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Zastanawiasz się, czy są jakieœ podobieństwa między prowadzeniem działalnoœci
mafijnej a zarządzaniem legalną firmą. Co w podejœciu mafiosa do biznesu może okazać
się korzystne w normalnej pracy?
Poznaj kilka prawd, które mogą ocalić Ci życie (zawodowe i nie tylko):
• O wartoœci posiadania dobrego zespołu i rzetelnego consigliere
• O tym, że długi język może Cię pogrążyć (oraz zagrozić Twojej firmie)
• O lekcjach, które powinieneœ wynosić z porażek
• O naginaniu reguł, które jest niebezpieczne dla Ciebie i Twojej firmy
• O tym, czego możesz nauczyć się od klasyków, takich jak Machiavelli
i Salomon
Biznes to NIE JEST miejsce dla cykorów. Jeœli obawiasz się podjęcia ryzyka czy
poniesienia porażki, nawet nie myœl o zakładaniu własnej firmy. Chcąc odnieœć
sukces, musisz odłożyć na bok sentymenty, a także uzbroić się w ogniotrwały pancerz
stalowych nerwów.
Przygotuj się na lawinę kłód rzucanych Ci pod nogi, okazjonalny zestaw łajdactw,
które szykuje Ci konkurencja, oraz draństw i manipulacji autorstwa kontrahentów.
Nadstawianie drugiego policzka to piękna, idealistyczna koncepcja, jednak chcąc
przetrwać, musisz znać kluczowe zasady i małe sztuczki, dzięki którym ograniczysz
ryzyko do minimum i utrzymasz niezagrożoną pozycję na rynku. Uwolnij w sobie
twardziela i nie pozwól, by ktokolwiek zniszczył Twój genialny plan!
Najlepsza rada? Zapomnij o jakiejkolwiek magicznej recepcie gwarantującej sukces.
Wszelkie reklamy, które obiecują Ci dziesięć sekretnych kroków prowadzących
do bogactwa, o jakim Ci się nie œniło, po prostu kłamią. Zejdź na ziemię. Życie wnosi
do takich recept zbyt wiele zmiennych, aby były one warte więcej niż królewskie
czeki dla autorów poradników biznesowych. Nie ma w tym nic złego, ale nie bądź
frajerem. Po raz pierwszy dostajesz do ręki książkę, która jest tak bezpoœrednia,
szczera i bezkompromisowa. Franzese nie mydli oczu i nie owija w bawełnę, dlatego
też po skończonej lekturze spojrzysz na œwiat biznesu zupełnie innym wzrokiem.

Spis tre!ci

1. Mafia w Twojej firmie

7

2. Po pierwsze: ustal podstawy działania

19

3. Po drugie: unikaj pułapki Machiavellego

33

4. Weź przykład z Salomona

45

5. Pomyśl, zanim coś powiesz

53

6. Sztuka efektywnych posiedzeń

67

7. Uważaj na hazardzistów

87

8. Ucz się na błędach

97

9. Graj uczciwie i bez przekrętów

109

10. Wybierz swoją filozofię: Machiavelli czy Salomon?

127

11. Czym dla Ciebie jest sukces?

137

Myśli końcowe

145

Podziękowania

147

O autorze

149

ROZDZIA 4.

We! przyk&ad z Salomona

dy mafioso trafi do wi/zienia, czyta Machiavellego. Gdy trafi tam
zwyk<y cz<owiek, czyta Bibli". Na pocz>tku lat dziewi/@dziesi>tych
przy<apano mnie na w>tpliwym naruszeniu warunków zwolnienia
warunkowego i musia<em troch/ odsiedzie@. Przeczyta<em wtedy mi/dzy innymi Ksi/g/ Przys<ów. Bez obaw, tu nie chodzi o religi/. Autor
Ksi/gi Przys<ów (która w wi/kszoJci jest przypisywana królowi staroLytnego Izraela — Salomonowi) ma duLo do powiedzenia na temat
biznesu i sposobów dzia<ania w aktualnych realiach rynku.

G

Salomon: pierwowzór m0drca
JeJli zaleLy Ci na sukcesie w interesach oraz na jego utrzymaniu,
nadstaw ucho na s<owa Salomona. Jego przys<owia buduj> solidne
fundamenty wartoJci, które powinny by@ podstaw> strategii biznesowych. Zaczyna od wyjaJnienia swojej misji oraz celu, dla którego
pozostawi< nam swoje zapiski:
„(…) by m>droJ@ osi>gn>@ i karnoJ@, poj>@ s<owa rozumne, zdoby@
staranne wychowanie: prawoJ@, rzetelnoJ@, uczciwoJ@”1
— Salomon
1

Biblia Tysi%clecia, Prz 1, 2.

46

PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA

Ludzie biznesu powinni by@ bystrymi obserwatorami. MenedLerowie musz> korzysta@ z m%dro&ci, gdy wprowadzaj> strategie maj>ce
wp<yw na prac/ oraz wyniki ca<ej firmy. Powinni by@ karni, aby nie
podchodzili lekkomyJlnie do pracy i zarz>dzania Jrodkami firmy. Musz>
pojmowa( s)owa rozumne, aby ogarnia@ trendy rynkowe, które mog>
mie@ wp<yw na aktualny i przysz<y rozwój firmy.
Wbrew powszechnemu przekonaniu m%dry menedLer nie ryzykuje wszystkiego, licz>c na <ut szcz/Jcia. Podejmuj ryzyko po dok<adnym
rozwaLeniu wszystkich dost/pnych i znacz>cych informacji. Takie podejJcie to Jwiadome i zasadne podj/cie ryzyka, a Twoje szanse na
„<ut szcz/Jcia” s> wtedy znacznie wi/ksze. Porównaj to z podejJciem
spekulantów rynku nieruchomoJci oraz firm sprzedaj>cych kontrakty
CDS, które licz>c na <atwy zysk, pomog<y w pompowaniu rynku
w 2008 roku.
Prawo&(, rzetelno&( i uczciwo&( w podejJciu do partnerów biznesowych i podw<adnych to nie tylko przejaw rozs>dku, lecz takLe kluczowy sk<adnik d<ugofalowego sukcesu firmy. Nawet mafioso by si/
z tym zgodzi<. Tak naprawd/ w paragrafie 4.2 kodeksu La Cosa Nostry jest wyrafnie napisane:
„Mafiosi b/d> wobec siebie uczciwi i sprawiedliwi. Naruszenie tej
zasady nie b/dzie tolerowane i spotka si/ z natychmiastowym usuni/ciem winowajcy z szeregów rodziny lub jego wykogczeniem
(w zaleLnoJci od tego, która opcja wzbudzi mniejsze podejrzenia
fedziów). Ta zasada ma by@ przestrzegana bez wyj>tków”.

hartuj/ — przynajmniej jeJli chodzi o ten kodeks. Sam si/ domyJl, gdzie kogczy si/ dowcip.
Prawo&(, rzetelno&( i uczciwo&( w podejJciu do klientów i uLytkowników z oczywistych wzgl/dów ma duLe znaczenie w kaLdym biznesie.
Jak mówi znane porzekad<o: „Klient ma zawsze racj/”. (Chyba Le jest
straszliwie upierdliwy. Wtedy moLesz go wyrzuci@!).
Prawe, rzetelne i uczciwe zachowanie jest ca<kowicie subiektywne i zaleLy od tego, kto zarz>dza interesem. Salomon i Machiavelli
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nie stanowiliby pod tym wzgl/dem dobrego zespo<u. Wspó<praca
z Salomonem jest jednak o tyle korzystna, Le pozwala unikn>@ pu<apki makiawelizmu, o której pisa<em w poprzednim rozdziale.

Król Salomon kontra Machiavelli
Dzie<a Salomona maj> na mnie dzisiaj równie duLy wp<yw jak filozofia Machiavellego w czasie, gdy do<>czy<em do mafii. Dzia<amy zawsze w ramach w<asnych przekonag. Jako mafioso kierowa<em si/ wy<>cznie Machiavellim. Zwyci/stwo za wszelk> cen/. Cel uJwi/ca Jrodki.
Ludzi moLna albo traktowa@ Lyczliwie, albo zniszczy@. Dopiero podejJcie Salomona pokaza<o mi alternatyw/ makiawelicznej filozofii
„niebrania jegców”.
„Przepadnie bogactwo podst/pem zgarni/te, a krok za krokiem
zdobywane — roJnie”2
— Salomon

S>dy upad<oJciowe, wi/zienia oraz cmentarze pe<ne s> ludzi, którzy zaangaLowali si/ w nieuczciwe i nielegalne interesy. Nieuczciwy
zysk ma swoj> cen/. Zazwyczaj znacznie wyLsz>, niL firma lub zarz>d
jest w stanie zap<aci@.
Nauki Salomona w wielu momentach s> przeciwiegstwem pogl>dów Machiavellego. W<oski filozof napisa< w Ksi"ciu, Le cz<owiek,
który „lekce sobie waLy to, jak si/ post/puje, i czyni tak, jak post/powa@ si/ powinno, zmierza do upadku raczej niL do ocalenia”3. Jest on
realist> politycznym, który uwaLa, Le konwencjonalne zasady moralnoJci s> w praktyce bezuLyteczne. Jego zdaniem, poniewaL w praktyce
wi/kszoJ@ ludzi nie ho<duje tym zasadom, przestrzeganie ich os<abia
w<adc/. Dlatego koniecznym jest, aby ksi>L/, „który pragnie si/ utrzyma@, nauczy< si/ nie by@ dobrym i dobroci uLywa< lub nie — wedle
2

Biblia Tysi%clecia, Prz 13, 11.

3

Machiavelli, Ksi%-", t<um. Anna Klimkiewicz, Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 67.
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koniecznoJci”4. Inaczej mówi>c, b>df nieuczciwy, gdy musisz. K<am,
kradnij, oszukuj — rób wszystko, co konieczne dla zdobycia przewagi, i oceniaj swoje dzia<ania w zaleLnoJci od okolicznoJci, w jakich
si/ znajdujesz. Machiavelli mówi, Le ksi>L/ zawsze powinien sprawia@
wraLenie prawego, nawet jeJli nie ma Ladnej cnoty. Sprawianie wraLenia cz<owieka prawego jest lepsze niL bycie prawym, poniewaL ksi>L/
korzysta wtedy z zalet wygl>dania na dobrego, lecz wcale nie musi
tak si/ zachowywa@. Nieograniczany przez cnoty, moLe zrobi@ wszystko,
co konieczne w danej sytuacji. Nie blokuj> go Ladne ograniczenia,
bariery i zasady. „Trzeba, by mia< ksi>L/ ducha sk<onnego do zwrotu,
gdy wiatry i zmiany fortuny tak nakazuj>, oraz by (…) nie stroni< od
dobra, jeJli to moLliwe, lecz umia< czyni@ z<o, jeJli to konieczne”5.
Mimo tego jednak powinien kaLdemu, „kto nag patrzy i s<ucha, wyda@ si/ sam> <askawoJci>, sam> wiar>, sam> prawoJci>, sam> poboLnoJci>”6. Wed<ug Machiavellego firma ma prawo dzia<a@ tak, jakby
wszystko by<o dopuszczalne, o ile osi>ga swoje cele. Dla Salomona
fundamentem skutecznego modelu biznesu jest uczciwoJ@, rzetelnoJ@ i ci/Lka praca.
Oto kilka przyk<adowych maksym Salomona na temat sumiennej pracy:
„R/ka gorliwych zdob/dzie w<adz/, a leg pracowa@ musi
pod batem”7.
„KaLdy trud przynosi zyski, gadulstwo — jedynie bied/”8.
„Nie kochaj spania, byJ nie zuboLa<, miej oczy otwarte
— nasycisz si/ chlebem”9.
4

Machiavelli, Ksi%-", s. 67.

5

Machiavelli, Ksi%-", s. 77.

6

Machiavelli, Ksi%-", s. 77.

7

Biblia Tysi%clecia, Prz 12, 24.

8

Biblia Tysi%clecia, Prz 14, 23.

9

Biblia Tysi%clecia, Prz 20, 13.
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Bill Gates wykorzystywa< Jrednio dwa dni wolnego w roku. Kanadyjski potentat medialny Ted Rogers, który ma siedemdziesi>t cztery
lata, jest znany ze swego pracoholizmu10. Thomas Edison stwierdzi<,
Le geniusz to jeden procent natchnienia i dziewi/@dziesi>t dziewi/@
procent potu. Henry Ford mawia<, Le jeJli nie pracujesz, nie b/dziesz
w stanie jasno myJle@. BezczynnoJ@ wypacza umys<. Zgadzam si/ z tym.
Nie zarabia<bym milionów dolarów tygodniowo, gdybym siorba< kaw/ w klubie na Carroll Street.
A co, jeJli chodzi o z<e d<ugi? Czy kiedykolwiek wpad<eJ w tarapaty z powodu por/czenia czyjejJ poLyczki? A moLe zaci>gn><eJ d<ug
pod zastaw swoich aktywów, chociaL nie by<eJ pewien, czy jesteJ
w stanie go sp<aci@? Móg<byJ unikn>@ tych problemów, gdybyJ wczeJniej przejrza< dzie<a Salomona:
„Kto za drugiego r/czy, w z<o wpadnie, kto por/cza@ nie lubi
— bezpieczny”11.
„Nie b>df z tych, co daj> por/k/, co r/cz> za [cudze] d<ugi. JeLeli
nie masz czym zap<aci@, po co maj> <óLko zabra@ spod ciebie?”12.
Jak wida@, niewiele si/ zmieni<o od ostatnich trzech tysi/cy lat.
Niezliczona iloJ@ firm upada kaLdego roku z powodu niezap<aconych
d<ugów. W<aJnie ten problem zwiastowa< kryzys na rynku nieruchomoJci. WidzieliJmy, jak instytucje hipoteczne Fannie Mae i Freddie Mac,
zagrzebane w olbrzymich d<ugach, otrzymywa<y wielomilionowe zapomogi rz>dowe. Finansowe giganty, takie jak AIG, Lehman Brothers,
Countrywide Mortgage i Washington Mutual Bank, pogr>Ly<y si/
pod ci/Larem kredytowych „cementowych butów”. A to by< tylko
czubek kredytowej góry lodowej. Prezesi zarz>dów General Motors,
Forda i Chryslera polecieli firmowymi odrzutowcami do Waszyngtonu,
10

Ted Rogers zmar< w grudniu 2008 roku w wieku 75 lat — przyp. t)um.

11

Biblia Tysi%clecia, Prz 11, 15.

12

Biblia Tysi%clecia, Prz 22, 26.
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aby prosi@ o wielomilionowe zapomogi, i odeszli z surowym napomnieniem, Le mog> wróci@, gdy opracuj> jakiJ plan dzia<ania. Mimo Le
istniej> teL inne okolicznoJci, które doprowadzi<y do problemów
u tych trzech gigantów, g<ówn> ich przyczyn> by<o zaci>gni/cie kredytów, których nie byli w stanie sp<aci@.
Tak na marginesie: gdy problemy zdarzaj> si/ sporadycznie, <atwo
zapomnie@ o radach Salomona. Kto by si/ przejmowa< drobnym
opófnieniem sp<aty jakiegoJ zobowi>zania? Jak jednak widzisz na przyk<adzie trzech gigantów samochodowych, system leg< w gruzach z powodu s<abych fundamentów. Opófnienia sp<at cz/sto narastaj> na
zasadzie JnieLnej kuli i zgniataj> firm/ lub czasami ca<> ga<>f przemys<u. Rynek nieruchomoJci znajduje si/ w stanie krytycznym, liczba
przej/@ domów za d<ugi jest najwyLsza od dwudziestu lat, a w s>dach
pi/trz> si/ wnioski o og<oszenie upad<oJci. Dzisiaj trudniej uzyska@
kredyt niL zwolnienie warunkowe gangstera. Instytucje hipoteczne,
banki i domy inwestycyjne si/gaj> dna szybciej niL boss mafii z<apany
na gor>cym uczynku. Wci>L otrz>samy si/ z szoku, a uporz>dkowanie tego ba<aganu przypuszczalnie zajmie wiele lat.
Mafiosi lubi> poLycza@ pieni>dze biznesmenom w tarapatach. PoLyczki s> zawsze wysoko oprocentowane i zabezpieczone, lecz rzadko
udokumentowane na standardowych formularzach. Nie wymaga si/
wpisu do ksi>g i zak<adania hipoteki. Porozumienie mi/dzy poLyczkodawc> a poLyczkobiorc> jest jasne. Spófnij si/ z rat>, a <óLko b/dzie ostatni> rzecz>, która nie zostanie Ci zabrana. I chociaL banki
oraz tak zwani legalni poLyczkodawcy stosuj> inne techniki niL mafiosi, to gdy trzeba przej>@ maj>tek jako zabezpieczenie z powodu niesp<aconego d<ugu, równieL potrafi> dzia<a@ z zimn> krwi>.

Nie chodzi o gwarancj0 sukcesu,
tylko m:dre dzia&ania
Salomon nie sprawi, Le staniesz si/ bogaty. Nie istnieje sekret, który
wyjaJnia olbrzymie zyski bogatych ludzi. KaLdy cz<owiek idzie inn>
JcieLk>. Mimo tego wszystkie dobrze prosperuj>ce firmy dzia<aj> w pew-
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nych ramach, a filozofia Salomona stanowi solidne podstawy dzia<ania, oferuj>c wiele b<yskotliwych zasad, z których moLesz korzysta@
na drodze do sukcesu swojej firmy.
„S<uchaj nauki i nie gardf ni>, strzeL jej, gdyL ona twym Lyciem”13
— Salomon

Troch/ w Lyciu podróLowa<em i wierz mi, Le chyba na kaLdym
lotnisku jest ksi/garnia, w której pi/trz> si/ poradniki na temat biznesu. Kilka z nich przeczyta<em, a jeszcze wi/cej przejrza<em. Moje
spostrzeLenia? Wszystkie mówi> mniej wi/cej to samo, tylko na róLne
sposoby. Ca<e mnóstwo ksi>Lek zawiera od pi/ciu do dziesi/ciu kroków,
które zagwarantuj> Ci sukces w biznesie oraz pomog> zosta@ milionerem i zdoby@ mercedesa (lub dwa) oraz will/ z ogrodem. Równie dobrze mog<yby by@ napisane przez jednego autora. Sam si/ zastanów,
czy te porady s> warte ceny na ok<adce.
Jednak mimo tych wszystkich „porad” nawet rz>d Stanów Zjednoczonych jest bliski niewyp<acalnoJci z powodu d<ugów. Kto u licha
zarz>dza tym kramem? Najwyrafniej zbyt ma<o ludzi biznesu odwiedza lotniska i czyta ksi>Lki. Albo gwarancje sukcesu dawane przez
autorów s> tyle samo warte co akcje bankruta. Prawda jest taka, Le
w biznesie niewiele rzeczy moLna zagwarantowa@.
Co moLesz zrobi@, jeJli nic nie jest pewne? Wszystko, co trzeba.
Sporz>df plan, pracuj ci/Lko, ale z g<ow>, znajdf ludzi, którzy pomog> Ci w jego realizacji, i kieruj si/ zasadami Salomona.
I przyjmij kilka dobrych porad od by<ego mafiosa.

13

Biblia Tysi%clecia, Prz 4, 13.
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Zapamiętaj
1. Zgodnie z myślą Machiavellego firma ma prawo działać tak, jakby
wszystko było dopuszczalne, jeśli osiągasz swoje cele. Dla Salomona
natomiast fundamentem skutecznego modelu biznesu jest uczciwość,
rzetelność i ciężka praca. Którą filozofią chcesz się kierować
we własnych działaniach?
2. Nie istnieje sekret, który wyjaśnia olbrzymie zyski bogatych ludzi,
lecz dobrze prosperujące firmy działają w pewnych ramach.
Filozofia Salomona stanowi solidne podstawy działania, oferując
wiele błyskotliwych zasad, z których możesz korzystać na drodze
do sukcesu swojej firmy.

