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atinge poten¡ialul maxim.
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¥ntr-o searå, dupå ce lucrasem pânå târziu, am pus mâna pe un
numår din revista Sports Illustrated sperând cå citind, voi reu¿i
så adorm. Dar efectul a fost exact opusul. Pe coperta din spate

era o reclamå care mi-a atras privirea ¿i mi-a trezit emo¡ii. Era o
fotografie a lui John Wooden, antrenorul care se ocupa de ani de
zile de echipa UCLA Bruins. Sub fotografie scria: „Cel care trece
mingea prin inel are zece mâini.”

John era un mare antrenor de baschet. Supranumit ¿i „Vråjitorul
din Westwood”, el adusese echipa sa în zece campionate na¡ionale
de baschet, într-un interval de doisprezece ani. De douå campionate
consecutive aproape nici nu s-a auzit ceva în lumea mondialå a
sportului, înså el i-a condus pe Bruins cåtre ¿apte titluri la rând.
Acest lucru a presupus un nivel superior considerabil de joc, un
antrenor priceput ¿i un antrenament trudnic. Înså cheia succesului
echipei Bruins a fost devotamentul nestråmutat al antrenorului
Wooden fa¡å de conceptul de muncå de echipå.

Dacå vrei så îndrumi oameni ¿i så dezvol¡i lideri, e¿ti dator:
(1) så îi apreciezi a¿a cum sunt ei; (2) så crezi cå î¿i vor da toatå
osteneala; (3) så îi lauzi pentru realizårile lor; ¿i (4) så î¡i asumi
råspunderea fa¡å de ei ca fiind liderul lor.

Antrenorul Bear Bryant ¿i-a exprimat acela¿i sentiment atunci
când a spus: „Nu sunt decât un simplu plugar din Arkansas, dar
am învå¡at cum så ¡in închegatå o echipå – cum så-i stârnesc pe
unii ¿i cum så-i domolesc pe al¡ii, pânå când, în cele din urmå, îi
aduc pe to¡i la unison. Întotdeauna am zis aceste trei lucruri: «Dacå

C A P I T O L U L   U N U

Întrebarea-cheie a liderului:

OARE CULTIV POTENºIALI
LIDERI?
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ceva iese prost, eu sunt de vinå. Dacå ceva merge oarecum bine, am
fåcut-o împreunå. Iar dacå totul merge ca pe roate, atunci e meritul
lor.» Acesta este tot secretul ca så-i faci pe oameni så câ¿tige.” Bear
Bryant a câ¿tigat ¿i oameni, ¿i meciuri. Pânå doar acum câ¡iva ani,
el avea cele mai multe victorii din istoria fotbalului de colegiu.

Marii lideri – cei de real succes, care reprezintå 1% - au cu to¡ii
o tråsåturå comunå. Ei ¿tiu cå cea mai importantå sarcinå a unui
lider este så educe ¿i så påstreze oameni de valoare. O organiza¡ie
nu-¿i poate spori productivitatea – oamenii înså pot s-o facå! Ceea
ce trebuie cu adevårat apreciat într-o organiza¡ie este capitalul uman.
Sistemele expirå. Clådirile se depreciazå. Ma¿inile se uzeazå. Înså
oamenii se pot dezvolta ¿i pot deveni mai eficien¡i dacå au un lider
con¿tient de poten¡iala lor valoare.

Ideea cålåuzitoare ¿i mesajul esen¡ial ale
acestei cår¡i sunt cå nu po¡i face singur
acest lucru. Dacå vrei cu adevårat så fii
un lider de succes, trebuie så dezvol¡i al¡i
lideri în jurul tåu. Trebuie så închegi o
echipå. Trebuie så gåse¿ti o cale så-i faci

pe al¡ii så vadå viziunea ta, s-o implementeze ¿i så contribuie la ea.
Liderul vede imaginea de ansamblu, dar are nevoie de al¡i lideri
care så-l ajute så transforme imaginea sa mentalå în realitate.

Cei mai mul¡i lideri sunt înconjura¡i de oameni care îi urmeazå.
Ei au convingerea cå secretul conducerii este så câ¿tige cât mai
mul¡i adep¡i. Pu¡ini sunt acei lideri care se înconjoarå de al¡i lideri.
Aceia care dau mare valoare organiza¡iei lor. ªi nu au numai
avantajul cå î¿i u¿ureazå astfel povara, dar ¿i cå viziunea lor este
duså mai departe ¿i îmbunåtå¡itå.

DE CE AU LIDERII NEVOIE SÅ
FORMEZE LIDERI

A te înconjura de al¡i lideri înseamnå a gåsi cei mai valoro¿i
oameni cu putin¡å ¿i apoi a face din ei cei mai buni lideri posibili.
Marii lideri formeazå al¡i lideri. Da¡i-mi voie så vå spun de ce:

Cea mai importantå
sarcinå a unui lider
este så educe ¿i så

påstreze oameni de
valoare.
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CEI CARE SUNT CEL MAI
APROAPE DE LIDER VOR
DETERMINA NIVELUL DE
SUCCES AL ACELUI LIDER

Cel mai important principiu al conducerii pe care l-am învå¡at
în råstimpul de 25 de ani de conducere este cå cei care se aflå cel
mai aproape de lider vor determina nivelul de succes al acelui
lider. Tot atât de adevårat este ¿i opusul acestei afirma¡ii: Cei care
se aflå cel mai aproape de lider vor determina nivelul de e¿ec al
acelui lider. Cu alte cuvinte, cei din preajma mea pot så må ridice
sau pot så må coboare. Rezultatul conducerii mele va fi pozitiv sau
negativ în func¡ie de capacitatea mea de lider de a-i dezvolta pe cei
din preajmå. Rezultatul acesta mai depinde ¿i de capacitatea mea
de a recunoa¿te valoarea pe care o pot aduce al¡i oameni organiza¡iei
mele ¿i mie personal. ºelul meu nu este så alcåtuiesc un grup care
så semene cu o gloatå. ºelul meu este så dezvolt lideri care så devinå
o mi¿care.

Opri¡i-vå un moment ¿i gândi¡i-vå la cei cinci sau ¿ase oameni
din organiza¡ie care vå sunt cei mai apropia¡i. Îi dezvolta¡i în vreun
fel? Ave¡i vreun plan de întrecere pentru ei? Se dezvoltå? Sunt
capabili så vå u¿ureze povara?

În cadrul organiza¡iilor mele – Institutul de Dezvoltare a
Conducerii INJOY ¿i Skyline Wesleyan Church – se pune tot timpul
accentul pe dezvoltarea conducerii. În prima ¿edin¡å de perfec-
¡ionare, le prezint noilor lideri acest principiu: Ca poten¡ial lider,
reprezenta¡i fie o valoare, fie o pierdere pentru organiza¡ie. ªi le ilustrez
acest adevår spunând: „Atunci când în organiza¡ie izbucne¿te un
«foc», voi, în calitate de lideri, sunte¡i primii care veni¡i la fa¡a
locului. Ave¡i în mâini douå gåle¡i. Una cu apå, alta cu gaz.
«Scânteia» din fa¡a voastrå se poate transforma într-o problemå ¿i
mai mare dacå turna¡i gaz pe ea, sau poate fi stinså dacå turna¡i
gåleata cu apå.”

Fiecare persoanå din organiza¡ie poartå douå gåle¡i. Întrebarea
pe care trebuie så ¿i-o punå un lider este: „Så-i învå¡ så toarne gaz
sau apå?”
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POTENºIALUL DE CREªTERE AL
UNEI ÎNTREPRINDERI ESTE

LEGAT DIRECT DE POTENºIALUL
PERSONALULUI SÅU

Atunci când ¡in conferin¡e despre conducere, fac de multe ori
urmåtoarea afirma¡ie: „Dacå dezvol¡i un lider – dezvol¡i
organiza¡ia.” O firmå nu se poate dezvolta dacå nu se dezvoltå
liderii în cadrul ei.

Sunt adesea uluit de câ¡i bani, câtå energie
¿i concentrare de marketing cheltuie¿te o
organiza¡ie în sectoare care nu determinå

nici un fel evolu¡ie. De ce så-¡i faci reclamå cå ståpânul tåu este
consumatorul dacå personalul nu este ¿colit în servicii pentru
consumator? Atunci când sosesc clien¡ii, ei vor observa diferen¡a
dintre un angajat care a fost instruit ¿i altul care n-a fost instruit så
ofere servicii. Ni¿te bro¿uri ¿i lozinci ademenitoare nu vor putea
ascunde niciodatå o conducere incompetentå.

În 1981 am devenit pastor principal la Skyline Wesleyan Church
din San Diego, California. Comunitatea numåra pe atunci 1.000 de
credincio¿i care veneau la slujbe, fårå så fi înregistrat vreo cre¿tere
între anii 1969-1981. Atunci când mi-am asumat råspunderea
conducerii, prima întrebare pe care am pus-o a fost: „De ce s-a
plafonat cre¿terea?” Trebuia så gåsesc un råspuns, a¿a cå am
convocat o adunare a personalului ¿i am ¡inut o prelegere cu titlul
Linia de Conducere. Teza mea era: „Liderii determinå nivelul unei
întreprinderi.” Am tras o linie de-a curmezi¿ul unei table ¿i am
scris numårul 1.000. Le-am spus celor prezen¡i cå timp de 13 ani,
prezen¡a medie la Skyline se ridica la 1.000. ªtiam cå personalul
putea conduce eficient 1.000 de oameni. Ceea ce nu ¿tiam înså era
dacå putea conduce 2.000 de oameni. A¿a cå am tras o linie punctatå
¿i am scris numårul 2.000, iar între cele douå linii am pus un semn
de întrebare. Am desenat apoi o sågeatå de la linia de jos în dreptul
cåreia era scris 1.000, în sus, spre cea care desemna numårul 2.000
¿i am scris cuvântul „schimbare.”

Consider cå ar fi responsabilitatea mea så-i instruiesc ¿i så-i ajut så facå
schimbårile necesare ca så atingå acest nou ¡el al nostru. Atunci când
liderii s-au schimbat în bine, am ¿tiut cå schimbarea s-a fåcut automat.
Ei bine, a trebuit så-i ajut så se schimbe ei în¿i¿i, sau dacå nu, ¿tiam
cå va trebui så-i schimb eu, la propriu, înlocuindu-i cu al¡ii.

Dacå dezvol¡i un lider
– dezvol¡i organiza¡ia.
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Din 1981 pânå acum, am ¡inut prelegerea aceasta la Skyline cu
trei ocazii. Ultima datå, în dreptul liniei de sus am scris numårul
4.000. ªi dupå cum am descoperit, numerele se schimbå, nu ¿i
prelegerea. For¡a unei întreprinderi este rezultatul direct al for¡ei
liderilor ei.

Lideri slabi conduc la întreprinderi slabe.
Lideri puternici conduc la întreprinderi
puternice. Totul cre¿te ¿i descre¿te în
func¡ie de conducere.

POTENºIALII LIDERI AJUTÅ LA
DUCEREA POVERII

Omul de afaceri Rolland Young a spus: „M-am ridicat prin
propriile for¡e, dar cred cå dacå ar fi s-o iau de la capåt, a¿ cere
ajutorul cuiva!” De obicei, liderii nu reu¿esc så dezvolte al¡i
lideri fie din cauzå cå nu au cuno¿tin¡ele necesare, fie pentru cå
au o atitudine gre¿itå în a permite ¿i încuraja pe al¡ii så li se
alåture. De multe ori, liderii considerå cå trebuie så intre în
competi¡ie cu cei din preajma lor în loc så lucreze împreunå cu
ace¿tia. Marii lideri au o cu totul altå concep¡ie. În Exemple de
curaj, pre¿edintele John F. Kennedy scria: „Cel mai bun mod de a
merge alåturi de cineva este så te în¡elegi cu acel cineva.” Acest
fel de interac¡iune pozitivå se poate petrece doar dacå liderul
adoptå fa¡å de ceilal¡i o atitudine de interdependen¡å ¿i cultivå
rela¡ii de avantaj reciproc.

Totul cre¿te ¿i
descre¿te în func¡ie

de conducere.
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Arunca¡i o privire asupra deosebirilor dintre douå puncte de
vedere pe care le adoptå liderii fa¡å de oameni:

Peter Drucker avea dreptate când spunea: „Nici un director nu
a suferit vreodatå din cauzå cå subalternii lui au fost puternici ¿i
eficien¡i.” Liderii din jurul meu îmi saltå povara în multe privin¡e.
Iatå douå dintre cele mai importante:

Devin pentru mine un consiliu solid

Ca lider, ascult câteodatå sfaturi pe care nu vreau, dar trebuie
så le ascult. Acesta este avantajul de a fi înconjurat de lideri – de
oameni care ¿tiu cum så ia o hotårâre. Adep¡ii tåi î¡i spun ceea ce
vrei tu så auzi. Liderii î¡i spun ceea ce trebuie så auzi.

I-am încurajat întotdeauna pe cei din imediata mea apropiere
så-mi dea sfaturi înainte de a lua o hotårâre majorå. Cu alte cuvinte,
o pårere înainte de a fi luatå o hotårâre are o valoare poten¡ialå. O
pårere venitå dupå ce s-a luat hotårârea, nu mai are nici o valoare.
Alex Agase, un antrenor de fotbal de la colegiu, a spus odatå: „Dacå
vrei neapårat så-mi dai un sfat, få-o duminica dupå-amiazå, între
orele unu ¿i patru, atunci când ai 25 de secunde s-o faci, între douå
faze de joc. Nu-mi da sfaturi lunea. Lunea ¿tiu exact ce am de fåcut.”

A învinge prin
competitivitate
Prive¿te-i pe ceilal¡i ca pe
ni¿te du¿mani.

Concentreazå-te asupra
propriei persoane.

Fii bånuitor cu ceilal¡i.

Câ¿tigi doar dacå
tu e¿ti bun.

Câ¿tig determinat doar de
priceperile tale

Micå victorie

Ceva bucurie

Existå doar învingåtori ¿i
învin¿i.

A învinge prin
cooperare
Prive¿te-i pe ceilal¡i ca pe
ni¿te prieteni.

Concentreazå-te asupra
celorlal¡i.

Sprijinå-te pe al¡ii.

Câ¿tigi dacå ¿i tu ¿i ceilal¡i
sunte¡i buni.

Câ¿tig determinat de
priceperile mai multora

Mare victorie

Multå bucurie

Nu existå decât
învingåtori.
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Sunt înzestra¡i cu o minte de lider

Liderii din jur nu numai cå lucreazå împreunå cu liderul, ei
chiar gândesc ca el. Acest lucru le då puterea så îi facå povara mai
u¿oarå. Devine un lucru de nepre¡uit atunci când trebuie luate
decizii, în ¿edin¡e de idei spontane, în a oferi siguran¡å ¿i orientare
celorlal¡i.

Responsabilitå¡i ¿i ocazii de ordin na¡ional må iau adesea din
sânul comunitå¡ii mele locale. Este astfel esen¡ial pentru mine så
am lideri care så lucreze eficient pe timpul absen¡ei mele. Ceea ce se
¿i întâmplå. ªi asta pentru cå mi-am petrecut via¡a gåsind ¿i
dezvoltând poten¡iali lideri. Rezultatele îmi råsplåtesc din plin
osteneala.

Aceastå mentalitate în materie de conducere, legatå de împår¡irea
poverii este minunat ilustratå, fårå nici o tågadå, de comportamentul
gâ¿telor, dupå cum îl descrie Tom Worsham:

Dacå ai våzut vreodatå gâ¿tele îndreptându-se spre sud
ca så petreacå iarna, zburând în forma¡ie de V, s-ar putea så
¡i se parå  interesant så afli cå ¿tiin¡a a descoperit de ce zboarå
ele astfel. Cercetårile au dovedit cå atunci când o pasåre bate
din aripi, creeazå un curent de aer care o înal¡å pe cea aflatå
imediat în spatele ei. Astfel, zburând în forma¡ie de V, întregul
stol contribuie cu o eficien¡å de zbor cu cel pu¡in 71% mai
mare decât dacå fiecare pasåre ar zbura de una singurå.
(Oamenii care au o orientare comunå ¿i un sim¡ al comunitå¡ii,
ajung mai repede ¿i mai u¿or acolo unde inten¡ioneazå, pentru cå
ei cålåtoresc sprijinindu-se unul pe celålalt.)

Ori de câte ori o gâscå iese din forma¡ie, simte imediat
imposibilitatea încercårii de a merge singurå. Se întoarce
repede  ca så se bucure de avantajul puterii de înål¡are pe
care i-o då pasårea aflatå imediat în fa¡a ei. (Dacå noi,
oamenii, avem måcar atâta minte cât are o gâscå, råmânem în
forma¡ie, ceea ce vor face ¿i acei care se îndreaptå încotro ne
îndreptåm ¿i noi.) Atunci când gâsca din fruntea forma¡iei
obose¿te, se duce în coada stolului ¿i o altå gâscå se
pozi¡ioneazå în vârful V-ului. (E¿ti råsplåtit atunci când
faci munci grele.)

Gâ¿tele gâgâie din spate pentru a le încuraja pe cele din
fa¡å så påstreze viteza. (Ce spunem noi atunci când semnalizåm
din spate?)
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Iar dacå o gâscå se îmbolnåve¿te sau este rånitå de vreun
glonte ¿i cade, alte douå gâ¿te ies din forma¡ie ¿i coboarå în
zbor dupå ea ca s-o ajute ¿i s-o ocroteascå. Råmân alåturi
de ea fie pânå când este în stare din nou så zboare, fie pânå
moare, ¿i atunci ele se avântå iar, pe cont propriu sau
alåturi de un alt stol, ca så le prindå din urmå pe suratele
lor. (Dacå am avea minte cât are o gâscå, am sta alåturi astfel
unii de ceilal¡i.)

Cel care a folosit pentru prima datå expresia „gâscå proastå”
nu ¿tia prea multe despre aceastå pasåre.

LIDERII ATRAG POTENºIALI
LIDERI

Cei care se aseamånå, chiar se adunå. Cred cu tårie cå trebuie så
fii lider ca så recuno¿ti când cineva are stofå de lider, så-l instruie¿ti
¿i så-i arå¡i. Am mai aflat ¿i cå trebuie så fii lider ca så atragi un alt
lider.

Atrac¡ia este evident primul pas ¿i, cu toate astea, constat cå
existå mul¡i oameni în pozi¡ii de lider care sunt incapabili så
îndeplineascå aceastå sarcinå. Adevåra¡ii lideri sunt capabili så
atragå poten¡iali lideri pentru cå:

• Liderii gândesc ca ei.
• Liderii exprimå sentimente pe care le încearcå ¿i al¡i lideri.
• Liderii creeazå un mediu care atrage poten¡iali lideri.
• Liderii nu sunt amenin¡a¡i de oameni cu un mare poten¡ial.

De exemplu, o persoanå aflatå pe
pozi¡ia 5 pe o scarå valoricå de
conducere de la 1 la 10, nu va atrage un
alt lider care are valoarea 9. De ce? Pentru
cå liderii scruteazå orice mul¡ime ¿i
migreazå cåtre al¡i lideri care se situeazå la acela¿i nivel sau la
unul superior.

Orice lider care are doar adep¡i în jurul såu va fi obligat tot
timpul så-¿i foloseascå propriile resurse pentru a rezolva
problemele. Fårå a avea în jurul såu al¡i lideri care så-l ajute så
poarte povara, se va epuiza ¿i se va stinge. V-a¡i pus cumva în

Trebuie så fii lider ca
så recuno¿ti un alt

lider, så-l instruie¿ti ¿i
så-i arå¡i.
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ultima vreme întrebarea: „Oare sunt obosit?” Dacå råspunsul este
da, s-ar putea så ave¡i un motiv serios så råspunde¡i astfel, dupå
cum ilustreazå istorioara veselå care urmeazå:

Undeva în lume existå o ¡arå cu o popula¡ie de 22 milioane.
8,8 milioane au peste 60 de ani, astfel cå mai råmân 13,6 milioane
apte de muncå. Cei care au sub 20 de ani sunt în numår de
9,5 milioane, mai råmân astfel 4,1 de milioane care pot munci.

Cei angaja¡i la stat sunt în numår de 2,2 milioane, a¿a cå mai
råmân 1,9 milioane care så munceascå. 400.000 sunt încadra¡i
în For¡ele Armate, råmânând astfel 1,5 milioane care så
munceascå. Scoate¡i 1.430.000 – func¡ionari de stat ¿i municipali
– mai råmân astfel 70.000 care så munceascå. Din ace¿tia, 18.800
sunt interna¡i în spitale ¿i case de nebuni, deci råmân 51.200 så
munceascå.

Mai trebuie men¡ionat cå în aceastå ¡arå sunt 51.198 în
închisori, a¿a cå råmân doar doi oameni care så poarte povara.
Ace¿ti doi oameni suntem noi doi, frå¡ioare, tu ¿i cu mine, ¿i
m-am såturat så fac eu totul!

Dacå nu vre¡i så purta¡i întreaga povarå pe umerii vo¿tri, trebuie
så dezvolta¡i lideri.

LIDERII CARE SUNT MENTORI
PENTRU POTENºIALI LIDERI ÎªI

SPORESC EFICIENºA

Nu demult, la o conferin¡å ¡inutå de expertul în management,
Peter Drucker, 30 dintre liderii mei împreunå cu mine eram provoca¡i
întruna så formåm lideri ai cåror mentori så fim. Peter ne-a întrebat:
„Cine vå va lua locul?” ªi sublinia mereu: „Nu existå succes fårå
un succesor.”

Am plecat de la întâlnirea aceea cu o hotårâre: Aveam de gând så
formez lideri care, la rândul lor, så formeze al¡i lideri. Nu mai era suficient
doar så adun lideri. Acum må concentram asupra înmul¡irii acestora.
Pentru a reu¿i, am început så-mi instruiesc liderii în învå¡area artei
rafinate a stabilirii de parametri ¿i prioritå¡i. Voiam ca ei så câ¿tige
o în¡elegere profundå a ¡elurilor comune ¿i apoi så meargå în
organiza¡ia noastrå ¿i så-i înve¡e pe al¡ii astfel încât ace¿tia så le poatå
lua cândva locul sau så-i ajute så ducå povara.
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În munca de dezvoltare a liderilor m-am
concentrat întotdeauna asupra consiliului
de conducere al organiza¡iei mele. În

1989, jumåtate din membrii acestui consiliu era nouå, ¿i grupul era
confruntat cu luarea unor decizii majore asupra unui proiect de
mutare a sediului, în valoare de 35 milioane $. Oare decizii de o
asemenea amploare puteau fi luate de ni¿te nepricepu¡i? Temerile
mele au dispårut dupå urmåtoarea întrunire a consiliului, când
am descoperit cå fiecare nou membru avusese câte un mentor dintre
membrii vechi, cu experien¡å. Vechiul consiliu må auzise ¿i aplicase
învå¡åturile mele, iar cel nou beneficia acum de ele. Noii membri î¿i
ocupaserå deja posturile din mers, alåturi de noi ceilal¡i. Atunci
am învå¡at o lec¡ie importantå: Liderii creeazå ¿i îi inspirå pe noii lideri
insuflându-le încredere în capacitatea lor de conducere ¿i ajutându-i så se
dezvolte ¿i så-¿i perfec¡ioneze priceperile în materie de conducere, priceperi
de care ei nu sunt con¿tien¡i.

Întâmplarea aceasta cu consiliul aratå ce se întâmplå atunci
când oamenii lucreazå împreunå, umår la umår. Atunci când
oamenii muncesc pentru o cauzå comunå, ei nu mai adaugå la
poten¡ialul lor de dezvoltare . Unitatea le înmul¡e¿te puterea. Ilustrez
mai bine punctul meu de vedere cu urmåtoarea anecdotå:

La un târg din Vestul Mijlociu, s-au adunat nenumåra¡i
spectatori pentru o demonstra¡ie de modå veche, cu cai de
povarå (se pun diverse greutå¡i pe o sanie traså de cal). Calul
care a câ¿tigat întrecerea a tras o sanie încårcatå cu 2.000 kg.
Urmåtorul cal câ¿tigåtor se situase foarte aproape, la 1.990
kg. Unii ¿i-au pus întrebarea cât ar fi putut trage cei doi cai
dacå erau înhåma¡i la aceea¿i sanie. Separat, ei totalizau
3.990 kg, înså împreunå au putut trage o greutate de peste
6.800 kg.

LIDERII DEZVOLTAºI LÅRGESC
ªI AMPLIFICÅ VIITORUL

ORGANIZAºIEI

De curând, am fost chemat så vorbesc la o conferin¡å având ca
subiect: Cum så-¡i structurezi organiza¡ia ca så se dezvolte. Am refuzat
politicos. Eu sunt convins cå structura ajutå la dezvoltare, dar nu
i-o conferå. Pollster George Barna spunea: „Marile organiza¡ii pot

Nu existå succes fårå
un succesor.
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avea lideri pricepu¡i ¿i o structurå fragilå, dar nu am våzut niciodatå
o organiza¡ie care så aibå o structurå grozavå ¿i un lider slab.”
Structura poate face diferen¡a dintre o organiza¡ie slabå ¿i una
bunå. Înså diferen¡a dintre o organiza¡ie bunå ¿i una grozavå ¡ine
de conducere.

Henry Ford ¿tia acest lucru. Spunea el: „Pute¡i så-mi lua¡i
atelierele, så-mi da¡i foc la clådiri, dar låsa¡i-mi oamenii ¿i îmi voi
reface toatå afacerea.” Ce anume ¿tia Henry Ford ¿i nu ¿tiu mul¡i
oameni care ocupå posturi de conducere? El ¿tia cå birocra¡ia ¿i
clådirile nu sunt esen¡iale pentru dezvoltare. O companie trebuie
så se organizeze în jurul a ceea ce încearcå så realizeze, nu în jurul
a ceea ce se face. Am våzut oameni dintr-o organiza¡ie cå fac lucrurile
într-un anume fel doar pentru cå birocra¡ia îl dicteazå, chiar dacå
acest lucru împiedicå acea organiza¡ie så realizeze ceea ce ¿i-a
propus. Organiza¡i totul în func¡ie de sarcini, nu de func¡ii.

Prea adesea ne comportåm precum comunitatea aceea care
construia un pod nou:

Locuitorii unui orå¿el au construit un pod nou. Apoi au
hotårât cå, de vreme ce aveau un pod nou, mai bine så
angajeze ¿i un paznic care så stea cu ochii pe el. Zis ¿i fåcut.
Dar cineva a remarcat cå paznicul trebuia plåtit, a¿a cå au
angajat ¿i un contabil. Acesta, la rândul lui, a atras aten¡ia
cå are nevoie de un trezorier. Pentru paznic, contabil ¿i
trezorier, aveau nevoie ¿i de administrator, a¿a cå locuitorii
au angajat ¿i un administrator. Tocmai atunci Parlamentul
a votat o reducere de fonduri, iar personalul trebuia redus.
A¿a cå au concediat paznicul!

Nu låsa¡i ca ma¿ina¡iile sau capcanele din organiza¡ia voastrå
så vå facå så pierde¡i din vedere ceea ce trebuie de fapt så realiza¡i.

Unul dintre lucrurile pe care le-am învå¡at de la tatål meu a fost
cât de importan¡i trebuie så fie oamenii dincolo de toate celelalte
elemente dintr-o organiza¡ie. A fost pre¿edinte de colegiu timp de
16 ani. Într-o zi, pe când ståteam împreunå pe o bancå în parcul
institu¡iei, mi-a explicat cå lucråtorii cei mai costisitori din colegiu
nu erau cei cu salariile cele mai mari. Cei mai costisitori erau oameni
care erau neproductivi. Mi-a explicat cå pentru a dezvolta lideri
este nevoie de timp ¿i costå bani. De obicei, trebuie så-i plåte¿ti mai
mult pe lideri. Înså asemenea oameni sunt de o valoare inestimabilå.
Ei atrag persoane de o mai înaltå calificare, sunt mai productivi ¿i
continuå så creascå valoarea organiza¡iei. A încheiat discu¡ia
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spunând: „Majoritatea oamenilor sunt productivi numai când
au ei chef. Liderii sunt productivi chiar ¿i atunci când n-au
chef.”

CU CÂT AI MAI MULºI OAMENI
SUB CONDUCEREA TA, CU ATÂT
AI NEVOIE DE MAI MULºI LIDERI

Moise a fost cel mai mare lider din Vechiul Testament. Cum v-ar
plåcea så stråmuta¡i un milion ¿i jumåtate de oameni care se tot
plâng? A fost greu ¿i obositor. ªi pe måsurå ce na¡iunea lui cre¿tea,
Moise era din ce în ce mai obosit, iar nevoile oamenilor nu erau
rezolvate.

Care crede¡i cå era problema lui? Moise încerca så facå totul
singur. Iatå cum aråta Planul lui de Dezorganizare:

Liderul

Moise

Comunicare

Disciplinå

Moise

Moise

Recorduri

Moise

Servitori

Moise

Provizii

Moise

Construc¡ii

¥nvå¡åmânt

Moise

Moise

Cåsåtorii

Moise

Religie

Moise

Adåpost

Moise

Taxe

Moise

Agriculturå

Moise

Finan¡e

Moise

Botezuri

Moise Moise

Schimburi
în naturå

Moise

Produse
manufacturiere

¥mbråcåminte

Moise

Reclama¡ii

Moise

Moise

Muls ¿i prod.
lactate

Lege privind
alimenta¡ia

Munci
agricole

Mor¡i

Moise Moise

Artizanat

Munci

Moise

Moise

Distrac¡ii

Moise Moise

Hranå

Moise

Combustibil

Moise

Sånåtate

Moise

Imigrare

Moise

Justi¡ie

Moise

Vite

Moise

¥ntre¡inere

Moise

Oferte
Moise

Protec¡ie
Moise

Achizi¡ii
Moise

Siguran¡å

Moise

Igienå

Moise

Scribi

Moise

Standarde

Moise

Statisticå

Moise

Depozitare

Moise

Cålåtorie

Moise

Apå

Moise

Bunåstare

Moise

Moravuri

Moise

Venituri

Moise

Oierit

Moise

Transport

Moise
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Ietro, socrul lui Moise, i-a sugerat så caute, så recruteze ¿i så
instruiascå ¿i al¡i lideri care så-i ajute în responsabilitå¡ile pe care
le avea ca lider. Moise i-a urmat sfatul ¿i curând dupå aceea a
format noi lideri care l-au ajutat så ducå povara. Care a fost
rezultatul? Aceastå schimbare necesarå s-a adåugat puterii lui
Moise ¿i astfel, toate nevoile au putut fi acoperite.

Zig Ziglar spune: „Succesul înseamnå
utilizarea maximå a abilitå¡ii pe care o ai.”
Cred cå succesul unui lider poate fi definit
ca utilizarea la maximum a abilitå¡ilor celor
afla¡i în subordinea lui. Andrew Carnegie a
dat o explica¡ie a acestui lucru: „Îmi
doresc så am urmåtorul epitaf: Aici
odihne¿te un om care a fost destul de în¡elept så angajeze oameni care ¿tiau
mai multe decât el.” Dorin¡a mea este ca paginile care urmeazå så vå
ajute så face¡i exact acest lucru.

Succesul unui lider
poate fi definit ca

utilizarea la
maximum a

abilitå¡ilor celor
afla¡i în subordinea

sa.




