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1
Трговијата е заемно помагање помеѓу оние кои ја 

имаат стоката во раце и оној кој сака да ја набави. Но 
кога овој вториот би очекувал само со благонакло-
ност на оние првите да дојде до стоката која ја сака, 
би чекал залудно.

Тој ќе има повеќе изгледи за успех, вели Адам 
Смит, ако на оние првите им укаже на користа која 
ќе ја имаат и тие ако го направат она што тој од нив 
го бара. „Дај ми го она што го сакам, а јас ќе ти го 
дадам она што тебе ти треба“, - тоа е смислата на 
трговијата. Единствено така можеме еден од друг да 
примиме голем дел од услугите кои ни се потребни. 
Ние не можеме да сметаме дека само со добрината 
на пекарот, касапот и пиљарот ќе дојдеме до својот 
ручек, туку и ние мораме да го разбудиме нивниот 
личен интерес. Ние не очекуваме ништо од нивно-
то човекољубие, туку од нивното самољубие; не им 
зборуваме за тоа каква корист ние сакаме да имаме, 
туку каква ќе имаат тие.
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Работете! Работете, управувајте, надгледувајте. 
Не дозволувајте да ве засенат блескавите успеси 
кои ги имавте во текот на една година; трговијата 
е нешто несигурно, нерамномерно, подложно на 
најразлични неочекувани пресврти. Само со истрајна 
и постојана работа можете да направите работата 
да тече изедначено, добивката постојано да ви се 
зголемува и неповолните околности да не можат да 
ви нанесат штета. Да му ја доверите својата грижа 
на еден чиновник и да се забавувате или, како што 
обично се вели: „да го уживате заслужениот одмор“ 
по неколку месеци, - тоа значи да му се предадете на 
случајното и на активностите на завидливите и вред-
ни конкуренти.

Само со личен ангажман се доаѓа до извесна 
благосостојба. За да се дојде до богатство, треба да 
се умее да се извлече корист од работата на други-
те.
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Ако имате амбиција или ако чувствувате потре-
ба за чие задоволување е потребно повеќе отколку 
што вие примате како плата, на пример ако имате 
многубројно семејство или ако сакате својата жена 
подобро да ја облекувате, грижете се што побргу да 
создадете или да преземете една продавница или 
индустриско претпријатие, зашто само така ќе мо-
жете да дојдете до богатство.

Но – ова е најтешко – направете го тоа само ако 
имате сигурни изгледи за успех, па затоа добро про-
мислете и пресметајте. Запрашајте се дали сте спо-
собни да управувате и да водите и дали капиталот 
кој го имате или кој сте го зеле на заем е доволен за 
вашата работа. Ако имате премалку пари можете да 
пропаднете; ако имате премногу, а е позајмен, кама-
тата која ја плаќате ќе ја изеде вашата добивка.

Знајте дека ако не успеете, долговите кои за тоа 
време ќе ги насоберете можат да ја упропастат ваша-
та иднина. Ако, значи, не се чувствувате дека ќе биде-
те доволно силен како шеф на вашето претпријатие, 
подобро да останете чиновник кај друг , и да рабо-
тите за плата. Заработувајте помалку, но ќе бидете 
спокоен и обезбеден.

4
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Капитал сразмерен на претпријатието; локал до-
волно голем и на добро место; сопственик кој е се-
когаш присутен, или барем кој е заменет од некое 
способно лице, заинтересирано за добивката; секоја 
работа да е на свое место; секој чиновник свесен 
за својата должност од која никој без потреба не го 
одвојува; совесна работа наградувана правилно, но 
не претерано, а особено не без јавна и повеќе од 
потребната пофалба; лошите работници и бунтов-
ниците веднаш отстранети; работата извршувана 
постојано, без шпекулации, без брзање на лесен и 
сомнителен начин да се дојде до богатство; постојан 
надзор на вработените, над купувачите и над зали-
хата; уредно водено книговодство, кое често се пре-
гледува; искрен, точен и целосен биланс барем ед-
наш годишно; - ете тоа се условите за да се успее во 
трговијата.

5
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Ако имате некоја голема добивка, ако некоја ра-
бота исклучително добро ви успее, немојте веднаш 
да им се фалите на сите и на секого, зашто со тоа 
нема да предизвикате восхитување, туку само за-
вист - која секогаш е опасна.

Од друга страна, ако светот верува дека некоја 
работа извонредно ви успеала, немојте да бидете 
премногу затворен и не се правете таинствен, зашто 
така ќе створите уверување дека прекумерно сте за-
работиле, што ќе му штети на вашиот добар глас и на 
угледот на вашата дејност.

Во овие работи треба секогаш да сте внимателен 
и вешт и треба понекогаш да зборувате, а ништо да 
не кажете.

Кога работите не одат најдобро, немојте да се 
жалите и јавно да „плачете“ зашто подобро е светот 
дури и да ви завидува отколку да ве сожалува; ва-
шето „плачење“ може негативно да влијае на оние 
од каде се снабдувате со роба, на банките, на ваши-
те доверители, дури и на вашите муштерии, кои ќе 
престанат да купуваат додека не ја исфрлите од раце 
таа роба која , според вашите сопствени кажувања, 
никој не ја купува.

Кога работата ви оди добро, немојте видливо да 
го изразувате своето задоволство, зашто ако работа-
та тргне на лошо, па вашето одушевување престане, 
сите ќе имаат впечаток дека ви оди сосем лошо и за-
тоа повеќе не смеете да зборувате за неа.

Огледајте се на флегматичните Американци кои 
со истото ведро расположение ги дочекуваат и до-
брите и лошите пресврти на судбината.
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Кога еден елзашки индустријалец го запраша-
ле: „Какво мислење имате за германската управа?“ 
– одговорил: „Ние ги мразевме Германците педесет 
години, сè додека ни беа господари. Но, што се од-
несува до трговијата и индустријата, мораме да при-
знаеме една голема услуга: научивме од нив што е 
ред и дисциплина.“

Размислете за овие зборови. „Ред и дисциплина“, - 
во тоа е тајната на германската трговија и индустрија. 
Ред во сè; дисциплина како кај сопственикот кој се 
покорува на инструкциите на власта, синдикатот и 
еснафот, така и кај чиновникот кој му се покорува 
на сопственикот; совесна работа на секој поединец 
во претпријатието од кого сите имаат корист, - ете го 
најдобриот услов за успех.

7

Ако во едно претпријатие има повеќе ортаци, тре-
ба да се договори секој од нив да смее да земе за 
своите потреби на товар на својата тековна сметка 
кај претпријатието само износ кој одговара на една 
дванаесеттина од минатогодишната добивка или 
од проектираната добивка за тековна година. Так-
во правило може само да биде корисно. Колку пати 
при поделбата на добивката на крајот од годината 
се гледа дека еден ортак зел повеќе од износот на 
неговиот дел. Ситуацијата тогаш е многу непријатна. 
Меѓутоа ако сите ортаци ја примиле горенаведената 
обврска, и ако благајникот добил исти такви инструк-
ции, сè би било во ред.

8
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Според една Француска поговорка, соседот е по-
корисен од роднината. Тоа е точно. Живејте во до-
бри односи со соседите, дури и по цена на извесни 
жртви на своето самољубие; бидете љубезни и пре-
сретливи кон нив. Не само што можеби ќе ви при-
треба материјална помош од нивна страна, туку и 
на друг начин можат да ви бидат од корист, зашто 
мислењето на вашите соседи за вас има влијание 
на сите оние кои со нив доаѓаат во контакт и така се 
шири вашиот углед и угледот на вашата работа.

Се разбира, меѓу овие соседи спаѓаат општински-
те и полициските власти и влијателните луѓе. Тргове-
цот мора со сите да одржува добри односи.

9

Судењето скоро секогаш носи повеќе штета откол-
ку корист. Затоа преферирајте да ги решавате споро-
вите по мирен пат.

Единствено кога нападот кон вас има карактер на 
уцена, кога некој смета на тоа дека со тоа што вие 
избегнувате спорови може да ве оштети, тогаш не 
му давајте да ја злоупотреби вашата мирољубивост; 
тогаш отпочнете парница и водете ја до крај. Тука 
би згрешиле ако попуштите, зашто после таа прва 
успешна уцена би следеле други и после еден уце-
нувач би дошле други, а тоа само може да ви штети.

10
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Имајте на ум дека едно трговско претпријатие не 
може да се подели толку лесно како кесе со пари; 
знајте го и тоа дека лесно може да ви се случи из-
ненадно да умрете пред да сте ги уредиле односите 
помеѓу своите наследници.

Затоа погрижете се, штом станете сопственик на 
некое претпријатие, со уреден тестамент да си одре-
дите наследник (или наследници) и јасно и детално 
да кажете во кои случаи и под кои услови кој ќе ве 
наследи; особено не заборавајте да ги наведете не-
говите обврски кон останатите наследници и члено-
ви на семејството, ако има такви.

Вакво пишување на тестамент однапред е од го-
лема корист. Нека не ве задржува тоа што верувате 
дека можеби ќе го промените своето мислење. Ако 
го промените, лесно ќе напишете нов тестамент, а 
стариот ќе го уништите, или во стариот ќе промените 
некои одредби.

Уште еден совет: ако не сте искусни во правните 
работи, секогаш обратете му се на адвокат, или на 
нотар. Подобро е да имате еден трошок повеќе от-
колку да направите грешка правејќи го самиот.

11
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Немојте да се преморувате и штедете ги нерви-
те кои во денешните градови, каде што има толку 
малку здрава атмосфера, тешко е да се сочуваат. Чо-
век кој многу работи треба да има и здрав стомак; 
внимавајте на него и лекувајте го.

Трговецот кој мора непрестано да работи и да се 
бори со тешкотиите, мора да има силни нерви. За 
да не попуштат, тој мора често да се одмара, особе-
но и после јадењето и навечер; кога не е на рабо-
та; тој треба да се труди да не мисли на работата; 
тој мора да избегнува и големи помпезности што на 
индустријалец му е тешко изводливо.

Канцеларијата на трговецот да е одвоена од оста-
натите соби, нејзините ѕидови треба да се обоени со 
некоја блага боја, по можност зелена. Во неа треба 
да има доста воздух, а прозорите да гледаат кон ули-
ца која не е многу прометна, а никако кон фабриката 
и работилниците.

Трговецот треба да внимава на храната и да не го 
преоптоварува стомакот. Да се движи и да извршу-
ва физички вежби; да не пие многу алкохол и да не 
седи навечер до многу доцна туку доволно да спие.

Ако забележи силна премореност на умот, тре-
ба постепено да ја смалува работата, зашто наглиот 
премин од тешка работа во неработа може да биде 
штетен. Во секој случај треба да се држи до основни-
те хигиенски правила.
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Вашите дуќани, магацини и работилници треба 
да бидат чисти. Во тој правец дајте прецизни наред-
би и грижете се овие да бидат извршувани. Сè мора 
да одговара на високите хигиенски услови, а робата 
мора да биде наредена и да биде постојано чиста, 
убаво да изгледа и да биде пакувана со вкус.

Од време на време, обиколете ги лично сите про-
стории и уверете се во редот кој владее таму, зашто 
вашите потчинети можат да го запостават уредното 
одржување на просторот. При овие обиколки ќе ве 
изненади колку работи ќе најдете на шкафовите, над 
и под полиците и во оставите...
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Немојте да заборавите дека вие сте морално одго-
ворни за здравјето за здравјето на вашите подреде-
ни работници. Затоа просториите во кои они работат 
нека бидат доволно проветрени и нека имаат довол-
на кубатура на воздух; сè нека биде чисто и уредно 
и често нека се чисти, пере и дури и дезинфицира. 
Просториите нека бидат светли и загреани и тоа 10 
степени во просториите каде се извршува мануелна 
работа, а 16 степени во оние каде што се извршува 
канцелариска работа. Тоалетите нека бидат чисти, 
проветрени и со истечна вода, така што можат лесно 
да се одржуваат.

На крај, не штедете на осигурување, заклучете ги 
сите можни осигурувања и плаќајте ги уредно. Така 
ќе го намалите својот и ризик и својата одговорност.
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