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Приближно една година откако излезе од печат мојата 
книга од 1985 година, Границите на менаџментот, јас го до-
бив следново писмо: „Јас сум главен извршен раководител 
(CEO) на сè уште прилично мала, но брзорастечка компанија, 
специјализирана за хемија. Во текот на секој викенд, се оби-
дувам да читам пет или шест од вашите поглавја, а истото го 
барам и од моите колеги со повисок ранг. Кога ќе завршам со 
читање на едно од поглавје, си го поставувам себеси следново 
прашање: ’Што значи ова поглавје за мене, како за деловен 
раководител од повисок ранг? Што значи истото тоа поглавје 
за моите колеги во менаџментскиот тим? Што значи за мојата 
компанија? Какво дејствие имплицира тоа поглавје  за мене, 
за менаџментскиот тим, за компанијата? Какви можности 
идентификува за нас? На какви промени може да ни посочи 
во целите, стратегиите, практиките, структурата?’ Потоа дис-
кутираме за нашите поединечни одговори на еден од нашите 
менаџментски состаноци. А шест месеци подоцна, ние по-
вторно дискутираме за истите одговори, за да видиме какви 
дејствија навистина сме ставиле во погон и како функционира-
ле истите тие дејствија, но и какви дејствија требало да презе-
меме и сè уште би можеле да ги преземеме. Се разбира, добар 
дел од вашите поглавја не се однесуваат директно на нас; тие 
водат кон осознавање и кон согледување, а не кон дејствување. 
Но добар дел од поглавјата, повторно и повторно, нè стимули-

ПРЕДГОВОР
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раат да сториме нешто или да престанеме да правиме некои 
нешта. А најскапоцените се оние поглавја кои ме поттикнуваат 
да кажам: ’Се разбира, јас секогаш сум го знаел ова. Зошто не 
сум дејствувал според него?’“

Поглавјата во оваа книга покриваат широк распон од теми 
и тие беа напишани во текот на петгодишен период. Одделни-
те поглавја не беа „планирани“ да пополнат некаков простор 
во еден нацрт скициран пред пет години. Но секое поглавје 
со сигурност беше осмислено уште од самиот почеток заради 
разгледување на една од димензиите во светот на извршни-
те раководители: економијата и економските науки; луѓето; 
менаџментот; организација  како надвор, така и внатре во 
определениот претприемнички потфат на извршните раково-
дители.

Како дополнување, секое поглавје уште од почетокот беше 
планирано да оствари две цели. Едната цел: да им објасни на 
извршните раководители, задлабочени во барањата на нивните 
задачи и претприемнички потфати, да го осознаат и да го согле-
даат рапидно променливиот свет во кој работат и создаваат ре-
зултати. Другата цел беше нивно поттикнување и стимулирање 
на акција и обезбедување алатки за ефективна акција.

Сè додека можам да се сетам, светот на извршните раково-
дители беше турбулентен свет  јас започнав да работам пред 
падот на берзата во 1929 година! Со сигурност, таквиот свет 
секогаш беше турбулентен, но никогаш толку колку во некол-
куте претходни години  или во годините кои непосредно ни 
претстојат. На пример, пред само неколку години, ние бевме 
загрижени поради инфлација и подемот на секакви видови 
нови финансиски суперсили: глобални банки, наднационални 
брокерски куќи, кралеви на ризични обврзници, тајкуни кои 
преземаа компании и слично. Се разбира, инфлацијата сè уште 
претставува опасност  и ќе остане опасност, сè додека владите 
создаваат големи дефицити. Но, повеќе е веројатно дека из-
вршните раководители во 1990тите ќе бидат загрижени пора-
ди финансиска оскудност и кредитни непријатности  односно, 
типичните симптоми на дефлацијата. Насекаде, монетарните 
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џинови од вчерашниот свет се наоѓаат во целосно повлекување 
и се заглавени во скандали. Меѓународната економија од 1992 
година речиси нема никаква сличност и со економијата од 1980 
и 1981 година (кога Јапонија сè уште имаше трговски дефицит, 
Европската Економска Заедница сè уште беше ветување за мед 
и млеко, а позајмувањето милијарди на бразилски генерали 
сè уште изгледаше како навистина конзервативно нешто што 
требаше да биде сторено). Значи, секое поглавје од оваа книга 
се обидува да создаде осознавање за претстојните промени и 
за нивното значење во однос на економијата, луѓето, пазарите, 
менаџментот, организацијата. Секое од овие поглавја се оби-
дува да го создаде осознавањето на потребите на извршните 
раководители, заради менаџирање со утрешнината, а не со 
вчерашноста.

Но, секое поглавје уште од почетокот беше осмислено и 
за поттикнување акција  за идентификување нови можности; 
за посочување области каде промени  во процеси и во произ-
води, во политики, пазари и во структура  можеби ќе бидат 
потребни; каде и што треба да се стори, а каде и што да не биде 
сторено.

Петте години во кои беа напишани поглавјата од оваа 
книга, беа години на нагли политички промени без преседан. 
Временски првото поглавје од оваа книга беше напишано во 
1986 година; во текот на истата недела, јас ја напишав првата 
скица на она што беше објавено  во почетокот на зимата од 
1989 година  како Поглавје 4 во мојата книга Новите реал-
ности, под наслов „Кога Руското царство е заминато“  еден 
есеј во кој го предвидов неизбежниот неуспех на економските 
политики на господин Горбачов, подеднакво неизбежниот ко-
лапс на комунизмот и распаѓањето на Советскиот Сојуз. Но, 
поглавјето кое го напишав во текот на таа недела за оваа книга 

 тоа е Поглавјето 22  го носи насловот „Како да менаџирате 
со шефот”. Најнеодамнешното напишано поглавје од оваа 
книга, Поглавјето 24, беше завршено точно пет години по-
доцна, во Август 1991 година, во неделата откако не успеа 
пучот на тврдокорните комунисти против господинот Горба-
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чов. Меѓутоа, неговиот наслов е „Новите јапонски деловни 
стратегии”. Со други зборови, оваа книга се фокусира кон из-
вршните раководители, во нивните организации и во нивната 
работа. Нејзиното мото е „Шоуто мора да продолжи“  а „шоу-
то“ на менаџментот е ефективна акција за добивање резулта-
ти. Нудењето помош на извршните раководители, со цел да 
дејствуваат и да создаваат резултати, нудењето помош заради 
нивниот учинок  во турбулентни, опасни, мошне променливи 
економии, општества и технологии  токму тоа е целта, наме-
рата и мисијата на оваа книга.

 Питер Ф. Дракер
Клермонт, Калифорнија

на Денот на благодарноста, 1991
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П: Вие имате напишано дека денес постои длабоко чув-
ство на нереалност во однос на политиката и на економијата. 
Што сакате да кажете со тоа?

о: Најголемиот дел од она што го претпоставуваме на 
аксиомски начин, повеќе не се вклопува во нашата реалност, 
оставајќи некаква надреална атмосфера во нашата работа и во 
нашите животи. Се чини дека светот стана раздвоен на низа од 
медиумски настани, кои изгледаат или поголеми од реалноста, 
или целосно безоблични. Ова особено важи во политичкиот 
живот, каде имаме влезено во terra incognita.

Причината за сегашната конфузија е следнава: во некоја 
точка помеѓу 1965 и 1973 година, ние ја поминавме „големата 
вододелница“ кон наредното столетие, оставајќи ги назад на-
челата, посветеноста и регулирањето кои ја обликуваа полити-
ката еден или два века претходно. На најдлабокото рамниште, 
Просветителската вера во напредокот со помош на колективно 
дејствување  „спасение понудено од општеството“, што беше 
доминантна сила во политиката уште од 18 столетие  беше 
подробно уништена. Американски демократи со потекло од 
Величественото општество повеќе не се вистински верници 
и, ниту номиналниот социјалист Франсоа Митеран, дури ниту 
Михаил Горбачов, повеќе не се заложуваат за таквата верба. 

ИНтЕРВју:
БЕЛЕШКИ ЗА ПОСТ-БИЗНИС 
ОПШТЕСТВОТО
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При подемот на западни идеи, особено марксизмот, како до-
минантни во светот, западната супериорност во машини, пари 
и оружје веројатно беше помалку важна отколку ветувањето за 
спасение понудено од општеството. Тоа сега е минато.

Па сепак, единствената неидеолошка спротивставена сила 
на политичка интеграција  политиката со блокови на инте-
рес  е конечно истрошена. Бевме сведоци на починувањето на 
Џим Рајт, фракционерската криза и колапсот за Либерално де-
мократската партија во Јапонија и на несигурните политички 
коалиции на европското економско сидро, Германија.

Последната таква вододелница стапи на сцена еден век 
претходно, во 1873 година. Тоа столетие на либерализам, во 
кое доминантното политичко начело беше laissez-faire, започ-
на во 1776 година со книгата на Адам Смит, Богатството на 
нациите, и заврши со очекуваниот пад на Виенската берза 
и краткотрајната паника во Париз, Лондон, Франкфурт и во 
Њујорк во 1873 година. Иако економијата на западниот свет 
закрепна по 18 месеци, политиката  која почна да бара сигур-
ност, безбедност и заштита од наглите пресврти поврзани со 
Индустриската револуција  беше засекогаш изменета.

Во десетте години по падот на Виенската берза, германски-
от канцелар Ото Фон Бизмарк го воведе националното здрав-
ствено осигурување и задолжителното пензиско осигурување. 
Во рок од 20 години, марксистичките социјалисти станаа 
најголемата политичка партија во секоја од поголемите земји 
во континентална Европа. Во САД, 1880тите години доведоа 
до поместување од непопречуваниот пазар до Меѓудржавната 
Комисија за Трговија заради регулирање на железничките 
пруги, законите против трустови и првите државни закони за 
регулирање на хартиите од вредност. 1880тите години доведоа 
и до првото препознатливо „антибизнис“ движење во САД, по-
пулистите, и нивното успешно „социјализирање“ на локалната 
компанија за производство на енергија во Линколн, Небраска 

 вториот град во светот што го стори тоа, после Виена.
Уследувајќи после овие рани настани, широко распростра-

нета стана „прогресивната“ кауза на владината контрола врз 
економијата и врз насочувањето на општеството. Големата по-
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литичка дебата во претходното столетие не се водеше околу 
„државата на благосостојбата”. Наместо тоа, дебатата се воде-
ше околу неограничената моќ на владата, како што видовме во 
случајот со Хитлер, Сталин и Мао, наспроти демократските 
и законските ограничувања на моќта на државата, коишто ги 
видовме во САД, Јапонија и во послевоената Европа.

Периодот од 1968 до 1973 година е „вододелница“ која 
целосно можеме да ја споредиме со 1873 година. Додека 1873 
година го означи крајот на laissez-faire, 1973 година го означи 
крајот на епохата во која владата беше „прогресивна“ причина, 
инструментот што ги олицетворуваше принципите на Просве-
тителството. „Нафтениот шок“, несигурниот долар и студент-
ските бунтови ширум западниот свет, нè отфрлија од столетие-
то во коешто живеевме.

Со сигурност, сè уште постојат слоганите за државата на 
благосостојбата, но тие не обезбедуваат насока за дејствување 
или мотивациска сила. Тие се сето она што преостанува, исто 
како и насмевката на Чесирската Мачка, кога сè друго е за-
минато.

П: После турбулентноста на „креативната деструкција„ која 
ја проследуваше Индустриската револуција, цел збир од меха-
низми  со чија помош државата го апсорбираше социјалниот 
ризик  беа ставени во погон. Додека растеше улогата на вла-
дата како осигурителен механизам против социјалниот ри-
зик, таа почна да биде гледана како попречување на новиот 
бран од иновации, „претприемничкиот изблик“ поврзан со 
биоинженерингот и со Информатичките револуции, како и со 
интернационализирањето на економијата.

Дали штотуку го завршивме долгиот тренд кон култура на 
безбедност, која сега е отфрлена во полза на некаква култура 
на ризик? Дали тоа е заедничката нишка која ја проткајува епо-
хата по 1973 година, епохата на Реган  Тачер  Горбачов?

о: Најпрво, ајде јасно да ставиме до знаење дека владата 
сè уште расте. Роналд Реган го зголеми обемот на федералниот 
буџет, повеќе одошто било кој негов претходник. А, додека го 
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отфрливме регулирањето во авионскиот превоз, ние едновре-
мено направивме да биде задолжително тестирањето на лекар-
ствата. Тестирањето лекарства е далеку повеќе интервенцио-
нистичко отколку регулирањето на авионскиот превоз. Тешко 
дека станува збор за „свенување“ на државата.

Ризикот и безбедноста не се спротивставени нешта, туку се 
паралелни. На крајот на краиштата, социјалното осигурување 
е иновација од индустрискиот „претприемнички изблик“ во 19 
век. Таквото осигурување беше создадено токму поради голе-
миот напластен ризик. И, јас сум сигурен дека нови форми на 
сигурност ќе бидат создадени заради справувањето со ризици-
те присутни во тековниот претприемнички период.

Какви може да бидат новите форми на сигурност? Еден 
од одговорите, како резултат од сегашните економски нагли 
промени, за мене е најважниот напредок во доцниот 20 век: 
појавата на работните места како сопственичко право. Во овие 
последни години, видовме наплив од судски одлуки коишто 
остро го ограничуваат традиционалното право на работодава-
чот да отпушта работници по своја волја, дури и ако не е пот-
пишан договор со работниците.

Сега, ризикот од менувањето на работните места значи 
губење на сигурноста понудена од позицијата, која некоја 
личност ја достигнала откако работела 22 години во General 
Electric. Ако оваа личност работела како раководен инженер, 
таа го знаела следново: доколку вчера создала парни турби-
ни, тогаш сигурно и во наредните денови ќе го направела ис-
тото. И го знаела и следново: кога General Electric контролира-
ше 45 проценти од пазарот, таа личност не морала да работи 
премногу напорно за да остане на работната позиција. За таа 
личност секогаш би имало работа и наредни зголемувања на 
платата. Сега, таа личност знае дека General Electric може 
целосно да прекине со бизнисот со парни турбини, во било 
кое време. Некоја млада личност за која никогаш не слушнал 
може во иднина да измисли некаква направа која ќе ја уки-
не 45процентната контрола врз пазарот од страна на General 
Electric.
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Тоа е нешто застрашувачко за ваквиот вработен. Експлоди-
рале неговите илузии за сигурност. Тој сметал дека поседува 
право врз работното место, а својата работна позиција ја согле-
дувал како природен закон. Па затоа подигнува обвинение за-
ради задржување на работното место, барајќи негово повторно 
дефинирање како негова „сопственост”.

Во човековата историја, ништо друго немало поголемо 
влијание отколку повторното дефинирање на имотните пра-
ва. Тоа е темелен аспект при трансформирањето на опште-
ствените поредоци. При преминувањето од laissezfaire кон 
државата на благосостојбата, значајната сопственост станало 
комерцијалното богатство создадено од трговците; повеќе не 
станувало збор за земјиште.

Повторното дефинирање на работното место како сопстве-
ничко право, во голема мера е реакција на денешниот голем 
наплив од претприемништвото.

П: Во постојано иновативното „општество на знаење“, ка-
рактеризирано со економска нестабилност, дали едуцираноста 
едновремено е механизам за подвижност и за сигурност, нека-
ков вид подвижна сигурност која овозможува движење помеѓу 
различни кариери и различни организации?

о: Правилниот вид образование е нова форма за сигур-
ност. Меѓутоа, нашите училишта допрва треба да го прифатат 
фактот дека во „општеството на знаењето“, поголемиот дел од 
луѓето заработуваат за живот како вработени. Тие работат во 
организација во која треба да бидат ефективни. Па сепак, ова 
е во целосна спротивност со претпоставките на нашиот обра-
зовен систем.

„Општеството на знаењето“ е општество на големи орга-
низации  владини и деловни  кои мораат да се потпираат врз 
протокот на информациите. Во овој смисол, сите напредни 
општества од западниот свет станаа „постбизнис“ општества. 
Бизнисот повеќе не е главната авенија за напредувањето во 
општеството. Можностите во однос на кариерата сè повеќе ја 
нагласуваат потребата од универзитетска диплома. Центарот 
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на гравитацијата се помести кон едуцираниот работник. Па 
сепак, ниту една образовна институција  дури ни факултети-
те за менаџмент  не се обидува да ги опреми студентите со 
елементарните вештини кои би ги направиле ефективни како 
припадници на некоја организација: способноста за говорно 
и пишано презентирање идеи; способноста за работа со луѓе; 
способноста за обликување и насочување на сопствената рабо-
та, на придонесувањето и на кариерата. „Едуцираната личност“ 
треба да биде новиот архетип во постбизнис општеството.

П: Какви нови економски реалности придонесоа нашето 
економско размислување да стане старомодно?

о: Постои нова конфигурација во денешниот економски 
живот, која ги збунува сите стари аналитички категории.

За првпат, економијата на сировите материјали стана раз-
двоена од индустриската економија. Во некомунистичкиот 
свет  барем што се однесува до него  економијата на сировите 
материјали стана маргинална.

Речиси една деценија претходно, економијата на сирови-
те материјали беше во длабоко опаѓање, но индустриските 
економии сепак доживуваат подем. Во сите поранешни де-
ловни циклуси, рецесијата во однос на храната и на сировите 
материјали беше проследена, во рок од 18 месеци, со криза во 
индустриската економија. Но не и овојпат.

Мислам дека постојат неколку поврзани причини за ваквото 
раздвојување. Ширум светот постои вишок од земјоделски про-
изводи, произлезен од енормната експанзија на земјоделското 
производство во земјите во развој. Иако таа презаситеност 
беше причина доходот на фармерите во САД, на пример, да 
опадне за две третини во некои региони помеѓу 1984 и 1987 
година, тоа доведе до мал ефект во севкупната потрошувач-
ка моќ во економијата, бидејќи фармерската популација сега е 
незначително мала.

Исто толку битно, индустриските производи содржат да-
леку помалку сирови материјали отколку што порано беше 
случај. На пример, во 1920тите, сировите материјали и 
енергијата сочинуваа 60 проценти од трошоците за клучниот 


