
NE VÁLLALJUNK KOCKÁZATOT!

Aki túlságosan óvatos, keveset vihet véghez.
– Friedrich von Schiller

A történelem során az emberiség többnyire tartott a koc-
kázatoktól. A vadászok és gyûjtögetôk még távoli vidékek-
re barangoltak, de a mezôgazdaság kialakulásával egyre
többen telepedtek le. Ettôl kezdve az egymást követô
generációk apáikhoz, anyáikhoz, nagyapáikhoz és nagya-
nyáikhoz hasonlóan éltek, s falujuktól messzebbre nem na-
gyon merészkedtek. Erre meg is volt minden okuk. A kin-
ti világ számos veszélyt rejtett. Elegendô rápillantanunk a
régi hajózási térképekre, amelyeken több területet „terra
incognita”, vagyis ismeretlen helyként jelöltek, s ezeket
néha fenyegetônél fenyegetôbb figyelmeztetésekkel ékesí-
tettek, mint például „Itt sárkányok élnek”. Ki merte volna
vállalni a kockázatot, hogy ilyen helyekre hajózzon?

Természetesen páran vállalták. A legtöbben viszont
otthon maradtak, mondván sok minden történhetne velük,
ha vállalnák a kockázatot, amelyek zöme valószínûleg
ijesztô lenne.

A Szaharától délre fekvô afrikai területeken, a Közel-
Kelet és Délkelet-Ázsia egyes térségeiben még napjainkban
is ilyen kockázatkerülô, „csináljuk úgy, ahogy mindig is
szoktuk, mert azt már megszoktuk” módon élnek az em-
berek, ahol az egyhangúság ciklusa generációkon, gyakran
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a legmélyebb szegénységben élô családokon és csoporto-
kon keresztül töretlen.

Amerika azonban kezdetektôl fogva a kockázatvál-
lalásról szól. Columbustól Jamestownig, a Második Kon-
tinentális Kongresszusig és Thomas Jefferson ékesszóló
Függetlenségi Nyilatkozatáig, ezt a nemzetet kockázatról
kockázatra építették fel. A mai amerikai lakosok szívós, ki-
tartó kockázatvállalók leszármazottjai, akik mindenüket,
még életüket is kockára téve a legreménytelenebb helyze-
teket is túlélték. J. Hector St. John de Crevecoeur 1782-ben
így írt: „A különbözô népek tagjai új embertípussá olvad-
nak, amelynek munkásai és utódai egy nap hatalmas válto-
zásokat idéznek majd elô a világban... Ez az új embertípus
az amerikai.”

Dédapám, Michael Keough 1848-ban mindössze 18 éves
volt, amikor Írországot maga mögött hagyva teljesen egye-
dül vállalta a kockázatot, és átkelt a „keserû könnyek me-
dencéjén”, ahogy akkoriban az Atlanti-óceánt nevezték.
A hajókon rémes körülmények uralkodtak: túlzsúfoltság,
patkányok, mocsok, betegségek és megviselt kapitányok,
akik nem sokat törôdtek a hajó rakományával. Útközben
a holttesteket kidobálták a hajóról, vagy az elsô partra-
szálláskor szabadultak meg tôlük. Kanadában, Grosse Ile
szigetén ír bevándorlók ezreit temették jelöletlen sírokba.
Csak az afrikai rabszolgák értek rosszabb állapotban par-
tot az Egyesült Államokban.

Azok a bevándorlók pedig, akiknek sikerült átérniük az
óceán túlpartjára, azt tapasztalták, hogy odaát nem éppen
az Ígéret földje, hanem sokkal inkább a látástól vakulásig
tartó kemény munka vár rájuk. Az egyetlen állás, amit déd-
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apám talált, egy pittsfieldi kôfejtôben volt, Massachusetts
államban, ahol napi 16 órán át köveket kellett cipelnie, ami
hajszálnyival volt csak jobb a börtönmunkánál. Ezzel együtt
a kemény munka élelmet és biztonságot nyújtott számára,
és mivel hamarosan megházasodott és gyermekei születtek,
érthetôen adódott volna, hogy letelepedjen Pittsfieldben.

Ez logikusan következett volna, hiszen valahányszor el-
érünk valamit, legyen az akár a legkisebb dolog is, hatal-
mas kísértést érzünk arra, hogy lemondjunk a további koc-
kázatvállalásról.

Ilyen az emberi természet. Van valamim. Miért kockáz-
tassam? Ki tudja, mi van a hegy túloldalán. Ne menjünk
oda!

Úgy hiszem, dédapám fejében is hasonló gondolatok jár-
hattak, és valószínûleg Pittsfieldben a körülötte élôktôl is
ezt hallotta: „Maradj itt! Van állásod. A kövek cipelése be-
csületes foglalkozás. Máshol emberek ezreinek semmije
sincs.”

De ahelyett, hogy a már ismerôs, bár megerôltetô min-
dennapokat választva letelepedett volna Pittsfieldben, 
Michael inkább vállalta a további kockázatot, és ökrök haj-
totta ekhós szekéren a fél kontinenst átszelve egy Iowa ne-
vû, távoli vidékre költözött. S örülök, hogy így tett.

Fia John, a nagyapám, a termés érdekében, amelyet né-
ha hóvihar, homokvihar és sáskák hada tizedelt, évrôl év-
re mindent kockára téve tovább bôvítette az iowai farmot.
Mesélték, hogy mivel annyira kevés fa volt a birtokon,
nagyapa kénytelen volt egyszer egy héten pár lóval a mint-
egy húsz mérfölddel távolabbi Rock Riverhez elmenni,
hogy fát vágjon. Ez volt akkoriban az egyetlen tüzelôanyag.
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Egy nap a baltával véletlenül levágta az egyik lábujját.
Ezután nemes egyszerûséggel helyére illesztette leesett láb-
ujját, vászonnal bekötözte, és szépen befejezte a munkát.

Az esetet a lábujj, a láb és nagyapám is túlélte – antibio-
tikumok nélkül.

Ebben az országban mindannyian egyedülálló génál-
lománnyal rendelkezünk. Többségünk ôsei figyelemre mél-
tó emberek voltak, akiknek egy része bátran hajóra szállt,
míg mások inkább otthon maradtak. Sokuknak esélyük sem
volt arra, hogy partot érjenek. Akik túlélték az Atlanti- vagy
a Csendes-óceánon (vagy a hegyeken, a prériken, a sivata-
gon) keresztül vezetô utat, jutalmul éveken át, hihetetlenül
keményen dolgozhattak a farmokon vagy a vasútépíté-
seken, vagy a ma már elképzelhetetlennek tûnô, veszélyes
és piszkos bányákban és gyárakban. 1900-ban az amerikai
családok kétszer annyit költöttek temetésre, mint gyógysze-
rekre. Valahogy azonban mindent túléltek.

Azokhoz a kihívásokhoz képest, amelyekkel ôseink
szembesültek, manapság bármelyik napunk az irodában
csak sétagalopp.

Ám ahogy életünk egyre könnyebbé, gazdagabbá és ké-
nyelmesebbé válik, mind nagyobb a csábítás, hogy kerül-
jük a kockázatot.

Ez a siker egyik legnagyobb betegsége. Az ember hamar
megadja magát, különösen az életkor elôrehaladtával. Per-
sze nem csak a hatvanévesekre gondolok. Ez a betegség
akár a negyvenévesekre is lecsaphat. Valahogy így kezdô-
dik: „Egész életemben nehéz sorsom volt... sokat aggód-
tam, nem tudtam aludni. Most már csinálja valaki más. Elé-
gedett vagyok a jelenlegi helyzetemmel.”
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Egyesek esetleg arra a következtetésre jutnak, hogy nincs
is annál nagyobb kockázat, mint amikor egy induló vállalko-
zó jelzáloggal terheli meg saját házát és mindenét csak azért,
hogy megvalósítsa legújabb ötletét, vagy úttörô módon tel-
jesen új iparágat hozzon létre. Ötbôl négy új vállalkozás
csôdbe jut. Az új termékek többsége már a tesztpicot sem éli
túl, s ha mégis, a siker esélye mindössze 1:13-hoz. Az ame-
rikai Független Üzleti Kutatási Alapítvány Nemzeti Szövet-
ségének (The National Federation of Independent Business
Research Foundation, NFIBRS) becslései szerint indulás után
öt évvel az új vállalkozásoknak mindössze a fele mûködik,
sokan közülük veszteséggel. Egyáltalán nem könnyû!

Ám ugyanilyen nehéz, vagy néha még nehezebb kocká-
zatot vállalni, ha az ember folyamatosan és kirobbanóan
sikeres. Mi értelme akkor rizikót vállalni, amikor szinte
minden jel arra mutat, hogy talán nincs is rá szükség?
Napjainkban sok idôt és energiát fordítanak a kockázat kü-
lönbözô szempontok szerinti elemzésére. Ilyen például
a tényleges veszteség statisztikai esélyeinek, valamint az
irányítási szabályok és elôírások téves alkalmazásából
adódó kockázatok vizsgálata. A kockázatelemzés területén
nem vagyok szakértô. De tapasztalataim szerint ahhoz,
hogy egy újabb vagy nagyobb kockázat vállalásának lehe-
tôségét fontolgassuk, elengedhetetlen egyfajta nyugtalan-
ságérzés. Fontos, hogy úgy érezzük, a dolgok jobban is
mehetnének, hogy a jövônk veszélybe kerülhet, ha nem
cselekszünk, vagy – ami még ennél is rosszabb –, hogy
érezzük, elszalasztunk egy lehetôséget. Igencsak kényel-
metlenül éreztem magam a Coca-Cola Companynál, vala-
hányszor azt láttam, hogy a dolgok hihetetlenül jól men-
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nek. Ahogy az oroszok mondják: „Az se jó, ha minden túl-
ságosan jól megy.”

Valószínûleg jó pár embert idegesített, amikor viszony-
lag rendszeresen körbejártam a vállalatot, és elkezdtem
faggatni a többieket: „Mondd, miért állunk ilyen jól
megint! Nem kellene már most aggódnunk valami miatt,
hogy ne érjen váratlanul, ha a jövôben kell majd aggód-
nunk valami másért?”

Az elégedetlenkedôknek áll a világ.
– Oscar Wilde

Robert Woodruff, a modern kori Coca-Cola Company ala-
pítója és megteremtôje elôszeretettel idézte Oscar Wilde
mondását: „Az elégedetlenkedôknek áll a világ.”

A Coca-Colát 1886-ban alapították. 1930-ban, számos si-
keres évvel a háta mögött Woodruffot egyfajta nyugtalan-
ságérzés fogta el. Szerette volna megszilárdítani az akkor
még gyerekcipôben járó külföldi fiókvállalatokat, és még
jobban terjeszkedni akart a nemzetközi piacon. Érthetô
módon az igazgatótanács nem látta elérkezettnek az idôt
egy ilyen kockázatos vállalkozásra. Az értékpapírpiac nem
sokkal elôtte, 1929-ben omlott össze. Németország, Olasz-
ország és Japán pedig már a kardjait élezte. Csak a teljes
bizonytalanság volt biztos.

S mit tett ekkor Woodruff? Olyasvalamit, amire ma is
mindenki összevonná a szemöldökét. Akkoriban, amikor
az amerikai Értékpapír- és Tôzsdefelügyelet, a SEC még
nem létezett, Woodruff egymaga hatalmas kockázatot vál-
lalt. Megkerülve a tanácsot New Yorkba utazott, és meg-
alapította az anyacégtôl különálló Coca-Cola Export
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Corporationt. Elképzelni se tudom, hol lenne ma e nélkül
a Coca-Cola Company. De az biztos, hogy nem lenne jelen
kétszáznál is több országban szerte az egész világon.

Az Export Corporation kb. 1973-ig viszonylag nagy ön-
állósággal mûködött, de e 43 év során a vállalat hazai felsô
vezetôinek alig voltak nemzetközi kapcsolatai. Woodruff ki-
választott néhány személyt, s némi készpénzzel együtt ke-
zükbe nyomott egy-egy repülôjegyet valamilyen külföldi
célállomásra, azzal, hogy csak akkor térhetnek vissza, ha
már eldöntötték, mikor és hogyan lehetne létrehozni az adott
helyen egy Coca-Cola leányvállalatot. A nemzetközi kom-
munikáció akkoriban még lassú és bizonytalan volt. Az új
vállalkozásokat kénytelenek voltak a bizalomra építeni. Ez
határozott precedenst teremtett, ami ezt követôen évekre
meghatározta a hosszú távú nemzetközi vezetési filozófiát.

Emlékszem, amikor 1964-ben Japánban találkoztunk az-
zal, akit Woodruff az ottani cégalapításra kiszemelt. A köz-
ponti irodától ugyan megkapott minden feljegyzést és uta-
sítást, de a legtöbb esetben csak egy pillantást vetett rájuk,
a többségük pedig a papírkosárban végezte. Tisztában volt
ugyanis azzal, hogy élvezi a legfelsôbb szintû vezetés bi-
zalmát és támogatását, és csak ez számított.

A másik kockázat, amelyet Woodruff az 1930-as évek-
ben felvállalt, talán fontosabb volt az exportpiaci terjeszke-
désre vonatkozó javaslatánál is.

Amikor a nagy gazdasági világválság 1933-ban elérte
mélypontját, egymás után mentek tönkre a cégek, a tôzsde
fellendülése továbbra is váratott magára, és az életerôs
amerikai férfiak egynegyede képtelen volt munkát találni
magának. A szakértôk többsége egyetértett abban, hogy
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Amerikában az újabb fellendülés esélyei roppant halová-
nyak. E komor kilátások ellenére Woodruff 4,3 millió dol-
lárra emelte a cég reklámköltségvetését, ami akkoriban
megdöbbentôen magas rekordösszegnek számított.

Mindannyian hálásak lehetünk neki ezért, mert ennek
köszönhetôen Haddon Sundblom grafikus az 1930-as évek-
ben megalkotta egy karácsonyi reklámsorozathoz a min-
denki által megismert és megszeretett rózsás arcú, pufók
Télapó figuráját. E reklámok megjelenése elôtt a Télapóról
egy szigorú öregember képe élt mindannyiunkban, aki rög-
tön hozza a beígért halom szenet karácsonyra, ha egy ki-
csit is rosszak voltunk. Woodruff több millió dolláros koc-
kázatvállalásának köszönhetôen kaptunk egy kedvesebb,
szelídebb és ölelnivaló Télapót – a Coca-Cola eladásai pe-
dig szárnyaltak.

Az idôk folyamán sok-sok sikeres vállalat a kritikus idô-
pontban elmulasztotta megtenni a fontos, ám kockázatos
lépést, s ezért drágán megfizetett. Néhányan pusztán meg-
botlottak, és késôbb helyrehozták hibájukat, de jó páran
nemcsak megbotlottak, hanem fel is szívódtak. Csak az
1980-as években 230 vállalat tûnt el a Fortune 500-as listá-
járól. Sôt az 1900-as évek elején mûködô száz legnagyobb
vállalat közül ma már csak 16 van velünk. Ki tudja, hogy
a kapitalizmus temetôjében hány sírkôre kellene azt a fel-
iratot vésni, hogy: „Itt nyugszik egy vállalat, amely minden
kockázat nélkül múlt ki.”

A Xerox a kockázatvállalás, majd pedig a megfutamo-
dás történetének talán egyik legdrámaibb és legtöbbet ta-
nulmányozott esete. Felvonultatja a diadal és a tragédia tel-
jes magasságát és mélységét.

AZ ÜZLETI BUKÁS TÍZPARANCSOLATA

32

UZLETIBUKAS  5/19/09 3:54 PM  Page 32



A Xerox gyökerei 1906-ra nyúlnak vissza, amikor a cég
még Haloid Company néven volt ismert. A vállalat 41
éve sikeresen gyártott fotópapírt a New York állambeli
Rochesterben, amikor 1947-ben egy mindenki más által
visszautasított forradalmi ötlet kapcsán nagy kockázatot
vett a vállára. Chester Carlson, egy queensi ismeretlen fel-
találó éveken át keresett valakit, akit érdekelne az általa
kifejlesztett „elektrofotografikus” másoló eljárás. „Az indi-
gó tökéletesen megfelel” – mondták neki, és több mint
20 vállalatnál, köztük az IBM-nél és a General Electricnél
is, eltanácsolták. Találmányát, ahogy ô mondta, „lelkes ér-
deklôdéshiány” fogadta.

Carlson végül az ohiói Columbusban mûködô Battelle
Memorial Institute-tal kötött szerzôdést, ahol egyúttal segít-
séget kapott az eljárás finomításához. A Haloid is itt buk-
kant erre a találmányra, amelynek megvásárolta a licencét,
hogy kifejleszthesse és értékesíthesse a Carlson-féle techno-
lógiára épülô másológépet. Az Ohiói Állami Egyetem egyik
klasszikus nyelvek professzorának tulajdonítják az angol
„xerography” szó születését, amely a „száraz” és „írás”
görög szavak összetételébôl jött létre.

Amikor elôször találkoztam az új Haloid-Xerox névvel,
közepes méretû, inkább lomha cég volt. A hivalkodásnak
még csak a jele sem mutatkozott. A rochesteri irodák pad-
lóját sima linóleum borította, a helyiségekben fémasztalok
mellett ülô, könyökvédôt viselô, komoly ábrázatú mérnö-
kök dolgoztak. De valami izgalom vibrált a levegôben, és
érezhetô volt a szenvedélyes elszántság hangulata.

Majd 1958-ban, egy évtizeddel az után, hogy Carlson öt-
letét felkarolták, egy bézs és barna színû fémdoboz gurult
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le a futószalagról. Ez volt a világ elsô automatikus fénymá-
solója. Amikor 1959-ben Xerox 914 néven a gépet piacra
dobták, az indigó az ország valamennyi irodájában egyik
percrôl a másikra a régmúlt idôk fura maradványává vált.
Az angol nyelv szókincse pedig a „xerox” fônévvel és – a
védjegyügyekkel foglalkozó ügyvédek nagy bánatára – 
a „to xerox” igével bôvült.

Az idôk során a 914 a világ egyik legsikeresebb ipari ter-
mékévé nôtte ki magát. 1959 és 1976 között több mint 200
ezer darab készült belôle, majd a vállalat leállította a gyár-
tását. A Xerox 914, amely a Smithsonian Intézetben ma már
múzeumi tárgyként látható, része Amerika történelmének.

A Xerox egyetlen termékre és egy technológiára építve
vállalta a kockázatot, s a cég bevétele alig tíz év leforgása
alatt átlépte az 1 milliárd dollárt. Majd egy idôre eltéve-
lyedtek, mert nem voltak hajlandók további kockázatot vál-
lalni – még a saját találmányaikkal sem.

A cég székhelyét Rochesterbôl a vonzóbb Stamfordba,
Connecticut államba költöztették. A linóleumpadlót felvál-
tották a vastag szônyegek, a fém íróasztalokat pedig elegáns
fabútorokra cserélték. A központi iroda alkalmazottjainak
többsége pedig „kockafejû” volt. A doboz alakú Xerox fény-
másolókon nôttek fel, velük gazdagodtak meg, és a jövôt ab-
ban látták, hogy még több fénymásoló gépet adjanak el.

Idôközben 1970-ben a vállalat létrehozott egy kutató-
üzemet a kaliforniai Palo Altóban. 1973-ban itt mutatták be
az Altót, az elsô „személyi számítógépet”, amelynek gra-
fikus monitorján ikonok voltak láthatók, a képernyôn egy-
mást átfedô oldalak jelentek meg, és egy mókás, egérnek
nevezett tárgy tartozott hozzá.
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Akkor a Xeroxnak legalább ötévnyi elônye volt jövendô-
beli riválisaival szemben. De a cég központjában a „kocka-
fejû” emberek nem merték vállalni az ezzel járó kockázatot.
Mint mondtam, ez a siker egyik legnagyobb betegsége.
A másik kettô pedig az önelégültség és a nyegleség. 
A mérnökök, akik végül otthagyták a Palo Alto Kutatási
Központot és olyan cégekhez szegôdtek, mint az Apple és
a Microsoft, arról panaszkodtak, hogy a vastag szônyeggel
borított stamfordi irodákban a csúcsvezetôk még csak
figyelemre se méltatták ôket.

Az 1990-es évek végére a Xerox elveszítette vezetô po-
zícióját a másológépek piacán, veszteséges lett, és nagyará-
nyú elbocsátásokat jelentett be. 2002-ben az amerikai
Értékpapír- és Tôzsdefelügyelet a céget számviteli szabály-
talanságokkal, több vezetôjét pedig értékpapírcsalással
vádolta meg. Napjainkban a Xerox új vezetôsége megpró-
bálja újra feltalálni a céget.

Adott egy büszke, technológiai innovációra épült válla-
lat, amelyet annyira magával ragadott a siker, hogy veze-
tése képtelen volt saját berkein belül újra és újra kockáza-
tot vállalni annak ellenére, hogy a kontinens másik felén
egyre inkább új lehetôségek bukkantak fel. Szem elôl té-
vesztették azt az egyszerû igazságot, hogy a hosszú távú
nyereséghez állandó innovációra van szükség.

Az elôre vezetô úton természetesen mindig érhetik az
embert kisebb-nagyobb kudarcok. Einsteinrôl írt kitûnô
életrajzában Walter Isaacson elmeséli, mit kért Einstein új
irodájába a Princeton Egyetemen: egy íróasztalt vagy egy
asztalt, egy széket, néhány ceruzát, papírt és egy óriási
papírkosarat „annak a sok-sok hibának, amit majd elköve-
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tek”. Az üzleti életben számos nyomós érvet említhetnénk
a hiba mellett, például Steve Jobs Lisáját vagy a Power
MacCube-ot. Pedig ezek ugyanúgy az Apple roppant krea-
tív környezetében jöttek világra, ahogy a nagy nyertesek is,
mint az iPod és az iPhone. De még azok a hibák is meg-
bocsáthatók, amelyek Amerika-szerte az üzleti iskolák
„Hogyan ne...” kurzusainak ismert esettanulmányaivá vál-
tak, mint például az Edsel, a bakelit kislemezek vagy akár
a New Coke. Ezek a ballépések – bár utólag már sokat
tanulhatunk a különféle cégvezetési hibákból – egész egy-
szerûen olyan kockázatok voltak, amelyek esetében nem
teljesültek a feltételezett várakozások. Annak érdekében,
hogy cégünk tovább mûködhessen, néha el kell viselnünk
az ilyen hibás számításokat, még akkor is, ha úgy tûnik,
drágán megfizetünk érte. Ahogyan Peter Drucker közel 50
évvel ezelôtt rámutatott, a vállalatvezetés legfôbb felada-
ta, hogy a cég vagyonát körültekintô módon kockára téve
biztosítsa a jövôt. Valójában, ha egy vállalat soha nem hi-
bázik, úgy vélem, annak vezetôsége valószínûleg soha nem
eléggé nyugtalan ahhoz, hogy bebizonyítsa, tényleg meg-
érdemli a fizetését.

A Xerox vezetôsége pedig egyáltalán nem nyugtalanko-
dott. Nagyon is kényelmes volt, és – mint már említettem –
amikor kényelemben érezzük magunkat, szinte ellenáll-
hatatlan a kísértés, hogy letegyünk mindenfajta kockázat-
vállalásról. Ilyenkor a bukás már-már elkerülhetetlen.
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