοιµασίας µας είναι το να ανιχνεύσουµε τις προτιµήσεις του άλλου µέρους, τόσο 

τις συνειδητές όσο και τις µη συνειδητές. Σύµφωνα µάλιστα µε την επιστήµη της 

επικοινωνίας αν υπάρξει σύγκρουση µεταξύ «συνειδητών» και «µη συνειδητών» 

επιθυµιών , υπερισχύουν οι «µη συνειδητές». Γι αυτό πολλές φορές ακούµε τους 

ανθρώπους να λένε: «Μα δεν µπορώ να καταλάβω πώς έκανα εγώ τέτοιο πράγµα!». 

Αυτό συµβαίνει γιατί οι περισσότερες συµπεριφορές κατευθύνονται αυτόµατα από το 

µη συνειδητό µέρος του νου, µε αποτέλεσµα το συνειδητό να έρχεται σε δεύτερη 

θέση. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να προσεγγίσει κάποιος το θέµα της ανάλυσης της 

προσωπικότητας των ανθρώπων. Ο Ελβετός ψυχολόγος Carl Jung (1939) ήταν αυτός 

που πρώτος διέκρινε την ύπαρξη συγκεκριµένων κατηγοριών διεργασιών στη σκέψη. 

∆ιέκρινε λοιπόν τρεις κατηγορίες συµπεριφοράς: 
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1. Τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι κάνουν χρήση των υπαρχόντων 

στοιχείων. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν «πρακτική» χρήση και άνθρωποι 

που κάνουν «δηµιουργική» χρήση. Βέβαια, υπάρχουν πολλές διαβαθµίσεις 

ενδιάµεσα, µπορούµε όµως να τοποθετήσουµε όλους τους ανθρώπους κάπου 

πάνω στον άξονα ενδιάµεσα από τα δύο άκρα. 

2. Τον τρόπο µε τον οποίον οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις: Κάποιοι µε 

ανάλυση των δεδοµένων και άλλοι µε τις πεποιθήσεις τους, µε οδηγό τη 

νοοτροπία τους. Και τέλος, 

3. Τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι συνάπτουν και διατηρούν σχέσεις. Ο 

Jung διέκρινε δύο τύπους για τους οποίους επινόησε και τους όρους που 

χρησιµοποιούµε, ακόµα και στην καθοµιλουµένη, σήµερα: «εξωστρεφής» και 

«εσωστρεφής». 

 

Πολλοί νεότεροι επιστήµονες µελέτησαν το έργο του Jung και µε βάση αυτό 

ανέπτυξαν διάφορες µεθόδους ψυχογραφικής ανάλυσης. Για παράδειγµα, οι 

Αυστραλοί Margerison και McCann (1984) διέκριναν και µιαν ακόµη  παράµετρο 

συµπεριφοράς, τη δοµή της λειτουργίας κάθε ανθρώπου. Στο ένα άκρο υπάρχει η 

«πειθαρχηµένη δοµή» και στο άλλο η «ελαστική δοµή». Οι άνθρωποι που είναι στο 

άκρο της πειθαρχηµένης δοµής ενεργούν µε απόλυτα πειθαρχηµένο τρόπο. Στο άλλο 

άκρο είναι οι άνθρωποι που ενεργούν και λειτουργούν µε ελάχιστα πειθαρχηµένο 

τρόπο. Και εδώ υπάρχουν πολλές διαβαθµίσεις ενδιάµεσα. Τα άτοµα που έχουν 

πειθαρχηµένη δοµή λειτουργίας είναι πιο προβλέψιµα στη λειτουργία και τις 

ενέργειές τους, ενώ τα ελαστικά όχι και όπως γίνεται εύκολα κατανοητό είναι 

σπουδαίο να τοποθετήσουµε τον / τους ανθρώπους του άλλου µέρους σε σχέση µε 

αυτήν την παράµετρο. Παρακάτω δίδεται σχηµατικά ένα πρακτικό σχέδιο στο οποίο 

επάνω µπορούµε να τοποθετήσουµε τον / τους ανθρώπους που έχουµε απέναντί µας: 
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Χρήση στοιχείων 

 
Πρακτική                                                                                                                     ∆ηµιουργική 

Λήψη αποφάσεων 

 
Αναλυτική                                                                                                                    Πεποιθήσεις 
 
Σχέσεις 
 
 
Εσωστρεφής                                                                                                                 Εξωστρεφής 
 
∆οµή λειτουργίας 
 
 
Πειθαρχηµένη                                                                                                              Ελαστική 
 
 

Με βάση λοιπόν το πού θα τοποθετήσουµε αυτόν / ους που έχουµε απέναντί µας, 

έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε µια γρήγορη ανάλυση του βασικού τρόπου µε τον 

οποίο σκέπτεται και αποφασίζει. Αυτό θα µας επιτρέψει να εκπέµψουµε το µήνυµα 

µας στο δικό του µήκος κύµατος. 

Στην πραγµατικότητα όπως είπαµε και παραπάνω, σχεδόν κανένας δεν τοποθετείται 

στα άκρα αυτών των διαγραµµάτων αλλά πάντα ενδιάµεσα. Ελάχιστοι άνθρωποι για 

παράδειγµα είναι απόλυτα εσωστρεφείς ή απόλυτα εξωστρεφείς. Στο ίδιο άτοµο 

συνήθως ενυπάρχει η εσωστρέφεια και η εξωστρέφεια σε διαφορετικά ποσοστά ή 

µπορεί και να εκδηλώνεται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Ακόµα µπορεί να 

εξαρτάται από τις συνθήκες. Στην παράµετρο των σχέσεων εύκολα µπορούµε να 

διαπιστώσουµε αν ο απέναντί µας είναι οµιλητικός ή λιγόλογος, αν γελάει πολύ ή 

είναι κατσούφης, αν είναι ντυµένος συντηρητικά ή µοντέρνα και άλλα. 

Από πλευράς χρήσης στοιχείων παρατηρούµε αν είναι τυπικός και «κλειστός» ή 

δηµιουργικός. Αν προσκολλάται σε καθιερωµένες λύσεις ή επιδιώκει καινοτοµίες. Αν 

προσπαθεί να λύσει τα προβλήµατα ή κοιτάζει πώς µπορεί να τα παρακάµψει. 

Για τη λήψη αποφάσεων, παρατηρούµε αν συµβουλεύεται υπολογιστή ή αν 

αποφασίζει µόνος. Αν λέει «πρέπει να εξετάσουµε το ζήτηµα» ή «εγώ πιστεύω 

πώς…» Αν ζητά και συµβουλεύεται στοιχεία ή λέει πώς  τα στοιχεία δεν έχουν και 

µεγάλη σηµασία. 
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Τέλος, όσον αφορά τη δοµή λειτουργίας του νου, παρατηρούµε αν είναι κολληµένος 

στην ηµερήσια διάταξη και το πρόγραµµα (πειθαρχηµένη δοµή) ή αν πιστεύει πώς το 

πρόγραµµα πρέπει να διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις εξελισσόµενες ανάγκες 

(ελαστική δοµή). 

Σκιαγραφώντας το άλλο µέρος σύµφωνα µε αυτό το πρακτικό µοντέλο µπορούµε να 

διαµορφώσουµε τόσο το περιεχόµενο όσο και το λεκτικό των προτάσεών µας, ώστε 

να έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν αποδεκτές. 

 

3.3.5.   Σχήµατα προσωπικότητας 
 

Ένας άλλος πρακτικός τρόπος ανάλυσης προέρχεται από την εργασία του Roger 

Dawson (1994), που βασίζεται κι αυτός στην εργασία του Jung. Το µοντέλο του, 

«Σχήµατα προσωπικότητας διαπραγµατευόµενων» αποτελείται από δύο περιοχές που 

απεικονίζουν δύο άξονες / φάσµατα: (α) απαιτητικής ή παθητικής στάσης και (β) 

στοιχείων ή συναισθηµάτων. Με το µοντέλο αυτό προσδιορίζονται τέσσερα είδη 

χαρακτηριστικής συµπεριφοράς διαπραγµατευόµενων µε τα χαρακτηριστικά ονόµατα 

Ρεαλιστική, Εξωστρεφής, Φιλική και Αναλυτική. 

 

Σχήµατα προσωπικότητας ∆ιαπραγµατευόµενων (κατά Roger Dawson) 

 

 ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 

ΣΤΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Αναλυτική 

Οργανωµένη-παθητική 

Ρεαλιστική 

Οργανωµένη-απαιτητική 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Φιλική 

Ακατάστατη-παθητική 

Εξωστρεφής 

Ακατάστατη-απαιτητική 

 

 

Η «Ρεαλιστική» χαρακτηρίζεται από ενεργητικότητα, γρήγορη λήψη αποφάσεων, 

ανυποµονησία, απειλητικότητα, επιθυµία ελέγχου, συντηρητικές πεποιθήσεις, 

εργασιοµανία, τυπικότητα, εµµονή στο πρόγραµµα. Κύριος σκοπός είναι η νίκη και 

όχι το αµοιβαίο όφελος. Αυτός λοιπόν θα επιλέξει πιθανότατα στρατηγική τύπου 
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Κερδίζω - Χάνεις και θα πρέπει να τον αντιµετωπίσουµε αναλόγως, µε τις 

κατάλληλες τακτικές. 

Η «Εξωστρεφής» χαρακτηρίζεται από ενθουσιασµό, προθυµία για συζήτηση, 

συναισθηµατισµό, ακαταστασία, αγελαία ψυχολογία, γρήγορες αποφάσεις και 

απέχθεια για λεπτοµερή στοιχεία και πίνακες. Κύριος σκοπός του ατόµου που έχει 

αυτή την συµπεριφορά είναι να επηρεάσει καταστάσεις, πράγµα που τον ευχαριστεί 

ιδιαίτερα. Αντιµετωπίζουµε αυτά τα άτοµα παρουσιάζοντάς τους το επιθυµητό 

αποτέλεσµα µε παραστατικό τρόπο και µε ενθουσιασµό. 

Η «Φιλική» χαρακτηρίζεται από ανάγκη καλλιέργειας σχέσεων, συναισθηµατισµό, 

αργοπορία στη λήψη αποφάσεων, αδυναµία να πει «όχι», ενδιαφέρον για τον 

παράγοντα «άνθρωπος» και απέχθεια για συγκρούσεις. Κύριος σκοπός του είναι να 

επιτύχει συµφωνία, οπότε φερόµαστε αναλόγως και αποφεύγουµε τις πιέσεις. 

Τέλος, η «Αναλυτική» χαρακτηρίζεται από ανάγκη στοιχείων, υποµονετικότητα, 

αργοπορία στη λήψη αποφάσεων, συνεχή χρήση υπολογιστή, περιέργεια, δυσκαµψία, 

πίστη σε αρχές. Κύριος σκοπός ενός τέτοιου διαπραγµατευτή είναι να τακτοποιήσει 

το θέµα χωρίς να είναι αναγκαίο να φτάσει σε συµφωνία. Μαζί του πρέπει να είµαστε 

όσο πιο αναλυτικοί γίνεται, να προσέχουµε και να εκφραζόµαστε µε ακρίβεια όταν 

αναφερόµαστε σε θέµατα που έχουν σχέση µε τα συµφέροντά του. 

Οποιονδήποτε τρόπο ανάλυσης όµως και αν χρησιµοποιήσουµε, θα πρέπει να 

θυµόµαστε ότι κάθε µέθοδος και κάθε µοντέλο είναι ένα µεν πολύτιµο εργαλείο αλλά 

δεν αποτελεί λύση που διευθετεί αυτόµατα κάθε πρόβληµα. Η τελική απόφαση 

αποτελεί ευθύνη δική µας και πρέπει να βασίζεται όχι µόνο στις ικανότητες και στη 

διαίσθηση αλλά και στα µηνύµατα που παίρνουµε κατά τη διάρκεια της 

διαπραγµάτευσης. 

 

3.3.6.   Ακραίοι τρόποι προετοιµασίας 
 

Υπάρχουν και εκείνοι που δίνουν πολύ µεγάλη σηµασία στον ψυχολογικό παράγοντα 

και συνιστούν στους διαπραγµατευτές να «ντοπάρονται» ψυχολογικά πριν τις 

διαπραγµατεύσεις, όπως ο Αµερικάνος γιατρός και ψυχολόγος Maxwell Maltz στο 

βιβλίο του «Ψυχοκυβερνητική» (1960). Κατά τη θεωρία του Maltz, ο οραµατισµός 

µιας κατάστασης  που διαµορφώνεται ασυνείδητα ή ενσυνείδητα στο νου µας 

κατευθύνει την ενεργητικότητά µας προς την πραγµατοποίηση της κατάστασης που 
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οραµατιζόµαστε. Αυτό συµβαίνει επειδή, σύµφωνα µε τον Maltz, ο νους του 

ανθρώπου λειτουργεί τελεολογικά, έχει ανάγκη δηλαδή να λειτουργεί βάσει σκοπού. 

Έτσι, ο νους κατευθύνει την ενέργειά µας µε τέτοιον τρόπο ώστε η πραγµατικότητα 

να τείνει να ταυτιστεί µε την αντίληψη της πραγµατικότητας όπως την έχουµε 

οραµατιστεί. 

Οι ψυχολόγοι συµβουλεύουν να προπονούµαστε µε οραµατισµό. Ο επιθετικός στο 

ποδόσφαιρο πρέπει να οραµατίζεται έντονα ότι σουτάρει στο αντίπαλο τέρµα και 

κυριολεκτικά να «βλέπει» ότι η µπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Αντίστοιχα και ο 

τερµατοφύλακας οραµατίζεται πως αποκρούει και τα πιο δύσκολα σουτ. Έτσι και ο 

διαπραγµατευόµενος πρέπει να κλείνει τα µάτια και να οραµατίζεται ότι το άλλο 

µέρος παρουσιάζει τις απόψεις του, όµως αποδέχεται στο τέλος τις δικές του απόψεις 

και συµφωνεί. 

Ίσως λοιπόν να µην είναι και τόσο «ακραίοι» αυτοί οι τρόποι προετοιµασίας, ο 

οραµατισµός δηλαδή και η νοητική προπόνηση. 

 

3.3.7.    Γενικές παρατηρήσεις για το σχεδιασµό της στρατηγικής 
σε σχέση µε το άλλο µέρος 
 

∆εν είναι καθόλου βέβαιο ότι το άλλο µέρος θα ακολουθήσει, έστω και µερικά, τη 

δική µας λογική ή ότι πιστεύει και αποδέχεται τις ίδιες αξίες και αρχές που 

πιστεύουµε εµείς. Το άλλο µέρος µπορεί να δεσµεύεται µε περιορισµούς από πλευράς 

χρόνου, στοιχείων και απαιτήσεων. Εξάλλου είναι απαραίτητο να διαπιστώσουµε το 

τι ακριβώς επιθυµεί, δηλαδή να γνωρίζουµε το αίτηµα αυτό καθαυτό ή τη σηµασία 

της συµβολικής του αξίας. Είναι αναγκαίο να ιεραρχήσουµε τους στόχους µας, ώστε 

να κατευθύνουµε το κύριο µέρος των προσπαθειών µας στην ικανοποίηση  των πιο 

σηµαντικών αιτηµάτων µας πριν το άλλο µέρος κουραστεί ή δυστροπήσει. Συχνά 

γίνεται πιο εύκολα δεκτό ένα αίτηµά µας αν απεικονιστεί και σχετίζεται µε τις 

τρέχουσες συνθήκες της αγοράς ή του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο τοποθετείται το 

θέµα µας. Οι πιθανότητες επίτευξης συµφωνίας αυξάνονται σηµαντικά αν 

καταφέρουµε να δούµε το θέµα «σφαιρικά». ∆ηλαδή από όσο περισσότερες οπτικές 

γωνίες µπορούµε και όχι µόνο από την πλευρά µας ή και από την πλευρά του άλλου 

µέρους, αλλά και από την πλευρά όλων εκείνων που µπορεί να τους αφορά µε 

κάποιον τρόπο. 
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3.4.     Η διαδικασία ορισµού του προβλήµατος – Η οπτική 
γωνία από την οποία βλέπουµε το πρόβληµα 

 
Το επόµενο βήµα στην διαδικασία προετοιµασίας της διαπραγµάτευσης είναι να 

ορίσουµε σε ποια ζητήµατα διαφωνούµε. Να επικεντρωθούµε σ’ αυτά, να τα 

ορίσουµε επακριβώς και να συµφωνήσουµε σ’ αυτόν τον ορισµό µε το άλλο µέρος, 

διότι όπως είδαµε και παραπάνω, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι το άλλο µέρος θα 

βλέπει τα πράγµατα όπως και εµείς, µιας και οι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν 

διαφορετικές προελεύσεις, εµπειρίες, προσδοκίες και ανάγκες. Έτσι ο ορισµός του 

προβλήµατος θα έρθει αν τα µέρη µιλήσουν το ένα στο άλλο για τις προτιµήσεις τους 

και τις προτεραιότητές τους. Συνέπεια αυτού θα είναι να αναπτύξουν ένα κοινό 

ορισµό για το πρόβληµα και µια διαδικασία για την επίλυσή του. 

Οι διαπραγµατευτές που καταλαβαίνουν τη διαδικασία ορισµού του προβλήµατος 

είναι σε θέση να καταλάβουν καλύτερα το τι κάνουν οι ίδιοι, τι κάνει η άλλη πλευρά 

και πως θα έχουν µεγαλύτερο έλεγχο πάνω στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. Η 

οπτική γωνία από την οποία βλέπουµε το πρόβληµα αντανακλά άµεσα στο τι 

ορίζουµε σαν κεντρικό και κρίσιµο διαπραγµατευτικό ζήτηµα, ποιες είναι οι 

προτιµήσεις µας και οι προσδοκίες µας για τα αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης, τι 

πληροφορίες αναζητούµε για να υποστηρίξουµε τις θέσεις µας, τον τρόπο µε τον 

οποίο παρουσιάζουµε τις θέσεις µας καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο αξιολογούµε 

τα αποτελέσµατα που επιτύχαµε. Μπορούµε να διακρίνουµε διάφορα γενικά είδη 

οπτικών γωνιών πάνω στα προβλήµατα (Από τους Lewicki, Gray και Elliot, 2003): 

1. Ουσιαστική: επάνω σε τι είναι η διαφωνία µας. Τα µέρη που εξετάζουν το 

πρόβληµα από µία ουσιαστική οπτική γωνία νοιάζονται για το κύριο θέµα σε 

µια διαφωνία 

2. Αποτελέσµατος: επικεντρωµένη στο τι θέλει το διαπραγµατευόµενο µέρος να 

επιτύχει από τη διαπραγµάτευση. Στον βαθµό που το µέρος έχει ένα 

προτιµώµενο αποτέλεσµα που θέλει να επιτύχει, η κυρίαρχη οπτική γωνία θα 

είναι να επικεντρωθεί και να κατευθύνει την στρατηγική του, τις τακτικές του 

και την επικοινωνία του προς εκείνη την κατεύθυνση. Αυτοί οι άνθρωποι 

έχουν την τάση να εµπλέκονται σε διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω - Χάνεις 

κυρίως. 

3. Φιλοδοξίας: εδώ υπάρχει έντονη προδιάθεση του µέρους να ικανοποιήσει ένα 

ευρύτερο φάσµα ενδιαφερόντων και αναγκών στη διαπραγµάτευση. Σε 
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αντίθεση µε την επικέντρωση σε κάποιο αποτέλεσµα, ο διαπραγµατευτής εδώ 

προσπαθεί να επιβεβαιώσει ότι τα βασικά συµφέροντα, οι ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντά του θα ικανοποιηθούν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να 

εµπλακούν σε διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω - Κερδίζεις. 

4. ∆ιαδικασία επίλυσης κρίσεων: εδώ επικεντρωνόµαστε στην διαδικασία µε την 

οποία θα επιλύσουµε το πρόβληµα. Οι διαπραγµατευτές που έχουν µια τέτοια 

ισχυρή οπτική γωνία και βλέπουν την διαπραγµάτευση κυρίως σαν 

διαδικασία, ενδιαφέρονται λιγότερο για τα θέµατα της διαπραγµάτευσης και 

περισσότερο για τον τρόπο µε τον οποίο θα διαχειριστούν την διαφωνία. 

5. Ταυτότητας: το πώς δηλαδή τα µέρη ορίζουν το «ποιοι είναι». Μπορεί π.χ. να  

ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, φύλο, θρησκεία, εθνικής 

καταγωγής, γεωγραφικής προέλευσης, ή να έχουν διαφορετικό τόπο διαµονής. 

Αυτές είναι µόνο πολύ λίγες από τις κατηγορίες που οι άνθρωποι µπορεί να 

χρησιµοποιήσουν για να ορίσουν τον εαυτό τους και να τον ξεχωρίσουν από 

τους άλλους. 

6. Χαρακτηρισµού: το πώς τα µέρη ορίζουν τα άλλα µέρη. Μια οπτική γωνία 

χαρακτηρισµού του άλλου µέρους µπορεί να προέρχεται από προηγούµενη 

εµπειρία µε το άλλο µέρος, από πληροφορίες για την ιστορία και τη φήµη 

αυτού του µέρους σε διαπραγµατεύσεις µε άλλους, ή ακόµα και από την 

συµπεριφορά του άλλου µέρους στην αρχή της διαδικασίας. Συνήθως σε µια 

διαφωνία, η οπτική γωνία ταυτότητας τείνει να είναι θετική και η οπτική 

γωνία χαρακτηρισµού αρνητική. 

7. Κέρδους – Ζηµίας: το πώς τα µέρη αξιολογούν το ρίσκο που συνδέεται µε 

συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Αυτή η οπτική γωνία είναι παρόµοια µε την 

προκατάληψη που αναπτύσσουµε απέναντι σε ζητήµατα ρίσκου αλλά 

εξελίσσεται και κατά κανόνα αµβλύνεται κατά τη διάρκεια της 

διαπραγµάτευσης από την εµπειρία που αποκτούµε µε την αλληλεπίδραση µε 

το άλλο µέρος. 

 

Οι διαπραγµατευόµενοι στην πραγµατικότητα χρησιµοποιούν πάνω από µια οπτική 

γωνία για να εξετάσουν το πρόβληµα και σχεδόν ποτέ δεν το βλέπουν µονόπλευρα. Η 

διαφορά όµως στην οπτική γωνία ανάµεσα στα µέρη είναι συχνά το αίτιο διαφωνιών. 

Αν τα µέρη µιλούν βλέποντας το πρόβληµα από διαφορετική οπτική γωνία ο καθένας, 

θα δηµιουργηθούν παρανοήσεις, θα κλιµακωθεί η κρίση και µπορεί να οδηγηθούµε 
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και σε αδιέξοδο. Σε µερικές περιπτώσεις αυτό το αδιέξοδο µπορεί να αρθεί µόνο µε 

τη βοήθεια κάποιου τρίτου µέρους το οποίο θα µας βοηθήσει να δούµε από µια κοινή 

οπτική γωνία το πρόβληµα και να ξανάρθουµε στο δρόµο της συνεννόησης.  

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, η οπτική γωνία από την οποία εξετάζουµε το 

πρόβληµα, είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη και για τη λύση η οποία θα δοθεί σε 

αυτό. Για παράδειγµα τα µέρη που επιτυγχάνουν λύσεις µε ολοκληρωµένες (τύπου 

Κερδίζω - Κερδίζεις) διαπραγµατεύσεις είναι πιθανότερο να χρησιµοποιούν οπτική 

γωνία αποτελέσµατος και να συζητούν ένα µεγάλο αριθµό θεµάτων κατά τη διάρκεια 

των διαπραγµατεύσεών τους. Βέβαια οφείλουµε να πούµε ότι  η οπτική γωνία 

εξαρτάται και από τη φύση του προβλήµατος. Αν συζητούµε για µισθό, έχουµε 

οπτική γωνία αποτελέσµατος, ενώ αν συζητούµε για θέµατα σχέσεων µάλλον θα το 

δούµε από την οπτική γωνία του χαρακτηρισµού. Τέλος, διάφοροι παράγοντες µπορεί 

να επηρεάσουν την οπτική γωνία από την οποία τα µέρη βλέπουν το πρόβληµα όπως 

οι διαφορές στην προσωπικότητα, στην δύναµη ακόµα και στο κοινωνικό υπόβαθρο 

των διαπραγµατευόµενων. 

Μια άλλη προσέγγιση στο πώς εστιάζουν στο πρόβληµα τα µέρη δόθηκε από τους 

Ury, Brett και Goldberg, 1988: Αυτοί πρότειναν ότι τα µέρη που διαφωνούν 

χρησιµοποιούν τρεις οπτικές γωνίες: 

1. Συµφέροντα: Οι άνθρωποι συχνά νοιάζονται για το τι χρειάζονται και για το τι 

επιθυµούν. Μιλούν για τις «θέσεις» τους και κάτω από αυτές βρίσκονται τα 

συµφέροντά τους. Τα µέρη που επικεντρώνουν στα συµφέροντα σε µια 

διαµάχη είναι σε θέση να βρουν τρόπους να επιλύσουν αυτή τη διαµάχη. 

2. ∆ίκαια: Οι άνθρωποι µπορεί επίσης να νοιάζονται για το ποιος έχει «δίκιο», 

δηλαδή για το ποιος είναι σωστός ή ποιος έχει το νόµο µε το µέρος του. Οι 

διαµάχες αυτές λύνονται συνήθως αφού βρούµε έναν τρόπο να καθορίσουµε 

ποιος είναι «σωστός» ή πού είναι «σωστός» ο καθένας. Αυτή η προσέγγιση 

εµπλέκει κάποιους κοινά αποδεκτούς κανόνες στη διαπραγµάτευση ακόµα και 

νοµικούς. 

3. ∆ύναµη: Οι άνθρωποι µπορεί να επιθυµούν να λύσουν µια διαµάχη επί τη 

βάση της δύναµης. Οι διαπραγµατεύσεις που λύνονται µε αυτή τη βάση 

µπορεί να στηρίζονται στο ποιος είναι φυσικά δυνατότερος αλλά και ποιος 

είναι οικονοµικά δυνατότερος, πιο έµπειρος, ή έχει µεγαλύτερη κοινωνική 

θέση ή εξουσία που πηγάζει από τη θέση του. Αυτές οι διαπραγµατεύσεις που 
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λύνονται  µε αυτόν τον τρόπο δηµιουργούν καθαρούς νικητές και ηττηµένους 

µε όλα τα επακόλουθα που συνεπάγονται από αυτό. 

 

Η οπτική γωνία από την οποία τα µέρη βλέπουν το πρόβληµα µεταβάλλεται κατά τη 

διάρκεια της διαπραγµάτευσης. Αυτό οφείλεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ των 

διαπραγµατευόµενων µερών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας νέα στοιχεία µπορεί 

να προκύψουν, νέα θέµατα να πέσουν στο τραπέζι, νέα επιχειρήµατα να ειπωθούν 

από τα µέρη κ.ο.κ. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως επανατοποθέτηση (reframing) 

ή ο τρόπος µε τον οποίο η ώθηση, ο τόνος και η επικέντρωση της συζήτησης 

µεταβάλλεται καθώς τα µέρη εµπλέκονται σ’ αυτήν. Το ένα µέρος επιδρά στο άλλο  

υπερασπίζοντας την δική του οπτική γωνία και επιχειρηµατολογώντας ενάντια στην 

οπτική γωνία του άλλου µέρους. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και τα δύο 

µέρη µπορεί να ψάχνουν  τρόπους να συµβιβάσουν δύο φαινοµενικά ασύµβατες 

προοπτικές. Η επανατοποθέτηση µπορεί να εµφανιστεί όταν κάποιο µέρος 

χρησιµοποιεί µεταφορές, αναλογίες ή παραδείγµατα για να φωτίσει ένα σηµείο, 

οδηγώντας το άλλο µέρος σε έναν νέο τρόπο να ορίσει το πρόβληµα, δηλαδή µπορεί 

να γίνει µε πρόθεση από το ένα µέρος ή µπορεί επίσης να εµφανιστεί κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης τροφοδοτώντας την δηµιουργικότητα και την φαντασία ο 

ένας του άλλου. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσµα θα είναι µια νέα πρόταση 

προσέγγισης του προβλήµατος. 

 

3.5.     Στάδια και φάσεις των διαπραγµατεύσεων 
 
Πολλοί ερευνητές που µελέτησαν κατά καιρούς την ροή των διαπραγµατεύσεων, 

επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν διακριτές φάσεις και στάδια σ’ αυτές: 

 

3.5.1.   Μοντέλο φάσεων των διαπραγµατεύσεων 
 

Το πιο σύγχρονο µοντέλο φάσεων και πιο ευκολόχρηστο, ιδιαίτερα µάλιστα για 

διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις, είναι το µοντέλο του Greenhalgh 

(2001) το οποίο προβλέπει επτά διακριτά βήµατα σε µια ιδανική διαδικασία 

διαπραγµάτευσης: 
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1. Προετοιµασία: Εδώ αποφασίζουµε τι είναι σηµαντικό, καθορίζουµε τους 

στόχους, σκεφτόµαστε πώς θα δουλέψουµε µε το άλλο µέρος. 

2. Σύσφιξη σχέσεων: σ’ αυτό το στάδιο γνωρίζουµε το άλλο µέρος, κατανοούµε 

τις οµοιότητες και τις διαφορές µας και δεσµευόµαστε να επιτύχουµε 

αµοιβαία επωφελή λύση. Ο Greenhalgh µάλιστα λέει ότι αυτό το στάδιο είναι 

εξαιρετικά κρίσιµο για να προχωρήσουµε στα επόµενα επιτυχώς. 

3. Συλλογή δεδοµένων: εδώ µαθαίνουµε ότι πρέπει να µάθουµε για τα θέµατα 

που θα διαπραγµατευτούµε, για το άλλο µέρος και τις ανάγκες του, για την 

λειτουργικότητα των πιθανών λύσεων και για τις συνέπειες της αποτυχίας 

εξεύρεσης λύσης. 

4. Χρησιµοποίηση δεδοµένων: σ’ αυτή τη φάση οι διαπραγµατευτές 

χρησιµοποιούν τα δεδοµένα που µάζεψαν προκειµένου να «πουλήσουν» στο 

άλλο µέρος το προτιµώµενο από αυτούς αποτέλεσµα. 

5. Κάνοντας προσφορές: είναι η διαδικασία που περιγράψαµε στις 

διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω – Χάνεις, όπου το κάθε µέρος κάνει την 

αρχική του προσφορά και κατόπιν µετακινείται προς πιο µετριοπαθείς θέσεις. 

6. Κλείνοντας τη συµφωνία: ο αντικειµενικός σκοπός εδώ είναι η δέσµευση στη 

συµφωνία που επιτεύχθηκε στο προηγούµενο στάδιο, Και τα δύο µέρη πρέπει 

να πείσουν τους εαυτούς τους ότι επέτυχαν µια συµφωνία µε την οποία είναι 

χαρούµενοι, ή έστω µπορούν να ζήσουν άνετα µε αυτή. 

7. Εφαρµόζοντας τη συµφωνία: εδώ καθορίζουµε τι πρέπει να γίνει αφού 

σφίξουµε τα χέρια και υπογράψουµε τα έγγραφα. ∆εν είναι σπάνιο φαινόµενο 

να ανακαλύπτουν τα µέρη µετά τη λήξη των διαπραγµατεύσεων ότι η 

συµφωνία είναι ανεφάρµοστη, ότι ξέφυγαν κρίσιµα ζητήµατα, ή ότι η 

κατάσταση άλλαξε και νέα ζητήµατα ανέκυψαν. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις 

πρέπει να ξαναγυρίσουµε σε προηγούµενα στάδια, να ξαναδούµε τη 

συµφωνία, ή ακόµα και να φτάσουµε σε διαµεσολάβηση ή στα δικαστήρια. 

 

Ο Greenhalgh λέει ότι αυτό το µοντέλο είναι περιγραφικό, δηλαδή περιγράφει τον 

τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι θα έπρεπε να διαπραγµατεύονται. Εξετάζοντας όµως 

την πρακτική πολλών διαπραγµατευτών βλέπουµε ότι συχνά αποκλίνουν από αυτό το 

µοντέλο και µπορούµε να ανιχνεύσουµε διαφορές που οφείλονται στην κουλτούρα 

των µερών. Για παράδειγµα οι ανεκπαίδευτοι Αµερικάνοι διαπραγµατευτές βλέπουν 

κάθε διαπραγµάτευση µε όρους τύπου Κερδίζω – Χάνεις: η φάση προετοιµασίας 
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είναι πολύ σύντοµη, δεν δίνουν καθόλου σηµασία στη σύσφιξη σχέσεων µε το άλλο 

µέρος, ξοδεύουν πολύ χρόνο κάνοντας προσφορές, µαζεύουν πληροφορίες µετά τις 

προσφορές τους και αποφεύγουν να κλείσουν την συµφωνία και µετά να την 

εφαρµόσουν. Σε αντίθεση οι Γιαπωνέζοι διαπραγµατευτές ξοδεύουν πολύ χρόνο στο 

σύσφιξη των σχέσεων και µετά πετσοκόβουν όλες τις άλλες φάσεις και προχωρούν 

γρήγορα προς το τέλος. 

 

 

3.6. Η διαδικασία σχεδιασµού 
 
 
Όσο κι αν οι πιο δραµατικές στιγµές σε µια διαπραγµάτευση είναι αυτές της 

εφαρµογής της τακτικής και το παιχνίδι που παίζουµε κατά τη διάρκειά της, το 

στοιχείο - κλειδί για την επιτυχή έκβαση της είναι η σωστή προετοιµασία που γίνεται 

πριν τους διάλογους. Σαφώς και η επιτυχία επηρεάζεται από το πώς κάποιο µέρος 

εφαρµόζει τη στρατηγική του, (δηλαδή τις τακτικές που χρησιµοποιεί), αλλά τα 

θεµέλια της επιτυχίας είναι το πώς προετοιµάζεται. Η αποτελεσµατική προετοιµασία 

απαιτεί σκληρή δουλειά σε αρκετούς τοµείς που θα τους παρουσιάσω παρακάτω ως 

δέκα βήµατα που αποτελούν το απόσταγµα γνώσης από διαφορετικές πηγές και 

παρουσιάζονται στο βιβλίο των Lewicki, Barry, Saunders και Minton “Negotiation” 

(2003): Ο κάθε ερευνητής έχει τη δική του λίστα βηµάτων και τη δική του σειρά µε 

την οποία ακολουθεί αυτά τα βήµατα. Τα βήµατα και η σειρά µε την οποία 

παρουσιάζονται παρακάτω µπορεί να ακολουθηθούν και στα δύο είδη 

διαπραγµατεύσεων: τις διανεµητικές (distributive) και τις ολοκληρωµένες 

(integrative). Αυτή η σειρά µπορεί να ακολουθηθεί ως έχει αλλά και να 

καταστρατηγηθεί υπό το φως νέων δεδοµένων που µπορεί να προκύψουν κατά τη 

διάρκεια της διαπραγµάτευσης. Οι πληροφορίες µάλιστα που ανακαλύπτουµε σε 

µεταγενέστερα στάδια µπορεί να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση προηγούµενων 

βηµάτων. Ο διαπραγµατευτής θα πρέπει λοιπόν να είναι ευέλικτος ώστε να µπορεί να 

µεταβάλλει προηγούµενα βήµατα όταν παρουσιάζονται νέα δεδοµένα 

 

1. Ορίζοντας τα θέµατα: Το πρώτο βήµα είναι να ορίσουµε τα θέµατα που θα 

συζητηθούν. Ξεκινούµε λοιπόν µε ανάλυση της κατάστασης. Ξεχωρίζουµε τα 

κύρια ζητήµατα από τα δευτερεύοντα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί 



ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝ∆ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

 

 66

χρησιµοποιώντας προηγούµενη εµπειρία µας στα θέµατα αυτά, κάνοντας έρευνα 

για να µαζέψουµε πληροφορίες, ή συµβουλευόµενοι ειδικούς επί του θέµατος. Η 

δυσκολία εδώ είναι µεγαλύτερη όταν τα θέµατα δεν είναι απτά, δεν είναι 

µετρήσιµα δηλαδή. Όσο πιο πολύπλοκα τέλος είναι τα προβλήµατα, τόσο 

πιθανότερο είναι τα µέρη να έχουν διαφορετική οπτική γωνία. 

2. Συναρµολογώντας τα θέµατα και ορίζοντας το ∆ιαπραγµατευτικό µίγµα: Το 

επόµενο βήµα είναι να βάλουµε σε µια λίστα όλα τα θέµατα που είναι προς 

διαπραγµάτευση. Ο συνδυασµός από τις λίστες όλων των µερών στη 

διαπραγµάτευση αποτελεί το διαπραγµατευτικό µίγµα. Οι διαπραγµατευτές 

µπορεί να νοιώσουν ότι βάζουν πολλά θέµατα στο τραπέζι µε τη µια , αλλά 

συνήθως το να βάζει κανείς πολλά θέµατα µέσα στη διαπραγµάτευση, 

διευκολύνει την εξεύρεση λύσης, µε την αίρεση να είναι όλα τα θέµατα 

πραγµατικά και όχι να µπαίνουν για να χρησιµοποιηθούν ως θέµατα στα οποία θα 

φανεί ότι υποχωρούµε. Μεγάλα διαπραγµατευτικά µίγµατα µας δίνουν τη 

δυνατότητα να κάνουµε πολλούς συνδυασµούς «πακέτων» λύσεων και να 

αυξήσουν την πιθανότητα κάποιο από αυτά τα πακέτα να ικανοποιεί τις ανάγκες 

και των δύο µερών  και να µας οδηγήσει έτσι σε µια επιτυχή συµφωνία. Από την 

άλλη όµως, πολύ µεγάλα διαπραγµατευτικά µίγµατα µπορεί να επιµηκύνουν τις 

διαπραγµατεύσεις και να κάνουν πολύπλοκη τη διαδικασία αξιολόγησης και 

συνδυασµού όλων των θεµάτων. Αφού λοιπόν συναρµολογήσουµε τα θέµατα και 

φτιάξουµε την ατζέντα µας, σειρά έχει να θέσουµε τις προτεραιότητές µας. Αυτό 

µπορεί να γίνει σε δύο βήµατα: Πρώτον, να δούµε ποια θέµατα είναι πιο 

σπουδαία και ποια είναι λιγότερο σπουδαία γιατί όταν αρχίσουν οι 

διαπραγµατεύσεις θα χαθούµε ανάµεσα σε προσφορές και αντιπροσφορές, 

υποχωρήσεις και ανταλλαγές. Αν δεν είµαστε ξεκάθαροι για το ποιες είναι οι 

προτεραιότητές µας εξ’ αρχής είναι εύκολο να χάσουµε τον στόχο από τα µάτια 

µας. Όταν όµως ξέρουµε τι είναι πιο σπουδαίο για µας, είναι πιθανότερο να 

επιµείνουµε περισσότερο σε σηµεία που θέλουµε πραγµατικά να έχουµε καλά 

αποτελέσµατα, παρά να πάρουµε αυτό που θα µας αφήσει η άλλη πλευρά γιατί  

θα είναι λιγότερο σπουδαίο γι’ αυτήν. Προτεραιότητες µπορούµε να θέσουµε µε 

πολλούς τρόπους, όπως να ρωτήσουµε τον εαυτό µας και να κατατάξουµε τα 

ζητήµατα κατά σειρά σπουδαιότητας ή να τα χωρίσουµε σε τρεις κατηγορίες 

όπως υψηλής, µέτριας και χαµηλής προτεραιότητας  ∆εύτερον, να δούµε ποια 

θέµατα συνδέονται µεταξύ τους και ποια είναι ξέχωρα από τα άλλα. Αυτά που 
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είναι ξέχωρα, µπορούν να προστεθούν  ή να αφαιρεθούν εύκολα, όµως σε αυτά 

που συνδέονται µεταξύ τους µια συµφωνία στο ένα µπορεί να επηρεάσει 

δεσµευτικά τη συµφωνία στο άλλο. 

3. Προσδιορίζοντας τα ενδιαφέροντά µας: Αφού καθορίσουµε τα θέµατα πρέπει 

να προχωρήσουµε στον προσδιορισµό των ενδιαφερόντων και των αναγκών µας. 

Οι θέσεις µας, (µια αρχική προσφορά ή ένας στόχος µας), είναι το τι θέλουµε. 

Ενδιαφέροντα µας είναι το γιατί το θέλουµε. Αν και ο προσδιορισµός των 

ενδιαφερόντων µας είναι σπουδαιότερος στην περίπτωση διαπραγµατεύσεων 

τύπου Κερδίζω - Κερδίζεις ακόµα και οι διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω – 

Χάνεις µπορεί να γίνουν ευκολότερες, αν τα µέρη προσδιορίσουν τα 

ενδιαφέροντά τους. Ρωτώντας «γιατί» στον εαυτό µας φέρνουµε συνήθως στην 

επιφάνεια αξίες, αρχές ή ανάγκες που θέλουµε να καλύψουµε κατά τη διάρκεια 

των διαπραγµατεύσεων. Τα ενδιαφέροντά µας µπορεί να είναι ουσιαστικά, 

δηλαδή ευθέως σχετιζόµενα µε τα θέµατα προς διαπραγµάτευση, βασιζόµενα στη 

διαδικασία, σχετιζόµενα δηλαδή µε τον τρόπο µε τον οποίο οι διαπραγµατευτές 

επιλύουν τη διαφορά και τέλος βασιζόµενα στη σχέση, αυτή που θέλουµε να 

έχουµε στο µέλλον µε το άλλο µέρος. 

4. Γνωρίζοντας τα όρια µας και τις Εναλλακτικές λύσεις µας: Τι θα γίνει αν το 

άλλο µέρος δεν δεχτεί τίποτα από αυτά που θεωρούµε εµείς κρίσιµα θέµατα ή 

θέσει θέµατα που είναι απαράδεκτα για µας; Η καλή προετοιµασία πρέπει να έχει 

καθορίσει δύο σηµεία: τα όριά µας και τις εναλλακτικές µας λύσεις. Όριο είναι το 

σηµείο που έχουµε αποφασίσει να διακόψουµε τις διαπραγµατεύσεις παρά να τις 

συνεχίσουµε γιατί κάθε συµφωνία πέρα από αυτό το σηµείο καθίσταται 

ασύµφορη για µας. Θέτοντας συγκεκριµένα όρια προφυλασσόµαστε από κακές 

για µας συµφωνίες για τις οποίες θα µετανιώσουµε αργότερα. Εναλλακτική λύση 

είναι άλλη συµφωνία που µπορούµε να κάνουµε και να ικανοποιήσουµε τα 

ενδιαφέροντά µας. Όσο πιο καλές εναλλακτικές λύσεις έχουµε, τόσο πιο δυνατή 

είναι η διαπραγµατευτική µας θέση γιατί ανά πάσα στιγµή µπορούµε να 

αποχωρήσουµε από τη διαπραγµάτευση και να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες µας. 

5. Θέτοντας στόχους και αρχικές προσφορές: Το επόµενο βήµα είναι να ορίσουµε 

άλλα δύο σηµεία – κλειδιά: το συγκεκριµένο σηµείο – στόχο (στο οποίο 

ελπίζουµε ρεαλιστικά να πετύχουµε µια συµφωνία) και την αρχική προσφορά 

(που αντιπροσωπεύει την καλύτερη συµφωνία που ελπίζουµε να πετύχουµε). 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να θέσουµε ένα στόχο. Οι στόχοι µπορεί να µην 
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είναι τόσο σταθεροί όσο τα όρια µας. Μπορούµε να θέσουµε ένα εύρος µέσα στο 

οποίο όλα τα αποτελέσµατα θα είναι αποδεκτά. Παροµοίως υπάρχουν πολλοί 

τρόποι για να θέσουµε µια αρχική προσφορά. Αυτή µπορεί να είναι το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσµα, µια ιδανική λύση ή κάτι καλύτερο απ’ αυτό που πετύχαµε 

την τελευταία φορά. Μπορεί να το παρακάνουµε µε την αρχική µας προσφορά η 

οποία να είναι τόσο εξωπραγµατική που να οδηγήσει σε άµεση αρνητική 

αντίδραση του άλλου µέρους, που µπορεί να φτάσει µέχρι την αποχώρηση του 

από τις διαπραγµατεύσεις. Η στοχοθεσία απαιτεί θετική σκέψη για τους δικούς 

µας αντικειµενικούς στόχους. Αν ο διαπραγµατευτής δώσει πολύ µεγάλη σηµασία 

στις ανάγκες του άλλου µέρους, τότε µπορεί να σχεδιάσει όλη του την στρατηγική 

σαν αντίδραση στην αναµενόµενη διαγωγή του άλλου. Αν όµως ορίσουµε 

ρεαλιστικούς, αισιόδοξους όσο και απαισιόδοξους στόχους, τότε µπορούµε να 

γνωρίζουµε το εύρος των πιθανών λύσεων. Αυτό µας επιτρέπει να είµαστε 

ευέλικτοι στο τι θα αποδεχτούµε και να βελτιώσουµε την πιθανότητα να 

φτάσουµε σε µια αµοιβαία αποδεκτή λύση. Η στοχοθεσία συχνά απαιτεί να 

γνωρίζουµε πώς να συνδυάζουµε διάφορα θέµατα και αντικειµενικούς στόχους. 

Οι περισσότεροι διαπραγµατευτές πρέπει να βρουν τον καλύτερο τρόπο να 

συνδυάσουν τα διάφορα στοιχεία του διαπραγµατευτικού µείγµατος, του δικού 

του, καθώς και του άλλου µέρους. Μερικοί διαπραγµατευτές αξιολογούν τα 

πακέτα των συνδυασµών όπως και τα µεµονωµένα θέµατα. Ορίζουν αισιόδοξα, 

ρεαλιστικά και απαισιόδοξα πακέτα που τους βοηθούν να σχεδιάσουν καλύτερα 

την διαπραγµάτευση και να αξιολογήσουν καλύτερα τις προτάσεις του άλλου 

µέρους. Η στοχοθεσία τέλος απαιτεί κατανόηση της διαδικασίας ανταλλαγής και 

παραίτησης. Οι διαπραγµατευτές πρέπει να είναι έτοιµοι να παραιτηθούν από ένα 

θέµα που τους ενδιαφέρει ή να το ανταλλάξουν στην περίπτωση που είναι πιο 

πολύτιµο για το άλλο µέρος. Αν γνωρίζουµε ότι ένα θέµα που δεν έχει τόσο 

µεγάλη σηµασία για µας, είναι πολύτιµο για το άλλο µέρος, µπορούµε να 

αυξήσουµε την αξία της προσφοράς µας µε πολύ µικρό κόστος για µας. Πολλές 

φορές είναι δύσκολο να αξιολογήσουµε αυτά τα πακέτα γιατί δεν µπορούµε να τα 

συγκρίνουµε. Αν είναι δυνατόν λοιπόν πρέπει να βρούµε µια κοινή τους 

διάσταση, όπως χρηµατική αξία και να τα εκφράσουµε µε όρους αυτής της 

διάστασης. Αν το πετύχουµε αυτό θα έχουµε στα χέρια µας ένα πολύ καλό 

εργαλείο για να προβούµε σε προσφορές και αντιπροσφορές.  
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6. Συνυπολογίζοντας το περιβάλλον: Όταν οι άνθρωποι διαπραγµατεύονται γι’ 

αυτούς καθορίζουν όλα τα προηγούµενα θέµατα µόνοι τους. Όταν όµως η 

διαπραγµάτευση είναι επαγγελµατικής φύσεως, τότε το πιο πιθανό είναι να 

υπάρχουν και άλλοι που ενδιαφέρονται για το αποτέλεσµα ή το αξιολογούν όπως 

εργοδότες , προϊστάµενοι ή παρατηρητές. Τέλος, η διαπραγµάτευση δεν είναι 

αποκοµµένη από το κοινωνικό περιβάλλον και τους νόµους, τα έθιµα, τις κοινές 

επιχειρηµατικές πρακτικές, τις πολιτικές πιέσεις και τα πολιτιστικά στάνταρ. Ένας 

τρόπος να συνυπολογίσει κανείς όλα τα εµπλεκόµενα µέρη σε µια 

διαπραγµάτευση, είναι να κάνει µια «ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος». Μετά 

από αυτή την ανάλυση ο διαπραγµατευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να 

διακρίνει πώς το περιβάλλον αυτό επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγονται 

οι διαπραγµατεύσεις, ποια όρια του θέτει, αν έχει την εξουσιοδότηση να 

διαπραγµατευτεί όλα τα θέµατα ή αν πρέπει να πάρει έγκριση από κάποιους 

άλλους. 

7. Αναλύοντας το άλλο µέρος: Όταν οι διαπραγµατευτές έχουν την δυνατότητα να 

συναντηθούν µε ανθρώπους από το άλλο µέρος, τότε µπορούν να µάθουν ποια 

θέµατα είναι πιο σπουδαία γι’ αυτούς. Μπορούν επίσης να µάθουν για τις 

προτεραιότητές τους και τα ενδιαφέροντά τους. Αν όµως δεν µπορούν να 

συναντηθούν, τότε πρέπει να προσπαθήσουν να δουν τα θέµατα από την 

προοπτική του άλλου µέρους. Επίσης µπορούν να µιλήσουν σε άλλους που 

γνωρίζουν το άλλο µέρος ή ανθρώπους που βρέθηκαν σε παρόµοια κατάσταση 

στο παρελθόν. Όλα αυτά θα µας δώσουν µια ιδέα για το τι θέλει το άλλο µέρος κι 

έτσι θα είµαστε σε θέση να δούµε σε ποια σηµεία µπορεί να υπάρξει διαφωνία, 

απλή ανταλλαγή ή και καθόλου προστριβή. Τι πληροφορίες όµως χρειαζόµαστε 

σε τελική ανάλυση για το άλλο µέρος για να προετοιµαστούµε κατάλληλα; Τα 

σπουδαιότερα σηµεία είναι: 

 Τα τρέχοντα στοιχεία, ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του άλλου µέρους: Μπορούµε 

να ψάξουµε αρχεία που αφορούν το άλλο µέρος, να αναλύσουµε την 

επιχειρηµατική του ιστορία, προηγούµενες διαπραγµατεύσεις του, οικονοµικά 

δεδοµένα, να ρωτήσουµε φίλους και συνεργάτες του, ακόµα και ανθρώπους που 

δούλεψαν µαζί του. Επιπρόσθετα, µε την έρευνά µας για την προηγούµενη 

συµπεριφορά του άλλου µέρους, πρέπει να συγκεντρώσουµε πληροφορίες για τα 

τρέχοντα ενδιαφέροντα και ανάγκες. Γι’ αυτό το σκοπό υπάρχουν διάφοροι 

τρόποι όπως να πραγµατοποιήσουµε ένα προκαταρκτικό διάλογο για το τι θέλει 
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το άλλο µέρος να επιτύχει σ’ αυτές τις διαπραγµατεύσεις, να προβλέψουµε το τι 

θέλει, να ρωτήσουµε άλλους που έχουν διαπραγµατευτεί µαζί του ή να 

διαβάσουµε τι λέει για τον εαυτό του στα διάφορα µέσα (πώς αυτοπροσδιορίζει 

τα ενδιαφέροντά του). 

 Οι στόχοι και οι αρχικές προσφορές του άλλου µέρος: Μετά το µάζεµα των 

πληροφοριών, πρέπει να κατανοήσουµε τους στόχους του άλλου µέρους. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να προεκτείνουν τον εαυτό τους και να 

υποθέτουν ότι και οι άλλοι µοιράζονται τις ίδιες αξίες και ενδιαφέροντα…έτσι 

καταλήγουν σε λάθος συµπεράσµατα τις περισσότερες φορές. Πώς όµως θα 

καταλάβουµε το στόχο του άλλου µέρους; Ο καλύτερος τρόπος είναι να το 

ρωτήσουµε ευθέως, ακόµα και πριν τη διαπραγµάτευση. Αν αυτό δεν είναι 

δυνατό, θα πρέπει να είναι η πρώτη µας φροντίδα µόλις αρχίσουν οι 

διαπραγµατεύσεις 

 Η φήµη και το Στυλ του άλλου µέρους: Το πώς το άλλο µέρος συµπεριφέρθηκε 

στο παρελθόν είναι καλός δείκτης για το πώς θα συµπεριφερθεί και στο µέλλον. 

Ακόµα και αν δεν έχουµε ιστορικό προηγούµενων διαπραγµατεύσεων µαζί του, 

καλό είναι να ρωτήσουµε άλλους που είχαν. Πάντως αυτές οι πληροφορίες θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να προετοιµαστεί κάποιος για την αντιµετώπιση 

πιθανών δυσκολιών και όχι να πάει στη διαπραγµάτευση προκατειληµµένος γιατί 

αυτό ενέχει τον κίνδυνο αυτοεκπληρούµενης προφητείας. Αν π.χ. µάθουµε ότι το 

άλλο µέρος συµπεριφέρεται επιθετικά και αποφασίσουµε να το αντιµετωπίσουµε 

εξαρχής κι εµείς έτσι, µπορεί να µας το ανταποδώσει ακόµα και αν είχε την 

πρόθεση στη συγκεκριµένη διαπραγµάτευση να συνεργαστεί. 

 Η εναλλακτική λύση του άλλου µέρους: Είναι εξίσου σπουδαίο µε το να 

γνωρίζουµε τις δικές µας εναλλακτικές λύσεις. Όσο πιο αξιόπιστη λύση διαθέτει 

το άλλο µέρος, τόσο πιο σκληρά θα συµπεριφερθεί και θα θέσει πιο υψηλούς 

στόχους. 

 Η εξουσία του άλλου µέρους: Όταν οι διαπραγµατευτές αντιπροσωπεύουν 

άλλους, τότε είναι πιθανό η εξουσιοδότησή τους για συµφωνίες να έχει όρια. 

Πολλές φορές οι  αντιπρόσωποι είναι εξουσιοδοτηµένοι να µεταφέρουν µόνο 

προτάσεις και να συλλέγουν πληροφορίες κι αυτός που παίρνει την απόφαση να 

είναι άλλος. Αυτό γίνεται για να µην µπορούν να δεσµεύσουν τους εντολείς τους 

σε µια ανεπιθύµητη συµφωνία ή να δώσουν ευαίσθητες πληροφορίες από 

απροσεξία. Έτσι όµως µπορεί να χαλάσει η διαπραγµάτευση και να απαιτηθεί η 
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παρουσία κάποιου που διαθέτει εξουσιοδότηση να διαπραγµατευθεί για όλα τα 

θέµατα. Πριν αρχίσει η διαπραγµάτευση θα πρέπει να ρωτήσουµε το άλλο µέρος 

ποια είναι τα όριά του. 

 Η στρατηγική και η τακτική του άλλου µέρους: ∆εν είναι και πολύ πιθανό να µας 

αποκαλυφθεί η  στρατηγική και η τακτική του άλλου µέρους, αλλά µπορούµε να 

προσπαθήσουµε να συµπεράνουµε αυτά τα στοιχεία από την έρευνα που κάναµε 

στα προηγούµενα βήµατα. Οµοίως κάθε συµπέρασµά µας δεν θα πρέπει να είναι 

ακλόνητο, αλλά να είµαστε έτοιµοι να το αλλάξουµε κάθε φορά που προκύπτουν 

νέα δεδοµένα κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων. 

8. Τι στρατηγική θέλουµε να ακολουθήσουµε; Σίγουρα αυτό είναι κάτι που 

κάναµε στην αρχή, όµως αυτό είναι το σηµείο στο οποίο πρέπει οπωσδήποτε να 

καθορίσουµε ποια στρατηγική θα ακολουθήσουµε από ‘δω και πέρα. 

9. Πώς θα παρουσιάσουµε τα ζητήµατα µας στο άλλο µέρος; Ένας τρόπος είναι 

να παρουσιάσουµε τις θέσεις µας καθαρά και µε επιχειρήµατα που να τις 

υποστηρίζουν και ένας άλλος είναι να απαντούµε στα επιχειρήµατα του άλλου 

µέρους µε κόντρα επιχειρήµατα. Μπορούµε να κάνουµε τις εξής ερωτήσεις στον 

εαυτό µας: Ποια γεγονότα υποστηρίζουν τις θέσεις µας; Ποιόν πρέπει να 

συµβουλευτούµε ή να µιλήσουµε που θα µας βοηθήσει να ξεκαθαρίσουµε τα 

γεγονότα; Τι αρχεία, ή πηγές δεδοµένων υπάρχουν που να υποστηρίζουν τα 

επιχειρήµατα µας; Έχουν διαπραγµατευθεί ξανά αυτά τα θέµατα από άλλους σε 

παρόµοιες συνθήκες; Μπορούµε να συµβουλευτούµε κάποιους από αυτούς που τα 

διαπραγµατεύτηκαν αυτά; Ποια µπορεί να είναι η οπτική γωνία του άλλου 

µέρους; Ποια είναι τα ενδιαφέροντά του; Πώς µπορούµε να ανταποκριθούµε σε 

αυτά ώστε να προτείνουµε αµοιβαία αποδεκτές λύσεις; Πώς µπορούµε να 

παρουσιάσουµε τα γεγονότα ώστε να είναι περισσότερο πειστικά; Ποια εποπτικά 

µέσα µπορεί να µας χρησιµεύσουν; 

10. Τι πρωτόκολλο χρειάζεται να ακολουθηθεί σ’ αυτή τη διαπραγµάτευση; 

Υπάρχουν µερικά στοιχεία «πρωτοκόλλου» που πρέπει ο διαπραγµατευτής να 

λάβει υπόψη του όπως: 

 Την ατζέντα. Πολλοί επαγγελµατίες διαπραγµατευτές απαιτούν η ατζέντα να είναι 

γνωστή εκ των προτέρων έτσι ώστε να είναι προετοιµασµένοι κατάλληλα για τη 

διαπραγµάτευση. Η ατζέντα µπορεί να συµφωνηθεί µεταξύ των µερών 

προκαταβολικά. ∆εν είναι σωστό να φέρνουµε ξαφνικά νέα θέµατα εν µέσω 
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διαπραγµατεύσεων. Το άλλο µέρος τότε θα αντιδράσει διακόπτοντας τις 

διαπραγµατεύσεις, δηµιουργώντας καθυστερήσεις. 

 Τον τόπο διεξαγωγής των διαπραγµατεύσεων. Οι διαπραγµατευτές τα 

καταφέρνουν καλύτερα σε οικείο έδαφος – στο γραφείο τους ή στο κτίριο τους ή 

έστω στην πόλη τους. Γνωρίζουν τον χώρο, νοιώθουν άνετα και χαλαρά, έχουν 

άµεση πρόσβαση σε όλες τις ευκολίες όπως γραµµατεία, πληροφορίες, 

υπολογιστές κ.ο.κ. 

 Τον χρόνο των διαπραγµατεύσεων. Αν οι διαπραγµατευτές περιµένουν 

µακροχρόνιες διαπραγµατεύσεις µπορεί να θελήσουν να διαπραγµατευτούν και 

τον χρόνο και τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων. Πότε αρχίζουµε; Πότε πρέπει 

να τελειώσουµε; Πόσο χρόνο συναντιόµαστε; Πόσο χρόνο πρέπει να διαθέσουµε 

στα διαλείµµατα;   

 Άλλα µέρη που µπορεί να αναµιχθούν στις διαπραγµατεύσεις. Μπορεί να 

αναµιχθούν ειδικοί ή σύµβουλοι. Τι ρόλο θα έχουν αυτοί; Οι διαπραγµατευόµενοι 

θα αντιµετωπίσουν ο ένας τον άλλον ή θα αντιπροσωπευτούν από άλλους; Θα 

αναµιχθούν τα ΜΜΕ; 

 Τι θα γίνει αν οι διαπραγµατεύσεις αποτύχουν. Θα πάµε σε διαιτησία; Θα 

δοκιµάσουµε άλλες τεχνικές; 

 Πώς θα καταγράψουµε το τι συµφωνείται. Το άτοµο µε τις καλύτερες σηµειώσεις 

γίνεται η «µνήµη» µας και οι εµπλεκόµενοι συµφωνούν για το πώς θα διατυπωθεί 

γραπτά η συµφωνία. Αν η συµφωνία έχει τεχνικούς όρους ή είναι πολύ σύνθετη, 

τότε ίσως θα έπρεπε να την ελέγξουν ειδικοί (π.χ. νοµικοί ή µηχανικοί, ανάλογα 

µε την φύση της).  

 
 
 
 

Στάδια και φάσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ορισµός του προβλήµατος 

Στρατηγική Στόχοι ∆ιαδικασία 
σχεδιασµού
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«∆εν καταστρέφω τους εχθρούς µου 
όταν τους κάνω φίλους µου;» 
 
Αβραάµ Λίνκολν, Πρόεδρος των ΗΠΑ 
(όταν επαίνεσε τους Νότιους µετά τον 
Αµερικανικό Εµφύλιο)  
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Οι διαπραγµατεύσεις είναι ένα χαρακτηριστικό συστατικό στοιχείο που είναι παρών 

σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, ακόµα κι αν  δεν το συνειδητοποιούµε. Επειδή όµως 

πολλοί από µας δεν είναι αρκετά καλοί στο να «παζαρέψουν» για κάτι που θέλουν, 

είναι πιθανό η διαπραγµάτευση να καταλήξει σε διαµάχη. Η διαµάχη αυτή προκύπτει 

από τις διαφορετικές ανάγκες των µερών. Το ίδιο ισχύει και στις σχέσεις των 

ανθρώπων εντός των επιχειρήσεων αλλά και στις διεπιχειρησιακές σχέσεις. ∆εν 

πρέπει να ξεχνάµε πως ποτέ δεν διαπραγµατευόµαστε µε µηχανές ή εταιρείες: πάντα 

µε ανθρώπους έχουµε να κάνουµε είτε αυτοί είναι οι εργοδότες µας ,είτε πελάτες είτε 

προµηθευτές κ.ο.κ. 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων όταν καταλήγουµε σε διαµάχη έχουµε αποτύχει 

να συνειδητοποιήσουµε ότι όλοι µπορούν να κερδίσουν. Για παράδειγµα, ανάγκη του 

εργοδότη είναι να είναι η δουλειά έτοιµη στις 8 το πρωί της Πέµπτης. Ανάγκη του 

λογιστή είναι να πάει στο σπίτι του το αργότερο στις 4 η ώρα της Τετάρτης. Πρέπει 

οπωσδήποτε να τα «σπάσουν;» ∆εν µπορεί να φύγει στις 4 και να ξανάρθει το βράδυ; 

∆εν µπορεί να το ξέρει από την Τρίτη όπου µπορεί να εργαστεί λίγο παραπάνω και να 

την τελειώσει; ∆εν µπορεί να έρθει λίγο νωρίτερα το πρωί της Πέµπτης; Ας 

προσπαθήσουµε να συµφωνήσουµε! Αυτό επιτυγχάνεται µόνο µέσω 

διαπραγµατεύσεων. 

Πολλές φορές οι διαπραγµατεύσεις δεν είναι µόνο ένας τρόπος να συζητήσουµε ένα 

θέµα, αλλά και να µάθουµε περισσότερα για τον άλλον και να αυξήσουµε έτσι την 

αλληλεξάρτηση µας µε αυτόν. 

Οι διαπραγµατευτικές ικανότητες δεν είναι σπουδαίες µόνο όταν είµαστε 

διαπραγµατευτές του συνδικάτου ή διευθυντές του εµπορικού τµήµατος. Κάθε 

πλευρά της δουλειάς µε πελάτες, προµηθευτές, συνεργάτες, εργοδότες και 

υπαλλήλους συµπεριλαµβάνει πάρε – δώσε. Το κάνουµε είτε είµαστε αγοραστές είτε 

πωλητές µιας ιδέας ή ενός προϊόντος. Το κάνουµε είτε έχουµε άτυπες συνοµιλίες σε 

έναν διάδροµο είτε βρισκόµαστε σε meeting για τον καθορισµό κάποιου project. 

Όποια κι αν είναι η περίπτωση αν ξέρουµε τι συµβαίνει προκαταβολικά, έχουµε το 

πλεονέκτηµα. 

Το κρίσιµο πρώτο βήµα λοιπόν σε όλες τις περιπτώσεις είναι η προετοιµασία. Καλό 

είναι να µην υποθέτουµε τίποτα. Ακόµα κι αν κάποιος είναι ταλαντούχος 

διαπραγµατευτής κατά γενική οµολογία δεν πρέπει να επαφίεται στο χάρισµα του. 

Σήµερα, στην εποχή του Ίντερνετ, όλοι έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση. Η 
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προσπάθεια µας πρέπει να επικεντρωθεί στο να βρούµε ό,τι µπορούµε για το άλλο 

µέρος, δε διαπραγµατευόµαστε µε µια απρόσωπη επιχείρηση, αλλά µε ανθρώπους. 

Πρέπει να εντοπίσουµε τι θέλουν και να τους κάνουµε ξεκάθαρο το τι θέλουµε εµείς. 

Όταν είµαστε έτοιµοι, οι σωστές τακτικές µπορούν να µας βοηθήσουν να επιτύχουµε 

µια καλή συµφωνία. Οι τακτικές, όπως έχουµε πει, δεν πρέπει να συγχέονται µε την 

στρατηγική. Είναι µέρος της στρατηγικής, εργαλεία για τον συντονισµό του 

µηχανισµού που θα βοηθήσουν στην εφαρµογή της. Βοηθούν στο να πετύχουµε τον 

αντικειµενικό µας σκοπό. Καλό είναι να προσπαθούµε να εφαρµόζουµε µια νέα 

τακτική κάθε φορά για να µαθαίνουµε καλύτερα τον χειρισµό της. 

Οι ενδοεπιχειρησιακές καθώς και οι διεπιχειρησιακές σχέσεις είναι πολυσύνθετες. 

Απασχολούν υλικούς πόρους, όπως χρόνο και χρήµα, αλλά και άυλους όπως 

εµπιστοσύνη, τιµιότητα και φήµη. Επίσης και οι δύο προϋποθέτουν σύνθετες σχέσεις 

που συνεχώς εξελίσσονται. Στο εξελισσόµενο εξωτερικό περιβάλλον   ένας χθεσινός 

αντίπαλος µπορεί να είναι αυριανός σύµµαχος ή και πελάτης. Το ίδιο παρατηρείται 

και στις σύγχρονες επιχειρήσεις όπου ο µάνατζερ που χθες ήταν αντίπαλος θα πρέπει 

αύριο να γίνει φίλος. Βασισµένες εν µέρει σε αυτές τις εξελισσόµενες και πολύπλοκες 

σχέσεις οι διαπραγµατεύσεις για να είναι πετυχηµένες δεν πρέπει να βλέπουν τον 

κόσµο σαν µια κατάσταση τύπου Κερδίζω - Χάνεις. Οι παλαιού τύπου εχθρικές 

διαπραγµατεύσεις πρέπει να αντικατασταθούν από διαπραγµατεύσεις µε αρχές, που 

χαρακτηρίζονται από ενδιαφέρον για το συµφέρον όλων των µερών. Οι εξωτερικές 

διαπραγµατεύσεις απαιτούν γρήγορες αποφάσεις που για να είναι σωστές θα πρέπει 

να υπάρχει σαφής στρατηγικός στόχος στην επιχείρηση εδραιωµένος µέσω 

εσωτερικών διαπραγµατεύσεων. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται µια προσέγγιση τύπου 

Κερδίζω – Κερδίζεις  και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό περιβάλλον. Ειδικά στο 

εσωτερικό περιβάλλον η προσπάθεια πρέπει να αφορά στην όσο το δυνατόν 

απρόσκοπτη και εκτενέστερη επικοινωνία. Στόχος της επικοινωνίας πρέπει να είναι 

αρχικά η ενηµέρωση των συνεργατών µας που θα µας βοηθήσει να χτίσουµε 

εσωτερικές σχέσεις που είναι απαραίτητες για να υποστηρίξουν τις εξωτερικές µας 

συµφωνίες. Όσο περισσότερο επικοινωνούµε τόσο περισσότεροι συνεργάτες θα 

σχετίζονται και θα επενδύουν κι αυτοί στην επιτυχία των εξωτερικών 

διαπραγµατεύσεων. Οι συνεργάτες θα δίνουν µάχη µαζί µας, όταν µας εµπιστεύονται 

και κατανοούν τα κίνητρά µας. 
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4.1.   Επιλογή τακτικής στις ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις 
 

4.1.1. Σχέσεις ∆.Σ. – Μετόχων 
 
 

Οι διαπραγµατεύσεις που λαµβάνουν µέρος συνήθως µεταξύ ∆.Σ. και µετόχων είναι 

αυτές που αφορούν τον καθορισµό της στρατηγικής της επιχείρησης. Άλλα πιθανά 

θέµατα προς διαπραγµάτευση σ’ αυτή τη σχέση είναι ο καθορισµός των στόχων τόσο 

µακροπρόθεσµα όσο και µεσοπρόθεσµα. 

 Ένα από τα καθήκοντα των ηγετών της επιχείρησης είναι να προβάλλουν ένα 

ξεκάθαρο όραµα, να προσδιορίσουν γενικούς αλλά και πιο συγκεκριµένους στόχους 

και να καθορίσουν την φιλοσοφία που διέπει το στυλ διοίκησης της επιχείρησης. 

Κρίσιµο ρόλο στη διαµόρφωση της δήλωσης αποστολής έχει η ανώτατη διοίκηση της 

επιχείρησης µε το ∆.Σ. Ωστόσο µια δήλωση αποστολής για να είναι αποτελεσµατική 

πρέπει να αποτελεί πηγή έµπνευσης όχι µόνο για τη διοίκηση, αλλά για όλους τους 

εργαζοµένους της εταιρείας. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ ∆.Σ. και µετόχων αφορούν 

κυρίως καθορισµό στρατηγικών στόχων ή και µεσοπρόθεσµους στόχους (πενταετές 

σχέδιο ανάπτυξης π.χ.) Για παράδειγµα αναφέρω ότι συνήθως τα έµπειρα διευθυντικά 

στελέχη δεν επιθυµούν να κρίνονται µε βάση βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα διότι 

ξέρουν ότι το µέλλον µιας επιχείρησης χτίζεται σιγά - σιγά ενώ  βεβιασµένες κινήσεις 

συχνά προκαλούν επιφανειακές και εύθραυστες εξελίξεις, Από την άλλη µεριά οι 

µέτοχοι συνήθως επιθυµούν την ταχύτερη κατά το δυνατό απόδοση των χρηµάτων 

που επένδυσαν. Οι γενικοί διευθυντές και τα µέλη του ∆.Σ. κάθε χρόνο διεξάγουν 

σκληρές διαπραγµατεύσεις µε τους µετόχους προκειµένου να συµφωνηθεί το 

επιδιωκόµενο αποτέλεσµα της επόµενης χρονιάς. Αυτές µάλιστα οι διαπραγµατεύσεις 

είναι από τις πιο δύσκολες διότι, αν το ∆.Σ. τηρήσει µια άκαµπτη στάση, αυτό µπορεί 

να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια που µπορεί να έχει ως τελικό αποτέλεσµα την 

αποµάκρυνση από την επιχείρηση. Βέβαια το ίδιο µπορεί να συµβεί, αν το ∆.Σ. φανεί 

ελαστικό και δεχθεί να µπουν στόχοι εξωπραγµατικοί που δεν θα επιτευχθούν τελικά. 

Ποια είναι η λύση; Στις διαπραγµατεύσεις αυτές να χρησιµοποιηθούν τακτικές τύπου 

Κερδίζω – Κερδίζεις που δεν θα καταλήξουν σε ένα αποτέλεσµα «µοιράσµατος της 

διαφοράς» και διανεµητικό, αλλά συµφωνηµένο κατόπιν προσπάθειας εξεύρεσης 
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λύσης που να είναι αµοιβαία επωφελής και εφικτή. Αυτό είναι δυνατό αν 

χρησιµοποιήσουν στις διαπραγµατεύσεις τις τεχνικές που αναφέραµε στο δεύτερο 

κεφάλαιο. Μια τέτοια λύση που θα έχει συµφωνηθεί µεταξύ της διοίκησης και των 

µετόχων έχει και το πλεονέκτηµα της δέσµευσης της διοίκησης στους στόχους που 

συµφωνήθηκαν και προοιωνίζει και ότι αυτοί θα µπορέσουν να τους «περάσουν» µε 

τον ίδιο τρόπο προς τα κάτω µιας και τους συναποφάσισαν. 

 

4.1.2.   Σχέσεις µεταξύ τµηµάτων 
 

Συνήθως οι διαπραγµατεύσεις αυτές µεταξύ τµηµάτων αφορούν µοίρασµα πόρων, 

αλλά και καθηµερινά θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και τον καθορισµό των 

κανόνων συνεργασίας και επικοινωνίας. Σπουδαίο θέµα επίσης είναι ο καταµερισµός 

των ευθυνών και υπευθυνοτήτων που αναλαµβάνει το κάθε τµήµα και οι άνθρωποι 

του.  

∆ιακρίνουµε πάντως κάποιες διαφορές στους τρόπους συνεργασίας µεταξύ των 

τµηµάτων. Μπορεί να υπάρχει στενή συνεργασία λόγω του ότι το αντικείµενο 

ενασχόλησης τους είναι παρόµοιο ή λίγη συνεργασία διότι τα τµήµατα έχουν εντελώς 

διαφορετικούς τοµείς ευθύνης. Είναι φανερό ότι υπάρχει µεγαλύτερη ανάγκη λύσεων 

τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις όταν η συνεργασία είναι πιο στενή. 

Επίσης είναι δυνατόν να εργάζονται από κοινού για κάποιο σκοπό, όπως για 

παράδειγµα δύο τµήµατα πωλητών µε διαφορετικά προϊόντα το καθένα ή να έχουν 

µια γραµµική σχέση όπως δύο τµήµατα συναρµολόγησης που το ένα προχωρά την 

εργασία ως κάποιο σηµείο και µετά αναλαµβάνει το άλλο από εκεί που σταµάτησε το 

πρώτο. Σ’ αυτή την περίπτωση µπορεί να υπάρξουν και διαπραγµατεύσεις µε τελικό 

σκοπό τον καλύτερο συντονισµό των εργασιών, για να µην υπάρξει πλεόνασµα στο 

προϊόν του πρώτου τµήµατος αλλά και να µην υπάρξει κενός χρόνος στο δεύτερο 

τµήµα αν το πρώτο παράγει περισσότερα από αυτά που µπορεί να επεξεργαστεί το 

δεύτερο. Το ζητούµενο είναι κοινά αποδεκτές λύσεις σε τέτοια προβλήµατα, οπότε 

και οι διαπραγµατεύσεις είναι τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις. Ακόµα περισσότερο 

βέβαια είναι αναγκαία η συνεργασία όταν τα δύο τµήµατα εργάζονται από κοινού. 

 Οι πόροι της επιχείρησης πρέπει να κατανεµηθούν στα διάφορα τµήµατα, ώστε να 

αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο. Αν το δει κανείς από αυτή τη σκοπιά, η 

επιτυχηµένη διανοµή των πόρων είναι προς το συµφέρον όλων των τµηµάτων αφού  
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συναπαρτίζουν την επιχείρηση και έχουν και αυτοί συµφέρον οι πόροι αυτοί να 

συµβάλλουν όσο το δυνατόν περισσότερο στη δηµιουργία αξίας. 

Είναι προφανές ότι τα διάφορα τµήµατα ανταγωνίζονται προκειµένου να αποσπάσουν 

µεγαλύτερο κοµµάτι από τους διαθέσιµους πόρους. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές δεν 

γίνονται µόνο κατά τη διάρκεια κατάρτισης του προϋπολογισµού του εποµένου έτους 

αλλά σε καθηµερινή βάση µε αφορµή διάφορα θέµατα που ενδιαφέρουν και τα δύο 

τµήµατα. 

Για να είναι αποτελεσµατικές αυτές οι διαπραγµατεύσεις πρέπει οι εµπλεκόµενες 

πλευρές να διακατέχονται από πνεύµα συνεργασίας στα πλαίσια του κοινού στόχου. 

Είναι επίσης σηµαντική η διαφάνεια ώστε να επικρατήσει η άποψη που είναι πιο 

συµφέρουσα στην επιχείρηση και όχι αυτή που απέσπασε την εύνοια της διοίκησης. 

Μια επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισµός µε αλληλοεξαρτώµενα µέλη. Ένα 

τµήµα το οποίο δεν µπορεί να εκπληρώσει τον προορισµό του αποτελεί αγκάθι στον 

κορµό της επιχείρησης και τις επιπτώσεις σίγουρα θα υποστούν και τα άλλα τµήµατα. 

Έτσι είναι σηµαντικό η διοίκηση της επιχείρησης να επεµβαίνει σαν ρυθµιστής (τρίτο 

µέρος) στις διαπραγµατεύσεις αυτές. 

Γίνεται ξεκάθαρο λοιπόν ότι µόνο οι τεχνικές τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις έχουν θέση 

στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ των τµηµάτων. Κάθε παρέκκλιση θα ήταν αδιανόητη, 

αφού η ήττα του ενός τµήµατος θα επηρεάσει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο και το 

άλλο αφού είναι µέλη του ίδιου σώµατος. Τις περισσότερες φορές σ’ αυτού του τύπου 

τις διαπραγµατεύσεις τα µέρη αποτελούνται από οµάδες και όχι από άτοµα. 

Βασιζόµενοι στο γεγονός ότι ανταλλάσσονται περισσότερες  πληροφορίες που 

βασίζονται στην εµπειρία, αφού όσο περισσότερα άτοµα συµµετέχουν στις 

διαπραγµατεύσεις τόσο µεγαλύτερη εµπειρία συσσωρεύεται, συµπεραίνουµε ότι το 

αποτέλεσµα είναι πιθανότερο να είναι τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις. Από την άλλη 

µεριά όµως, το να εµπλέκονται οµάδες κάνει τις διαπραγµατεύσεις πιο σκληρές γιατί 

τα άτοµα έχουν και «ακροατήριο» και δεν θέλουν να δώσουν την εικόνα του 

υποχωρητικού. 

Τέλος η εµπλοκή του τρίτου µέρους στις διαπραγµατεύσεις είναι κοινή πρακτική, 

διότι πολλές φορές τα τµήµατα δεν γνωρίζουν την συνολική εικόνα και δεν µπορούν 

να καταλήξουν σε συµφωνίες και συµπεράσµατα που θα αποβούν προς όφελος του 

οργανισµού σαν σύνολο και εποµένως και των ιδίων. Το τρίτο µέρος σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις είναι συνήθως η διοίκηση, η οποία παρεµβαίνει και σε εκείνες τις 

περιπτώσεις που οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των τµηµάτων φτάνουν σε αδιέξοδο. 
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4.1.2. Σχέσεις εργοδότη – εργαζοµένου 
 
 
Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου µπορεί να αφορούν πολλά 

θέµατα το κυριότερο των οποίων είναι το µισθολογικό. Υπάρχουν όµως και άλλα 

εξίσου σπουδαία εργασιακά θέµατα που µπορεί να ενταχθούν στο διαπραγµατευτικό 

µίγµα όπως καλύτερες συνθήκες εργασίας, ασφάλεια και υγιεινή, ωράρια, 

εκπαίδευση, προαγωγές κλπ. Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις είναι υποπερίπτωση 

αυτού του είδους των διαπραγµατεύσεων, όταν την εκπροσώπηση των εργαζοµένων 

ή και των εργοδοτών αναλαµβάνουν συλλογικά όργανα όπως σωµατεία και 

σύνδεσµοι. 

Σ’ αυτή τη σχέση µπορούµε να εντάξουµε και τις διαπραγµατεύσεις που γίνονται για 

την πρόσληψη του εργαζοµένου (recruiting). Παρακάτω θα εξετάσουµε όλα αυτά τα 

θέµατα και από τη σκοπιά του εργοδότη αλλά και από αυτή του εργαζοµένου. 

 

4.1.3.1. Από τη σκοπιά του υποψηφίου εργαζοµένου  

 
Σαν εργοδότη βέβαια µπορούµε να εννοήσουµε και το ανώτατο στέλεχος της 

επιχείρησης που είναι εξουσιοδοτηµένο από τους µετόχους να αντιπροσωπεύει την 

επιχείρηση κατά το νόµο. Ο εργαζόµενος δεν έχει διαφορετική θέση απέναντι στον 

ιδιοκτήτη από ό,τι έχει απέναντι στον γενικό διευθυντή. Ο σκοπός του εργαζόµενου, 

όταν βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τον εργοδότη, είναι πάντα η βελτίωση της 

θέσης του µέσα στην επιχείρηση που αντανακλά και στην κοινωνική και οικονοµική 

του ανέλιξη. Οι ειδικοί προτείνουν πάνω – κάτω τα ίδια βήµατα (τεχνικές) που πρέπει 

να ακολουθήσει ο εργαζόµενος, ώστε να διαπραγµατευθεί καλύτερες συνθήκες 

εργασίας ή περισσότερα χρήµατα: 

Κανόνας 1ος: Προετοιµασία 

Το κλειδί για κάθε επιτυχηµένη διαπραγµάτευση είναι η πληροφορία. Όσο 

περισσότερο πληροφορηµένοι είµαστε για κάθε τι που έχει σχέση µε τους σκοπούς 

µας, το τι θέλει η επιχείρηση και το τι συµβαίνει στην αγορά, τόσο πιο εξοπλισµένοι 

θα είµαστε για  να διαπραγµατευτούµε γι’ αυτά που θέλουµε. Σκόπιµο είναι να 

µιλήσουµε και µε άλλους επαγγελµατίες του χώρου  µας. Καλό επίσης είναι να 

διαβάσουµε κάθε έρευνα που δηµοσιεύθηκε επάνω σ’ αυτά που µας αφορούν. Ο κάθε 

εργαζόµενος θα πρέπει να έχει τα δικά του προσωπικά αρχεία για τον κλάδο για τον 
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οποίο δουλεύει. Και πάνω από όλα, να δει την αγορά και από τα δυο µέρη: του 

εργοδότη και του εργαζοµένου. 

Κανόνας 2ος:Μελέτη του περιβάλλοντος της επιχείρησης. 

Πρέπει να γνωρίσουµε την κουλτούρα της επιχείρησης για να δούµε τι επιλογές 

υπάρχουν. Για παράδειγµα να δούµε πώς είναι δοµηµένη η επιχείρηση από την 

κορυφή, αν είναι προσανατολισµένη προς τον άνθρωπο, αν έχει ένα σκληρό 

περιβάλλον οδηγούµενο από υψηλές προσδοκίες, αν αµείβει τους ανθρώπους της 

εξελίσσοντας τους σε µεγαλύτερες εσωτερικές θέσεις ή προσλαµβάνει ανθρώπους 

από έξω γι’ αυτή τη δουλειά. Πρέπει επίσης να δούµε αν ταιριάζει το στυλ της 

προσωπικότητάς µας µε την κουλτούρα της επιχείρησης. ∆εν πρέπει σε καµιά 

περίπτωση να υποθέτουµε αβίαστα πως 20 χρόνια εµπειρίας θα µας δώσουν αµέσως 

µια καλή θέση σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι θέµα κατανόησης των ανθρώπων 

και του πώς χειρίζονται τις οµάδες µέσα στην επιχείρηση. Είτε είµαστε απλά 

εργαζόµενοι στην κατώτερη βαθµίδα είτε µεγάλα στελέχη, η καλύτερη τακτική είναι 

να δικτυωθούµε και να χτίσουµε σχέσεις µε όλους τους συναδέλφους εντός αλλά και 

εκτός της επιχείρησης. 

Κανόνας 3ος: Να «πουλήσουµε» τον εαυτό µας. 

…όπως ένα οποιοδήποτε προϊόν! Θα πρέπει να διαφηµίσουµε τα προσόντα µας, να 

αναλάβουµε καθήκοντα που µπορούµε να φέρουµε σε πέρας, να καταστήσουµε 

σίγουρο το ότι όλοι οι ανώτεροί µας γνωρίζουν την αξία µας. Πριν τις 

διαπραγµατεύσεις µπορούµε να κάνουµε τρεις ερωτήσεις στον εαυτό µας: «Τι θέλω; 

Γιατί να διαπραγµατευτούν µαζί µου; Ποιες είναι οι εναλλακτικές µου λύσεις;» 

Κανόνας 4ος: Να είµαστε προετοιµασµένοι να «παζαρέψουµε». 

Ας µην µιλάµε µόνο για «τον µισθό» µας, αλλά και για την «αµοιβή για την απόδοση 

µας». Οι εργαζόµενοι σήµερα πρέπει να δουν τους εαυτούς τους ως ανεξάρτητους 

επαγγελµατίες. Αυτό σηµαίνει µεγαλύτερη ευελιξία από µέρους του εργαζοµένου σε 

όρους χρηµάτων. Υπάρχουν κι άλλα πράγµατα που µπορούν να συµπεριληφθούν σε 

ένα διαπραγµατευτικό µίγµα εκτός από το µισθό όπως ευέλικτα ωράρια, µπόνους, 

µετοχές, εκπαίδευση, εταιρικό αυτοκίνητο, κτλ. Η στιγµή που διαπραγµατευόµαστε 

το µισθό µας είναι αυτή που δείχνουµε πόσο προσθέτουµε αξία στην επιχείρηση και 

την σηκώνουµε ένα σκαλί πιο ψηλά. Είναι σπουδαίο να δείξουµε τις ικανότητες µας 

µε αποδεικτικά στοιχεία για τη δουλειά που έχουµε κάνει. Για παράδειγµα ότι 

τηρήσαµε τις προθεσµίες σε δύσκολες δουλειές και φέραµε σε πέρας πρόσθετες 

εργασίες πέρα από την περιγραφή καθηκόντων µας, δηµιουργώντας κέρδη για την 
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επιχείρηση ή ελαττώνοντας τη διαφυγή κερδών. Τέλος είναι σηµαντικό να 

σηµειώσουµε πως αυτά που παρουσιάζουµε εδώ δεν αφορούν µόνο αυτούς που είναι 

ήδη µέσα στην επιχείρηση, αλλά και αυτούς που πρόκειται να προσληφθούν. 

Κανόνας 5ος: Να δώσουµε χρόνο στον εαυτό µας για να αποφασίσει. 

Όταν όλες οι συνεντεύξεις και οι συζητήσεις θα έχουν τελειώσει και η προσφορά θα 

είναι στο τραπέζι, είναι ώρα να χαλαρώσουµε. Ας αποφύγουµε τον πειρασµό να 

δεχθούµε την πρώτη προσφορά. ∆εν πρέπει να σταµατήσουµε να αναζητάµε πιθανά 

οφέλη λόγω του ότι έχουµε µεγάλη ανάγκη για δουλειά. Μπορούµε να κρατήσουµε  

ανοιχτές και τις άλλες πόρτες. Αν οι διαπραγµατεύσεις δεν ευοδωθούν, πρέπει να 

είµαστε έτοιµοι να πάρουµε το ρίσκο και να φύγουµε από το τραπέζι. ∆εν υπάρχει 

λόγος να στεναχωρηθούµε. Το λιγότερο που έχουµε κερδίσει είναι η εµπειρία στις 

διαπραγµατεύσεις και ξέρουµε επίσης  ότι µπορούµε να πληρωθούµε όσο αξίζουµε.  

Περισσότερες πληροφορίες µπορούµε να βρούµε στην εξής ιστοσελίδα: 

http://www.findarticles.com/cf_0/m1365/7_30/58916299/print.jhtml  

 

 

4.1.3.2.Από τη σκοπιά του Recruiter 

 
Όλοι αυτοί που βρίσκονται σε θέση να προσλαµβάνουν εργαζοµένους στις 

επιχειρήσεις µετέχουν σε διαπραγµατεύσεις. Στη δουλειά του recruiter γίνονται 

αρκετές λάθος παραχωρήσεις όπως η απροθυµία να αποκλείσουµε έναν υποψήφιο 

που δεν έχει τα προσόντα που θέλουµε. Οι αχρείαστες αυτές θυσίες όµως δεν είναι 

διαπραγµατεύσεις. Κάνοντας τους άλλους ευτυχισµένους σε βάρος µας δεν είναι 

διαπραγµάτευση. Αντίθετα, διαπραγµάτευση είναι ένας τρόπος να ικανοποιούµε 

ανάγκες και όπως η τιµή δεν είναι το µόνο που κοιτάµε σε ένα προϊόν έτσι και ο 

µισθός δεν είναι το µόνο που λαβαίνουµε υπόψη όταν διαπραγµατευόµαστε µια 

πρόσληψη. Για να φτάσουµε σε µια επιτυχηµένη συµφωνία, πρέπει να καταλάβουµε 

τι θέλει το άλλο µέρος.  Να αξιολογήσουµε την ειλικρίνειά του. Να ερευνήσουµε όσο 

µπορούµε το ποιόν του. Τέλος, να εκτιµήσουµε την κατάσταση. Πόσο τον 

χρειαζόµαστε; Τι θα κερδίσουµε αν υποχωρήσουµε στις απαιτήσεις του; 

Όταν θα είµαστε έτοιµοι να φτάσουµε σε συµφωνία, ας το σκεφτούµε λίγο παραπάνω 

και να µη βιαστούµε. Είναι καλύτερα να κάνουµε στο πλάι µια συµφωνία που δεν µας 

ταιριάζει παρά να µετανιώσουµε αργότερα. Σαφώς και πρόκειται για 

διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις. 
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Περισσότερα µπορούµε να βρούµε: 

http://www.billradin.com/article_negotiate_recruiter_placement_fees.htm 

 

 

4.1.3.3. Οι µισθολογικές διαπραγµατεύσεις 

 
Γενικά µιλώντας, µπορούµε να πούµε ότι το χειρότερο που µπορούµε να κάνουµε 

εδώ είναι να υιοθετήσουµε µια προσέγγιση τύπου Κερδίζω – Χάνεις. Αν υπάρχει µία 

περίπτωση στην οποία δεν ταιριάζει καθόλου η συγκεκριµένη προσέγγιση είναι αυτή. 

Όταν ο εργοδότης ή ο προϊστάµενος µας καλέσει για να µας ρωτήσει αν µας 

ενδιαφέρει το καινούργιο πρόγραµµα, δεν είναι ανάγκη να φωνάξουµε: «∆είξε µας τα 

λεφτά!». Αντίθετα, να ρωτήσουµε όσο πιο πολλά µπορούµε για το σχέδιο διότι κάθε 

απάντηση θα µας δώσει και ένα όπλο για να παλέψουµε για την µισθολογική µας 

εξέλιξη. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο εργοδότης είναι σε ισχυρότερη θέση. ∆εν είναι 

προς το συµφέρον µας να ζητήσουµε αύξηση πριν προετοιµαστούµε καλά. Πρώτα 

πρέπει να δούµε τι δουλειά πρέπει να κάνουµε, τι θα σηµαίνει αυτό για την καριέρα 

µας, κι όταν τελειώσουµε µε τις ερωταπαντήσεις µπορούµε να καλέσουµε τον 

εργοδότη σε ουδέτερο έδαφος και να παρουσιάσουµε τη θέση µας µε την φράση: «Τα 

πρόσθετα καθήκοντα αξίζουν πρόσθετη ανταµοιβή». Όταν οι διαπραγµατεύσεις 

καταλήξουν επιτυχώς, µπορούµε να το επισηµοποιήσουµε για παράδειγµα γραπτά. 

Σύµφωνα µε τα κείµενα της διαδικτυακής βιβλιογραφίας υπάρχουν επτά βήµατα για 

να διαπραγµατευθούµε τον καλύτερο δυνατό µισθό: 

Πρώτα πρέπει να προετοιµαστούµε. Να µάθουµε για την εταιρεία και τη δουλειά. 

∆εύτερον να µάθουµε  για τις συνθήκες που επικρατούν εκείνη τη στιγµή στην 

εταιρεία αλλά και στην αγορά γενικότερα. Τρίτον, να πουλήσουµε τον εαυτό µας. Με 

αυτοπεποίθηση. Τέταρτον, να αφήσουµε στον εργοδότη τις πρωτοβουλίες της 

συνέντευξης. Πέµπτον, να καθορίσουµε τα όρια µας. Αυτό µπορεί να στηρίζεται σε 

προηγούµενους µισθούς µας, σε µισθούς στον συγκεκριµένο τοµέα, στην αξία µας. 

Μπορούµε να βάλουµε κι άλλες παραµέτρους εκτός από το µισθό στο τραπέζι των 

διαπραγµατεύσεων. Έκτον, να δώσουµε έµφαση στις ικανότητες µας αλλά 

παράλληλα να κατανοήσουµε την επιχείρηση και τους στόχους της. Τέλος, να 

δηλώσουµε ξεκάθαρα αλλά διπλωµατικά τις µισθολογικές µας απαιτήσεις και να 

κάνουµε τη συµφωνία γραπτή. 
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Επίσης υπάρχουν δώδεκα διαπραγµατευτικές τακτικές που βοηθούν να πάρουµε το 

µισθό που θέλουµε: Η πρώτη είναι: να µελετήσουµε την κατάσταση. ∆εύτερη: να 

ξέρουµε τι ακριβώς θέλουµε. Τρίτη: να καθορίσουµε τι είναι για µας σηµαντικό εκτός 

από τα χρήµατα και τέταρτη: να βρούµε χρόνο για ασχοληθούµε αποκλειστικά µε 

αυτό. Πέµπτη: να είµαστε δυναµικοί. Αν πρέπει, να ζητήσουµε αποκατάσταση της 

µισθολογικής τάξης. Έκτη: να αφήσουµε τον εργοδότη να κάνει την πρώτη 

προσφορά. Έβδοµη: να κάνουµε µεγάλο άνοιγµα, να ζητήσουµε δηλαδή κάτι 

παραπάνω από αυτό που θέλουµε. Όγδοη: να προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε το 

θέµα από τη σκοπιά του εργοδότη. Ένατη: να κάνουµε τον εργοδότη να επιβεβαιώσει 

την αξία µας. ∆έκατη: να κάνουµε ανοιχτές ερωτήσεις. Ενδέκατη: να αφήσουµε τον 

εργοδότη να µιλήσει περισσότερο και τέλος δωδέκατη: να είµαστε έτοιµοι να 

φύγουµε αν αυτό είναι αναγκαίο. 

Πολλοί διαδικυακοί τόποι χρησιµοποιήθηκαν για να αντληθεί υλικό. Μπορούµε να 

ανατρέξουµε σε αυτούς  για περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.swe.org/SWE/CD/Salary.htm 

http://www.brodow.com/Articles 

http://www.carolltech.net  

 

4.1.3.4. Από την σκοπιά του εργοδότη 

 
Υπάρχουν δύο γενικές προσεγγίσεις από την πλευρά του εργοδότη:  

• «Η πρώτη προσφορά είναι και η καλύτερη» 

Μια επιχείρηση, µε αυτή τη φιλοσοφία, αποφασίζει κοιτώντας στην αγορά και τι 

αυτή δίνει σε άλλους που κάνουν παρόµοια δουλειά. Συνήθως το τµήµα ανθρωπίνων 

πόρων έχει κάνει µεγάλη ανάλυση. Όταν κάνουν µια προσφορά, πιστεύουν ότι είναι 

ανταγωνιστικοί, ότι είναι δίκαιοι και ότι είναι ό,τι καλύτερο µπορούν να δώσουν. ∆εν 

πιστεύουν ότι ρίχνουν τον εργαζόµενο, αλλά ότι το να διαπραγµατεύονται τους 

µισθούς αφήνει µια «πικρή» γεύση. Αυτή η τακτική έφτασε στα άκρα από τον 

Boulwar, πρώην αντιπρόεδρο της General Electric. Αυτός έκανε µόνο µια προσφορά 

κι αυτό ήταν όλο…η τακτική ονοµάστηκε Boulwarism! 

• «Οι  διαπραγµατεύσεις είναι φυσιολογικές και αναµενόµενες» 

Αυτή είναι φιλοσοφία που µπορεί να είναι µέρος της επιχειρησιακής κουλτούρας, ή 

συµπεριφορά ενός στελέχους που είναι υπεύθυνο για τις προσλήψεις. Μερικοί 
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εργοδότες το κάνουν σαν «παζάρι», (διαπραγµατεύσεις τύπου Κερδίζω – Χάνεις), 

ενώ άλλοι διαπραγµατεύονται από θέση ισχύος. 

 

4.1.3.5. Η προσέγγιση του εργαζόµενου 

 
Όταν βρεθούµε στη θέση του εργαζοµένου και διαπραγµατευόµαστε για τις αποδοχές 

µας, είναι σπουδαίο να καταπολεµήσουµε το αίσθηµα «εγώ ενάντια σ’ αυτόν / ή» και 

να δείξουµε στο άλλο µέρος πως είµαστε ήδη ένας οµαδικός παίκτης. Και οι δυο 

πλευρές µπορούν να δουλέψουν για να βρουν µια αµοιβαία επωφελή λύση. Η 

καλύτερη τακτική για µας είναι να επικεντρώσουµε στο σενάριο τύπου Κερδίζω – 

Κερδίζεις παρά σε σκληρές διανεµητικές τακτικές επάνω στο θέµα του µισθού και 

µόνο. Όταν αντιληφθούµε ότι δεν έχουν µεγάλη ευελιξία στο θέµα του µισθού, 

µπορούµε να κάνουµε εποικοδοµητικές προτάσεις, παίρνοντας υπόψη µας και άλλα 

πράγµατα που µπορούµε να πετύχουµε σε µια συµφωνία. Πρέπει να θυµόµαστε τέλος 

ότι αυτή η διαπραγµάτευση αναπτύσσει τις σχέσεις µας µε τον µελλοντικό µας (ίσως) 

εργοδότη. Ας βάλουµε τον εαυτό µας στη θέση του και να συνειδητοποιήσουµε ότι 

µπορεί να µην νοιώθει κι εκείνος άνετα. Πρέπει να χαλαρώσουµε, να γκρεµίσουµε τα 

τείχη που στέκουν ανάµεσα σε µας και τον νέο µας εργοδότη και πιθανότατα θα 

βρούµε τον εαυτό µας να αποδέχεται µια καλή νέα θέση. 

∆ιαδικτυακοί σχετικοί τόποι: 

http://www.searchmasterinternational.com   

http://www.mindconnection.com/library/business/negotiating.htm  

 

4.1.3.6. Συλλογικές διαπραγµατεύσεις 

 
Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις είναι κοµµάτι των σχέσεων εργοδότη – 

εργαζόµενου και µπορεί να αφορούν µια επιχείρηση και να λαβαίνουν µέρος στο 

εσωτερικό της αλλά και ευρύτερα την κοινωνία (ΓΣΕΕ – ΣΕΒ). Η Συλλογική 

διαπραγµάτευση είναι διαδικασία χάρη στην οποία οι απολαβές και οι συνθήκες 

απασχόλησης των εργαζοµένων δύναται να προσδιοριστούν µε συµφωνία µεταξύ των 

ή του εργοδότη και αντιπροσώπων των εργαζοµένων. Μια τακτική, όταν 

διαπραγµατευόµαστε µε δυνατότερους, είναι να διορθώσουµε την ανισορροπία 

δυνάµεων. Έτσι, οι κατά κανόνα πιο αδύναµοι εργαζόµενοι ενώνονται και 

εξισορροπούν την δύναµη µεταξύ των πλευρών. Στη σύγχρονη κοινωνία, βέβαια, 
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κυριαρχεί η ατοµική διαπραγµάτευση η οποία µάλιστα είναι κανόνας όταν ο 

εργαζόµενος κατέχει περιζήτητα και απαραίτητα επαγγελµατικά προσόντα. Μόνο 

τότε θα προτείναµε διανεµητικές τακτικές από την πλευρά του εργαζόµενου κι αυτό 

µε µεγάλη προσοχή και µόνο αν διαθέτει κάποια προσόντα που σπανίζουν 

πραγµατικά. 

Ας ξαναγυρίσουµε όµως στο θέµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Η τακτική 

εδώ και από τις δυο πλευρές είναι η οµαδική προετοιµασία, η χρήση δύναµης 

(απεργία π.χ.) αλλά και πειθούς όπως οικονοµικά δεδοµένα που πέφτουν στο τραπέζι 

όπως η κατάσταση της βιοµηχανίας, της εθνικής οικονοµίας, το κόστος ζωής, ο 

οικογενειακός προϋπολογισµός και άλλα. 

Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις ενδιαφέρουν όλη την κοινωνία. Άρα πρέπει να 

λαµβάνουν υπ’ όψη τους το γενικότερο συµφέρον. Επίσης έχουµε και επίδραση 

αυτού του τρίτου µέρους στη διαδικασία αυτή µε την φορολογική νοµισµατική κτλ. 

πολιτική καθώς και µε την άµεση ανάµιξη, αν οι διαπραγµατεύσεις οδηγηθούν σε 

αδιέξοδο (διαιτησία). Τα θέµατα που θίγουν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις δεν 

είναι µόνο µισθολογικά αλλά και διάρκειας της εργασίας (35ωρο) αδειών, ασθενειών, 

απολύσεων, κανόνων παραγωγής, µέθοδοι συνάντησης εργοδοτών εργαζοµένων, 

ακόµα και τη διάρκεια αυτής της ίδιας της σύµβασης.. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

σεβαστούν τα συµφωνηθέντα στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. 

 

4.1.4.   Σχέσεις προϊσταµένου - υφισταµένου 
 
 
Αν δούµε τη σχέση αυτή ευρύτερα, είναι µια σχέση συνεχούς διαπραγµάτευσης για 

όλα τα θέµατα, από το τι δουλειά θα γίνει, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει, µε ποια µέσα, 

σε πόσο χρόνο, πόσο θα κοστίσει, ποιος θα βοηθήσει, κτλ. Από την µία ο σύγχρονος 

προϊστάµενος (manager) διεξάγει καθηµερινά άτυπες διαπραγµατεύσεις µε την µορφή 

των συζητήσεων µε συνεργάτες, πελάτες και το προσωπικό της επιχείρησης που είναι 

στη δικαιοδοσία του και από την άλλη ο υφιστάµενος διεξάγει διαπραγµατεύσεις που 

σα σκοπό έχουν να βελτιώσουν τη θέση του µέσα στην επιχείρηση. 

 Στις περιπτώσεις διαπραγµάτευσης µεταξύ προϊσταµένου – υφισταµένου έχουµε 

σαφώς διαφορά δύναµης. Η δύναµη αυτή µπορεί να διακριθεί σε έξι τύπους: 

1. Θεσµική δύναµη (λόγω θέσης) 

2. ∆ύναµη βράβευσης (το «καρότο») 
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3. ∆ύναµη τιµωρίας (το «µαστίγιο») 

4. ∆ύναµη λόγω καταστάσεων 

5. ∆ύναµη λόγω µεγαλύτερης εµπειρίας 

6. Πληροφοριακή δύναµη (όταν είσαι πιο «ειδικός» στο θέµα από το άλλο 

µέρος). 

Σε παλιότερες εποχές όπου η φιγούρα του προϊστάµενου έµοιαζε περισσότερο µε 

ελεγκτή και είχε απολυταρχικά χαρακτηριστικά, οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ 

υφισταµένων – προϊστάµενων είχαν σαφώς χαρακτήρα  τύπου Κερδίζω – Χάνεις. Ο 

υφιστάµενος έβαζε τα δυνατά του να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερες 

παραχωρήσεις από τον προϊστάµενο παζαρεύοντας, ενώ από την άλλη µεριά ο 

προϊστάµενος σκεφτόταν τρόπους µε τους οποίους θα «έριχνε» τον «αντίπαλο» του. 

Σήµερα οι σχέσεις αυτές, όπως επιτάσσει το µοντέρνο µάνατζµεντ, είναι σχέσεις 

συνεργασίας και απαιτούν διαπραγµατευτικές προσεγγίσεις τύπου Κερδίζω – 

Κερδίζεις. 

Περισσότερες πληροφορίες για το θέµα στην ιστοσελίδα: 

http://nextlevelnews.com/topadmedia.asp  

 

 

4.1.4.1. Ο Manager ως διαπραγµατευτής 

 

Το ίδιο το management απαιτεί καθηµερινές διαπραγµατεύσεις. Οι περισσότερες από 

αυτές τις διαπραγµατεύσεις έχουν την µορφή άτυπων συζητήσεων   µε το προσωπικό, 

µε συνεργάτες και πελάτες. Οι καλύτεροι µάνατζερ είναι και καλοί διαπραγµατευτές. 

∆εν πρέπει να ξεχνούν ότι έχουν να κάνουν µε ανθρώπους κι όχι µε επιχειρήσεις. 

Εποµένως πρέπει να εµπιστεύονται τη διαίσθηση τους, να είναι έτοιµοι να 

αποχωρήσουν από την διαπραγµάτευση αναπτύσσοντας µια ή περισσότερες 

ΚΕΛ∆ΙΣΥ (BATNA), να µην κάνουν παραχωρήσεις, αν δεν λαµβάνουν κιόλας. Να 

προσπαθούν να επεκτείνουν τα θέµατα προς διαπραγµάτευση πράγµα το οποίο θα 

βοηθήσει να βρεθούν λύσεις τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις. Να µην γίνονται άπληστοι 

για εξουσία και δύναµη. Ο πραγµατικά δυνατός δεν είναι αυτός που δίνει διαταγές 

αλλά αυτός τον οποίον ακολουθούν οι υφιστάµενοι εθελοντικά και πρόθυµα. Για να 

το πετύχει αυτό θα πρέπει να επενδύσει στις µακροχρόνιες σχέσεις (ερχόµαστε πάλι 

στην ανάγκη για λύσεις τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις στα θέµατα µε τους 

υφισταµένους. Σαφώς και δεν εννοούµε όµως να υποχωρεί από βασικές του αρχές. Σ’ 



ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝ∆ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

 

 87

αυτές θα πρέπει να είναι ακλόνητος. Για παράδειγµα τι διαπραγµάτευση να κάνει 

κανείς µε τον υφιστάµενο που κλέβει;. Τέλος, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις 

κατά τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει τακτικές τύπου Κερδίζω – Χάνεις και να 

χρησιµοποιήσει τη δύναµη της θέσης του και όλα τα άλλα µέσα και τις τακτικές που 

περιγράψαµε στα προηγούµενα κεφάλαια. Οι περιπτώσεις αυτές είναι, όταν ο 

υφιστάµενος είναι άκαµπτος ή κατηγορηµατικός, όταν δεν διαθέτει εµπειρία ή 

ικανότητα να πάρει κάποια τεχνοκρατική απόφαση (εκεί «διατάζει») ή όταν το 

ζήτηµα είναι πολύ σηµαντικό κι επείγον (οι ολοκληρωµένες διαπραγµατεύσεις 

θέλουν περισσότερο χρόνο, έχουν πιο χρονοβόρες τακτικές). 

Σε άρθρο στο ∆ιαδίκτυο βρήκαµε κάποιες συµβουλές για βελτίωση των ικανοτήτων 

των managers ως διαπραγµατευτών: 

Πρώτη και κύρια όπως πάντα συµβουλή είναι αυτή της καλής προετοιµασίας (τι 

πρωτότυπο!). Επίσης σπουδαίο είναι να κάνουµε τα πράγµατα ξεκάθαρα (να µάθουµε 

τι ακριβώς θέλουν οι άλλοι και να ξεκαθαρίσουµε το τι θέλουµε εµείς– τακτική τύπου 

Κερδίζω – Κερδίζεις). Ένα από τα κύρια προσόντα που πρέπει να καλλιεργήσουµε 

είναι η  υποµονή.  

Επίσης να διατηρήσουµε την αξιοπιστία και την ακεραιότητα µας, να αποφεύγουµε 

να υποθέτουµε το χειρότερο, να ελέγχουµε τα συναισθήµατα µας,  να έχουµε 

επίγνωση των χρονικών ορίων, να «σπάµε» τα µεγάλα θέµατα σε µικρότερα, να 

µάθουµε να ξεχωρίζουµε τα προβλήµατα από τους ανθρώπους, να αποφύγουµε τις 

απειλές και τις τακτικές χειρισµού των άλλων. Να εστιάζουµε στο πρόβληµα παρά 

στη λύση. (Αν κάνουµε το αντίθετο και παρουσιάσουµε µια έτοιµη λύση, ακόµα κι αν 

είναι η καλύτερη δίνουµε στον άλλον την εντύπωση ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο και 

µπορεί να µην συναινέσει µε όλες του τις δυνάµεις). Πρέπει να δείξουµε ενδιαφέρον 

για τις ανάγκες του άλλου µέρους. Αν κάνουµε λάθη, να το παραδεχθούµε και να 

ζητήσουµε συγνώµη. Αυτό είναι δύναµη, όχι αδυναµία.  

Λύσεις που έχουν αδυναµίες να έχουµε το θάρρος να τις απορρίψουµε. Ας πάρει λίγο 

παραπάνω χρόνο. Τέλος, να είµαστε επιφυλακτικοί στον χαρακτηρισµό του άλλου 

µέρους, ιδίως όσον αφορά συναισθήµατα.  

Περισσότερα µπορούµε να βρούµε στους εξής δικτυακούς τόπους: 

http://www.cnr.berkeley.edu/ucce50/ag-labor/7labor/17.htm 

http://www.findarticles.com/cf_0/m4333/2_62/62873702/print.jhtml 
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4.1.4.2. Από τη σκοπιά του υφισταµένου 

 
Και από αυτή τη σκοπιά ισχύουν τα ίδια. ∆εν συµφέρει καθόλου στον υφιστάµενο να 

ακολουθήσει τακτικές τύπου Κερδίζω – Χάνεις, διότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα 

χάσει λόγω της διαφοράς δύναµης. Γενικά, όταν διαπραγµατευόµαστε µε 

δυνατότερους, θα πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας τα εξής: 

Να αυτοπροστατευτούµε, διεκδικώντας τα αναφαίρετα δικαιώµατα µας π.χ. 

αξιοπρέπειας, ανθρώπινης διαβίωσης κτλ στα οποία χαράσσουµε τα όριά µας. 

Να καλλιεργήσουµε ΚΕΛ∆ΙΣΥ (ΒΑΤΝΑ) και να φροντίσουµε να το ξέρει ο 

προϊστάµενος, όχι σαν απειλή αλλά για να υπογραµµίσουµε τα παραπάνω όρια.  

Να είµαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, ώστε να µην τον φέρουµε ποτέ στα όρια του. 

(Να αναπτύξουµε τις «κεραίες» µας για το θέµα αυτό) 

Να προσπαθήσουµε να διορθώσουµε στο µέτρο του δυνατού την ανισορροπία 

δυνάµεων (βλέπε προηγούµενη παράγραφο, όπου αναλύονται τα είδη δύναµης: θα 

µπορούσαµε να µελετήσουµε καλά τα θέµατα προτού εµπλακούµε σε 

διαπραγµάτευση µε τον προϊστάµενο).  

 

 

4.1.5. Σχέσεις µεταξύ υπαλλήλων 
 
Όσο κι αν µας φαίνεται παράξενο κι εδώ υπεισέρχονται οι διαπραγµατεύσεις και 

βέβαια ισχύουν οι γενικοί κανόνες στην επιλογή τακτικής που περιγράψαµε στα 

προηγούµενα κεφάλαια που αναφέραµε το πότε χρησιµοποιούνται διαπραγµατεύσεις 

τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις και πότε τύπου Κερδίζω – Χάνεις:  

 Όταν η σχέση δεν είναι καθοριστική για µας, όταν θέλουµε ένα γρήγορο 

αποτέλεσµα, όταν το άλλο µέρος ακολουθεί τακτικές «παζαρέµατος» τότε και εµείς 

θα χρησιµοποιήσουµε τακτικές τύπου Κερδίζω – Χάνεις. Σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις θα επιδιώξουµε µια εποικοδοµητική σχέση µαζί του που µπορεί να 

επιτευχθεί µόνο µε τακτικές τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις. 

Μόνο µια ιδιαιτερότητα διακρίνουµε: επειδή οι σχέσεις αυτές είναι σχέσεις µεταξύ 

οµοιοβάθµων και σε περίπτωση εµπλοκής των διαπραγµατεύσεων (π.χ. όταν η 

«περιοχή παζαρέµατος» είναι αρνητική) στην διαµάχη µπορεί να εµπλακεί και πολλές 

φορές επιβάλλεται κάποιο τρίτο µέρος, όπως κάποιος ανώτερος στην ιεραρχία της 
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εταιρείας, όπου εµπλεκόµενος βοηθά τα δύο µέρη να βρουν λύση ή σε τελική 

ανάλυση την επιβάλλει αυτός. 

 

 

 

4.2. Επιλογή τακτικής στις διεπιχειρησιακές σχέσεις 
 
 
Οι διεπιχειρησιακές σχέσεις συµπεριλαµβάνουν σίγουρα τις σχέσεις των 

επιχειρήσεων µε τους πελάτες τους, ίσως τον πιο κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας. Όµως 

στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν και κάποιες άλλες σπουδαίες διεπιχειρησιακές σχέσεις 

που οι επιχειρήσεις παρέβλεπαν τα προηγούµενα χρόνια, όπως οι σχέσεις µε τους 

προµηθευτές, µε άλλες συνεργαζόµενες ή ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, ακόµα και οι 

σχέσεις της επιχείρησης µε τρίτους όπως οργανώσεις, φορείς, συλλόγους, πολιτεία. 

Για τις σχέσεις της επιχείρησης µε τρίτους υπάρχουν τα τµήµατα δηµοσίων σχέσεων 

που κατά κάποιο τρόπο µπορούµε να πούµε ότι διαπραγµατεύονται µαζί τους για όλα 

εκείνα τα θέµατα για τα οποία µπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον από τα τρίτα µέρη για 

τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Αυτό το κοµµάτι των σχέσεων όµως ξεφεύγει 

από τα πλαίσια της εργασίας αυτής διότι δεν είναι σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων. 

Στις διεπιχειρησιακές σχέσεις εµπλέκονται υπάλληλοι των επιχειρήσεων µε 

διαφορετικούς βαθµούς εξουσιοδότησης για αποφάσεις. Αυτό µπορεί να είναι 

διαπραγµατευτική τακτική ή µπορεί και να συµβαίνει στ’ αλήθεια. 

∆ιακρίνουµε τρεις περιπτώσεις: 

1. Ο διαπραγµατευτής έχει στην πραγµατικότητα όρια και πρέπει να πάρει την 

προτεινόµενη συµφωνία και να την παρουσιάσει στους ανθρώπους που έχουν 

την ολική εξουσιοδότηση. 

2. Ο διαπραγµατευτής δηλώνει ότι δεν έχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση, όταν 

στην πραγµατικότητα δεν µπορεί να δεχτεί την προτεινόµενη συµφωνία 

3. Ο διαπραγµατευτής τεχνικά δεν έχει την εξουσιοδότηση αλλά γνωρίζει ότι η 

ανώτερη αρχή θα εγκρίνει τις προτάσεις του. 

Υπάρχουν πολλές χρήσεις για την τακτική αυτή. Μια από αυτές είναι να 

καθυστερήσουµε την συµφωνία χωρίς να το ζητήσουµε. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η 

απούσα «ανωτέρα αρχή» δίνει την ευκαιρία στον διαπραγµατευτή να γυρίσει πίσω 

και µε την ησυχία του να αξιολογήσει την προτεινόµενη συµφωνία. 
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Μπορεί επίσης να θέλει να συζητήσει την προτεινόµενη λύση µε την ανωτέρα αρχή 

παρ’ ότι ξέρει ότι θα γίνει αποδεκτή βάσει των όσων έχουν συµφωνηθεί, για να δείξει 

στο άλλο µέρος ότι «παλεύει» γι’ αυτή τη λύση, να πείσει τους ανώτερους, και ότι 

αυτοί δεν θα πρέπει να περιµένουν άλλες υποχωρήσεις.  

Άλλη χρήση της τακτικής είναι το «όχι» να το πάρει το άλλο µέρος από την ανωτέρα 

αρχή και όχι από τον ίδιο τον διαπραγµατευτή παίζοντας το παιχνίδι των δύο 

µπάτσων, του «καλού» και του «κακού», έτσι ώστε το άλλο µέρος να «σπάσει» και 

να αποδεχθεί αυτά που θα του προτείνει ο «καλός», στην περίπτωση µας ο 

διαπραγµατευτής. Προσοχή όµως: η επιχείρηση στην οποία δουλεύουµε δεν πρέπει 

να χαρακτηριστεί κάνοντας κατάχρηση αυτής της τεχνικής συχνά. 

Πρέπει να γνωρίζουµε µέχρι πού φτάνει η εξουσιοδότηση του άλλου µέρους. Να 

προσπαθήσουµε να το ανιχνεύσουµε στα αρχικά στάδια των διαπραγµατεύσεων. Αν 

είναι περιορισµένη, ζητάµε την συµµετοχή της «ανωτέρας αρχής». Αν αυτό δεν είναι 

δυνατό, χρησιµοποιούµε τον διαπραγµατευτή του άλλου µέρους ως αγγελιαφόρο , 

διεξάγοντας τις διαπραγµατεύσεις εκ του µακρόθεν. 

Υπάρχει και η εξής αντίδραση, όταν γίνουµε στόχος της τακτικής αυτής: «Αν δεν 

µπορείς να πάρεις την απόφαση, άσε µε να µιλήσω στον άνθρωπο που µπορεί» 

Τέλος, ένα σηµαντικό κοµµάτι όσον αφορά τις διεπιχειρησιακές σχέσεις είναι αυτό 

των διεθνών διαπραγµατεύσεων, η συχνότητα των οποίων αυξάνει συνεχώς, διότι οι 

επιχειρήσεις είναι περισσότερο διεθνώς προσανατολισµένες απ’ ότι στο παρελθόν, 

ακόµα  και στην πατρίδα µας. Στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις υπάρχουν ορισµένα 

εµπόδια που δεν παρουσιάζονται, όταν το άλλο µέρος είναι οµοεθνής µας. Υπάρχουν 

πολιτικές και νοµικές διαφορές που πρέπει να ληφθούν υπόψη, διαφορές στην 

οικονοµία, στην γραφειοκρατία και το πιο σπουδαίο στην ιδεολογία και την 

κουλτούρα. Αυτό µπορεί να επηρεάσει και την επιλογή τακτικής: Οι Αµερικάνοι, για 

παράδειγµα, βλέπουν την διαπραγµάτευση περισσότερο ως πάρε – δώσε και 

ακολουθούν διανεµητικού τύπου τακτικές (ιδίως οι ανεκπαίδευτοι), ενώ από την άλλη 

οι Γιαπωνέζοι τις βλέπουν ως ευκαιρία για ανταλλαγή πληροφοριών. Σε άλλες 

κουλτούρες όλα έχουν το χρόνο τους και πρώτα πρέπει να γνωριστούν τα µέρη 

µεταξύ τους και σε άλλες ο χρόνος είναι χρήµα και κάθε καθυστέρηση µπορεί να 

προκαλέσει εκνευρισµό. Ειδικές τακτικές για τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις που δεν 

συναντάµε σ’ αυτές µεταξύ οµοεθνών είναι: 

• Να προσλαµβάνουµε πράκτορες ή συµβούλους. 
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• Να φέρνουµε διαµεσολαβητές. 

• Να πείσουµε το άλλο µέρος να υιοθετήσει τη δική µας προσέγγιση. 

• Να υιοθετήσουµε την προσέγγιση του άλλου µέρους. 

• Να έρθουν και τα δύο µέρη το ένα πιο κοντά στην κουλτούρα του άλλου 

• Να µιµηθούµε την προσέγγιση του άλλου µέρους. 

• Να υιοθετήσουν και τα δύο µέρη µια ουδέτερη προσέγγιση 

• Να υιοθετήσουν τα δύο µέρη µια τρίτη κουλτούρα 

Κατά τα άλλα, βεβαίως, ισχύουν όσα είπαµε προηγουµένως για τις διαπραγµατεύσεις 

που διεξάγονται µεταξύ οµοεθνών. 

Περισσότερες πληροφορίες ειδικά για την τακτική της οριακής εξουσιοδότησης 

µπορούµε να βρούµε στην ιστοσελίδα: 

http://www.pertinent.com/articles/negotiation/mikeschactzki.asp  

 

4.2.1.    Σχέσεις µε πελάτες 
 

Το θέµα αυτό είναι τεράστιο και αποτελεί ίσως από µόνο του θέµα για κάποια άλλη 

διπλωµατική εργασία. Οι καλοί πωλητές είναι στην πραγµατικότητα ικανοί 

διαπραγµατευτές κυρίως, και οι επιχειρήσεις (τουλάχιστον στο εξωτερικό) 

φροντίζουν να εκπαιδεύουν τους πωλητές τους σ’ αυτόν τον τοµέα, επένδυση που 

αποδίδει, διότι στην διαπραγµάτευση, όπως και στο ποδόσφαιρο, το ταλέντο δεν είναι 

αρκετό. Αν το έχει κανείς, πρέπει και να το αναπτύξει. Για να επικεντρωθούµε στο 

θέµα µας, το να κλείσει κανείς µια καλή συµφωνία µε κάποιον πελάτη είναι κυρίως 

αποτέλεσµα της επιλογής σωστής τακτικής που θα ακολουθήσει.  

Πρώτα από όλα, όπως πολλές φορές έχουµε αναφέρει, πριν τη διαπραγµάτευση 

πρέπει να προετοιµαστούµε, να µελετήσουµε το άλλο µέρος, τον πελάτη στην 

προκειµένη περίπτωση. Αυτό πρέπει να γίνει σφαιρικά: Να γνωρίζουµε την αγορά, 

τον ανταγωνισµό, τις ΚΕΛ∆ΙΣΥ (ΒΑΤΝΑ) µας, τις δικές του εναλλακτικές λύσεις, 

αλλά και την προσωπικότητά του, όπως περιγράψαµε στο κεφάλαιο 3, σε ποιο 

επίπεδο αναγκών βρίσκεται ο πελάτης, τις ανάγκες του, ακόµα και τα χόµπι του και 

τις προσωπικές του προτιµήσεις σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο φάσµα 

δραστηριοτήτων. Εδώ έρχεται να βοηθήσει η σύγχρονη τεχνολογία: οι σηµερινοί 

πωλητές δεν κουβαλούν µια τσάντα µε δείγµατα και χαρτιά, αλλά φορητούς 
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υπολογιστές και φορητά εποπτικά µέσα για παρουσιάσεις. Γι’ αυτούς εφευρέθηκαν 

αυτά τα high-tech gadgets που έχουν κατακλύσει την αγορά. 

Όσο για την τακτική διαπραγµάτευσης που θα επιλέξουµε αυτή θα εξαρτηθεί από την 

απάντηση που θα δώσουµε στα εξής ερωτήµατα: 

• Πόσο σηµαντικός είναι για µας ο πελάτης; 

• Έχουµε αξιόπιστη εναλλακτική λύση; 

• Είναι µακροχρόνια η σχέση µας ή ό,τι πουλήσουµε τώρα; 

Αν ο πελάτης δεν είναι και τόσο σηµαντικός, έχουµε καλή εναλλακτική λύση ή η 

σχέση µας θα εξαντληθεί σ’ αυτή τη δοσοληψία τότε ταιριάζουν περισσότερο 

τακτικές τύπου Κερδίζω – Χάνεις, δηλαδή πρέπει να «παζαρέψουµε» και µάλιστα 

σκληρά. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο σκοπός µας θα πρέπει να είναι µέσα από 

τακτικές τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις, να αρχίσουµε (αν είναι η πρώτη µας επαφή) ή 

να καλλιεργήσουµε µια καλή σχέση µε τον πελάτη. Οι επιχειρήσεις τα τελευταία 

χρόνια µέσα από υπηρεσίες ολικής ποιότητας δηµιουργούν στενούς δεσµούς µε τους 

πελάτες τους, συνδέουν τα λογισµικά επικοινωνίας των αποθηκών τους, δηµιουργούν 

από κοινού οµάδες για σχεδιασµό νέων προϊόντων, κάνουν έρευνες για τις ανάγκες 

και τις επιθυµίες τους. Για να επιλεχθεί κανείς ως σταθερός προµηθευτής κάποιου 

µεγάλου πελάτη µε τα σηµερινά συστήµατα just-in-time θα περάσει από αυστηρή 

αξιολόγηση και οι διαπραγµατευτές (πωλητές) πρέπει να ξέρουν καλά τη δουλειά 

τους. 

Για να καταλάβουµε καλύτερα το πόσο σπουδαία είναι η καλή µακροχρόνια σχέση µε 

τους πελάτες αρκεί να πούµε ότι µε βάση τα αποτελέσµατα ερευνών χρειάζονται 

πέντε (!) φορές περισσότερα χρήµατα και προσπάθεια για να κάνουµε κάποιον 

καινούργιο πελάτη µας από το να διατηρήσουµε τον παλιό. Επίσης ο ευχαριστηµένος 

πελάτης µεταδίδει την ευαρέσκεια του σε άλλον έναν, ενώ ο δυσαρεστηµένος σε 

άλλους επτά! Πρέπει εποµένως να είµαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις 

τακτικές διαπραγµάτευσης που  θα ακολουθήσουµε απέναντι στους πελάτες. Ακόµη 

κι αν χρησιµοποιήσουµε τακτικές τύπου Κερδίζω – Χάνεις να κοιτάξουµε να µην 

«εξοντώσουµε» τον αντίπαλο. 
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4.2.2. Σχέσεις µε προµηθευτές 
 
Οι διαπραγµατεύσεις είναι πολύ σπουδαίο κεφάλαιο και για τις δραστηριότητες των 

προµηθειών µιας επιχείρησης, και βέβαια κι εδώ ισχύουν τα ίδια που αναφέραµε για 

τις σχέσεις µε τους πελάτες. Σε ελάχιστες περιπτώσεις λοιπόν ταιριάζει η επιλογή 

τακτικών τύπου Κερδίζω – Χάνεις, στις ίδιες µε αυτές που αναφέραµε στην 

προηγούµενη παράγραφο. Αν δούµε λοιπόν τις σχέσεις πελάτη – προµηθευτή από τη 

σκοπιά του πελάτη, θα διακρίνουµε πρώτα – πρώτα το πιο συχνό λάθος που κάνουν 

οι πελάτες: θεωρούν ότι η θέση τους είναι πιο ισχυρή, περιορίζονται στην κατανόηση 

των δικών τους αναγκών µόνο χωρίς να νοιάζονται γι’ αυτές του προµηθευτή και 

διολισθαίνουν ευκολότερα σε τακτικές τύπου Κερδίζω – Χάνεις. Η σωστή αντίληψη 

σιγά – σιγά όµως εδραιώνεται τα τελευταία χρόνια στην αγορά: Ο σύγχρονος πελάτης 

πρέπει να έχει πλήρη γνώση των δυνατοτήτων των προµηθευτών λαµβάνοντας υπόψη 

και τις συνθήκες της αγοράς. Έτσι, γνωρίζοντας τα όρια των προµηθευτών του 

µπορεί να διαπραγµατευτεί σε ρεαλιστική βάση. Οι πιο επιτυχηµένες σύγχρονες 

επιχειρήσεις έχουν βαθιές σχέσεις αλληλεξάρτησης µε τους προµηθευτές τους, σε 

σηµείο να διασυνδέονται οι αποθήκες τους και τα λογιστήρια τους. Η τιµή έχει πάψει 

προ πολλού να είναι το κύριο θέµα των διαπραγµατεύσεων πελατών – προµηθευτών. 

Σήµερα οι επιχειρήσεις ξεφεύγουν από την ανάλωση στο συγκεκριµένο θέµα και τους 

ενδιαφέρει  η σταθερά καλή ποιότητα, η συνεπής διανοµή και γενικά η αξιοπιστία του 

προµηθευτή. Σ’ αυτήν την αξιοπιστία βασίζει µεγάλο µέρος της δικής του αξιοπιστίας 

και ο πελάτης.. Τέτοιες σχέσεις στενές και µακροχρόνιες χτίζονται µόνο µε 

επιτυχηµένες διαπραγµατεύσεις. Η επιτυχία του ενός οδηγεί στην επιτυχία και του 

άλλου.  

 

4.2.3.   Σχέσεις µε άλλες επιχειρήσεις 
 

∆εν θα αναφερθούµε καθόλου σε επιχειρήσεις που έχουν σχέση πελάτη – 

προµηθευτή, γιατί νοµίζω ότι καλύψαµε το θέµα παραπάνω. Υπάρχουν όµως και 

περιπτώσεις που επιχειρήσεις αναζητούν εταίρους µε συµπληρωµατικούς στόχους µε 

τους δικούς τους και συνάπτουν στρατηγικές συµµαχίες µε σκοπό την αµοιβαία 

ανάπτυξη και τη συνεργασία. Οι στρατηγικές συµµαχίες δίνουν τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να συντονίσουν κάποιες δραστηριότητες τους , βελτιώνοντας έτσι την 

ανταγωνιστικότητα τους, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανεξαρτησία τους. 
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Συνάπτοντας µια στρατηγική συµµαχία οι επιχειρήσεις επιµερίζουν τους κινδύνους, 

κάνουν οικονοµίες κλίµακας ή το πιο συχνό, αποκτούν πρόσβαση σε κάποιο κοµµάτι 

της αγοράς που έως τώρα δεν είχαν. Οι διαπραγµατεύσεις σε τέτοιου είδους σχέσεις 

συνίστανται στην διευκρίνιση των στόχων της συµµαχίας και των κανόνων της, 

καθώς και των αναµενόµενων κερδών που θα προκύψουν για το κάθε µέρος. 

Τέτοιου είδους διαπραγµατεύσεις, όµως, δεν διεξάγονται µόνο µε συµµάχους αλλά 

και µε ανταγωνιστές και αφορούν συνεργασίες σε ορισµένους τοµείς ή σύµφωνα 

αποφυγής εξοντωτικού «πολέµου τιµών». Βέβαια τις περισσότερες φορές αυτού του 

είδους οι συµφωνίες είναι «συµφωνίες Κυρίων» χωρίς γραπτές δεσµεύσεις, γιατί 

µπορεί να είναι και παράνοµες (να παραπεµφθούν οι επιχειρήσεις στην επιτροπή 

ανταγωνισµού). Άλλες φορές όµως είναι συνεργασίες για την αποφυγή δαπανηρών 

ερευνητικών προγραµµάτων ή περιορισµού σηµαντικών δαπανών διαφήµισης. 

Το πιο κρίσιµο στοιχείο για την επιτυχία των συµµαχιών είναι η συµµετοχή και η 

πλήρης δέσµευση της ανώτατης διοίκησης των επιχειρήσεων µέσα σε κλίµα 

αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Έτσι χτίζονται τα θεµέλια µιας επιτυχηµένης συνεργασίας. 

Μετά από όλα αυτά γίνεται εύκολα κατανοητό ότι δεν χωρούν τακτικές τύπου 

Κερδίζω – Χάνεις σ’ αυτού του τύπου τις διαπραγµατεύσεις και είναι απαραίτητο 

αυτές να διεξαχθούν σε κλίµα καλής πίστης και να ληφθούν υπόψη τα συµφέροντα 

και των δύο µερών εξίσου. 

 

4.2.4.    ∆ιαπραγµατεύσεις κατά τη διάρκεια συγχωνεύσεων ή 
εξαγορών 
 

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι µια ιδιαίτερη περίπτωση που είναι και επίκαιρη 

τελευταία λόγω του ότι συµβάλλουν στις οικονοµίες κλίµακας, την αύξηση του 

µεριδίου αγοράς µιας επιχείρησης, στην αύξηση της δυναµικής της στην αγορά, την 

επέκταση της σε άλλες αγορές κτλ. Θέµατα προς διαπραγµάτευση σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις θα µπορούσαν να είναι η οργανωτική δοµή της νέας επιχείρησης που θα 

προκύψει, το πώς θα αξιοποιηθούν τα στελέχη των δύο επιχειρήσεων και ποια 

καθήκοντα θα αναλάβουν το καθένα, ακόµα και η επωνυµία της νέας επιχείρησης 

που θα προκύψει από την συγχώνευση. 

Βέβαια, σε περίπτωση επιθετικής εξαγοράς δεν γίνονται καν διαπραγµατεύσεις. Στις 

περιπτώσεις συγχωνεύσεων όµως παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο και είναι εξαιρετικά 
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πολύπλοκες, γιατί υπάρχει τεράστιος αριθµός θεµάτων που πρέπει να διευθετηθούν. 

Τα περισσότερα θέµατα είναι τεχνικά και εµπλέκεται µεγάλος αριθµός ανθρώπων, 

καθώς και οµάδες διαπραγµατευτών. Το κλίµα µέσα στο οποίο διεξάγονται οι 

διαπραγµατεύσεις παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Είναι απαραίτητο να υπάρχει κλίµα 

συνεργασίας  έτσι ώστε να µην αγνοηθεί κανένα θέµα που µπορεί στη συνέχεια να 

αποδειχθεί ζωτικής σηµασίας για την συγχώνευση. Αν αφεθούν ανοιχτά ζητήµατα 

µετά τη συγχώνευση, είναι µάλλον απίθανο να επιλυθούν και θα οδηγήσουν σε 

αποτυχία το όλο σχέδιο. Η στρατηγική απόφαση της επέκτασης µε εξαγορά ή 

συγχώνευση µπορεί να αποδώσει εξαιρετικά οφέλη αλλά µόνον εφ’ όσον όλες οι 

πλευρές συναινέσουν σε ένα κοινό έδαφος που θα προκύψει από τις 

διαπραγµατεύσεις. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε επίσης σε καµιά περίπτωση πως η 

διαπραγµάτευση είναι µεταξύ ανθρώπων και όχι µεταξύ επιχειρήσεων. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν οι διαπραγµατεύσεις σ’ αυτές τις περιπτώσεις 

κάνουν την επιλογή τακτικής µονόδροµο: Τακτικές τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Οι διαπραγµατεύσεις εµφανίζονται µαζί µε τον πολιτισµό. Καθηµερινά βρισκόµαστε 

ενώπιον καταστάσεων που χρήζουν διαπραγµατεύσεων. Όταν γεννηθήκαµε, είχαµε 

ήδη τις ικανότητες ενός µεγάλου διαπραγµατευτή. Το πρώτο πράγµα που κάναµε 

ήταν να αναπτύξουµε τις κατάλληλες φωνές για ό,τι χρειαζόταν. Συνήθως, µάλιστα 

καταφέρναµε να πάρουµε ό,τι θέλαµε. Με τον καιρό τα ένστικτα µας 

χαλιναγωγήθηκαν και ελέγχθηκαν στο όνοµα της εκπαίδευσης, της τάξης στη 

σχολική αίθουσα, των καλών τρόπων, κτλ. Το αποτέλεσµα είναι ότι χάσαµε το 

έµφυτο ένστικτο µας. Οι πετυχηµένοι άνθρωποι στη ζωή το µαθαίνουν ξανά. 

Θυµηθείτε: στη ζωή δεν παίρνει κανείς ό,τι του αξίζει, αλλά αυτό το οποίο 

διαπραγµατεύεται. 

Το σύγχρονο στέλεχος σε µια επιχείρηση αντιµετωπίζει διαπραγµατεύσιµες 

καταστάσεις πολλές φορές καθηµερινά τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησης 

στην οποία εργάζεται και µάλιστα ανεξάρτητα του βαθµού και της θέσης του. Η 

επιλογή τακτικής στη διαπραγµάτευση είναι το σηµείο - κλειδί που µπορεί να κάνει 

τη διαφορά  µεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας. Η γενική κατεύθυνση είναι προς 

την επιλογή των ολοκληρωµένων (integrative) διαπραγµατεύσεων ή 

διαπραγµατεύσεων τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις (win – win), οι οποίες ταιριάζουν 

περισσότερο στον σύνθετο σύγχρονο κόσµο µε τα πολύπλοκα προβλήµατα και τις 

περίπλοκες σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων τόσο ενδοεπιχειρησιακά όσο και 

διεπιχειρησιακά. Αυτό δεν σηµαίνει ότι τακτικές που δεν περιλαµβάνονται στις 

τακτικές τύπου Κερδίζω – Κερδίζεις µας είναι άχρηστες ή επικίνδυνες στην 

εφαρµογή τους. Υπάρχουν όπως είδαµε και περιπτώσεις όπου ενδείκνυται η 

χρησιµοποίηση τους. Είναι απαραίτητο να τις γνωρίζουµε όµως για να τις 

αναγνωρίζουµε όταν εφαρµόζονται εναντίον µας και να τις αντιµετωπίζουµε 

κατάλληλα. Είδαµε επίσης την τεράστια σηµασία που έχει η προετοιµασία στην 

επιτυχή κατάληξη των διαπραγµατεύσεων. Κάθε σοβαρό βιβλίο και κάθε 

διαδικτυακός τόπος µε συµβουλές για επίδοξους διαπραγµατευτές, άσχετα αν αυτές 

οι συµβουλές ήταν πέντε, δέκα ή είκοσι, άρχιζαν πάντα µε την προτροπή: 

Προετοιµάσου! Οι πραγµατικά αποτελεσµατικοί διαπραγµατευτές προετοιµάζουν την 

επιτυχία των στόχων της εταιρείας µέσω συµφωνιών µε όλα τα εµπλεκόµενα στελέχη. 

∆ίνουν µεγάλη σηµασία στην επικοινωνία και στη διαµόρφωση κλίµατος 

εµπιστοσύνης. Σε ένα περιβάλλον που υπάρχει εµπιστοσύνη είναι πιο πιθανό οι 
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άνθρωποι να είναι δηµιουργικοί, δυναµικοί και συνεργάσιµοι. Ο µόνος τρόπος για να 

αποκτήσει µια επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που δεν µπορεί να αντιγραφεί, 

είναι να καλλιεργηθεί το πνεύµα επικοινωνίας και εµπιστοσύνης και να γίνει κτήµα 

όλων των στελεχών, από τον γενικό διευθυντή έως τον τελευταίο υπάλληλο. Αυτό 

όσο εύκολο είναι να το λέµε, τόσο δύσκολο είναι να το κάνουµε, ειδικά στην 

Ελληνική πραγµατικότητα.  

Όταν ξεκινήσαµε την µελέτη για την συγγραφή της παρούσης εργασίας, φαινόταν πιο 

λογικό να επικεντρωθούµε στις διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται διεπιχειρησιακά 

µιας και οι περισσότεροι νοµίζουµε ότι εκεί βρίσκεται η δύναµη µιας επιχείρησης, 

όµως στην πορεία µας αποκαλύφθηκε ότι µεγαλύτερη σπουδαιότητα έχουν οι 

ενδοεπιχειρησιακές διαπραγµατεύσεις για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην 

προηγούµενη παράγραφο. Μια επιχείρηση είναι πετυχηµένη στο σύγχρονο 

περιβάλλον όταν δεν αντιµετωπίζει εσωτερικά προβλήµατα. Όταν υπάρχει εύρυθµη 

λειτουργία στο εσωτερικό της επιχείρησης, τότε αυτή έχει καλύτερες επιδόσεις έναντι 

του ανταγωνισµού. 

Τέλος, από την ενασχόληση µας µε το αντικείµενο αυτό έγινε φανερό το πόσο 

σπουδαίο είναι και πόσο µεγάλη έλλειψη βιβλιογραφίας αλλά και εκπαίδευσης πάνω 

σε θέµατα διαπραγµατεύσεων υπάρχει στην Ελλάδα σήµερα. Πρέπει το κράτος αλλά 

και οι επιχειρήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εκπαιδευτεί το προσωπικό 

στην τέχνη των διαπραγµατεύσεων, γιατί σε τελική ανάλυση «η γνώση είναι 

δύναµη». 
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INTERNET LINKS 
 
Οι παρακάτω σύνδεσµοι είναι οι κεντρικές ιστοσελίδες των δικτυακών τόπων από 
τους οποίους άντλησα υλικό κυρίως για το 4ο κεφάλαιο της εργασίας. Το θέµα των 
περισσοτέρων από αυτούς είναι γενικά οι διαπραγµατεύσεις και έτσι ο αναγνώστης 
ίσως βρει ενδιαφέρον να περιπλανηθεί και να εξερευνήσει µόνος του τον πλούτο των 
γνώσεων που προσφέρεται απλόχερα µέσω του Ίντερνετ. Το µόνο που µε θλίβει είναι 
η απουσία αξιόλογων Ελληνικών τόπων όπως θα διαπιστώσετε: 
 
 

o http://mindconnection.com 
o http://pf.inc.com 
o http://www.bbraham.com 
o http://www.billradin.com 
o http://www.bostonlawcollaborative.com 
o http://www.brodow.com 
o http://www.carolltech.net 
o http://www.chinabusiness.gr 
o http://www.cnr.berkeley.edu 
o http://www.findarticles.com 
o http://www.nextlevelnews.com 
o http://www.pertinent.com 
o http://www.searchmastersinternational.com 
o http://www.swe.org 
o http://wwwmbo.com.mt 
o http://www.clark.net 
o http://www.igs.apc.org 
o http://www.harvard.edu 
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