
ГЛАВА 20 
ВЛАСТ И ВЛИЯНИЕ 
АЛЕКС РАЗБИРА, ЧЕ „ВЛАСТ“ НЕ Е МРЪСНА ДУМА 

За първи път от месеци насам Алекс имаше време
да прегледа собствените си имейли. Преди това Кели
трябваше да му ги разпечатва по време на работа или да
му ги дава да си ги носи у дома. Той прегледа съобщени-
ята, като кликна на компютъра едно, изпратено от
Майкъл. 

„Благодарности за вечерята миналата седмица –
прочете той. – Надявам се, че сега имаш време да про-
четеш това. Ако наистина си намерил време, значи си
готов да посетиш уеб-страницата за лидерство и умени-
ето (htttp://www.leadership-skills.org.uk power).“ 

Като пробяга по клавиатурата на компютъра, Алекс
откри следната статия:



ВЛАСТ: НАБЛЮДЕНИЯ И ТЕХНИКИ ЗА 
ЛИДЕРИТЕ

Дори и за хората, които смятат да я използван отго-
ворно, характерът на властта носи общо взето нездрави
полутонове. Малко хора в условията на демокрация би-
ха желали да ги наричат Макиавелисти. „Власт“ е дума,
която ни кара да настръхваме. 

Но лидерът може да бъде ефикасен само ако разчи-
та и на властта или на нейния близък сродник: влияние-
то. Защото лидерът не винаги ще успее да убеди хората
– дори и когато успява да ги ръководи. 

Тази бележка накратко изследва природата на
властта в съвременната организация и предлага начини,
по които ръководителят може да я придобие и използва. 

Природа на властта

Ще започнем с определение на властта. Или по-ско-
ро ще започнем с няколко дефиниции – защото „власт“
е хлъзгаво понятие, по което специалистите рядко пос-
тигат съгласие. 

– Според Пфефър властта е „потенциалната спо-
собност да се влияе на поведението, да се променя кур-
сът на събитията, да се преодолява съпротивата и да се
карат хората да вършат неща, които те иначе не биха
вършили“. („Мениджмънт с власт“)
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– Според Гарднър властта е „способността да пос-
тигнеш желаното и да попречиш на това, което не жела-
еш“. („За лидерството“)

– Според Котър: „Успелите мениджъри използват
властта, която са развили в сферата на взаимоотноше-
нията си на основа на собственото си кредо, за да влия-
ят на хората, от чието поведение зависи дали самите ме-
ниджъри ще си свършат своята работа“. (Джон П. Ко-
тър – „Това, което лидерите наистина вършат“)

Но въпреки посочените различия в оценките, пове-
чето специалисти се съгласяват с едно: в наши дни има
много малко положения, при които някой (включително
изпълнителният директор) притежава нещо, което може
да се приближи до понятието абсолютна власт. 

Съвременният ръководител е ограничен от задръж-
ки, непознати на неговите предшественици: права на ра-
ботниците, закони срещу нелоялната конкуренция, ефи-
касен капиталов пазар и (може би най-важното) посто-
янно нарастваща мобилност на работната сила. 

Така че съвременният лидер, в действителност през
цялото време, е много зависим от други хора,. Робърт
Браунинг формулира този въпрос така: „Това е едно
странно желание да търсиш властта и да загубиш свобо-
дата си“. Макар и да говори за човечеството въобще,
поетът Алекзандър Поуп също споделя тази мисъл, ка-
то я облича в чувство: „Великият Бог на всички неща,
дошъл да се моли на всички“. 

И въпреки че изпълнителните директори на корпо-
рации надуват тръбата (всеки под фалшивия предлог, че
притежава абсолютната власт), водачът, който редовно
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обрича други на смърт, сам постепенно бива изхвърлен
от стадото. 

Затова е много важно да се осъзнае, че властта е
всъщност влияние и да се разбере, че влиянието включ-
ва взаимоотношения на реципрочна основа. И когато
използва властта, ефикасният ръководител знае: 

1. Какво би желал да се случи. 

2. Кои хора биха могли да помогнат да придвижи
нещата. 

3. Какви „валути“ притежава той, за да се пазари с
тези хора. 

Често пъти тези „валути“ са възнаграждението,
престижът, работните условия и самата власт. Понякога
„валутите“ са варианти на предишния списък, като нап-
ример привилегирования достъп до опита и възпитани-
ето. 

Но това, което наистина има значение, е убеждени-
ето, че лидерът наистина може да гарантира тези неща.
В резултат на това ефикасният ръководител работи с
три аспекта на властта, които са споменати по-надолу:
като я приема, прилага отговорно и мениджира убежде-
нието. В много отношения тези три страни са свързани.
Например, като упражнява властта, ръководителят изг-
ражда убеждението, че той е наистина силен и властен. 
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Приемане на властта 

Най-важните резултати, от който се нуждае един
ръководител (или по-скоро се стреми към тях), за да
влияе на другите, очевидно зависят от характера на ор-
ганизацията му. В една банка, например, важните резул-
тати обикновено включват начина, по който парите се
увеличават или инвестират. В една юридическа фирма
тези резултати често са начините, по които се обслуж-
ват клиентите, и пътищата, по които членовете на тази
фирма се набират за работа и се издигат до ранг партнь-
ори. 

Каквато и да е организацията обаче, ефикасният ли-
дер се стреми да използва следващите техники, за да за-
сили властта си: 

1. Постигане на важни финансови резултати и
лично участие в решенията къде те биха могли да се
вложат. Например личността, стремяща се към власт в
една банка, трябва да е сигурна, че е член на най-влия-
телните инвестиционни комитети. Адвокатът може да се
опита да „завладее“ най-големия клиент или да предсе-
дателства комитета, който избира нови партньори. 

2. Постигане съгласие да разшири официалните
правомощия за себе си. Банкерът би се стремял към
по-широки права за даване на кредити. Юристът би ис-
кал да има повече права за решаващ подпис. 

3. Изграждане на съюз с други могъщи и власт-
ни хора или групи – както вътре, така и извън ор-
ганизацията или екипа. Банкерът ще изгради здрави
лични връзки с хора, способни да осигурят важни сред-
ства за банката или които биха могли да осигурят по-го-
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леми възможности за инвестиране. Адвокатът би пред-
седателствал професионалните заседания. 

4. Разбиране на факта, че „информацията е
власт“ и изграждане на многобройни системи за об-
щуване. Ефикасният лидер приема информация чрез
доклади, чрез неофициални контакти и понякога я тър-
гува с други хора. 

5. Повдигане на степента на зависимост на дру-
гите от него или на тези, които вече са му длъжни-
ци. Тази зависимост често се създава от убедителната
възможност на ръководителя да предприеме изброените
по-горе стъпки. Понякога лидерът създава такава зави-
симост с не толкова очевидни средства – т. е. като обу-
чава или съветва другите. Обикновено зависимостта е в
пряка връзка с уникалната техническа опитност на ръ-
ководителя. 

6. Изостряне на личните умения за красноре-
чие, чувствителност, психическа сила и техническа ком-
петентност. 

Всяка организация обаче има собствени културни
норми както за приемането на властта, така и за прила-
гането є. Ефикасният лидер е чувствителен към грани-
ците на „законното“ поведение. Той ги нарушава (в иде-
алния смисъл) само тогава, когато се налага радикална
положителна промяна в начина на работа на организа-
цията. 
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Прилагане на властта 

Любителите на властта знаят точно „колко далеч да
отидат“ – дори и да стигнат до крайности, ако е необхо-
димо. 

Хората могат само чрез практиката да оценят по-
точно потенциалните си граници за употреба на власт-
та. Неопитните ръководители често смятат, че импера-
торските им одежди са по-внушителни (или по-бляска-
ви), отколкото са всъщност. Всъщност те често „при-
стъпват неловко и плахо“ заради липса на достатъчно
смелост – или обратно, „опитват се да отиват много да-
леч по непознати пътища“. 

С повече или по-малко познание на тези си качест-
ва, ефикасните лидери предприемат три вида действия,
когато използват властта и влиянието, за да постигнат
целите си: 

1. Използване на пълната гама от междулично-
стни умения. Ефикасният ръководител е способен (по
реда на нарастващата степен на взаимодействие) да: ко-
ментира, моделира, обучава, призовава, убеждава, пре-
говаря и/или да изисква. Колкото по-умело използва
един лидер тези стилове, толкова по-голяма е властта му
да убеждава. 

2. Предприемане на тактически ходове. Макар
че диапазонът на възможните тактики е широк, тези, ко-
ито са най-използвани от ефикасните лидери, са следни-
те:

 Предприемане на символични действия – за
потвърждаване на очевидния авторитет по отношение
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на предлаганите промени или при неутрализиране на
съпротивляващите се на промените или при обявяване
на стратегически важните теми с печата на лидерското
одобрение. 

 Изграждане на временни силови екипи или работ-
ни групи – за да действат около огнищата на съпротива. 

 Избирателно съобщаване на информацията – или
с цел да се повлияе на решенията, или като „валута“ за
изграждане на нови съюзи. 

 Определяне на точни срокове за инициативите:
като поставя срокове за най-важните решения или дей-
ствия, лидерът разполага със „силната карта“; отлагане
на инициативите, докато ръководителят се подготви; оп-
ределяне на крайни срокове, когато лидерът изисква
точни и ясни действия; избягване поставянето на край-
ни срокове, когато лидерът иска да заобиколи действие-
то или да го промени коренно. 

3. Извършване на структурни промени. Под
своето ръководство ръководителят би могъл да проме-
ни нивата на ръководство в организацията; да съкрати
етажите на властта (т. е. да направи ограничения); да ус-
танови нови управленчески тела (за да привлече внима-
нието на организацията, като доведе нещата до край)
или да промени схемите на отчитане (така че хората да
обръщат повече внимание на въпроси, които лидерът
смята за по-важни и съществени). 

Опитните лидери често използват няколко от тези
техники в съчетание. В критични моменти такава комби-
нация може да се окаже много действена. 
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Котър например разказва историята на мениджър,
натоварен с коренна промяна на един слаб сектор в ня-
каква корпорация. Този мениджър започва да действа
само два часа след пристигането си, довежда шест сът-
рудника, после незабавно свиква съвещание на 40 ръко-
водни служители. На срещата обяснява своето виждане
на положението, решимостта си за коренни промени и
основната насока, в която би искал да тръгнат нещата. 

След това новият шеф уволнява четирима главни
директори – на място, по време на съвещанието – и им
дава два часа да напуснат сградата; заявява, че ще се
посвети на това да разруши кариерата на всеки, който
би се опитал да блокира усилията му да спаси сектора;
и завършва 60-минутната среща, като съобщава, че сът-
рудниците му ще уредят неговите лични срещите с от-
делните ръководители, които ще започнат в 7:00 часа на
другата сутрин. Хората започнали бързо да му сътруд-
ничат. 
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Управление на влиянието 

Лидерът оповестява своята власт най-вече като я
прилага. Но той също „управлява и своята репутация“
(като прави така, че корпоративната митология да вклю-
чи подходящи истории за неговия собствен успех); и ка-
то осигурява неговите технически постижения (т. е в
продажбите или финансите) да станат известни на всич-
ки. 

Но той също така следва съвета на Киплинг „да не
се прави нито на много хубав, нито да говори много
мъдро“, а и съвета на Рузвелт да говори тихо (докато
държи дебела тояга в ръка). 

* * *

Ръководителите наистина използват всички тези
техники, за да придобият власт и да я упражняват. Тези
техники вършат работа при определени положения, но
могат да доведат и до катастрофални резултати, ако се
прилагат неразумно. 

Защото в по-дългосрочен план неудачното прило-
жение на подобни техники може да се сблъска с мощта
на неоспоримите факти или с авторитета на неустоими
идеи. 

* * *
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Алекс затвори уеб-страницата. Реши да прегледа
собствените си източници на власт и начините, по кои-
то я използва. 

Но тази задача трябваше да изчака няколко дни. Се-
га най-важният въпрос беше срещата с Вик Макгавърн
и колегите му от „Мегакуест.ком“, насрочена за следва-
щия понеделник. 
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Никой не бе го споменал, 
но Ралф беше почти сигурен, 

че дори и Хрътката бе забелязала 
фалшивото трето око… 
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