
ПЪТЯТ КЪМ ВЕЛИЧИЕТО В РАННИТЕ ЕТАПИ 
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ВЕЧНИТЕ КОМПАНИИ

Като се вгледаме в изследването на тема „Изградени, за да
пребъдат“ (книгата „Създадени вечни“), става ясно, че в първите,
формиращите години след създаването си устойчиво великите
компании действително са минали през процеса „натрупване –
пробив“, следвайки концептуалната рамка на пътя към величие-
то.

Нека видим например как се проявява моделът „натрупване
– пробив“ от кормилото на полета в еволюцията на Wal-Mart. По-
вечето хора си мислят, че Сам Уолтън изскочил изневиделица на
сцената със своята визионерска идея за дисконтова търговия на
дребно със селскостопанска продукция и начинаещата му компа-
ния веднага направила „удар“ и пробив. Нищо обаче не е по-да-
леч от истината.

Сам Уолтън започва през 1945 г. с едно малко и скромно ма-
газинче. Втори магазин открива едва след седем години. Уолтън
изгражда с удивително постоянство и последователност компа-
нията си, стъпка по стъпка, оборот след оборот на кормилото на
полета, докато в средата на шестдесетте години концепцията на
таралежа за големи дисконтови тържища не се поражда съвсем
естествено, като продукт на цялата дотогавашна еволюция на
компанията. На Уолтън му е бил необходим почти четвърт век, за
да се разрасне компанията му от първото и единствено магазин-
че до тридесет и осем тържища Wal-Mart. А после, от 1970-та до
2000 г., ускорението на кормилото на полета вече е толкова голя-
мо, че стига точката на пробив, след което следва „експлозия“ от
три хиляди Wal-Mart тържища с над 150 милиарда (да, милиар-
да!) долара годишен приход.2 Спомнете си метафората с пиленце-
то, което изскача от яйцето си – по същия начин и Wal-Mart ин-
кубира в продължение на десетилетия, преди да разчупи черупка-
та. Ето какво пише самият Сам Уолтън:

„С течение на годините хората някак си създадоха впечатле-
нието, че Wal-Mart не е нищо друго, освен… страхотна идея,
превърнала се за една нощ в страхотен успех. Докато истина-
та е, че… успехът ни е плод на всичко онова, с което упорито
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се занимаваме още от 1945-та… И както повечето успехи „за
една нощ“, нашият също трябваше да бъде подготвян около
двадесетина години.“3

Едва ли има по-класически пример от Wal-Mart за изгражда-
не на устойчиво велика компания чрез натрупване на опит и ре-
зултати, които отвеждат към поява на концепция на таралежа,
последвана от ускорение на кормилото на полета и пробив. Един-
ствената разлика между Wal-Mart и великите компании, за които
говорим в настоящата книга, е това, че Сам Уолтън следва моде-
ла като предприемач, изградил от нулата своята велика компания,
а не главен изпълнителен директор, който трансформира някоя
установена компания от добра във велика. И в двата случая ста-
ва дума за една и съща основна концепция.4

Hewlett-Packard е друг великолепен пример за това, как се
прилагат и колко ефективно действат идеите и принципите относ-
но пътя към величието още в ранните, формиращи стадии на ед-
на компания, която се гради, за да пребъде. Така например, кога-
то са основавали компанията си, Бил Хюлет и Дейвид Пакард са
имали една-единствена, съвършено проста концепция и тя е била
не „какво“ да правят, а „с кого“ да го правят – тоест, да работят
един с друг. Бил и Дейвид били най-добри приятели още от пър-
ви клас, така че и по-късно искали пак заедно да изградят една ве-
лика компания, която да привлече хора с подобни на техните
стойности и стандарти. Протоколът от първата им работна среща
за основаване на компанията, състояла се на 23 август 1937 г., за-
почва с изявлението, че двамата ще създават, произвеждат и про-
дават продукти от различните сфери на електроинженерството,
най-общо казано. Малко по-нататък в същия протокол обаче че-
тем: „Въпросът, за това какво точно да произвеждаме, беше от-
ложен.“5

Месеци наред Хюлет и Пакард напразно се опитват да из-
мислят с какво точно „от различните сфери на електроинженер-
ството“ да се захванат – каквото и да е, стига да изведе компани-
ята им от гаража, където се помещава. Обмислят идеята да пра-
вят трансмисии за яхти, устройства за контрол на охладителни
системи, медицински уреди, усилватели за звукозаписни устрой-
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ства и какво ли не още. Двамата заедно създават електрически
сензори за боулинг пътека, часовниково устройство за телескоп
и уред за електрошоков масаж, предназначен за хора с наднорме-
но тегло, които искат да отслабнат. Всъщност в онези ранни дни
на двамата им е било съвършено безразлично какво ще произ-
веждат, стига да е нещо, свързано с електротехнически изобрете-
ния и да им дава възможност да го правят заедно и пак заедно да
изграждат компанията си, съвместно с други хора, които имат
техния начин на мислене и интереси.6 Съвършен пример на начи-
наеща компания, изповядваща принципа „първо кой – после как-
во“.

И по-късно, когато Hewlett-Packard се издига, двамата оста-
ват верни на този свой принцип. След Втората световна война,
дори когато приходите рязко намаляват с прекратяването на во-
енновременните договори, двамата наемат на работа в компания-
та куп изключителни хора, прииждащи от правителствените ла-
боратории, без да имат идея какви конкретни задачи ще им въз-
ложат. Припомнете си закона на Пакард, цитиран в трета глава:
„Никоя компания, чиято дейност се разраства с по-висока ско-
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рост, отколкото е тази на способността є да открива и да наема
подходящите хора, които да осъществяват това разрастване, не е
в състояние да стане велика.“ За Хюлет и Пакард този принцип е
като въздуха, без който няма живот, така че при всяка предоста-
вила им се възможност, двамата привличат в компанията си нови
и нови изключителни личности.

Самите Хюлет и Пакард са олицетворение на лидери Пето
ниво – първо като предприемачи, а после и като създатели на ве-
лика компания. Години след като Hewlett-Packard вече се е нало-
жила като една от най-значимите технологични компании в све-
та, Хюлет е все така удивително скромен човек. През 1972 г. пре-
зидентът на компанията Барни Оливър изпраща до комисията по
награждаванията към Браншовата организация на фирмите, зани-
маващи се с електроинженеринг и електроника, препоръка „Наг-
радата за основатели“ да бъде присъдена на Хюлет и Пакард. В
писмото си той пише:

„Въпреки че имаме зашеметяващ успех, славата не разглези
нашите двама основатели. Неотдавна, на среща с директорс-
кия съвет на компанията, Хюлет отбеляза: „Вижте, компания-
та ни се разви така успешно, защото и браншът се развиваше
успешно. Просто имахме късмета при излитането на ракетата
да седим на носа є. Така че нямаме никаква заслуга за успеха
си.“ След кратка пауза, през която хората се опитваха да
преглътнат този урок по скромност, Пакард се обади: „Е, Бил,
поне не се хлъзнахме да паднем.“7

Имах възможността да се срещна с Дейв Пакард малко пре-
ди да почине. Въпреки че беше един от първите самосъздали се
милиардери на Силициевата долина, той и тогава живееше в съ-
щата съвсем скромна къща, която двамата със съпругата му си
построили през 1957 г., чиито прозорци гледаха към малка овощ-
на градина. Тясната кухня, застлана с поизтъркан линолеум, и
скромно обзаведената всекидневна издаваха, че стопанинът е чо-
век, който не изпитва потребност от гъделичкащи самолюбието
материални придобивки, гръмко оповестяващи на света: „Вижте
ме, аз съм милиардер. Аз съм важна персона. Аз преуспявам.“
„Представата на Дейв за добре прекарано свободно време – каз-
ва Бил Тери, работил с Пакард в продължение на тридесет и шест

ПЪТЯТ КЪМ ВЕЛИЧИЕТО     292



години – беше да събере неколцина приятели във фермата си и
после заедно да потягаме загражденията от бодлива тел.“8 Пакард
завещава своето състояние от 5.6 милиарда долара на една бла-
готворителна фондация. След смъртта му, семейството му публи-
кува в пресата некролог със снимка – Пакард седи на трактор, об-
лечен в работни фермерски дрехи. В текста изобщо не се споме-
нава, че става дума за един от най-великите индустриалци на 
ХХ в.9 Написано е само: „Дейвид Пакард, 1912-1996, фермер и
др.“ Истински лидер от Пето ниво.

СЪЩНОСТНА ИДЕОЛОГИЯ: ДОПЪЛНИТЕЛНОТО 
ИЗМЕРЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОТО ВЕЛИЧИЕ

Попитахме Бил Хюлет по време на интервюто с какво от
дългата си кариера се гордее най-много. „Като се вгледам назад в
направеното – отговори той, – може би най-много се гордея с то-
ва, че съм спомогнал за изграждането на една компания, която
благодарение на своите нравствени стойности, на възприетия
подход и на успеха си е оказала огромно влияние върху начина
на управление на другите компании по света.“10 „Подходът Х-П“
(както става известен) отразява дълбоко заложената в компания-
та система от стойности, която я отличава много по-ярко, откол-
кото който и да било от нейните продукти. Сред тези стойности
са технологичният принос; уважението към човешката индивиду-
алност; отговорността към общностите по местата, където
действа Hewlett-Packard; дълбокото убеждение, че печалбата не е
фундаментална и същностна цел за една компания. През петде-
сетте години тези принципи – които днес вече са почти стан-
дарт – са били радикални и прогресивни. Дейвид Пакард казва за
някои тогавашни бизнесмени: „Макар и да се държаха благора-
зумно учтиво и да не даваха глас на несъгласието и на неодобре-
нието си, личеше си, че са дълбоко убедени, че аз не съм един от
тях, поради което очевидно ме смятаха за недостатъчно квали-
фициран да управлявам някое поне малко от малко значимо
предприятие.“11
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Хюлет и Пакард са олицетворение на онова ключово „допъл-
нително измерение“, което им е помогнало да издигнат своята
компания до елитарния статус на устойчиво величие – жизнено-
важно измерение за прехода от добра към велика изява, когато
една компания се гради така, че да пребъде. Това допълнително
измерение е ръководна философия или същностна идеология на
компанията. Същностната идеология се състои от същностни
стойности и същностна кауза (смисъл на дейността отвъд просто
правенето на пари). Това напомня принципите, залегнали в аме-
риканската „Декларация на независимостта“ („Смятаме тези ис-
тини за напълно очевидни и подразбиращи се“) – те никога не са
следвани изцяло и докрай, но винаги присъстват в съзнанието ни
като един вдъхновяващ стандарт и отговор на фундаменталния
въпрос защо съществуваме и защо животът ни има значение.

В „Създадени вечни“ обсъдихме решението на Merck да раз-
работи и пусне на пазара медикамент, който лекува речната сле-
пота. От това изключително болезнено заболяване страдат над
един милион души по света. При него паразитни червейчета, кои-
то се въдят във водите на някои реки, проникват в очите и причи-
няват ослепяване. Тъй като хората, засегнати от речна слепота –
предимно изостанали племена, живеещи в отдалечени кътчета по
поречията на някои реки, Амазонка например, – нямат пари,
Merck създава и разработва независима система за дистрибуция,
за да достави лекарството и до най-затънтените селища, като го
раздава безплатно на милиони хора по света.12

Трябва да е съвсем ясно, че Merck не е благотворителна ор-
ганизация, нито се изживява като такава. В действителност ком-
панията е високопечеливша и с упорито постоянство постига ре-
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зултати, които са по-добри от тези на борсата, като от 1946-та до
2000 г. генерира близо шест милиарда долара печалби и надмина-
ва борсата с повече от десет пъти. И все пак, въпреки своята за-
бележителна финансова изява, Merck не смята, че правенето на
пари е главната и единствена причина за съществуването є. През
1950 г. Джордж Мерк II, син на основателя, формулира градивна-
та същностна философия на компанията по следния начин:

„Опитваме се винаги да помним, че медицината и фармаци-
ята съществуват в името на пациента… Тяхната цел не е пра-
венето на пари. Печалбите са на второ място, но ако винаги
помним главното, те неизменно идват. Колкото по-стабилно
помним и се придържаме към главното, толкова по-големи са
печалбите.“13

Една важна особеност на концепцията за същностните стой-
ности е това, че в действителност няма точно определени „пра-
вилни“ същностни стойности, чието възприемане да направи
компанията ви устойчиво велика. Която и същностна стойност да
изберете, неизменно ще ви посочим някоя устойчиво велика ком-
пания, която не притежава точно тази специфична същностна
стойност. Например: за да стане устойчиво велика, компанията
трябва да е страстно привързана към клиентите си (не и Sony),
или да проявява уважение към индивидуалността (не и Disney),
или да държи на най-високото качество (не и Wal-Mart), или да
бъде социално отговорна (не и Ford). Именно това е едно от най-
парадоксалните открития в „Създадени вечни“: същностните
стойности са жизненоважни за постигане на устойчиво вели-
чие, но е без значение какви конкретно ще са тези същностни
стойности. Въпросът не е в това, какви същностни стойности
имате. Важното е да имате същностни стойности, да знаете кои
са те, съзнателно да ги вграждате в организацията и да ги съхра-
нявате във времето.

Съхраняването във времето на същностната идеология е ос-
новна характеристика на устойчиво великите компании. Съвсем
естествено обаче възниква следният въпрос: Как да съхранявате
същностната си идеология и същевременно да се адаптирате към
променящия се свят? Отговорът е: Възприемете ключовия прин-
цип „съхранявай същностното / стимулирай прогреса“.
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