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Повечето новаци започват преговорите с много опасения.
Твърдо ли да се държат, или да демонстрират желание за

сътрудничество? Трябва ли да държат на цената си, или да са го-
тови на отстъпки? Да се борят ли за максимална печалба, или да
търсят справедлив изход? Трябва ли да направят първи офертата
си, или да изчакат тази на противната страна, за да могат да я ата-
куват? В настоящата глава се разглеждат тези и други тактически
въпроси, засягащи както интеграционните, така и дистрибуцион-
ните преговори. (1) Тя започва с тактиката, която се използва за
задвижване на нещата – тоест за привличане на другата страна
към преговорите.

Привличане на другата страна на масата за преговори

Преди да прибегнем до истинска тактика на преговорите,
трябва да помислим за тактиката, която ще привлече другата
страна на масата. В много случаи въпроси, по които искате да
преговаряте, просто не могат да бъдат придвижени, тъй като ня-
коя от страните не проявява интерес към тях и предпочита да се
задоволи със статуквото. Те не виждат смисъл да преговарят с
вас, а в случай че имат по-голяма организационна тежест, най-ве-
роятно ще отхвърлят предложението ви с някой коментар от сор-
та на „Не виждам причина да обсъждаме този въпрос, нещата
стоят добре“, или „Толкова сме ангажирани с бюджета, че бихме
могли да обърнем внимание на този въпрос едва през пролетта“... 

Дебра Колб и Джудит Уилямс пишат на страниците на
Harvard Business Review:

„Съпротива от този род е нормална част от неформалния
преговорен процес. Даден проблем ще бъде подложен на обсъж-
дане само в случай че са налице две условия: противната страна
притежава нещо желано, а ние няма да постигнем собствените си
цели, без да направим съответните отстъпки в замяна. Следова-
телно желанието за преговори е признание за взаимни нуж-
ди...“(2)
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И още по-точно, противниците на преговорите трябва да
стигнат до заключението, че ще имат по-добри позиции, ако пре-
говарят, и по-лоши, ако избягват преговорите. Колб и Уилямс
предлагат три стъпки, чрез които бихте насърчили неохотните си
партньори да стигнат до това заключение:

1. Предлагане на различни инициативи. Какви са нужди-
те на неохотната страна – пари, време, вашата подкрепа?
Определете тези нужди и ги поставете в положение, което
може да ги превърне в потенциални ползи по време на пре-
говорите. Например, ако вашият шеф – търговският дирек-
тор, не желае да ви даде време за преработка на системата
за складови наличности, вие трябва да му обясните каква
полза ще има лично той от това – най-често пряко свърза-
на с продажбите.

2. Сложете цена на статуквото. Окачете етикет на загуби-
те, причинени от нежеланието да се преговаря. Колб и Уи-
лямс използват примера с една служителка, която получа-
ва повишение от шефа си и е натоварена с нови отговор-
ности, но съответното увеличение на заплатата се забавя.
Ядосана от бездействието му, въпросната служителка
привлича неговото внимание по традиционния начин – ка-
то получава оферта за работа от друга компания. Шефът
изведнъж проявява интерес и е готов да обсъди повишени-
ето на възнаграждението є. Той е принуден да преговаря,
тъй като алтернативата е дълга и скъпа процедура по тър-
сене и назначение на заместник на добрата служителка.
Казано иначе, той осъзнава цената на статуквото.

3. Потърсете подкрепа. Понякога съюзниците постигат то-
ва, което не може да бъде постигнато по никакъв друг на-
чин. Така например, ако търговският директор от горния
пример не ви позволява да се заемете с подобрението на
складовата система, потърсете съюзници, които притежа-
ват организационна свобода и причина да го направят.
Например главният счетоводител положително ще подкре-
пи един план за по-добро управление на складовите налич-
ности, тъй като знае, че това означава по-ниски разходи и
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по-добро финансово състояние на компанията. А когато
търговският директор разбере, че въпросът е стигнал до
висшата управа, той най-вероятно ще прояви интерес към
обсъждането му.

Трябва да използвате един или повече от горните примери до
момента, в който другата страна ще види предимствата на прего-
ворите с вас.

Осигуряването на добър старт

След като привлечете другата страна на масата за преговори,
трябва да се погрижите за безпроблемния им старт. Този процес
започва с намаляване на напрежението, което често съществува.
Опитайте със забележки от следния характер:

Изразете уважение към опита и професионалните качества
на другата страна.

 Рамкирайте целта си позитивно, като съвместно начинание.

Подчертайте своята съпричастност към интересите и гри-
жите на другата страна.

След няколко встъпителни думи можете да преминете към
дневния ред, като преди това сте се уверили, че и двете страни са
наясно с него. След това обсъдете обстойно процедурите, тъй ка-
то хората често имат различни виждания за хода на преговорния
процес. Мнозина са предварително убедени, че ще има пазарлъ-
ци, други вярват, че предложенията трябва да се дефинират още
в началото, а трети дават предимство на откритата дискусия.
Слушайте внимателно дискусиите на процедурите – това ще ви
помогне да разберете по-добре преговорния стил на другата
страна. Предложете да споделите още в началото част от основ-
ните си грижи и интереси. Това е демонстрация на добронамере-
ност и показва на другата страна вашата готовност за споделяне
на информация, стига и тя да прояви такава. В случай, че друга-
та страна не прояви готовност за споделяне на информация, тряб-
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ва да бъдете нащрек и да внимавате какво говорите.
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НЯКОЛКО СЪВЕТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОБЪР ТОН

Атмосферата на преговорите влияе пряко върху нивото на
напрежението и откровеността между страните. Ако имате
интерес да свалите напрежението и да започнете плодотвор-
на дискусия, следвайте тези съвети:

Никога не подценявайте значението на „споделянето на
хляба“. Това е един дружески ритуал. Затова не е зле да
заредите мястото на преговори с кафе, безалкохолни и
леки закуски.

 Започнете лек и неангажиращ разговор с насрещната
страна, просто за да свалите напрежението, да внесете
спокойствие и да дадете успешен старт на взаимноизгод-
ните отношения. Дори в ситуация „всичко–нищо“ лекият
разговор помага на страните да се опознаят и да изпроб-
ват взаимно искреността си. Той освобождава участни-
ците до степен, при която те започват да мислят за изг-
раждане на нова стойност.

 С помощта на неангажирания разговор ще разберете
важни неща за стила и начина на работа на другата стра-
на.

Ако другата страна предпочита стриктно официалните
контакти, не им предлагайте прекалено фамилиарничене –
има опасност да го изтълкуват като недостатъчна сериоз-
ност. Но ако другата страна е подчертано неформална, из-
берете същия стил и използвайте онези изрази, които оче-
видно са им удобни.



Тактика при преговорите от типа „всичко–нищо“

При някои преговори предимството на едната страна винаги
е загуба за другата. В глава първа тези преговори се наричат
дистрибуционни. Не всички преговори протичат по този начин,
но много от тях се придържат към него. Тактиката, която описва-
ме в настоящия раздел, ще ви помогне да постигнете по-голям ус-
пех в такава ситуация.

„Закотвяне“

С този термин (anchoring – в превод „закотвяне“, бел. прев.)
обозначаваме опита за изграждане на референтна точка, около
която ще се нагаждат преговорите. В някои случаи печелите пре-
димство, като направите първата оферта. Именно първата офер-
та може да се превърне в силна психологическа „котва“: тя се
превръща в онази референтна точка, която участниците в прего-
ворите започват да дърпат и блъскат. Според дефиницията на
Макс Бейзърман и Маргарет Нийл стартовите позиции „влияят
върху възприятията на всяка от страните за възможния изход“.
(3) Нека разгледаме следния пример:

Джейк продава къщата си в Диър Тейл Лейк. Тя има оригинална архи-
тектура, голям парцел с излаз на езерото и много подобрения. „Ще бъ-
да доволен, ако є взема 350 000 долара – казва си той. – Но ако не по-
луча тази цена, предпочитам да изчакам една година“. Брокерът му
предлага и той приема къщата да бъде обявена за продажба на цена
395 000 долара.

През следващата седмица обявената от Джейк цена се превръща в
„котва“ – тоест в референтна точка за четирима потенциални купу-
вачи – всичките от други щати. Трима от тях правят оферти на мал-
ко по-ниски нива: 370 000 долара, 
375 000 долара и 390 000 долара. Надеждата им е да сключат сделка
някъде около тези цени. Четвъртият обаче, усетил силната конкурен-
ция, предлага да плати пълната офертна цена.
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Този пример подчертава значението на закотвянето. При
подходящи обстоятелства първите участници, които излизат с
конкретна оферта (или пакет), получават сериозно психологичес-
ко предимство. Редица проучвания сочат, че много преговори
приключват на цената, която е посочена в първата оферта.

Но кога да прибегнете до закотвяне? Тактически разумно е
това да стане, когато имате реална представа за резервационната
цена на другата страна. Но ако нямате сигурност в това отноше-
ние, не е зле да я насърчите тя да направи първата стъпка.

Къде трябва да пуснете своята „котва“? В преговори, при ко-
ито основната цел е търсенето на максимална стойност, вашата
първа оферта или предложение трябва да бъде малко над резер-
вационната цена на другата страна – която малко или повече ве-
че сте определили след съответните предпреговорни проучвания
или директни запитвания. И така, ако имате понятие за резерва-
ционната цена на Джейк (350 000 долара), вие бихте могли да
направите първата си оферта на 325 000, позволявайки му посте-
пенно да я повдигне до 350 000 (разбира се, ако сте убедени, че
тази цена е приемлива за вас).

Независимо къде пускате котва, вие трябва да сте готови да
обясните защо офертата ви е разумна или оправдана. „Вярвам, че
нашата цена от 395 000 долара е напълно оправдана от уникални-
те качества на имота, от неговото местоположение и високо каче-
ство на изпълнението. Ако разпитате, ще се убедите, че други по-
добни имоти в района вървят около и над тази цена.“

„Закотвянето“ с обявена цена (или предложение) съдържа в
себе си два вида рискове. Първо, ако сте прекалено агресивни,
другата страна може да стигне до заключението, че сделката с вас
е невъзможна. Може да се почувства и лично обидена от оферта-
та ви. Второ, ако не улучите при определянето на резервационна-
та цена на противника, вашата оферта автоматически ще бъде
извън зоната на възможното споразумение. Ако сте на прага на
тези рискове, трябва да бъдете готови с по-малко агресивна
оферта и с логично обяснение за смяната на поведението ви. „По-
ради желанието на собственика да приключи по-бързо с продаж-
бата, той ме упълномощи да намаля цената до...“
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Най-сигурното предпазно средство срещу погрешен ход е
предварителната подготовка, на която се спряхме в предишната
глава. Ако си свършите добре домашната работа, едва ли ще пус-
нете котва на място, от което единственото спасение е бягството.

Слагането на цена или конкретно предложение на масата за
преговори не е единственият начин да се получи предимство чрез
закотвяне. Ако сте в състояние да дефинирате отделните точки и
да определите дневния ред – тоест да наложите по някакъв начин
своите концепции за дебата – вие ще сте постигнали нещо, което
ви е близко и което ви носи неоспоримо предимство. Оттам на-
татък преговорите ще вървят по пътя, който е предначертан от
вас.

Контразакотвяне

Но ако стане така, че първата оферта идва от противната
страна, вие трябва да направите всичко възможно да се противо-
поставите на потенциалната є сила като психологическа котва.
Помнете, че котвите са най-силни, когато несигурността е голя-
ма – например, когато никой няма представа за реалната цена на
дадена компания или някакво оборудване. При това положение
липсва база за обсъждане достойнствата на първата оферта.

Можете да намалите силата на противниковото закотвяне,
като намалите несигурността, която обвива проблема. Това озна-
чава събиране на обективна информация и представянето є на
масата за преговори.

Не позволявайте на другата страна да определя обхвата на
преговорите чрез своята котва, преди да сте се уверили, че тя е
една разумна отправна точка. Ако сте на мнение, че тази котва
предлага неблагоприятна или неприемлива отправна точка, насо-
чете разговора по-далеч от цифрите и конкретните предложения.
Вместо това наблегнете на интересите, опасенията и по-общите
въпроси. После, след като изтече известно време и се сдобиете с
нова информация, поставете на масата вашите цифри и предло-
жения. Подкрепете ги с максимално разумни доводи.
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За да видим как можем да го постигнем на практика, отново
ще се върнем на примера с Джейк и неговата къща край езерото.
Но този път ще приемем, че има само един потенциален купувач
и това е Карла.

Брокерът на Джейк току-що е обявил лятната му къща край езеро-
то на цена 395 000 долара, убеден, че това ще бъде твърдата му кот-
ва при бъдещите оферти. Но той няма никаква представа, че ще му
се наложи да прави бизнес с Карла. В продължение на повече от две го-
дини Карла следи отблизо пазара на недвижими имоти в околностите
на езерото Диър Тейл и отлично познава както актуалните оферти,
така и поне десетина от вече продадените имоти в района.

По време на първата си среща с брокера на Джейк тя честно му
признава, че от две години следи офертите в района на езерото. Без
да споменава цената-котва от 395 000 долара, тя цитира три вече
финализирани сделки с подобни имоти през последната година, като
специално набляга на приликите им с имота на Джейк.

„И трите са сходни с вашата оферта по отношение на излаз към
езерото, общи размери и качество на строителството – казва тя и
разгъва копия от офертните документи под носа на брокера. – Про-
дажните им цени са съответно 325 000 долара, 330 000 долара и 345
000 долара – всичките финализирани в рамките на последните десет
месеца. Като включим инфлацията, цената на имота на вашия клиент
отива някъде към 350 000 долара и аз съм готова да ви я предложа.“

Това е моментът, в който Карла поставя собствената си кот-
ва на масата за преговори, пренебрегва първоначалната цена на
Джейк и я подменя с друга – солидно подкрепена от данните на
пазара. Именно тези данни є придават по-голяма тежест от кот-
вата на Джейк и є позволяват да я елиминира. В отсъствието на
други купувачи – най-вече на такива, които не са си свършили до-
машната работа – Джейк и брокерът му са принудени да работят
единствено с офертата на Карла, при нейните условия. Тя успеш-
но е подменила котвата на Джейк със своята собствена, която –
естествено – е далеч по-изгодна за самата нея.

Поуката от тази история е ясна: на всяка цена трябва да из-
бягвате директното сравнение между вашата оферта и първона-
чалната оферта на противната страна. Ако тази първоначална



оферта е несериозна или нереалистична, вие просто ще я игнори-
рате. Шансовете и другата страна да стори същото са доста голе-
ми. Но ако първоначалната оферта е сериозна и другата страна
отново се облегне на нея, вие трябва да поискате обясненията є
за причините да го прави. „Защо искате 395 000 долара при това
състояние на пазара? Бихте ли обяснили с какво оправдавате та-
зи цена?“

Бъдете готови за отстъпки

В момента, в който котвата е на масата, участниците в прего-
ворите обикновено започват серия от действия и противодей-
ствия, чиято крайна цел е постигането на взаимно приемлива це-
на или споразумение. Така например, ако Карла е предложила
350 000 долара за вилата на Джейк край езерото, той най-вероят-
но ще реагира с контраоферта за сумата 385 000 долара:

Карла, ние оценяваме вашите проучвания относно продажбите на
имоти в района, но сме на мнение, че цитираните от вас имоти не
притежават качествата на имота, собственост на Джейк. Той в
крайна сметка разполага с един прекрасен пристан и гараж за лодки, а
къщата е ремонтирана съвсем наскоро. Като отчитаме тези обсто-
ятелства, ние стигаме до извода, че имотът на Джейк струва доста
повече от цената, която предлагате. Надяваме се той да привлече
вниманието и на други купувачи. Но в интерес на по-бързото приключ-
ване на сделката Джейк е готов да намали цената си с десет хиляди
долара, до сумата от 385 000.

Според специалистите в преговорния процес всяко по-значи-
телно намаление на цената е индикатор за допълнителна гъвка-
вост. Направите ли голяма отстъпка, другата страна веднага ре-
шава, че сте готов на още по-голяма. В тази връзка Карла може
би ще си помисли: „След като Джейк сваля 10 000 долара още при
първата ми контраоферта, той по всяка вероятност е готов да сва-
ли още поне 10 000.“ И обратно – малката отстъпка обикновено
е знак, че офертата е много близо до резервационната цена на
продавача и по-нататъшният натиск ще доведе до все по-малки и
по-незначителни отстъпки.
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Тези предположения невинаги са верни, особено когато дру-
гата страна не е притисната от времето или пък е сигурна, че ще
се появят и други купувачи. Тоест, когато притежава силна
НАДС. Такъв може да бъде случаят и в нашия пример. Десетте
хиляди долара отстъпка, които предлага Джейк, на практика не са
кой знае какво, въпреки че офертата на Карла покрива резерва-
ционната му цена от 350 000 долара. Почти чуваме гласа на
Джейк, който разговаря с брокера си по телефона:

Доволен съм, че вече имаме оферта за 350 000 долара, която спо-
койно бих могъл да приема. Но през следващата седмица може би ще
получим още по-добра оферта – или от Карла, или от друг купувач.
Фактически очаквам Карла да повиши цената си до 360 000, но въп-
росът е дали да я притиснем още малко, ако го направи... Дали да не є
кажем „365 бона и къщата е ваша?“ Или да замразим офертата є и да
чакаме нещо по-добро?

Несигурността на Джейк за допълнителното притискане на
Карла е несигурност по отношение на нейната НАДС и резерва-
ционна цена. Ако има начин да ги установи с някаква сигурност,
той без съмнение би направил нова, по-твърда оферта. В случая
НАДС на Карла може да бъде цената на подобни имоти в района
на езерото Диър Тейл, а Джейк би могъл да поиска от брокера си
списък на съпоставими имоти. Средната цена в този списък по-
ложително ще бъде алтернативата на Карла.

Най-добрият съвет във връзка с отстъпките е да се избягват
импулсите, водещи до тях. Малцина от нас обичат процеса на
преговорите и по тази причина ние сме нетърпеливи да ги прик-
лючим. А в качеството си на социални индивиди искаме другите
да ни харесват, да гледат на нас като на разумни същества. Тези
фактори често карат неопитните в преговорите хора да правят
прекалено големи отстъпки. Ако и вие сте в тази категория, ето
ви няколко полезни съвета:

Преди да правите отстъпки, погледнете своята НАДС. Ако
е твърде силна (особено в сравнение с тази на противната
страна), вероятно изобщо нямате нужда от отстъпки.

Ако сте нетърпеливи да приключите с преговорите, защо-
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то те ви стресират, вземете почивка и хубаво си помислете
за отстъпката, която се готвите да направите. Ако другата
страна очаква тя да е в размер на 10 000 долара, помислете
си колко ви е било трудно да ги спечелите. После си предс-
тавете колко хубави неща бихте си купили с 10 000 долара
– същите, от които другата страна настоява да се откажете.
Накрая си задайте въпроса: „Нима освобождаването от
малко стрес струва 10 000 долара?“

Ако искате да се харесате, или пък сте готови да направи-
те отстъпки само за да ви приемат като разумен човек –
забравете! Далеч по-вероятно е другата страна да ви вземе
за глупак или слаб противник. Помнете, че сключването на
сделка няма нищо общо със сприятеляването.

Тиктакащият часовник

Времето е изключително важен фактор при преговорите про-
давач–купувач – какъвто е примерът с Карла и Джейк. От гледна
точка на купувача не е редно продавачът да бави за неопределе-
но време неговата оферта, най-често с надеждата да получи нова,
по-добра. Продавачът просто ще използва офертата за подобря-
ване на своята НАДС. Тук изходът е само един – офертата за по-
купка да бъде с краен срок. Някои преговарящи наричат тази так-
тика експлозивна оферта. Ако Карла реши да контрира послед-
ната оферта на Джейк за 385 000 долара с нова оферта за 
360 000 долара, тя може да уточни, че въпросната оферта е ва-
лидна до 21:00 часа в неделя, 23 септември. Слагането на краен
срок ще подпали земята под краката на Джейк и ще го принуди да
вземе решение. Докато при липса на краен срок той просто ще си
каже „Вече имам оферта за 360 000 долара, нищо не пречи да из-
чакам някоя още по-добра“.
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