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Глава  7 ОПИТАЙТЕ МНОГО
НЕЩА И ЗАДРЪЖТЕ
САМО УСПЕШНИТЕ

“Струва ми се, че много по-правилно би било да 
разглеждаме успешно приспособилите се видове не 
като следствие от специално развити или наложени 
инстинкти, а като резултат от един общ закон за 
усъвършенстване на всички живи същества - да се 
размножават, развиват, силните да живеят, а слабите 
да загинат.”

Чарлз Дарвин , “Произход на видовете” (1859 г.)  

“Нашата компания наистина срещна спънки 
по пътя на някои от новите продукти. Но никога не 
забравяйте, че човек се спъва само когато се движи.”

Ричард П. Карлтън, бивш президент на 3М 
(1950 г.)

“Провалът е най-важният ни продукт.”
Р. У. Джонсън-син, бивш президент на Johnson 

& Johnson (1954 г.)
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Изследвайки историята на визия ориентираните компании, бяхме 
силно впечатлени от факта, че те са осъществили най-сполучливите си 
ходове не с прецизно стратегическо планиране, а чрез експерименти, 
опити и грешки,чрез  възползване от подходящия момент,  буквално  
благодарение на случайността. Това, което на пръв поглед изглежда 
брилянтна стратегия, често е резултат от експериментиране и “целе-
насочени случайности”. Вземете например следните случаи с Johnson 
& Johnson, Marriott и American Express.

Случайното попадане на Johnson & Johnson в сферата на потребителските про-
дукти

През 1890 г. Johnson & Johnson - която по това време се занимава 
основно с доставки на антисептични марли и медицински лейко-
пласт  - получава писмо от един лекар, който се оплаква, че някои 
видове медицински лейкопласт дразнят кожата на пациентите. Фред 
Килмър, директор на изследователския отдел, реагира светкавично и 
изпраща специален италиански талк за успокояване на кожата. Той 
убедил компанията да включват към стандартния пакет с  продукти и 
малко пакетче с талк. За изненада на всички, клиентите започнали да 
питат дали могат да си купят директно талк. J & J реагирали с новия 
си продукт, наречен “Тоалетна и бебешка пудра на Johnson”, който 
скоро добил голяма популярност в цял свят. Според официалните 
документи на компанията  “Johnson попаднали в бизнеса с бебешка 
пудра съвсем случайно”. И което е по-важно, компанията предприела 
една мъничка, незабележима стъпка, която впоследствие прераснала в 
значима стратегическа проява - една “случайност”, която носела 44% 
от приходите на компанията - и станала толкова важна за развитието 
на J & J, колкото медицинските и фармацевтичните продукти.

По-късно J & J случайно се спънали и в един друг известен про-
дукт. През 1920 г. един от служителите на компанията - Ърл Диксън, 
направил бинт за директно приложение - хирургическа лепенка и 
малки лентички марля със специално покритие, така че да не залепва 
за кожата,  за съпругата си, която непрекъснато се порязвала с кух-
ненски ножове. Когато споменал за изобретението си пред служители 
от отдела по маркетинг, те решили да пробват как ще се продава този 
продукт на пазара. В крайна сметка, след труден старт и безкраен 
процес на доизкусуряване, продуктите Band-Aid се превърнали в най-
голямата търговска марка в историята на компанията и затвърдили за 
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пореден път “случайните” стратегически ходове на J & J в тази сфера.

Как Marriott  се заели с летищно обслужване

През 1937 г., десет години след отваряне на първия павилион за 
бира, Дж. Уилард Мариот вече имал верига от девет печеливши рес-
торанта, в които работели двеста предани служители, обучени според 
прецизните методи на компанията за обслужване на клиентите. Явно 
Мариот притежавал система, която работела. С планове за удвояване 
броя на ресторантите през следващите три години, перспективите 
на компанията били повече от светли. Дж. Уилард и ръководният му 
екип съвсем определено били поели по пътя на успеха - всичко се 
подреждало както трябва - от тях се искало само да осъществят плана 
за разширяване на ресторантския бизнес. 

Но как да се справят с необичайната ситуация в магазин номер 
осем? Разположен в близост до летище Хувър във Вашингтон, номер 
осем, за разлика от останалите магазини на Marriott, привличал из-
ключително разнообразна клиентела. Пътниците си купували закуски 
и хранителни продукти, които пъхали по джобовете си, в книжни 
торбички или в ръчния си багаж. “Е добре, какво ще кажеш за това?” 
- попитал Мариот по време на една проверка в номер осем- “Идват и 
си купуват неща за ядене в самолета?”

“Броят им всеки ден се увеличава” - обяснил управителят на 
магазина.

Според Робърт О’Брайън, автор на Marriott, Мариот обмислял 
тази ситуация цяла нощ. На следващия ден той посетил “Източни 
въздушни линии” и подписал нов търговски договор, според който 
магазин номер осем да доставя директно на самолетната писта пакети-
рана храна, която да се разнася от оранжев камион с търговската марка 
на Marriott. След няколко месеца, тази услуга обхванала American 
Airlines и компанията започнала да осигурява храна за двадесет и два 
полета дневно. Мариот назначил отделен мениджър, който да ръководи 
този бизнес и да го развива на летище Хувър и на останалите летища.

Мариот би могъл да затъне в продължителни събрания и стратеги-
чески анализи, преди да реши какво да прави. Необичайната клиентела 
на магазин номер осем предоставила на компанията още един, особен, 
вариант на традиционната клиентска маса. Компанията би могла да го 
пренебрегне, но вместо това решила да експериментира и да провери 
дали тази необичайна клиентела ще се окаже благоприятен търговски 
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вариант. Мариот осъществил значим обрат в корпоративната стратегия 
като чрез бързи, енергични действия успял да се възползва от нео-
чаквания шанс. В ретроспекция тези действия изглеждат брилянтни, 
но в действителност те са били само резултат от един експеримент, 
който случайно се оказал успешен.

Непланираното преминаване на American Express в сферата на финансовото и 
пътното обслужване

American Express започва съществуването си през 1850 г. като 
фирма за регионално експресно доставяне на пратки (копие на United 
Parcel Service от деветнадесети век). През 1882 г. компанията 
предприела малка, незначителна стъпка, която се оказала началото 
на драматична стратегическа промяна. Вследствие на нарастващата 
популярност на пощенския паричен запис,  American Express трябва-
ло да се справи с намаленото търсене на предлаганата от тях услуга 
за изпращане на пари ( кола с въоръжена охрана ). В отговор, AmEx 
създали собствен паричен ордер. “Еxpress Money Order” се превърнал 
в небивал успех - само през първите шест седмици били продадени 
11 959. Компанията се вкопчила в благоприятната възможност и 
започнала да продава продукта си не само в своите офиси, но също 
и на железопътни гари и в универсални магазини и така - съвсем 
непредумишлено - започнала да се трансформира в компания за фи-
нансово обслужване.

Десет години по-късно, през 1892 г., президентът на American 
Express - Дж. К. Фарго решил да прекара отпуската си в Европа, където 
се оказало, че трудно може да осребри акредитивите си - един проблем 
(и следователно, възможност), който предизвикал по-нататъшна про-
мяна в траекторията на компанията. В книгата си “American Express 
1850-1950” Олдън Хоч пише:

“Когато се върнал, Фарго крачел по коридорите на “Бродуей” 65, 
замислен повече от всякога. Подминал кабинета си и отишъл при 
служителя Марселъс Бери. “Бери - казал той без поздрав и преми-
нал направо на въпроса, - имах големи проблеми с осребряването 
на акредитивите си. В момента, в който напуснах страната, те се 
оказаха безполезни. Щом президентът на American Express има по-
добни проблеми, помисли си за обикновените пътници. Трябва да 
се направи нещо по въпроса.”
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Бери наистина направил нещо по въпроса. Той създал елегантно 
решение, което изисквало само един подпис при покупка и втори под-
пис при осребряване, което впоследствие станало известно по цял свят 
като вездесъщия “пътнически чек American Express.” Пътническият 
чек осигурил неочакван бонус за компанията - заради изгубени чекове 
и отложени срокове, компанията продавала повече ордери, отколкото 
осребрявала всеки месец и така си създала финансова възглавница. 
Авторите на “House of Cards” - Джон Фридмън и Джон Мийхън пишат:

“Без да искат, AmEx акумулираха оборотен капитал. От едва 750 
долара в началото, през 1990 г. оборотният капитал надхвърли 4 
милиарда долара и генерира доходи на стойност 200 милиона дола-
ра. В действителност (и съвсем случайно) компанията създаде нова 
международна валута.”

Това, което било само незначителна стъпка, впоследствие поведе 
компанията American Express по пътя на финансовото обслужване. 
AmEx няма планове да става компания за финансово обслужване. 
Въпреки това, e точно такава.

Освен това, пътническият чек допринесе за напълно непредвиж-
даното еволюиране на компанията в сферата на пътническото обслуж-
ване. Всъщност президентът Дж. К. Фарго заявил съвсем категорично 
и недвусмислено, че American Express няма да навлиза в пътническия 
и туристически бизнес: “Искаме всички служители и сътрудници на 
компанията навсякъде и по всяко време да имат предвид, че ние не 
сме и нямаме намерение да навлизаме в туристическия бизнес (път-
ническото обслужване).”

Въпреки официалното изявление на Фарго, AmEx направи точно 
това. Компанията бе разработила модел за разрешаване на проблемите 
на клиентите си и за бързо възползване от създадените възможности 
- един импулс, направляван от същностната й идеология за героично 
обслужване на клиентите, който не би могъл да бъде подтиснат лесно, 
дори и от президента. Скоро след като компанията открила първия 
си европейски офис за пътнически чекове в Париж през 1895 г., един 
предприемчив служител на име Уилям Далиба се заел да разшири 
дейността на компанията в отговор на нуждите на американските 
пътници, които изпълвали парижкия офис с искания за осребряване 
на чекове, пощенски услуги, пътни разписания, билети, съвети и т.н. 
Естествено, за да не възбуди гнева на Фарго, Далиба трябвало да дейст-
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ва много внимателно и деликатно. Отначало той започнал с гишета за 
продажба на билети за корабни каюти. Успешният експеримент изи-
грал ролята на крака, запънал вратата, и Далиба убедил компанията да 
отвори “пътническо гише” за продажба на билети, почивки и редица 
други туристически услуги. До 1912 г., AmEx се била “утвърдила като 
чудесна туристическа организация, въпреки че все още не го призна-
вала”. В началото на двадесетте, благодарение на експериментите 
на Далиба, пътническите услуги се били превърнали във втората по 
важност дейност на компанията, след финансовите услуги.

Така, бавно и постепенно - в повечето случаи под формата на 
възползване от открили се благоприятни възможности и със сигур-
ност не като част от велик план, American Express прераснала в нещо 
абсолютно различно от първоначалната концепция за съществуването 
на компанията като организация за доставка на пратки.

КОРПОРАцИИТЕ КАТО РАЗвИвАЩИ СЕ вИДОвЕ

Какъв извод би следвало да направим от случаите с J & J, Marriott 
u American Express? Бихме могли да сметнем, че те са просто необичай-
ни отклонения от общото правило, но те не са единствените примери, 
които открихме. Бил Хюлет ни каза, че през шестдесетте години в 
НР “никога не планирали за две или три години напред”. Нито пък 
са имали предвид нещо грандиозно, когато са предприели епохалната 
стратегическа стъпка в компютърния бранш. Точно обратното - НР 
създали първия си малък компютър през 1965 г., просто за да подсилят 
продуктовата си гама. Бившият президент Джон Янг обяснява:

“В общи линии това беше направено под тезгяха. Дори не го нарича-
хме компютър. Нарекохме го “контрольор на инструментите”. Макар 
да знаехме, че компютрите ще станат нещо важно  в бъдеще, искахме 
да запазим репутацията си на компания, произвеждаща инструменти 
и не искахме да ни знаят като компютърна компания.”
Аналогично, Motorola навлиза в сферата на  високотехнологична-

та електроника (транзистори, полупроводници, интегрирани вериги) 
просто като последица от работата на малката си лаборатория във 
Финикс, създадена през 1949 г. за развитие на няколко електронни 
компонента, нужни за телевизорите и радиоапаратите на компанията. 
Чак през 1955 г. в Motorola направили съзнателния стратегически 
избор да навлязат в сферата на електронния бизнес -  просто защото 
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компанията не можела да си позволи да построи модерен завод, без 
да продаде част от продукцията си на външни клиенти. 

Бихме могли да продължим с подобни примери за Citicorp, Phillip 
Morris, GE, Sony и други. Не ни разбирайте погрешно. Не казваме, че 
тези компании никога не са имали планове. Просто сме изненадани, че 
толкова много от ключовите ходове на визия ориентираните компании 
са резултат от други процеси, а не на предварително планиране. Тези 
примери в никакъв случай не демонстрират случаен късмет. Не, това, 
което открихме е съвсем различно.

Тези провокационни примери ни доведоха до втория вид прогрес 
(първият беше големите дръзки цели), използван в много по-голяма 
степен от визия ориентираните компании, отколкото от компаниите 
за сравнение - еволюционния прогрес. Използваме понятието “ево-
люционен”, защото той много силно наподобява еволюирането на 
живите организми и адаптирането им към условията на околната сре-
да. Еволюционният прогрес се различава от прогреса чрез големите 
дръзки цели в две основни направления. Първо, прогресът чрез големи 
дръзки цели съдържа категорични и недвусмислени цели (“ще изкачим 
тази планина”), докато еволюционният прогрес се характеризира с 
двусмисленост (“изпробвайки редица различни начини, ние все ще 
попаднем на нещо, което е сполучливо, просто не знаем предвари-
телно какво ще бъде то”). Второ, прогресът чрез големи дръзки цели 
се осъществява благодарение на смели, спорадични ходове, докато 
еволюционният прогрес обикновено стартира с малки, незначителни 
стъпки или промени, често под формата на бързо улавяне на благопри-
ятна възможност, която впоследствие прераства в глобална - и често 
непредвидена - стратегическа проява.

Защо подхващаме темата за еволюционния прогрес с примери 
на непланирани стратегически ходове? Защото еволюционният про-
грес е непланиран прогрес. И наистина, ако разгледаме видовете в 
природата през призмата на стратегическото планиране, лесно бихме 
могли да заключим, че те са резултат от добре изпълнен план - те са 
се приспособили толкова добре, че трябва да са създадени точно по 
този определен начин, като част от брилянтен всеобщ стратегически 
план. Как иначе бихме могли да ги обясним? Но, от гледна точка на 
съвременната биология, подобно заключение би било безкрайно по-
грешно. След революцията на Дарвин, биолозите разбрали, че видо-
вете не са създадени директно в конкретната им настояща форма. Те 
са еволюирали. И не само това, те са следвали еволюционен процес, 
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които много наподобява процеса на приспособяване на визия ориен-
тираните компании към заобикалящата ги среда.

Теорията за еволюцията на Дарвин - приложима за визия ориентираните компании

Основната концепция на еволюционната теория - и великото 
прозрение на Чарлз Дарвин - е, че видовете еволюират в процеса на 
ненасочени изменения (“случайна генетична мутация”) и естествен 
подбор. Генетичните изменения осигуряват “добри шансове” за някои 
от представителите на видовете да се приспособят към изискванията 
на околната среда. С промените, настъпващи в околната среда, гене-
тичните изменения, които най-добре съответстват на средата, стават 
“избрани” (т.е. добре приспособилите се видове оцеляват, а слабо 
приспособилите се загиват - това е имал предвид Дарвин с фразата 
“оцеляват най-добрите”). Следователно избраните (оцеляващи) видове 
имат по-голямо участие в генетичния набор и видовете започват да се 
развиват в тази посока. Както е казал Дарвин: “Да се размножават, да 
се разнообразяват,  най-силните да живеят, а най-слабите да загинат.”

Сега да вземем за пример една компания - да кажем American 
Express - и да я разгледаме в аналогичен план с видовете. В началото 
на двадесети век бизнесът за доставяне на пратки на American Express 
започнал да среща трудности. Правителствените органи подкопали 
монополистичната структура на компанията и през 1913 г. пощен-
ските служби на САЩ установили конкурентна система за доставяне 
на пощенските пратки. Печалбите паднали с 50%. След това, през 
1918 г. американското правителство национализирало целия бранш, 
предизвиквайки катаклизъм. В резултат на тази намеса голяма част 
от компаниите, предлагащи подобни услуги, изчезнали. Но експери-
ментите във финансовите и туристическите услуги (за които стана 
дума по-рано) на American Express се оказали благоприятни - макар и 
непредвидени - изменения, които прилегнали добре на променящите 
се условия на околната среда. Тези изменения били избрани като по-
сока за развитие на бизнеса, различна от традиционната, която вече 
не била адекватна на условията, и се превърнали в основа на бъдещия 
просперитет. 

Johnson & Johnson и до днес поддържа тази теория. Тя опитва 
много нови неща, запазва успешните и бързо захвърля останалите. Тя 
стимулира еволюцията чрез подхранване на силно децентрализирана 
среда, която приветства самоинициативата и позволява на хората да 
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експериментират с нови идеи. Същевременно J & J налага строги 
критерии за подбор. Само експериментите, които се окажат успешни 
и съответстват на същностната идеология на компанията, остават в 
бизнес историята.

Непрекъснато повтаряйки сентенцията, че “провалът е най-ва-
жният ни продукт”, Р. У. Джонсън-син разбрал, че компаниите трябва 

да приемат неуспешните експерименти като част от еволюционния 
процес. И всъщност в J & J има редица сериозни неуспехи, които са 
“окастриени”, в т.ч. и опит за производството на кола- стимуланти 
(стимулант, направен от шери и екстракт от растението кола) и оц-
ветени медицински превръзки за деца, чиито  “край дошъл бързо, 
когато хранителните оцветители превърнали чаршафите в симфонии 
от цветове, а болниците в същински лудници”. Тя има и по-скорошни 
неуспехи  -  в производството на сърдечни клапи, съоръжения за хемо-
диализа и болкоуспокояващи медикаменти. Здравите клони в дървото 
на J & J са скъпо заплатени от множеството провали. Но независимо 
от тях, през цялата си 107-годишна история, компанията никога не е 
регистрирала загуба. Заради финансовия си успех J & J се приема от 
външния свят като стратегически гениален замисъл. В действителност 
историята на J & J изобилства на благоприятни случайности, опити, 
грешки и периодични провали. През 1992 г. президентът на  J & J 
Ралф Ларсън обобщава: “Растежът е хазартна игра.”

Аналогично, феноменалният успех на Wal-Mart през седемде-
сетте и осемдесетте години на този век може да бъде разбран по-
добре от еволюционна гледна точка. Всъщност за хората в Wal-Mart 
първоначалното обяснение за успеха на компанията, присъстващо в 
икономическите учебници и курсовете по стратегическо планиране, 
винаги е звучало забавно. Както казва Джим Уолтън:

БИхМЕ искали да опишем еволюционния прогрес като “разклонява-
не и подрязване”. Идеята е проста - ако добавите достатъчно клони 
към едно дърво (изменение) и интелигентно подрежете ненужните 
израстъци (подбор), тогава вероятно ще получите множество здрави 
и добре разположени клони, които ще оцелеят в непрекъснато про-
менящата се среда.
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“Всички ние се надсмивахме на някои автори, които представяха тат-
ко (Сам Уолтън) като велик стратег, който създал грандиозен цялостен 
план и го осъществил до последната подробност. Татко се стремеше 
към промяна и никое от решенията му не бе неприкосновено.”

И наистина, съдържанието на повечето от курсовете по страте-
гическо планиране не успява да илюстрира действителното страте-
гическо преимущество на компанията - как Wal-Mart са се сдобили 
с “брилянтната си” система. Системата на Wal-Mart се е родила не 
от стратегическия план на икономически гении, а в резултат на ево-
люционен процес на изменения и подбор: “Да се размножава, да се 
разнообразява, най-силните (експерименти) да останат, а най-слабите 
да загинат.” Точно по този начин Wal-Mart  е действала още от откри-
ването на първия си магазин през 1945 г. Само изглежда, че Wal-Mart  
са имали брилянтно прозрение, както и при видовете само изглежда, 
че следват планирано развитие. Както се изразява един от служите-
лите й: “Ние живеем според мотото: “Да  направим. Да постигнем. 
Да опитаме. Ако изпробвате нещо и то се окаже успешно, запазете 
го. Ако не, оставете го и опитайте друго.”

Служителите, които поздравяват клиентите на входа на Wal-Mart, 
например, не са резултат от велик план или стратегия. Един управител 
на магазин в Кроули, Луизиана имал проблем с краденето на стоки от 
магазина и затова решил да опита нещо ново - поставил дружелюбен 
възрастен господин на входа да “поздравява” хората, които влизат и 
излизат. Този господин карал честните клиенти да се чувстват добре 
дошли: “Здравейте. Как сте? Радваме се, че сте тук. Ако искате да 
ме попитате нещо за магазина, не се колебайте!” Същевременно, 
този господин изпращал послание на потенциалните крадци - че 
ще бъдат видени, ако излязат с откраднати стоки. Никой в Wal-Mart, 
включително Сам Уолтън, не се бил сетил за тази идея до момента, 
когато въпросният управител я внедрил. Въпреки това странният 
експеримент се оказал ефективен и впоследствие се превърнал с 
обичайна практика в цялата компания и конкурентно преимущество 
пред другите компании. 

Като ползваме Wal-Mart за пример, бихме могли да перифразираме 
думите на Дарвин, цитирани в началото на настоящата глава ето така:

“Струва ми се, че много по-правилно е да разглеждаме успешно 
приспособилите се визия ориентирани компании не като резултат от 
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брилянтно прозрение и стратегическо планиране, а като последица 
от един основен процес,  а именно: да се експериментират много 
неща, да се използват добрите възможности, да се запазят успеш-
ните експерименти (съответстващи на същностната идеология), а 
неуспешните да се пренебрегнат.”

Естествено, трябва много внимателно да подхождаме към сравне-
нието между биологията и бизнеса. Ние не смятаме, че адаптирането 
и успеха на всички визия ориентирани компании се дължи на нена-
сочван еволюционен процес. Неправилно би било да разглеждаме 
корпорациите като точни копия на биологическите видове. 

Най-малкото защото компаниите наистина притежават способ-
ността да си поставят цели и да планират. За разлика от видовете. И 
определено, нашите визия ориентирани компании са си поставяли 
цели и са правили планове - дори Wal-Mart, която през цялото си 
съществуване е преследвала едновременно големи дръзки цели и 
еволюционен прогрес. Използвали са големите дръзки цели, за да 
определят планината, която трябва да изкачват, а еволюционния 
процес - за начертаване пътя до върха. В идеята си за управлението 
като “запланувани добри възможности” Джак Уелч от General Electric 
приветства парадоксалния съюз между цели и еволюция. Както пишат 
авторите на “Контролирай собствената си съдба или някой друг ще 
го направи”:

“Вместо да ръководи бизнеса според подробен стратегически план, 
Уелч разчитал на поставянето на няколко ясни, всеобхватни цели. 
След това, хората му били свободни да се възползват от всякакви 
възможности за доразвиване на тези цели.  Идеята за “заплану-
ваните благоприятни възможности” се появила след като прочел 
Йоханес фон Молтке, пруски генерал от деветнадесети век, писал 
под влиянието на знаменития военен теоретик Карл фон Клаузевиц. 
Последният твърдял, че подробните планове обикновено се провалят 
поради неизбежно променящите се обстоятелства.”

От друга страна, процесът на изменения и подбор в бизнес орга-
низациите се различава от природните процеси описани от Дарвин. 
Подборът на видовете при Дарвин е естествен подбор - абсолютно 
несъзнателен процес, при който видовете, съответстващи най-добре на 
околната среда оцеляват, а по-слабите загиват. С други думи, видовете 
в природата не се насочват съзнателно към съответните си вариации, 
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а те се определят от обкръжаващата ги среда. Човешките организа-
ции, за разлика от тях, могат да правят съзнателен подбор. Освен 
това еволюцията в природата не следва някаква цел или идеология, 
освен оцеляването на видовете. Визия ориентираните компании, от 
друга страна, катализират еволюционния прогрес, насочвайки го към 
желани резултати в рамките на същностната си идеология - процес, 
който нарекохме целенасочена еволюция.

Разбира се всички компании еволюират в определена степен. 
Еволюцията се “случва” независимо дали я предизвикваме или не. 
Светът около нас е пълен със случайности, които променят траекто-
рията на живота. Това важи и за отделните хора. Но най-важното е, 
че визия ориентираните компании проявяват по-голяма агресивност 
при обуздаване на еволюционната сила. И това ни води до основното 
заключение на настоящата глава:

Целенасочената еволюция, естествено, не е единственият начин 
за стимулиране на прогреса, използван от визия ориентираните ком-
пании, нито пък всички те са го използвали. Някои от тях, като Boeing, 
IBM u Disney, много по-силно са разчитали на големите дръзки цели 
(трудно би било, в крайна сметка, с малки и постепенни ходове да се 
стигне до Boeing 747!). Други, като Merck, Nordstrom u Philip Morris 
са разчитали повече на непрекъснато самоусъвършенстване, както 
ще видите в една от следващите глави. Независимо от тези разлики, 
в петнадесет от осемнадесет случая, визия ориентираните компании 
са насочвали еволюционната сила много по-активно, отколкото ком-
паниите за сравнение. 

3М - “МАШИНАТА ЗА ПРОМЕНИ ОТ МИНЕСОТА”1 И КАК Тя ИЗДУхА NortoN

По време на интервюто ни с Бил Хюлет от НР, го попитахме дали 
има компания, на която се възхищава и която определя като пример за 
подражание. Той отговори без колебание: “3М! Несъмнено. Никога не 
знаеш какъв ще бъде следващият им продукт. Магията е в това, че те 

ДОБРЕ осъзнатите и съзнателно използвани еволюционни процеси 
могат да се превърнат в мощни средства за стимулиране на прогреса. 
И точно това визия ориентираните компании са направили в много 
по-голяма степен, отколкото компаниите за сравнение. 
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самите вероятно не знаят. Но макар че не можеш да предвидиш какво 
ще предприеме компанията, със сигурност знаеш, че тя ще продължи 
да жъне успехи.” Съгласни сме с Хюлет. Наистина, ако трябва да за-
ложим живота си на успеха и приспособимостта на една единствена 
компания за следващите петдесет или сто години, ще заложим на 3М.

Най-ироничното от всичко обаче е, че 3М започват съществу-
ването си с провал - с една голяма грешка. Те преживяват почти 
смъртоносен удар, когато първоначалната им концепция за корундова 
мина се проваля. Месеци наред малката тогава компания се опитва да 
направи нещо  - каквото и да е - само да бъде успешно.  Вирджиния 
Так, авторка на книгата “Brand of Tartan - The 3M Story”, пише:

“През студения ноември на 1904 г. бордът на директорите се срещал 
всяка седмица, за да търси решение. Основателите твърдо били реши-
ли да не се отказват. За щастие служителите им се чувствали по същия 
начин. Всеки предлагал някаква лична саможертва (включително да 
работи безплатно), за да  поддържат жизнеността на компанията.”

Накрая, бордът приел предложението на един от инвеститорите 
3М да се откаже от минното дело и да започне да произвежда шкурка 
и шлайфмашини (какво друго биха могли да направят с целия безпо-
лезен едрозърнест пясък от провалилата се мина?). И така, по-скоро 
от отчаяние, отколкото в резултат на внимателно планиране, 3М се 
отказала от мината и се преориентирала към абразивните материали. 

Представяме ви Уилям Макнайт

От 1907  до 1914 година компанията се борела с проблеми около 
качеството, ниските печалби, прекомерните складови наличности и 
финансовите кризи. Но под спокойното и предпазливо ръководство 
на ученолюбивия счетоводител на име Уилям Макнайт, който станал 
търговски директор,  компанията започнала да експериментира с 
нови продуктови подобрения, които я поддържали точно колкото да 
не загине. 

През 1914 г. Уилям Макнайт, все още не стигнал тридесетте, бил 
издигнат на поста президент на компанията. Подтикван от инстинк-
тивните си съзидателно-творчески заложби, Макнайт бързо обособил 

1 Оригиналното име на 3М е Minnesota Mining and Manufacturing Company
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едно малко ъглово помещение, инвестирал 500 долара за мивка и 
вана за лепило и така създал първата “лаборатория” на 3М. След ня-
колкомесечни експерименти с изкуствени минерали, 3М създава нов 
и изключително успешен текстилен абразив, наречен “Three M-Ite” 
- продуктът, който осигурил първия дивидент в историята на компа-
нията  и който дори сега, седемдесет и пет години след създаването 
си, все още присъства в продуктовата гама на 3М. 

Свенливият и скромен на пръв поглед Макнайт притежавал неуто-
лимо любопитство и неудържим порив към прогрес. Той работел седем 
дни в седмицата, за да продължи каузата на младата корпорация 3М, 
като непрекъснато търсел нови възможности, към които компанията 
да се насочи. През януари 1920 г. Макнайт получил странно писмо:

“Моля изпратете мостри на всички размери минерални песъчинки, 
които използвате в производството на шкурка до Франсиз Г. Оки, 
производител на печатарски мастила, бронзов прах и мастилени 
течности, Филаделфия.”

3М не продавали суровини, така че нямало възможност за сделка. 
Но Макнайт - обзет от любопитство и дебнещ нови интересни идеи, 
които могат да придвижат компанията напред - си задал простия въ-
прос: “Защо са му на господин Оки тези мостри?”

Тогава 3М изобретила един от най-значимите продукти в цялата 
си история, защото господин Оки бил изобретил революционната 
непромокаема шкурка, която впоследствие щяла да се окаже изклю-
чително полезна за производителите на автомобили и магазините за 
бои в цял свят. (В скоби може да се каже, че Оки бил поискал мостри 
от редица компании за минерали и шкурки, но никоя - с изключение 
на 3М - не си направила труда да го попита защо.) 3М много бързо 
получила правата за технологията и започнала да продава новата 
марка шкурка “Wetodry”.

Но това съвсем не била единствената придобивка на 3М. Дори не 
“Wetodry” била най-важната част от сделката. Макнайт, ненадминатият 
творец, който винаги се стремял към създаване на организация, освен 
че подписал договора с Оки и му благодарил, направил и още нещо. 
Той го наел на работа! Оки затворил магазина си във Филаделфия, 
преместил се в Сейнт Пол и до пенсионирането си, деветнадесет 
години по-късно, бил един от ключовите изобретатели на 3М.


