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Книгите за менаџмент најчесто се однесуваат на 
управување со другите луѓе. Тема на оваа книга е упра-
вувањето со самиот себе, за да се постигне ефективност во 
раководењето. Не е сосема доволно докажано дека човекот 
навистина може да управува со другите луѓе. Но тој секо-
гаш може да управува со самиот себе. Всушност, раководи-
телите што не управуваат самите со себе, а на тој начин би 
станале делотворни, не може да очекуваат ни дека ќе бидат 
во состојба да ги управуваат своите соработници и своите 
помошници. Најдобро се управува со примери. Раководи-
телите што самите не умеат да бидат делотворни на свое-
то работно место и во својата работа даваат лош пример.

За да се биде неоспорно делотворен, не е довол-
но поединецот да биде интелигентен, да работи вредно 
и да биде доволно информиран, односно да има зна-
ење. Ефективноста е нешто посебно, таа е нешто дру-
го. Но, ефективноста не бара некаков особен талент, 
некаква особена способност, ниту пак посебна обука.

Ефективноста бара да се прават само одредени – и 
притоа сосема едноставни – работи. Таа се состои од мал 
број постапки, кои се прикажани и образложени во оваа 
книга. Меѓутоа, тие постапки не се “вродени”. Работејќи 
четириесет и пет години како консултант на голем број 
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директори во најразлични организации – големи и мали; 
компании, владини агенции, синдикати, болници, уни-
верзитети, комунални услуги; американски, европски, 
латиноамерикански и јапонски, не наидов ниту на еден 
единствен “природен талент” од раководител, кој е роден 
ефикасен. Сите што се делотворни во практиката морале 
да го научат тоа. И сите морале да ја вежбаат ефикасноста 
сè додека не им стане навика. Сите што работеле на тоа да 
станат делотворни раководители, успеаја во тоа. Делот-
ворноста може да се научи, а исто така и мора да се научи.

Ефективноста е всушност она за што се платени ра-
ководителите, без разлика дали работат како директори 
што се одговорни за резултатите на другите луѓе, но и за 
сопствените резултати, или како индивидуални стручни и 
професионални соработници одговорни само за сопстве-
ната работа. Без ефективност нема “резултат”, без раз-
лика колку и интелигенција и знаење се имплементирани 
во работата, и без разлика колку часови се потрошени за 
таа работа. Сепак, можеби и не е толку изненадувачки 
што досега толку малку внимание се обрнувало на делот-
ворните раководители. Организациите, без разлика дали 
се тоа компаниите, големите владини агенции, работнич-
ките синдикати, големите болници или универзитетите, 
на крајот на краиштата, навистина се новости што треба 
да се совладаат. Пред еден век скоро никој немал мно-
гу контакт со таквите организации, освен повременото 
одење до локалната пошта за да се испрати писмо. Ефек-
тивноста во однос на раководењето подразбира подобар 
придонес во организацијата и во надвор од неа. Сè до не-
одамна немало голема причина да се обрнува внимание 
на делотворните директори, односно да се загрижува по-
ради слабата ефикасност на многумина од нив. Меѓутоа, 
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денес поголем број луѓе, особено оние со скромно об-
разование и скромно школување, очекуваат дека целиот 
свој работен век ќе го поминат во некаква организација. 
Денешното друштво стана друштво на организации во 
сите развиени земји. Денес ефективноста на поединецот 
сè повеќе зависи од неговите индивидуални способно-
сти, за да може да се изгради како извршител на некоја 
работа. А остварувањето на резултатот во современо-
то друштво проследено со нормалното функционирање, 
можеби дури и способноста за опстанување, сè повеќе 
зависат од ефикасноста на луѓето што работат како из-
вршители во организациите. Делотворниот извршител 
набргу станува клучен ресурс во друштвото, а ефектив-
носта при извршувањето на работата - основна потреба 
за индивидуален успех и постигнување, како за млади-
те луѓе на почетокот од работниот век, така и за оние 
што се на средината, или на крајот од својата кариера.

Питер Дракер
Клермонт, Калифорнија

Нова година, 1985
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Работа на извршителот на некоја задача, е да биде де-
лотворен. “Да се постигне ефектот” и “да се изврши” ре-
чиси се синоними. Без оглед на тоа дали работи во некоја 
компанија или во болница, во владина агенција или во 
синдикат, на универзитет или во војска, од извршителот 
најпрво се очекува да ја заврши вистинската работа. А 
тоа едноставно значи дека од него се очекува да биде 
ефективен.

Сепак, многу е јасно колку малку луѓе се способни 
за ефективен придонес кога се наоѓаат на раководител-
ските извршни работни места. Меѓу нив многу често се 
наоѓаат оние со висок степен на интелигенција. Секако 
не им недостасува ни идеја. Нивото на знаење сè повеќе 
расте. Но изгледа дека постои слаба корелација помеѓу 
ефективното дејствување на една личност и нејзината 
интелигенција, нејзините замисли и нејзиното знаење. 
Брилијантните луѓе често се неверојатно неуспешни, 
не успеваат да сфатат дека брилијантната остроумност 
не претставува успех сама по себе. Никогаш нема да 
научат дека остроумноста станува делотворна само низ 
макотрпна, систематска работа. Наспроти тоа, во секоја 
организација постојат некакви забележливо делотворни, 
вредни работници. Додека другите фанатично брзаат на-
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околу збркани и многу “зафатени”, што многу паметни 
луѓе го мешаат со “креативноста”, вредните работници 
внимателно чекорат и стигнуваат први, како желките во 
познатите стари приказни.

Интелигенцијата, идејата и знаењето се нужни пред-
услови, но само делотворноста ги претвора во резултат. 
Сами по себе, тие се само ограничувачки фактор на она 
што може да се постигне.

Зошто ни се потребни делотворни 
извршители

Сето ова би требало да биде очигледно. Зошто тогаш 
се обрнува толку малку внимание за делотворноста во 
време кога постојат еден куп книги и статии за сите дру-
ги аспекти?

Една причина за тоа занемарување е тоа што дело-
творноста претставува технологија на умствениот работ-
ник во една организација. Сè до неодамна, таквите работ-
ници можеа да се набројат на прсти.

Кај физичките работници се бара само резултат т.е. 
способност да ја заврши работата на вистински начин, а 
не способност да иницира завршување на вистинските 
работи, односно зделки. Физичкиот работник секогаш 
може да се оценува за категориите квантитет и квалитет 
на одредени производи, кои може да се дефинираат, како 
на пример еден пар чевли. Научивме да го мериме резул-
татот и да го дефинираме квалитетот на работата во текот 
на последните сто години – и толку многу постигнавме, 
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што енормно ја умножуваме продуктивноста на секој по-
единечен работник.

Некогаш, физичките работници – без разлика дали се 
тоа оние зад машините или војниците во првите редови – 
преовладувале во поголемиот дел организации. Потребно 
било само малку ефикасни организатори; тоа биле само 
оние на врвот, кои давале наредби што другите требало 
да ги извршуваат. Тие биле толку мал дел од вкупната 
работна сила, што сме можеле, без разлика дали тоа било 
правилно или не било, да ја земаме нивната делотвор-
ност здраво за готово. Сме можеле да се потпреме на “та-
лентот” што бил на располагање, на оние малку луѓе во 
секоја област каде што дејствувал човекот, кои на некој 
начин го знаат она што ние другите мораме макотрпно да 
го учиме.

Тоа не важело само за компаниите и за војската. Де-
нес е тешко да се сфати дека во текот на американската 
Граѓанска војна, пред сто години, “владата” ја сочинувале 
само неколку луѓе. Воениот министер на Линколн имал 
помалку од педесет цивилни службеници, од кои повеќето 
не биле “функционери” и креатори на политиката, туку 
телеграфски чиновници. Целиот вашингтонски состав 
на американската влада во времето на Теодор Рузвелт 
(Theodor Roosevelt), некаде околу 1900 година, би можел 
удобно да се смести само во една од многуте згради на 
државната администрација што постојат денес.

Болниците во минатото не знаеле за никакви 
“специјалисти во здравствениот оддел”, рендгенско и 
лабораториски техничари, диететичари и терапевти, 
социјални работници итн. Такви специјалисти денес 
има дури двесте и педесет на секои стотина пациенти. 



14

Покрај неколкуте болничарки, постоеле само чистачки, 
готвачки и келнерки. Лекарот бил стручен работник со 
медицинска сестра за свој помошник. Со други зборови, 
сè до новиот период, главен проблем на организацијата 
бил резултатот од работата на физичкиот работник, 
кој правел она што му било кажано да го прави. 
Стручните работници не сочинувале поголем дел од 
организациите.

Всушност, само мал број од умствените работници 
во непосредното минато биле дел од некоја организација. 
Повеќето од нив работеле како индивидуални спе ци ја-
листи, во најдобар случај со по некој асистент. Нивната 
ефективност или недостатокот на делотворност, ги засе-
гала само нив и ги погодувала само нив.

Меѓутоа, денес големата стручна и професионал-
на организација, во која информацијата се претвора во 
производ или во услуга, е целосно реална. Современо-
то општество е општество на големи организирани ин-
ституции. Во секоја од нив, вклучувајќи ја и воената 
служба, вниманието се поместило врз стручниот работ-
ник, умствениот работник, човекот што е вработен по-
ради она што му се наоѓа во просторот помеѓу ушите, а 
не поради силата на своите мускули, или вештината на 
своите раце. Повеќето луѓе што се учени да ги користат 
знаењето, теоријата и концептот наместо физичката сила 
и вештината, сè повеќе и повеќе работат внатре во некоја 
организација и толку се делотворни колку што можат да 
дадат со сопствениот придонес во таа организација.

Ефективноста денес не може да се земе здраво за го-
тово. Таа повеќе не може да се занемарува.
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Огромниот систем од мерења и од тестови, кои ги 
развивме за физичката работа, од индустрискиот инже-
неринг до контролата на квалитетот, не можеме да го 
примениме во процената на придонесот на стручната ра-
бота. Има малку работи што се помалку продуктивни од 
техничкиот сектор, кој брзо испорачува прекрасни про-
екти и изведувачки документации за погрешен производ. 
Вршењето на вистинските работи ја прави умствената 
работата поефективна. А тоа не е возможно да се измери 
со ниеден критериум за физичка работа.

Врз умствениот работник е невозможно внимателно 
или детално да врши контрола. Може само да му се по-
мага. Но тој мора самиот себе да се насочува и тоа кон 
резултати и кон давање придонес, т.е. кон процесот на 
ефективност.

Една карикатура во списанието Њујоркер (The New 
Yorker), пред извесно време прикажа канцеларија на чија 
врата се наоѓаше натписот “ЧЕЗ СМИТ, ДИРЕКТОР ЗА 
ПРОДАЖБА, КОМПАНИЈА ЗА САПУНИ ‘АЈАКС’”. На 
ѕидовите немаше ништо освен големи плочки на кои пи-
шуваше РАЗМИСЛУВА. Човекот во собата ја имаше ста-
вено ногата на маса и испушташе крукчиња од чад кон 
плафонот. Пред канцеларијата поминуваа двајца мажи во 
години, едниот му рече на другиот: “Но, како може да би-
деме сигурни дека Смит размислува за сапуните”?

Човек навистина никогаш не може да биде сигурен за 
што размислува умствениот работник – а сепак тоа е не-
говата специфична работа, да се размислува за работата 
значи дека се “работи”.
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Мотивацијата на умствениот работникот зависи од 
неговата делотворност, од неговата способност да по-
стигне резултат. Ако во неговата работа изостане ефек-
тивноста, неговата посветеност кон работата и неговиот 
придонес набргу ќе исчезнат и тој ќе стане опортунист, 
кој од девет до пет само формално ги извршува задачите, 
колку да се рече.

Умствениот работник не произведува нешто што е 
ефективно само по себе. Тој не создава некаков физич-
ки производ, не копа канал, не прави пар чевли или дел 
за машина. Тој произведува знаење, идеи, информации. 
Сами по себе тие “производи” се бескорисни. Некој друг 
умствен работник треба да ги земе како своја “сурови-
на” и да ги претвори во сопствен “производ” за да станат 
реалност. И најголемата мудрост, ако не е насочена кон 
дејствувањето и управувањето, е само безначаен податок. 
Затоа, стручниот работник мора да работи нешто што фи-
зичкиот работник не треба да го работи. Тој мора да ја 
обезбеди делотворноста. Не може да се потпре на ползата 
што неговиот резултат од работата ја поседува, како на 
пример, кога се во прашање добро изработени пар чевли.

Умствениот работник е всушност оној “фактор на 
производството” преку кој денешните високо развиени 
друштва и економии, како што се Соединетите Амери-
кански Држави, Западна Европа, Јапонија и во сè поголе-
ма мера, Русија – стануваат и остануваат конкурентни.

Тоа особено важи за Соединетите Американски Држави. 
Единственото аспект во кој Америка може да има 
одредена конкурентска предност е образованието. Во 
американскиот образовен систем можеби би можело 
уште многу работи да се посакаат, но тој е далеку 
подостапен и поорганизиран од оној што можат да 
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си го дозволат сиромашните општества. Бидејќи 
образованието е најскапо познато капитално вложување. 
Докторат од областа на природните науки вреди од 
100.000 до 200.000 долари вложен општествен капитал. 
Дури и образованието на младите, кои завршуваат 
колеџ без никакви стручни квалификации, претставува 
вложување на 50.000 долари или повеќе. А тоа можат да 
си го дозволат само многу богатите општества.

Кој е раководител?

Секој умствен работник во современите организа-
ции е раководител или “извршител” доколку, врз основа 
на својата позиција или знаење, ја сноси одговорноста 
за одреден придонес, кој материјално влијае врз спо-
собноста на таа организација да функционира и да по-
стигнува резултати. Тоа може да биде една способност 
на компанијата да создаде нов производ или да оствари 
поголем удел на одреден пазар. Може да биде способно-
ста на болницата да им понуди нега на своите пациенти 
и така натаму. Таква личност мора да донесува одлуки, 
не може само да извршува налози. Мора да преземе од-
говорност за својот придонес. И се претпоставува дека 
таа личност врз основа на знаењето е повешта од другите 
за донесување на вистински одлуки. Таквите личности 
може да се надгласаат, да се суспендираат или да се от-
пуштат. Но, сè додека има работа, цели, стандарди и при-
донес, тие личности се надлежни.

Повеќето раководители се стручни и креативни из-
вршители на работата, иако не сите. Но многумина што 
се наоѓаат надвор од раководствените редови во совреме-
ното општество стануваат одговорни “извршни раководи-


