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Problem oceny si∏y przetargowej
w negocjacjach
1. Uwagi wstępne
Jednym z‑wa˝nych problemów wymagajàcych rozwiàzania w‑fazie plano
wania negocjacji gospodarczych jest dokonanie oceny (oszacowania) si∏y prze
targowej wyst´pujàcych w‑nich stron1. Stanowi ona podstaw´ formu∏owania
celów i‑za∏o˝eƒ partnerów oraz okreÊla realne mo˝liwoÊci ich dzia∏ania w‑pro
cesie negocjacji. Przeglàd literatury przedmiotu w‑zakresie rozwa˝anej proble
matyki wskazuje, ˝e nie wypracowano dotychczas odpowiednich narz´dzi ana
lizy si∏y przetargowej do potrzeb negocjacji prowadzonych w‑firmie.
Celem artyku∏u jest zatem dokonanie syntezy najwa˝niejszych kwestii zwià
zanych z‑ocenà si∏y przetargowej w‑negocjacjach oraz wskazanie wybranych
narz´dzi jej oceny. W‑zwiàzku z‑tym w‑kolejnych cz´Êciach artyku∏u omó
wiono: definicj´ si∏y przetargowej, miejsce i‑znaczenie jej oceny w‑procesie
(planowania) negocjacji, typologi´ czynników (êróde∏) kszta∏tujàcych si∏´ prze
targowà, metody jej oceny (szacowania) oraz zasady prowadzenia negocjacji
ze s∏abszej pozycji.

2. Interpretacja siły przetargowej w negocjacjach
Wst´pnie mo˝na przyjàç, ˝e syntetyczna kategoria „si∏y (pozycji) przetargo
wej (negocjacyjnej)”, nazywanej równie˝ „w∏adzà w‑negocjacjach”, odzwier

1 Negocjacje sà definiowane jako: interakcyjny proces decyzyjny, metoda kierowania konflik
tem i‑osiàgania porozumienia, specyficzna zale˝noÊç wzajemna partnerów, proces komunikowania
si´, wymiany i‑tworzenia wartoÊci – zob. m.in.: [Fowler 2001, s. 10 i‑nast.], [Kamiƒski 2003, s.
16–23], [Lewicki i‑inni 2005, s. 17 i‑nast.], [Rzàdca 2003, s. 23 i‑nast.] i‑[Watkins 2005]. W‑pracy
[Kozina 2006b] przedstawiono model negocjacji jako instrumentu zarzàdzania firmà.
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ciedla wp∏yw ró˝nego rodzaju czynników kszta∏tujàcych realne mo˝liwoÊci
dzia∏ania stron negocjacji2.
SpoÊród ró˝nych interpretacji rozwa˝anego poj´cia, jako dogodnà p∏asz
czyzn´ ramowà do dalszych rozwa˝aƒ mo˝na przyjàç dwa sposoby jego defi
niowania [Lewicki i‑in., 2005, s. 214], a‑mianowicie.
– posiadanie w∏adzy, w‑szerszym uj´ciu, oznacza posiadanie „mo˝liwoÊci
doprowadzania do po˝àdanych wyników” lub „mo˝liwoÊci sprawiania, aby
wypadki przebiega∏y zgodnie z‑naszymi za∏o˝eniami” [Salancik, Pfeffer 1977],
„zdolnoÊç uzyskania tego, co chcemy” [Boulding 1993]. Definicja ta koncentruje
si´ na w∏adzy jako kategorii absolutnej i‑dotyczàcej przymusu, która ma zbyt
ograniczajàcy charakter, aby zrozumieç sposób jej wykorzystania w‑negocja
cjach;
– bardziej racjonalna definicja w∏adzy (ku niej sk∏aniajà si´ R.J. Lewicki
i‑wspó∏p.: „gracz ma w∏adz´ w‑danej sytuacji (w∏adza sytuacyjna) wtedy, gdy
mo˝e spe∏niç swe zamiary (cele, pragnienia, zachcianki), które usi∏uje zreali
zowaç w‑tej sytuacji. W∏adza jest poj´ciem wzgl´dnym; nie jest przypisana
jednostce, ale relacji osoby ze Êrodowiskiem. Charakter w∏adzy gracza wynika
z‑danej sytuacji i‑cech samego gracza” [Deutsch 1973, s. 84–85].
Zdaniem R.A. Rzàdcy i‑P. Wujca [1998, s. 129], precyzyjniej (ni˝ pierw
sza z‑powy˝szych interpretacji, aczkolwiek do niej zbli˝ona) odnoszàca si´
do negocjacji jest nast´pujàca definicja si∏y przetargowej: „zdolnoÊç kontroli
dzia∏aƒ oponenta. Strona silniejsza potrafi spowodowaç, aby jej negocjacyjny
partner zrobi∏ coÊ, czego raczej nie uczyni∏by dobrowolnie [...]. Mo˝e byç wi´c
rozumiana jako czynnik absolutny lub relatywny, oparty na zale˝noÊci jednej
strony od drugiej”. Ma zatem tak˝e charakter relacyjny, tzn. jest postrzegana
(ujawnia si´) w‑odniesieniu do partnera. Innymi s∏owy, stanowi ona „umiej´t
noÊç nak∏onienia innych, by robili to, czego chcemy, najlepiej w‑sytuacji, gdy
b´dà nam wdzi´czni, ˝e majà okazj´ to uczyniç” [Christopher 1998, s. 78].
Sprawowanie kontroli jest wa˝nym elementem udanych negocjacji [Dawson
1995, s. 219], przy czym nie jest to zadanie ∏atwe, gdy˝ si∏´ przetargowà „tak
jak wiatr, raczej czujemy ni˝ widzimy” [Kennedy 1998, s. 184–18].
Powy˝sze okreÊlenia eksponujà rol´ si∏y w‑samym procesie negocjacji, nato
miast spotyka si´ te˝ definicje zwracajàce uwag´ na jej wp∏yw na ich rezultaty
negocjacji, np. „mo˝liwoÊç wp∏ywania na ostateczny wynik rozmów” [Fowler
2001, s. 32], czy „zdolnoÊç do zapewnienia porozumienia na preferowanych

2 Wynika to z‑zamiennego stosowania (zbli˝onych znaczeniowo) terminów i‑dwojakiej inter
pretacji angielskiego okreÊlenia power (w∏adza, si∏a, pot´ga, moc) – zob. np. [Dawson 1995, s. 221
i‑nast.]. Si∏´ przetargowà cz´sto rozwa˝a si´ w‑szerszym kontekÊcie ogólnej interpretacji w∏adzy
(organizacyjnej) – zob. np. [Brooks, Odiorne 1984, s. 61 i‑nast.], [Lewicki i‑in. 2005, s. 214 i‑nast.],
[Kim i‑in. 2005], w‑szczególnoÊci przywo∏uje si´ klasycznà koncepcj´ J.R.P. Frencha i‑B. Ravena
1959], w‑ramach której wyró˝niono pi´ç êróde∏ (podstaw) w∏adzy: nagradzania, wymuszania, z‑mo
cy prawa, ekspercka i‑odniesienia. Zob. tak˝e [Boulding 1993], [Lax, Sebenius 1986, s. 242–258],
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warunkach, albo zdolnoÊç spowodowania, ˝e druga strona ustàpi” [Rzàdca
2003, s. 73].
Na uwag´ zas∏uguje dynamiczny model si∏y przetargowej – integrujàcy
jej ró˝ne znaczenia, w‑ramach którego wyodr´bniono cztery jej elementy
(rodzaje):
– si∏´ potencjalnà – zdolnoÊç stron do osiàgni´cia korzyÊci z‑porozumie
nia,
– si∏´ dostrzeganà (uÊwiadamianà) – oszacowanà dla obu stron przez ka˝dà
z‑nich,
– taktyki oparte na sile – zachowania kszta∏towane w‑celu wykorzystania
lub zmiany uk∏adu si∏ negocjatorów,
– si∏a urzeczywistniania (realizowana) – zakres (rozmiar) korzyÊci z‑wza
jemnej interakcji, wymagany przez strony [Kim i‑in. 2005].
Podsumowujàc, mo˝na stwierdziç, ˝e si∏a przetargowa determinuje mo˝li
woÊç kontrolowania przebiegu negocjacji zarówno w‑zakresie wyboru w∏a
snych dzia∏aƒ, jak i‑wywierania skutecznego wp∏ywu na post´powanie drugiej
strony. W‑zwiàzku z‑tym posiadanie wi´kszej si∏y przetargowej oznacza mo˝
liwoÊç wyboru wi´kszej iloÊci i‑(lub) lepszych jakoÊciowo dzia∏aƒ w‑procesie
negocjacji. Ma charakter subiektywny (jest oceniana z‑punktu widzenia uczest
nika negocjacji) oraz sytuacyjny (jest oceniana tak˝e w‑relacji do pozycji part
nera i‑uwarunkowaƒ konkretnych negocjacji). Jej ocena powinna byç zatem
integralnym elementem fazy planowania negocjacji, a‑umiej´tnoÊç jej wykorzy
stania w‑ich prowadzeniu stanowi istotny element sztuki negocjowania.

3. Miejsce i rola oceny siły przetargowej w procesie negocjacji
Celem okreÊlenia miejsca oceny si∏y przetargowej w‑procesie planowania
negocjacji w tabeli 1 przedstawiono ramowe uj´cie tego procesu. Bioràc pod
uwag´ specyfik´ negocjacji w‑firmie, ich proces zosta∏ potraktowany szerzej ni˝
ma to zwykle miejsce w‑literaturze przedmiotu. Oprócz typowych czynnoÊci,
zwiàzanych z‑kszta∏towaniem sytuacji negocjacyjnej i‑stwarzaniem odpowied
nich dla niej warunków, obejmowaç b´dzie faz´ identyfikacji, której realizacja
obejmuje pozyskiwanie i‑analiz´ wszelkich niezb´dnych informacji, w‑tym
tak˝e na temat aktualnych i‑(lub) potencjalnych partnerów negocjacji.
Przyj´ta wy˝ej, stosunkowo szeroka interpretacja rozwa˝anej kategorii
powoduje, ˝e celowe jest uwzgl´dnienie jej oceny jako poczàtkowego etapu
kszta∏towania sytuacji negocjacyjnej. W‑ramach niektórych koncepcji procesu
planowania negocjacji etap ten jest umiejscawiany w‑dalszej kolejnoÊci, co
powoduje koniecznoÊç weryfikacji i‑ewentualnej zmiany dokonanych wcze
Êniej ustaleƒ, a‑zw∏aszcza redefiniowania celów, zakresu, obszaru czy strategii
negocjacji (zale˝nie od proponowanej kolejnoÊci etapów).
Celem omawianego etapu jest zatem dokonanie wszechstronnej i‑rzetelnej
oceny ró˝nego rodzaju (obiektywnych i‑subiektywnych) uwarunkowaƒ, wyzna
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czajàcych rzeczywiste (realne) mo˝liwoÊci i‑ograniczenia dzia∏ania stron nego
cjacji, odzwierciedlonych poprzez syntetycznà kategori´ si∏y przetargowej.
Tabela 1. Proces planowania negocjacji w przedsi´biorstwie
Fazy

Etapy

1. Identyfikacja negocjacji

– wst´pna identyfikacja negocjacji w firmie
– okreÊlenie grup interesów
– identyfikacja potencjalnych negocjacji wielostronnych i koalicji
– analiza sytuacji negocjacyjnej
– identyfikacja zwiàzków pomi´dzy sytuacjami negocjacyjnymi

2. Kszta∏towanie sytuacji
negocjacyjnej

– oszacowanie si∏y przetargowej stron negocjacji
– ustalenie zakresu przedmiotowego i sformu∏owanie celów
negocjacji
– okreÊlenie obszaru negocjacji i ustalenie wariantów rozwiàzaƒ
– ustalenie strategii prowadzenia negocjacji
– przygotowanie pomocniczych narz´dzi prowadzenia negocjacji

3. Zapewnienie warunków
do prowadzenia negocjacji

– tworzenie zespo∏u negocjacyjnego (dobór reprezentantów)
– opracowanie procedur negocjacyjnych,
– przygotowanie instrukcji prowadzenia negocjacji
– oszacowanie przewidywanych kosztów i wyników negocjacji

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Si∏´ negocjacyjnà mo˝na okreÊliç „z do∏u”, czyli po fakcie, porównujàc
wynik negocjacji z‑ofertami wst´pnymi stron. Silniejszy jest ten, którego
oferta wst´pna by∏a bli˝sza ostatecznemu kszta∏towi porozumienia. Taka „histo
ryczna” wiedza jest byç mo˝e wa˝na dla obserwatorów negocjacji, lecz niewiele
daje samym negocjatorom. Dla nich znacznie wa˝niejsze jest pytanie o‑to, jak
mo˝na okreÊliç i‑kszta∏towaç si∏´ w‑trakcie rozmów [Rzàdca, Wujec 1998]. Jej
oddzia∏ywanie obejmuje ca∏y proces negocjacji (pomimo umiejscowienia etapu
jej oceny w‑fazie planowania negocjacji, co uzasadniono powy˝ej), poczàwszy
od formu∏owania wst´pnych za∏o˝eƒ (co do ich celów, zakresu itp.), poprzez
wyznaczanie mo˝liwoÊci wp∏ywu na partnera w‑trakcie negocjacji w∏aÊciwych,
a˝ po ocen´ ich efektów. W‑trakcie tego procesu mo˝e ona oczywiÊcie si´ zmie
niaç, ewoluowaç, na skutek zmian wyznaczajàcych jà czynników. Zalecane jest
zatem ciàg∏e analizowanie rozk∏adu si∏ pomi´dzy stronami podczas negocjacji.
Wp∏ywa on na zachowanie, mo˝e wywo∏aç rozwój wydarzeƒ z‑efektem eska
lacji, np. gdy na stron´ s∏abszà jest wywierany coraz wi´kszy nacisk, staje si´
albo agresywna, albo apatyczna [Mastenbroek 1996, s. 110].
Niew∏aÊciwe oszacowanie si∏y negocjacyjnej, zarówno w∏asnej, jak i‑part
nera jest powa˝nym b∏´dem, gdy˝ wywiera niekorzystny wp∏yw na przebieg
i‑wyniki negocjacji. Aby ograniczyç potencjalne negatywne skutki tego
rodzaju b∏´du, zaleca si´, aby (przy braku pewnoÊci w‑ocenie) raczej przeceniç
(ni˝ nie doceniç) si∏´ negocjacyjnà partnera.
Kolejne dzia∏ania realizowane w‑omawianym etapie sà nast´pujàce:
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– ustalenie wst´pnej listy czynników wyznaczajàcych si∏´ przetargowà,
– ocena istotnoÊci tych czynników z‑punktu widzenia stopnia (zakresu)
wp∏ywu na mo˝liwoÊci (ograniczenia) kszta∏towania sytuacji negocjacyjnej,
– oszacowanie w∏asnej si∏y przetargowej, determinowanej przez istotne
czynniki,
– analiza si∏y przetargowej partnera negocjacji (w analogiczny sposób),
– zestawienie porównawcze i‑syntetyczna ocena pozycji wyjÊciowych dla
obu stron.
Przy realizacji tych dzia∏aƒ pojawiajà si´ cztery istotne problemy do rozwià
zania:
– typologia i‑charakterystyka potencjalnych czynników wyznaczajàcych
si∏´ przetargowà,
– ustalenie zasad oceny istotnoÊci ich wp∏ywu na danà sytuacj´ negocjacyj
nà,
– analiza mo˝liwoÊci zwi´kszania si∏y przetargowej (za pomocà odpowied
nich taktyk perswazyjnych, pomini´tych w‑rozwa˝aniach),
– sformu∏owanie zasad prowadzenia negocjacji ze s∏abszej pozycji.

4. Czynniki determinujące siłę przetargową w negocjacjach
Si∏´ przetargowà mo˝na rozpatrywaç w‑dwóch aspektach:
– dost´pnoÊci realnych mo˝liwoÊci realizacji celów i‑interesów niezale˝nie
od danej sytuacji negocjacyjnej z‑konkretnym partnerem – ma tutaj zastosowa
nie tzw. BATNA (akronim od: Best Alternative To a‑Negotiated Agreement),
czyli najlepsza z‑alternatyw negocjowanego porozumienia [Fisher i‑in. 2000,
s. 141 i‑nast.],
– ró˝norodnych czynników (uwarunkowaƒ) opisujàcych zarówno potencja∏
negocjatora, jak i‑jego partnera oraz Êrodowisko negocjacji3.
Oba aspekty sà ze sobà zwiàzane, gdy˝ poszukiwanie alternatyw jest uza
le˝nione od czynników nale˝àcych do drugiej grupy, a‑zw∏aszcza posiadanych
zasobów. W‑pierwszym przypadku podstaw´ wyznaczania si∏y przetargowej
stanowià mo˝liwe sposoby realizacji celów, poza danà sytuacjà negocjacyjnà,
np. nawiàzanie interakcji z‑innym partnerem, zastosowanie innej metody itp.
Wià˝e si´ z‑tym udzielenie odpowiedzi na pytania w‑rodzaju: „co si´ stanie,
je˝eli porozumienie z‑danym partnerem nie zostanie osiàgni´te?”, jakie sà
dost´pne alternatywy, jeÊli w‑negocjacjach z‑tym partnerem nie da si´ osià
gnàç za∏o˝onych celów? itp.
Struktura w∏asnej BATNA w‑istotny sposób mo˝e wp∏ynàç na uk∏ad si∏, im
lepsza BATNA, tym wi´ksze szanse wp∏yni´cia na warunki negocjowanego

3 R. Rzàdca [2003, s. 77] trafnie okreÊla wymienione przypadki jako: „si∏a od” zmniejszajàca
zale˝noÊç od drugiej strony oraz „si∏a nad” umo˝liwiajàca oddzia∏ywanie na druga stron´.
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porozumienia Im bardziej (mniej) atrakcyjne sà alternatywy w‑stosunku do
proponowanego porozumienia, tym wi´ksza (mniejsza) jest si∏a.
Sformu∏owanie BATNA sprowadza si´ do nast´pujàcych dzia∏aƒ:
– okreÊlenie wszystkich mo˝liwych do wymyÊlenia dzia∏aƒ, jakie mo˝na
b´dzie podjàç, jeÊli porozumienie nie zostanie osiàgni´te,
– udoskonalenie kilku najbardziej obiecujàcych pomys∏ów i‑przekszta∏ce
nie ich w‑praktyczne mo˝liwoÊci (alternatywy) dzia∏ania,
– dokonanie oceny i‑tymczasowego wyboru jednej z‑mo˝liwoÊci – tej, która
wydaje si´ najlepsza [Fisher i‑in. 2000, s. 141 i‑nast.].
G. Kennedy [1998, s. 46] uzupe∏nia powy˝szy schemat o‑dodatkowe wska
zówki:
– ocena wszystkich propozycji w‑odniesieniu BATNA,
– je˝eli dana oferta jest lepsza (gorsza) ni˝ BATNA, nale˝y powa˝nie rozwa
˝yç mo˝liwoÊç jej zaakceptowania (spróbowaç wynegocjowaç lepszà ofert´),
– je˝eli druga strona nie zmieni swojej oferty, nale˝y wykorzystaç swojà
BATNA.
Dwa typowe b∏´dy wynikajàce z‑braku analizy BATNA lub niew∏aÊciwego
jej sformu∏owania sprowadzajà si´ do:
– przyj´cia rozwiàzania odleg∏ego od optymalnego (maksymalnego)
poziomu (poprzez zbyt du˝e ust´pstwa),
– odrzucenia rozwiàzania, które pomimo ˝e nie jest idealne (najlepsze),
by∏oby lepsze ni˝ brak porozumienia (zerwanie negocjacji).
BATNA powinna zatem wyznaczaç cele minimalne. Nigdy nie wolno zaak
ceptowaç oferty gorszej ni˝ BATNA [Rzàdca, Wujec 1998, s. 47]. Oprócz usta
lenia w∏asnej BATNA, nale˝y ja tak˝e okreÊliç dla drugiej strony. Umo˝liwia
to wyznaczenie granicy, po przekroczeniu której oponent powinien odstàpiç od
negocjacji.
W nieco innej interpretacji, ale zbli˝onej do wykorzystania kategorii
BATNA, si∏a przetargowa (dla ka˝dej ze stron) jest okreÊlana jako funkcja
kosztów wzgl´dnych z‑uwagi na mo˝liwoÊç nieosiàgni´cia porozumienia
z‑partnerem. Jako miary si∏y przetargowej traktuje si´ zatem nast´pujàce pro
koszt drugiej strony wynikajàcy
porcje:
z odrzucenia naszych warunków
si∏a przetargowa
koszt
drugiej strony wynikajàcy
= si∏a
przetargowa
naszej strony
z przyj´cia naszych warunków

nasz koszt wynikajàcy z odrzucenia
warunków drugiej strony
si∏a przetargowa
=
drugiej strony

nasz
koszt wynikajàcy z przyj´cia
si∏a przetargowa
warunków drugiej strony

4 Za: [Kennedy 1998, s. 184–185], przy czym interpretacj´ takà znajdujemy ju˝ w‑opracowa
niu [Levinson 1966, s. 8].
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Tabela 2. Typologia czynników kszta∏tujàcych si∏´ przetargowà w negocjacjach
Grupy rodzajowe
1

Zasoby

Charakterystyka (poszczególne czynniki)
2

rzeczowe
i finansowe

IloÊç i jakoÊç (co do rodzaju, dyspozycyjnoÊci, funkcjonalnoÊci
itp.) posiadanych Êrodków, zarówno fizycznych, jak i
finansowych, ∏àcznie wyznaczajàcych wielkoÊç (potencja∏) danej
organizacji.

informacyjne

Nie tylko ich iloÊç, lecz (przede wszystkim) u˝ytecznoÊç w negocjacjach, bierze si´ pod uwag´ ogólne zasoby informacyjne oraz
dane dotyczàce konkretnych negocjacji, tj. ich przedmiotu, pozycji
partnera, rozwiàzaƒ alternatywnych, uwarunkowaƒ negocjacji itp.,
g∏ównie tego rodzaju informacje, których inni nie posiadajà i (lub)
ich potrzebujà.

ludzkie

Potencja∏ kompetencji negocjatora (zarówno ogólny, jak i dotyczàcy poziomu przygotowania do konkretnych negocjacji), w tym:
– wiedza oraz umiej´tnoÊci, g∏ównie z zakresu teorii i praktyki
negocjacji (postrzeganie przez innych jako osoby, która wi´cej
wie i potrafi w danej sytuacji),
– cechy osobowoÊci – takie cechy, jak np.: dar przekonywania,
wywierania wp∏ywu na innych, odwaga i sk∏onnoÊç do podj´cia
ryzyka, autorytet faktyczny, a nawet charyzmatyczne
przywództwo – sama osobowoÊç jest najmocniejszym
narz´dziem wp∏ywu, mo˝e mieç decydujàce znaczenie, nawet
jeÊli nie dysponuje si´ ˝adnym innym êród∏em si∏y.

Legitymizacja
(usankcjonowanie,
s∏usznoÊç)

Prawo wywierania nacisku i egzekwowania ˝àdaƒ poprzez
wydawanie poleceƒ wynikajàce z:
– zajmowanej pozycji, stanowiska, autorytetu formalnego, statusu,
przywilejów (otrzymanych z nominacji lub wyboru),
– obowiàzujàcych przepisów prawa, regulaminów,
– pot´gi s∏owa pisanego itp.
Zale˝y od tego, w jakim stopniu inni postrzegajà dana osob´, jako
majàcà prawo do zajmowania nadrz´dnej pozycji i egzekwowania
szacunku.

Przymus

ZdolnoÊç do oddzia∏ywania na partnera poprzez nagradzanie lub
karanie przy u˝yciu ró˝nego rodzaju Êrodków (bodêców), np.
pieni´dzy, pochwa∏y (nagany), perswazji, wskazywania perspektywy korzyÊci (straty) itp. Mo˝e wynikaç tak˝e z uto˝samiania
w∏asnych celów z celami drugiej strony.
Zale˝y w du˝ym stopniu od tego, jak inni postrzegajà realne
mo˝liwoÊci dzia∏ania na ich korzyÊç lub szkod´.

Andrzej Kozina

68

cd. tabeli 2
1

2

Ârodowisko (wsparcie)
zewn´trzne

Mo˝liwoÊç wywierania poÊredniego wp∏ywu na partnera, za
poÊrednictwem jakiejÊ trzeciej strony, tzn. poprzez:
– reprezentowanie silnego mocodawcy, np. organizacji o dominujàcej pozycji, czy uznanego autorytetu,
– zwiàzki (koneksje, „uk∏ady”) z innymi znaczàcymi podmiotami,
– zawieranie koalicji, czy sojuszy,
– zdobycie sympatii, czy wr´cz pozyskanie poparcia otoczenia, np.
publicznoÊci.
Negocjator posiadajàcy niewielkà iloÊç zasobów, a nawet nie b´dàcy dobrze przygotowany do negocjacji mo˝e mieç bardzo du˝à
si∏´ przetargowà, jeÊli uzyska skuteczne wsparcie zewn´trzne.

Korzystne relacje mi´dzy
stronami

Czynnik zwi´kszajàcy si∏´ przetargowà obu stron – wzajemne
pozytywne stosunki i dobre kontakty sprzyjajà tworzeniu
obopólnie korzystnych rozwiàzaƒ i osiàganiu porozumienia.
Podstawà tej si∏y jest zatem wspó∏praca stron w przesz∏oÊci, która
powoduje, ˝e lubià si´ wzajemnie, traktujà z szacunkiem, biorà
pod uwag´ interesy partnera, mogà efektywniej na siebie wp∏ywaç.

èród∏o: opracowanie w∏asne.

JeÊli wartoÊç powy˝szych u∏amków jest wi´ksza od jednoÊci, to wówczas
si∏a przetargowa danej strony jest wy˝sza ani˝eli oponenta4.
Do najcz´Êciej wymienianych w‑literaturze przedmiotu czynników wyzna
czajàcych si∏´ przetargowà w‑negocjacjach nale˝à uwarunkowania zestawione
w‑tabeli 2. Zosta∏y one uj´te w‑kilku – z‑oczywistych wzgl´dów nieroz∏àcz
nych – grupach. Przyk∏adowo wed∏ug A. Fowlera [2001, s. 22–32] do oceny
si∏y przetargowej wa˝ne sà cztery elementy: wp∏yw na podejmowanie decyzji,
mo˝liwoÊci wywierania nacisku, si∏a argumentów oraz determinacja lub upór
negocjatora5.
Czynniki nale˝àce do poszczególnych grup mogà si´ wzajemnie kompenso
waç, przynajmniej w‑pewnym zakresie, np. wi´kszy potencja∏ zasobów rzeczo
wych, czy umiej´tnoÊci negocjacyjnych mogà byç skutecznie zrównowa˝one
dobrym przygotowaniem do negocjacji albo te˝ wsparciem innej firmy. Ponadto
w‑wypadku rozwa˝anych negocjacji wp∏yw tych czynników ma w‑wi´kszoÊci
charakter poÊredni, tzn. si∏a przetargowa negocjatorów wynika z‑potencja∏u
firmy, którà reprezentujà – posiadanych przez nià zasobów, jej wyników ekono
micznych (efektywnoÊci), pozycji konkurencyjnej itp.
Trzeba tak˝e pami´taç, i˝ „si∏a jest subiektywna. Postrzegasz ich si∏´ pod
wp∏ywem wielu czynników oddzia∏ujàcych na twój umys∏. Niektóre z‑nich sà
5 Zob. tak˝e [Boulding 1993], [Christopher 1998, s. 78–81], [Dawson 1999, s. 221–253],
[Lewicki i‑in. 1994, s. 297–322], [Lewicki i‑in. 2005, s. 215–223], [Rzàdca 2003, s. 73–77]
i‑[Rzàdca, Wujec 1998, s. 128–132].
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podÊwiadome, inne sà rezultatem pomy∏ki, a‑jeszcze inne efektem manipulacji
z‑ich strony” [Kennedy 1998, s. 185].

5. Metody oceny siły przetargowej
W literaturze przedmiotu trudno doszukaç si´ takich koncepcji metodycz
nych, które umo˝liwia∏yby dokonanie dostatecznie kompleksowej i‑precyzyjnej
analizy rozwa˝anej kategorii. Zwykle przedstawia si´ jedynie bardzo ogólne
sugestie dotyczàce tego rodzaju analizy, najcz´Êciej sprowadzajàce si´ do jako
Êciowej (opisowej) i‑sumarycznej (zagregowanej), a‑co za tym idzie, przybli
˝onej i‑subiektywnej jej oceny. Na przyk∏ad H. Brdulak, J. Brdulak [2000, s.
119–120] wyró˝nili szeÊç mo˝liwych pozycji przetargowych firmy wyst´pujàcej
na rynku: dominujàca, silna, korzystna, Êrednia, s∏aba i‑niekorzystna. Podobne
uj´cie zaproponowa∏ W.F. Morrison [1985, s. 70–72], który zastosowa∏ „skal´”
dziesi´ciostopniowà: od 1‑– ekstremalnie silna do 10 – wyjàtkowo s∏aba.
W charakterze narz´dzia oceny si∏y przetargowej proponuje si´ wykorzysta
nie jednej z‑klasycznych (najpopularniejszych) technik analizy strategicznej,
a‑mianowicie analizy SWOT [Kozina 2006a]. Nale˝y ona do grupy metod zin
tegrowanych, tzn. obejmuje swoim zakresem zarówno analiz´ zasobów organi
zacji, jak i‑czynników jej otoczenia. Nie omawiajàc tej metody, podamy jedy
nie jej interpretacj´ za M. Romanowskà. Jest to: „metoda analizy i‑prezentacji
pozycji strategicznej oraz konkurencyjnej przedsi´biorstwa [...]. Polega na
zidentyfikowaniu czterech grup czynników (mocnych i‑s∏abych stron, szans i‑za
gro˝eƒ), opisaniu ich wp∏ywu na pozycj´ strategicznà i‑konkurencyjnà firmy,
a‑tak˝e wskazanie mo˝liwoÊci wzmacniania lub os∏abiania si∏y ich oddzia∏ywa
nia. Zderzenie ze sobà szans i‑zagro˝eƒ z‑mocnymi i‑s∏abymi stronami pozwala
na okreÊlenie owej pozycji i‑jest punktem wyjÊcia do formu∏owania strategii”
[Leksykon..., 2004, s. 31–32].
Traktujàc si∏´ przetargowà w‑negocjacjach jako kategori´ analogicznà do
pozycji firmy, mo˝na sprecyzowaç za∏o˝enia wykorzystania omawianej techniki
w‑interesujàcym nas obszarze w‑przekroju jej kolejnych etapów6. Schemat tej
metody jest adekwatny do specyfiki sytuacji negocjacyjnej, gdy˝ pozwala na
∏àczne uwzgl´dnienie pozycji obu stron negocjacji oraz analizowanie wzajem
nych interakcji pomi´dzy czynnikami wyznaczajàcymi te pozycje (tabela 3).
Ocena si∏y przetargowej za pomocà analizy SWOT mo˝e byç wykorzy
stana do ustalenia strategii negocjacji (tabela 4). Przemawiajà za tym dwie
przes∏anki: stosowane dotàd metody oceny si∏y przetargowej (w tym BATNA)
majà charakter opisowy i‑sà niewystarczajàce z‑punktu widzenia tworzenia
strategii negocjacji, a‑proponowane „modelowe” uj´cia tej strategii sà najcz´
6 Realizacja poszczególnych dzia∏aƒ odbywa si´ w‑standardowy sposób, opisany w‑literaturze
przedmiotu zob. np. [Beliczyƒski 1994], [Gierszewska, Romanowska 2003, s. 234–246] i‑[Lisiƒ
ski 2004, s. 222–226].

3. Identyfikacja pozycji przetargowej
i wskazanie strategii negocjacji

2. Ocena wspó∏zale˝noÊci
mocnych/s∏abych i szans/ zagro˝eƒ
(macierze interakcji SWOT)

1. Zestawienie mocnych/ s∏abych stron
i szans/ zagro˝eƒ (macierzy sytuacyjna
SWOT)

3. Syntetyczna ocena szans i zagro˝eƒ

Ocena pozycji przetargowej poprzez wywa˝enie i zbilansowanie czynników jà
zwi´kszajàcych (korzystnych) i zmniejszajàcych (niekorzystnych), a nast´pnie
analiz´ wzajemnych zwiàzków mi´dzy nimi, dla wszystkich ich mo˝liwych par
oraz hierarchizacj´ istotnoÊci tych zwiàzków (w macierzy sytuacyjnej).
Wyznaczenie pozycji przetargowej negocjatora (w macierzy interakcji) i uk∏adzie
wspó∏rz´dnych (opisanych wa˝onà liczbà interakcji uwzgl´dnionych czynników)
oraz wybór strategii negocjacyjnej – zob. tabela 4.

Identyfikacja tych czynników, które mogà u∏atwiç lub utrudniç realizacj´ celów
negocjacji (poprzez wp∏yw na si∏´ przetargowà), przede wszystkim w odniesieniu
do partnera (wed∏ug tabeli 2) oraz ewentualnych innych podmiotów majàcych
wp∏yw na sytuacje negocjacyjnà.
Ocena ze wzgl´du na si∏´ i kierunek wp∏ywu (sprzyjajàcy, niesprzyjajàcy lub
neutralny) na pozycje przetargowà i mo˝liwoÊci realizacji za∏o˝onych celów.

2. Identyfikacja i ocena szans
i zagro˝eƒ dla negocjatora

3. Syntetyczna ocena mocnych
i s∏abych stron

2. Identyfikacja i ocena mocnych/
s∏abych stron (okreÊlenie pozycji
konkurencyjnej)

1. OkreÊlenie zakresu analizy otoczenia

Specyfika realizacji analizy SWOT w planowaniu negocjacji
Identyfikacja tych szczegó∏owych czynników (zob. tabela 2), które mogà przynieÊç
korzyÊci i wzmocniç si∏´ przetargowà lub ograniczaç sprawnoÊç dzia∏ania (os∏abiç
si∏´ przetargowà).
Uk∏adem odniesienia mo˝e byç hipotetyczna sytuacja idealna (maksymalny poziom
realizacji celów) lub pozytywne doÊwiadczenia z analogicznych przypadków
negocjacji.
Ocena pozycji wed∏ug skali rangowej, przy uwzgl´dnieniu wag czynników ze
wzgl´du na znaczenie z punktu widzenia przewidywanych efektów negocjacji.

Fazy analizy SWOT

1. Ustalenie kluczowych obszarów
analizy i wybór uk∏adu odniesienia

èród∏o: [Kozina 2006a].

III. OkreÊlenie pozycji przetargowej
i wybór
strategii
negocjacji

II. Analiza
otoczenia
negocjacyjnego

I. Analiza
negocjatora

Etapy analizy

Tabela 3. Analiza SWOT jako narz´dzie oceny si∏y przetargowej w negocjacjach
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Êciej zbyt ogólne i‑trudne do praktycznego stosowania. Proponowane strategie
(pomimo ˝e sà rozwiàzaniami modelowymi) odzwierciedlajà w‑du˝ym stopniu
realne sytuacje negocjacyjne. Wymagajà jednak dopracowania, tj. specyfikacji
adekwatnych narz´dzi – posuni´ç i‑technik negocjacyjnych. Dla danej sytuacji
negocjacyjnej celowe jest tak˝e uwzgl´dnienie potencjalnych kierunków ich
zmian, gdy˝ si∏a przetargowa w‑negocjacjach nie jest czynnikiem idealnie sta
bilnym (statycznym)7.
Tabela 4. Rodzaje strategii negocjacji uzale˝nione od si∏y przetargowej stron
(na podstawie analizy SWOT)
W∏asny potencja∏ negocjacyjny

Przewaga szans
Przewaga zagro˝eƒ

Uwarunkowania otoczenia negocjacyjnego

Przewaga silnych stron

Przewaga s∏abych stron

Agresywna (maxi-maxi)

Konserwatywna (maxi-mini)

Zdecydowana przewaga negocjatora
(bardzo dobra pozycja przetargowa).
Dà˝enie do realizacji maksymalnych
wartoÊci celów i ewentualnych
dodatkowych korzyÊci, szukanie
innowacyjnych rozwiàzaƒ.
Szerokie mo˝liwoÊci dzia∏ania
w otoczeniu negocjacyjnym.
Racjonalne wykorzystywanie swojej
pozycji – zwracanie uwagi na relacje
z partnerem i unikanie rozwiàzaƒ
si∏owych (nieforsowanie rozwiàzaƒ
za wszelkà cen´).

Ograniczone mo˝liwoÊci uzyskania
przewagi mimo znacznego potencja∏u.
Skupienie si´ na wykorzystaniu
posiadanych atutów dla realizacji
kluczowych celów.
Ograniczanie przewagi partnera poprzez
szukanie jego s∏abych punktów,
wykorzystywanie ich jako argumentów.
Wymiana ust´pstw i szukanie rozwiàzaƒ
kompromisowych.

Konkurencyjna (mini-maxi)

Defensywna (mini-mini)

Mo˝liwoÊç uzyskania przewagi
ograniczana przez s∏aby potencja∏.
Problemy w realizacji celów.
KoniecznoÊç wzmacniania potencja∏u
(ograniczania s∏abych stron) poprzez:
popraw´ potencja∏u kompetencji, np.
anga˝owanie doradców, wzbogacanie
zasobów, np. gromadzenie dodatkowych
informacji, tworzenie koalicji itp.
Wykorzystywanie s∏abych stron partnera.
Wymiana ust´pstw i szukanie rozwiàzaƒ
kompromisowych.

Zdecydowana przewaga partnera (bardzo
z∏a pozycja przetargowa). Obrona pozycji
za wszelkà cen´. Dà˝enie do realizacji
minimalnych wartoÊci celów,
ograniczanie wymagaƒ, minimalizacji
ograniczeƒ i redukcji kosztów.
PodkreÊlanie roli pozytywnych relacji
i wskazywanie partnerowi potencjalnych
kosztów utraconych korzyÊci.
Poszukiwanie zewn´trznego wsparcia,
np. koalicji.

èród∏o: opracowanie w∏asne.

7 Wydaje si´, ˝e dla celów analizy si∏y przetargowej w‑negocjacjach mo˝na wykorzystaç tak˝e
inne metody analizy strategicznej, w‑szczególnoÊci scenariuszowe.

Andrzej Kozina

72

6. Zasady prowadzenia negocjacji ze słabszej pozycji
Wa˝nym problemem, zwiàzanym z‑si∏à przetargowà jest zagadnienie sfor
mu∏owania zasad prowadzenia negocjacji ze s∏abszej pozycji. Jak zauwa˝a M.
Watkins [2005, s. 109], „na temat negocjacji napisano bardzo du˝o, lecz zaska
kujàco ma∏o informacji znajdziemy tam na temat negocjacji pomi´dzy myszà
a‑s∏oniem”. Odpowiednie wykorzystanie êróde∏ si∏y przetargowej odgrywa pod
stawowà rol´. W‑zale˝noÊci od umiej´tnego wykorzystywania poszczególnych
czynników si∏y przetargowej w‑negocjacjach z‑silniejszym partnerem mo˝na
uzyskaç wi´cej, ani˝eli wynika∏oby to jedynie z‑proporcji si∏y przetargowej.
Tabela 5. Zasady prowadzenia negocjacji ze s∏abszej pozycji
Rodzaje zasad

Poszczególne zasady

Podstawowe

– sk∏adanie jednoznacznych i precyzyjnych propozycji
– stale zadawanie pytaƒ o trudnoÊci i koszty, w obliczu których mo˝e
stanàç strona silniejsza, jeÊli b´dzie nalegaç na swoje propozycje
– wykazanie ewidentnej woli rozwiàzywania wszelkich problemów ze
stronà silniejszà, starajàc si´ o zminimalizowanie jej kosztów

Stosowane
wraz z rosnàcym
wp∏ywem na sytuacj´

– podejmowanie rozwa˝nej walki o popraw´ swojej pozycji
strategicznej
– podkreÊlanie w skrajnej postaci konsekwencji nieosiàgni´cia
kompromisu
– zmobilizowanie mocodawców do demonstracji potencjalnej si∏y

Stosowane
wraz z malejàcym
wp∏ywem na sytuacj´

– doprowadzanie do impasu, przek∏adanie i opóênianie
– przejmowanie inicjatywy sk∏adanie bardziej szczegó∏owych
propozycji

Dodatkowe

– ostro˝noÊç w okreÊlaniu swego minimum, jeÊli nie umie si´ go
uzasadniç (minimum dzia∏a restrykcyjnie: stanowi przeszkod´
w badaniu mo˝liwoÊci)
– przedstawianie alternatywy nieosiàgni´cia kompromisu (BATNA dla
obu stron) – jedyny sposób na przywrócenie pewnej równowagi si∏
– poszukiwanie tego, co mo˝na osiàgnàç wspólnie oraz obszarów
wspólnych interesów (im wi´ksza ró˝nica si∏, tym rozsàdniej mo˝na
wypracowaç jak najwi´cej wspólnych kryteriów
i negocjowaç w odniesieniu do nich)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: [Mastenbroek 1996, s. 110–113].

Nawiàzujàc do wczeÊniejszych rozwa˝aƒ, mo˝na przywo∏aç nast´pujàce
stwierdzenie: „przygotowanie BATNA jest chyba najefektywniejszym sposo
bem dzia∏ania w‑obliczu wyraênie silniejszego negocjatora” [Fisher i‑in. 2000,
s. 153]. SpoÊród ró˝nych szczegó∏owych koncepcji rozwiàzania omawianego
problemu, warto wykorzystaç przede wszystkim propozycj´ W. Mastenbroeka
[1996, s. 110–113] – zob. tabela 5.
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Tabela 6. Zasady negocjowania z silniejszà firmà
Zasada

Opis

1

2

Niestawianie
wszystkiego
na jednà kart´

Najwi´kszym b∏´dem jest przystàpienie do negocjacji na zasadzie
„wszystko albo nic” – utwierdzi to tylko przekonanie drugiej strony
o w∏asnej sile i doprowadzi do zawarcia niekorzystnego porozumienia.
Fundamentalne znaczenie ma takie ukszta∏towanie sytuacji, aby wszystko
nie zawis∏o na w∏osku jednych jedynych negocjacji. Podstawowà zasadà
jest dywersyfikacja ryzyka utraty partnera po to, by ˝aden pojedynczy,
znaczàcy gracz nie by∏ w stanie rozciàgnàç nad nami swojej
monopolistycznej w∏adzy. Jednym ze sposobów jest wejÊcie
w uzupe∏niajàce si´ relacje z kilkoma du˝ymi graczami.

Traktowanie
drugiej strony
jak zbioru
jednostek

Nawet gdy si´ jest przekonanym, ˝e mo˝na wynegocjowaç silne,
obustronnie korzystne relacje z jednym, rzetelnym partnerem. Jego
strategia mo˝e ulec zmianie, poplecznicy wewnàtrz partnerskiej firmy
mogà odejÊç, albo mo˝e pojawiç si´ konkurencja.
Klasycznym b∏´dem jest traktowanie wi´kszego partnera jako pojedynczej,
zjednoczonej jednostki. Obraz du˝ej firmy jako pot´˝nego monolitu pomija
fakt, ˝e sk∏ada si´ ona z mniejszych cz´Êci prowadzonych przez ludzi kierujàcych si´ w dzia∏aniach w∏asnymi pobudkami i interesami (tym bardziej
przy obecnie wyst´pujàcej tendencji decentralizacji w∏adzy w korporacjach).
Poszukiwanie wewnàtrz du˝ej firmy osób i jednostek, które sà zainteresowane ofertà i mogà za nià r´czyç u wy˝szej instancji, wskazywanie potencjalnie zbie˝nych interesów, a nast´pnie pi´cie si´ w gór´ po szczeblach
w∏adzy, by w koƒcu znaleêç kogoÊ z si∏à przebicia i przekonaç go do swej
sprawy. Wymaga to twórczego podejÊcia, atrakcyjnoÊci oferty oraz dobrej
znajomoÊci zasad funkcjonowania organizacji i sposobów pomiaru
wyników pracy i zasad wynagradzania kluczowych osób.
Zasadà jest, aby nie próbowaç negocjowaç umów wymagajàcych
zatwierdzenia ze strony wielu wp∏ywowych grup wchodzàcych w sk∏ad
wi´kszej organizacji.

Zwi´kszanie
w∏asnej si∏y
przetargowej

Budowanie i utrzymywanie koalicji w wyniku po∏àczenia si∏ z jednym lub
kilkoma silniejszymi graczami albo sporà liczbà pomniejszych (istotne jest
dokonanie prawid∏owej diagnozy, rozpoznanie obiecujàcych stronników
i sprzymierzenie si´ z nimi) lub wprawne zastosowanie polityki równowagi
si∏ poprzez znalezienie innych du˝ych graczy, mogàcych dzia∏aç na
zasadzie przeciwwagi.

Nadawanie
tempa
negocjacjom
poprzez
odpowiednià
kolejnoÊç
zawieranych
umów

Wynegocjowanie na samym poczàtku odpowiednich umów u∏atwia
negocjacje nast´pnych na lepszych warunkach.
Ma∏a firma ma zazwyczaj dwa cele przy negocjacjach ze znaczàcymi
firmami: podbudowanie swojej reputacji i uzyskanie dost´pu do zasobów.
Przy poczàtkowych umowach czynnik reputacji odgrywa wi´kszà rol´.
Zysk z tytu∏u reputacji mo˝na wykorzystaç przy negocjowaniu dalszych
umów. Korzystne jest zawarcie pierwszej umowy z du˝ym graczem (który
mo˝e najwi´cej zyskaç z dost´pu do ofert ma∏ej firmy), nawet gdyby
mniejsi gracze zaoferowali bardziej atrakcyjne warunki.
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1

2

Wykorzystywanie Prowadzenie równoleg∏ych negocjacji z kilkoma wi´kszymi graczami
pot´gi konkurencji (oraz nag∏aÊnianie tego faktu), powodujàce wspó∏zawodnictwo mi´dzy
nimi (przyk∏ad tworzenia powiàzaƒ mi´dzy negocjacjami w celu nadania
im w∏aÊciwej struktury), starajà si´ oni poÊwi´ciç coÊ w zamian za
nienawiàzanie wspó∏pracy z konkurencjà, co podnosi wartoÊç oferty
s∏abszego.
Trudno wykorzystaç przy poczàtkowych umowach, gdy firmie brakuje
reputacji (wa˝na jest poprzednia zasada). Potencja∏ oferty musi byç
relatywnie pewny, ogromny i uznany.
Narzucanie na
siebie ograniczeƒ

Przedstawianie silniejszemu wiarygodnych ograniczeƒ, dlaczego nie mo˝e
dostaç wszystkiego, czego ˝àda (zak∏adajàc, ˝e wi´kszoÊç ludzi opiera si´
ograniczeniom), np. poprzez uprzednie zawarcie wià˝àcych umów. Cenà
stosowania ograniczeƒ jest to, ˝e jest si´ skr´powanym przez te
ograniczenia. Nale˝y zatem starannie wywa˝yç korzyÊci ze zobowiàzaƒ
ograniczajàcych zap´dy partnerów oraz koszty utraty elastycznoÊci.

Utrzymywanie
przewagi
informacyjnej

W∏aÊciwe informacje, przetworzone i zorganizowane tak, by by∏y ∏atwo
dost´pne stanowià pot´˝ne êród∏o si∏y. Budowanie pozycji na solidnym
fundamencie z faktów. Nale˝y byç lepiej przygotowanym od drugiej
strony. Zadawanie pytaƒ: jakie informacje najbardziej wzmocni∏yby
pozycje negocjacyjnà? czy mo˝na je zdobyç w jakiÊ sposób przed
negocjacjami, czy te˝ przy stole? Etapy post´powania:
– ustalenie jakie typy informacji b´dà pomocne przy stole negocjacyjnym,
– zrozumienie z kim si´ ma do czynienia i w jaki sposób w du˝ej firmie
podejmowane sà decyzje, które jej cz´Êci sà w to zaanga˝owane, kto ma
ostatnie s∏owo, z jakich pobudek i w jakim interesie dzia∏ajà kluczowi
decydenci,
– przeanalizowanie i uporzàdkowanie informacji w taki sposób, by móc
zr´cznie pos∏ugiwaç si´ nimi przy stole.
Podstawowym celem przy kierowaniu procesem negocjacji jest poznanie
i kszta∏towanie postrzegania drugiej strony. Skuteczny proces poznawania
pomaga w zdobywaniu przewagi informacyjnej, co z kolei umo˝liwia
sterowanie informacjà w celu tworzenia i ˝àdania korzyÊci.

Przejmowanie
kontroli nad
procesem
negocjacji

Projektowanie procesu w korzystny dla siebie sposób, przy czym nie
stanowi to panaceum. Nie mo˝e zastàpiç braku wiarygodnoÊci alternatywy
BATNA ani zadbania o konkurencyjnoÊç, ani braku koalicji. Mo˝e jednak
mieç znaczàcy wp∏yw na wynik koƒcowy, zw∏aszcza w po∏àczeniu
z innymi, wy˝ej opisanymi technikami.

Uwzgl´dnianie
kwestii wdro˝enia
umowy podczas
negocjacji

Po podpisaniu umowy s∏absi cz´sto znajdujà si´ w niekorzystnej sytuacji,
poniewa˝ utracili (cz´sto na zawsze) inne mo˝liwoÊci, si∏a ich alternatywy
BATNA zanika z chwilà przejÊcia od zawierania ugody do jej wdra˝ania.
Aby tego uniknàç, nale˝y:
– próbowaç zachowaç swojà BATNA (jeszcze jeden powód, aby nie
zdawaç si´ na ∏ask´ i nie∏ask´ pojedynczego, du˝ego partnera),
– przyznaç zwolennikom po drugiej stronie jak najwi´ksze osobiste
korzyÊci powiàzane z pomyÊlnym sfinalizowaniem umowy,
– negocjowaç, jako cz´Êç umowy, formalny system nadzorowania jej
realizacji,
– wykorzystaç koalicje utworzone w trakcie negocjacji.
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cd. tabeli 6
1

Rozwijanie
kompetencji
w∏asnej kadry

2

Zatrudnienie w∏aÊciwych osób (od strony technicznej i biznesowej),
ustanowienie odpowiednich struktur organizacyjnych i mechanizmów
koordynacyjnych i wypracowanie relacji z bieg∏ymi doradcami
zewn´trznymi jako niezb´dne sk∏adniki sukcesu.
Ponadto niezb´dne jest szybkie uczenie si´ w miar´ prowadzenia wi´kszej
liczby interesów z silniejszymi partnerami. JeÊli potrafi si´ wyciàgaç
wnioski z negocjacji w przesz∏oÊci, wychwyciç istotne spostrze˝enia,
dzieliç si´ tymi spostrze˝eniami mi´dzy sobà, zwi´ksza si´ skutecznoÊç
prowadzenia negocjacji. Wymaga to wprowadzenia specjalnych mechanizmów do wychwytywania i rozpowszechniania praktycznej wiedzy.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: [Watkins 2005, s. 112–121].

Przedstawiona, przyk∏adowa propozycja ma charakter uniwersalny i‑doty
czy zalecanych form zachowaƒ w‑negocjacjach, podobnie jak wiele innych,
zawartych w‑literaturze przedmiotu8. Druga z‑proponowanych koncepcji zwi´k
szania si∏y przetargowej w‑negocjacjach, przedstawiona w‑pracy M. Watkinsa
[2005, s. 109–122] mo˝e byç uznana za bardziej przydatnà z‑punktu widzenia
celu rozwa˝aƒ, gdy˝ dotyczy ona zasad prowadzenia negocjacji s∏abszej firmy
z‑silniejszà. Autor wskazuje takie sposoby dzia∏aƒ ukierunkowanych na zwi´k
szanie tej si∏y, które wynikajà z‑mo˝liwoÊci skutecznego wp∏ywu firmy na jej
kszta∏towanie (kontekstu organizacyjnego), a‑nie dotyczà jedynie zalecanych
(po˝àdanych) zachowaƒ jej reprezentantów w‑konkretnej sytuacji negocjacyj
nej. Nast´pnie omawia dziesi´ç zasad prowadzenia tego rodzaju negocjacji
(tabela 4), stanowiàcych „sposoby post´powania, które mniejsi gracze mogà
zr´cznie wykorzystaç, by nadaç negocjacjom po˝àdanà struktur´ i‑pokierowaç
w‑korzystny dla siebie sposób, kiedy po drugiej stronie sto∏u znajduje si´ ktoÊ
o‑wi´kszej sile przetargowej”9.

7. Zakończenie
Celem podsumowania powy˝szych rozwa˝aƒ mo˝na przedstawiç – zamiast
typowej ich syntezy – interesujàcà propozycj´ zasad wykorzystywania si∏y
przetargowej w‑negocjacjach, zaproponowanà przez E. Brooksa i‑G.S. Odior
ne’a [1984, s. 65–75]. Zasady te odzwierciedlajà w‑syntetyczny sposób wi´k
szoÊç spoÊród stwierdzeƒ charakteryzujàcych si∏´ przetargowà (jej miejsce
8 Np. [Brooks, Odiorne 1984, s. 124–141] i‑[Rzàdca, Wujec 1998, s. 125–128]. A. Fowler [2001,
s. 74 i‑nast.] eksponujà rol´ sankcji wobec partnera jako czynnika wzmacniania w∏asnej pozycji.
9 Por. [Watkins 2005, s. 112]. Podaje tak˝e zasady prowadzenia negocjacji z‑pozycji „s∏o
nia”, zwracajàc uwag´ na dwa b∏´dy pope∏niane w‑takim przypadku: zbytnià pewnoÊç siebie oraz
dopuszczenie do„zagryzienia na Êmierç przez gromad´ myszy”.
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i‑znaczenie w‑procesie negocjacji), stanowiàc zarazem uniwersalne i‑u˝y
teczne wskazania praktyczne, do wykorzystania w‑negocjacjach. Zasady te
(pogrupowane na podstawie 18 oryginalnych, wymienionych zgodnie z‑logikà
wczeÊniejszych wywodów) sà nast´pujàce:
– naszym celem jest spowodowanie, aby inny uczynili to, czego potrzebu
jemy i‑chcemy,
– porozumienie uzyskane poprzez negocjacje wzmacnia si∏´ obu partnerów
w‑relacji do otoczenia zewn´trznego (Êwiat aprobuje uczciwe porozumienia),
– si∏a w‑negocjacjach mo˝e byç realna albo pozorna (rozsàdne jest tworze
nie iluzji posiadania si∏y),
– ∏atwo mo˝na przeszacowaç si∏´ drugiej strony,
– wykorzystywanie w∏asnej si∏y implikuje ponoszenie ryzyka i‑kosztów,
– si∏a zmienia si´ w‑czasie,
– specyficzna si∏a jest cz´sto wa˝niejsza ni˝ ogólna pozycja,
– czas stanowi istotny czynnik si∏y,
– si∏a jest wzgl´dna i‑rzadko ca∏kowita,
– êród∏a si∏y stanowià: zasoby (stanowià najlepszà form´ pozyskiwania
si∏y), nagrody i‑obawa przed karà, informacje, wiedza i‑technologia, inicja
tywa (przedsi´biorczoÊç), posiadanie alternatyw, lojalnoÊç, presti˝ i‑urok oso
bisty, reputacja uzyskana poprzez zawieranie uczciwych (rzetelnych) porozu
mieƒ.
Przedstawiona koncepcja opisu i‑analizy si∏y przetargowej w‑negocjacjach
ma charakter ramowy i‑wymaga dalszej konkretyzacji, przede wszystkim
poprzez uÊciÊlenie jej poszczególnych elementów, a‑zw∏aszcza: sprecyzowa
nie czynników determinujàcych si∏´ przetargowà w‑formie bazowego zestawu
ich parametrów (charakterystyk) oraz opracowanie efektywnych narz´dzi ich
identyfikacji i‑analizy.
Wymienione zadania wyznaczajà kierunki dalszych prac badawczych. Nie
zb´dna jest tak˝e weryfikacja empiryczna proponowanej koncepcji poprzez
badania porównawcze dotyczàce typowych sytuacji negocjacyjnych w‑fir
mach.
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Assessment of Bargaining Power in Negotiations
A crucial problem that needs to be solved in the planning phase of economic
negotiations is assessment (estimation) of the bargaining power of participating parties. For
this constitutes the basis for formulating the aims and assumptions of partners and defines
their real possibilities for action in the process of negotiation. A review of the literature on
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the subject indicates that appropriate tools for analysing bargaining power – meeting the
needs of negotiations conducted in companies – have not yet been developed.
The author’s aim is thus to summarise the most important issues linked to assessment
of bargaining power in negotiations and also to indicate selected tools for its assessment.
Thus, the author covers the following points in successive sections of the article:
– definition of bargaining power,
– the place and significance of its assessment in the process of (planning) negotiations,
– factors shaping bargaining power,
– methods for its assessment (estimation),
– principles of conducting negotiations from a weaker position.

