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Servus, 

Mulți oameni fac cumva la fel ca domnul Jourdain al lui 
Molière (Burghezul gentilom), care vorbea în proză de-o 

viață, fără să-și dea seama că o face: ei realizează surprinși 
că negociază mai mult timp decât credeau, unii chiar tot 

timpul. Poate fi un motiv de satisfacție, dat fiind faptul că  

negocierea este considerată de obicei superioară alternativei 
(în timp ce proza n-a fost niciodată considerată la nivelul 

poeziei). Unii oameni remarcă și o utilizare mai intensă a 

negocierii în societatea contemporană, chiar dacă ar putea 

fi doar o chestiune de percepție. Per total, se pare totuși că se 

negociază mai mult. Lucrurile par deci să meargă spre mai 
bine/mult în ceea ce privește negocierea. Pe termen mediu și 

lung însă, nu trebuie uitat „obiceiul” omenirii de a sări dintr-

o extremă într-alta, conform unei vechi „reglementări” 
universale: legea nestatorniciei lumii (totul curge).  

Mereu un prieten, 
Valentin Ioan Postolache 

The Bogey 

Bogey (bogy, bogie) are multe sensuri în engleză. Pentru tactica de negociere „bogey”, descrisă prima dată de Chester 

Karrass, am ales traducerea „sperietoarea”, deși nu sunt foarte mulțumit de ea și aștept propuneri de la cititori. Karrass 
o mai numește undeva și „the budget bogy”, nefiind nici el prea sigur cum se scrie      . Sperietoarea e practicată frecvent 

de cumpărători și constă de obicei în două faze: (1)declararea opțiunii pentru produsul/serviciul oferit, urmată de 

(2)prezentarea restricției bugetare. Simplu spus: „Îmi place enorm produsul vostru, dar nu mi-l pot permite. N-am decât...” 
Vicleșug: Reacția naturală a unui vânzător la bogey este oferirea de informații suplimentare care susțin prețul ce 

depășește bugetul declarat de cumpărător. El nu trebuie oprit pentru că informațiile suplimentare nu au cum să facă rău. 
Din contră, cumpărătorul se va arăta interesat și entuziasmat de caracteristici/utilități: „Oh, ce bine, dar ce păcat că...” 

Reacția pozitivă a cumpărătorului îl determină pe vânzător să caute o cale pentru a-l satisface. Explorarea va fi comună 

dar se va baza pe cunoașterea detaliată a produsului de către vânzător. Varianta cea mai bună pentru cumpărător este 
încadrarea prețului în buget fără modificări la produs. Dacă anumite modificări sunt absolut necesare, cumpărătorul nu 

este neapărat păcălit din cauza faptului că unele caracteristici nu-i sunt strict necesare, de exemplu. Tactica bogey poate 

fi folosită și de către vânzători (discutăm altădată). Oricum, vânzătorii nu pierd neapărat atunci când bogey este aplicată 
asupra lor. Alături de cumpărător, ei pot descoperi căi mai puțin evidente de creare a valorii, optimizându-și rezultatul.  

Prețul prețuirii 

Cu cât vei plăti mai mult, cu atât vei prețui mai mult. (Lloyd C. Douglas) 

Istoria negocierii: Kissinger a copiat 

În primăvara lui 1804, Napoleon Bonaparte l-a trimis pe 

Pierre Amédée Jaubert cu o scrisoare personală adresată 
sultanului Selim al III-lea. De la Istanbul, Jaubert s-a 

îndreptat spre Dunăre, până la Varna, unde s-a prefăcut 

bolnav, dispărând din ochii agenților ruși care îl urmăreau 
și îndreptându-se în secret în sens opus, spre următoarea 

lui destinație: Persia. În iulie 1971, Henry Kissinger a făcut 

la fel ca Jaubert: în cursul unei vizite în Pakistan, a avut o 
„bruscă indispoziție” dispărând câteva zile din ochii lumii 

pentru călătoria lui ultra secretă la Beijing, ce a pregătit 
vizita istorică a lui Nixon din 1972.  

Vicleșug: Interesant pentru un viitor diplomat ce ar fi 

interesat de acest vicleșug este că „indispoziția” nu trebuie 
să  apară într-un oraș mare, ci într-o localitate mai 

modestă, unde  sunt mai puțini ochi curioși.  
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Rezultatul final al adevăratei învățări  

este schimbarea. (Leo Buscaglia) 
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Ce-am mai citit: Jeffrey Edmund Curry  – Negocieri 

internaționale de afaceri, Editura Teora, 2000 

Vizitatorii trebuie să știe că majoritatea culturilor de 
pe glob sunt foarte mândre de tradițiile lor culinare 

și că localnicii se vor simți teribil de ofensați dacă un 

străin refuză să le guste preparatele... Când sunteți 
oaspete, prezentați-vă pregătit pentru noi experiențe 

culinare. Cu sau fără cină de afaceri, orice călătorie 
într-o țară străină se poate transforma într-un coșmar gastric dacă nu 

vă luați precauțiile de rigoare... Mofturoșii la mâncare și cei cu 

constituție delicată se vor descurca destul de greu pe arena afacerilor 
internaționale, dar chiar și veteranii trecuți prin multe trebuie să aibă 

grijă ce și cât mănâncă. Gustați câte puțin din tot ce vi se oferă și 
evitați să duceți prea des mâna la gură – fie că aveți în ea o furculiță 

sau un pahar. Regula numărul unu trebuie să fie prudența. Masa de 

prânz nu trebuie să vă împiedice să ajungeți la masa de negociere.  

Vicleșuguri: Deoarece se știe că localnicii țin la 

preparatele culinare specifice locului, unele 
gazde abuzează de bunăvoința oaspeților și oferă 

mese greu de digerat cu scopul de a le slăbi 

rezistența în timpul negocierilor care urmează. 
N-am să uit niciodată pilaful de oaie care mi-a 

fost servit în Siria: un fel de mâncare foarte greu 

de digerat înaintea unei întâlniri de afaceri care 
se tot amâna. Nu poți refuza ușor o astfel de 

invitație, mai ales la începutul unei relații, dar 
poți să mănânci cât mai puțin. La fel se pune 

problema și cu băuturile alcoolice. În spațiul ex-

sovietic, începând chiar cu Republica Moldova, 
îți trebuie abilități deosebite, uneori de magician, 

pentru a goli repetat paharele fără a le bea, la 
nenumăratele toasturi, greu de refuzat și ele. 
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Secvența săptămânii: Poker Face (2022, IMDb: 5,1/10; Russell Crowe)  

Numele filmului mi-a atras atenția (Față de poker), dar și prezența lui Russell Crowe ca producător, 

regizor, scenarist și actor. Nu puteam să nu-l văd, având în vedere că am cochetat și eu cu jocul de cărți 
în tinerețe. De mult timp au fost remarcate asemănările dintre jocul de poker și jocul vieții (negocierea).  

Ca urmare a similitudinilor, terminologia negocierii a preluat mulți termeni din poker, cum ar fi 

deschidere. Mulți specialiști în negociere susțin că negociatorii ar trebui să nu-și dezvăluie trăirile, 
menținând o figură imobilă, impenetrabilă. Am scris altădată că am o părere mai nuanțată: negociatorul 

ar trebui să poată exprima voluntar ceea ce vrea, de la mimarea unei emoții foarte puternice, la o lipsă 

totală de reacție. Mi-au atras atenția cuvintele din film ale lui Jake Foley (Crowe): „Maximizează-ți 

câștigurile, minimizează-ți pierderile și rămâi în joc cât de mult timp poți”. Superb spus! Asta-i de fapt esența vieții.  

Vicleșuguri: Pokerul este un joc de noroc doar în sensul că hazardul este materia primă a jucătorilor. La poker nu 
câștigă cei mai norocoși, câștigă cei mai abili în administrarea norocului (maximizare câștiguri), respectiv a 

nenorocului, ghinionului (minimizare pierderi). Jake are talent pentru jocul de poker, talent dovedit în relaționarea cu 
prietenii săi din copilărie, dar ajunge un jucător profesionist de mare succes ca urmare a dezvoltării abilităților înnăscute 

prin exersare (mai îți aduci aminte de cartea Grit a Angelei Duckworth?). Ca în multe alte domenii, exersarea (instruirea, 

învățarea) costă, nu este gratuită. Costă să ajungi un mare jucător de tenis, costă să progresezi în fotbal, etc. Citind pastila 

mea gratuită capeți informații utile, dar pentru a-ți dezvolta abilitățile de negociator trebuie să investești mult în tine, 

bani și efort, implicându-te plenar în negocierile vieții tale. Maximizându-și câștigurile, negociatorii strâng bani albi 

pentru zile negre. Minimizându-și pierderile ei se asigură că pot rămâne în joc, având permanent o balanță pozitivă.     
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