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СОВРШЕН ЛИДЕР 

 
Ендру првенствено завршил економски факултет, а 

подоцна работел како новинар за бизнис во The Observer. 
Поминал многу години како повисок менаџер во јавниот 
сектор пред да ја отвори партнерската фирма Maynard Leigh 
со неговиот колега и директор, Мајкл Мејнард. Тој е автор 
на голем број книги и статии за менаџмент и промени, 
тимска работа, лидерство и презентации, од кои многу се 
преведени насекаде низ светот. Тој е советник на компании 
во врска со разни развојни програми за менаџмент, посебно 
во областа на тимови, лидерство, комуникација, презента-
ција и тренерство. Работи како тренер на повисоки менаџе-
ри и им помага на врвните тимови во спроведувањето на 
сериозни промени. Тој го изработи лидерскиот профил врз 
основа на 7И кој се користи од страна на многу компании 
за преглед на влијанието на лидерите и за подобрување на 
работата. 

Мајкл Мејнард одржувал курсеви за бизнис и менаџмент 
насекаде низ светот, специјализирал во областа на креатив-
носта, лидерство, тимови, вештини за изразување и комуни-
кација. Работел како професионален актер и презентер 
скоро 20 години - настапувал во театри насекаде низ земјата 
и станал познато лице на ТВ. Пионер во користењето на 
театарски техники во образованието и последователно во 
бизнисот, пишувал сценарија за радио и ТВ (вклучувајќи и 
за Не вестите во девет часот) и направил многу филмови 
за обука. Тој е признат јавен говорник кој редовно презен-
тира или води сесии на големи конференции насекаде низ 
Европа. Редовно работи со компании советувајќи ги по 
прашања поврзани со развојот на луѓето, посебно околу 
промената на културата и лидерство. 
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Ендру Ли и Мајкл Мејнард ја водат партнерската фирма 
Maynard Leigh, за услуги за развој на менаџментот и 
консултантски услуги. Нивни клиенти се многу големи 
организации, вклучувајќи ги Vodafone, Aviva, Hewlett-
Packard, Campbells, Берзата за хартии од вредност и 
Financial Times.  
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ВОВЕД 

На половината од музичкото дело што го диригираше, 
диригентот Андре Превин го напушти подиумот. Без 
оваа раководна личност, публиката очекуваше оркеста-
рот да се распадне. Наместо тоа, тие продолжија да 
свират прекрасно, завршувајќи го делото со страст. 

Превин сакаше да каже нешто. Ако неговата улога не 
беше да го диктира секое движење на музичарите, тогаш 
што всушност би била? Сигурно тој не беше таму само 
да „управува“ со ситуацијата, или само да го следи 
темпото. Неговата вистинска улога беше да даде насока 
- основната цел на лидерството.  

Досега веќе сигурно знаеме што е потребно за да се 
биде ефективен лидер? Ниту дел од тоа! И покрај 
бескрајните истражувања и книги за лидерството кои 
датираат дури и од пред Макијавели, не постои консен-
зус за тоа како да се научи или да се задржи лидерството. 

 
Според тоа имаме барем еден веродостоен факт: 
 

• Ги препознаваме лидерите откако ќе направат одре-
дени дела. Имаме тенденција да кажеме, откако ќе се 
случат настаните – „тоа беше лидерство“. 
 
Така, можете да се чувствувате охрабрени. Го спозна-

ваме лидерството само кога ќе го искусиме. Неговото 
дефинирање или опишување само покренува бескрајни 
дебати околу значењето.  

Во наједноставна форма, лидерството се однесува на 
постигнување на работите со помош на други луѓе, па 
токму поради тоа во Совршен лидер ние сме наклонети 
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попрво да зборуваме за поддржувачи отколку за следбе-
ници. 

Во најсложена форма, лидерството опишува однесу-
вање што може да се очекува да произлезе од само 
неколкумина ретки од нас. 

  
• Лидерството претставува врска помеѓу личноста што 

води и оние што ги води. 
 
Совршен лидер е во врска со вашата способност да 

изградите таква врска и да разберете што помага таа да 
се создаде. 

ПРОВЕРКА НА СТВАРНОСТА 

Изгледа дека нема вистинска врска помеѓу длабочи-
ната на вашето искуство и вашиот краен успех како 
лидер. Луѓето со огромно искуство сепак можат да бидат 
лоши лидери, додека пак еден нововработен може да 
покаже неочекувано лидерство уште на самиот почеток. 

Едно од најдеталните испитувања спроведено од Џим 
Колинс во Good to Great (Random House, 2001) во многу 
успешни организации, откри многу значајна нова слика 
на лидерството на високо ниво. Овие луѓе се склони да 
претставуваат интересна мешавина. 

 
• Скромни но своеглави 
• Понизни но бестрашни 
 
За разлика од сликата „јас во центарот“ што ја имаме 

за лидерите во очите на јавноста, стварноста е тоа дека 
најуспешните бизнис лидери неволно зборуваат за 
самите себе. Не дека се тие навистина срамежливи моми, 
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туку едноставно тие се фокусирани на нивната врска со 
другите, а не со самите себе. 

Друг критичен заклучок во врска со успешните 
лидери е дека нивниот прв приоритет, далеку од тоа да 
создадат ,,визија” или ,,цел” е всушност попрозаичен и 
се однесува на тоа да ги соберат вистинските луѓе околу 
нив. Ова исто така значи и отстранување на погрешните 
луѓе од патот. 

Дали само кога лидерот на високо ниво ги има 
вистинските луѓе ,,качени во автобусот” вниманието се 
пренасочува кон тоа ,,каде ќе го возиме”?  

КОЛКУ СОВРШЕН? 

Дали постои токму такво нешто како совршен лидер 
или дури совршено лидерство? 

 
Нема совршени лидери, освен ако не ги сметате сите 

покојни. Ниту пак тоа дека си лидер, веднаш те прави 
совршен. Некако дури и неефективните лидери можат да 
успеат да опстанат. 

Што ќе ви биде потребно за да успеете? Најмалку три 
важни заклучоци ќе влијаат на вашите изгледи: 

 
• Дека лидерите се создаваат, а не се раѓаат 
• Дека ви се потребни другите луѓе за да бидете лидер 
• Дека нема потреба да бидете совршени 

 
Лидерството започнува овде! Не е важно дали веќе 

сте во формална лидерска улога или не. Луѓе без никакво 
претходно искуство честопати почнуваат да се однесу-
ваат како лидери и последователно доживуваат успех. 
Годишно илјадници луѓе ги учат и започнуваат да ги 
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спроведуваат во пракса основите на лидерството. Вие 
можете да го сторите истото. 

Можете да практикувате лидерство насекаде - во 
тимот, дома, во здруженија на родители/наставници, во 
хоби група, во вашето семејство. 

Каде и да има работа што треба да се заврши, можете 
да се потпрете на вашата природна креативна енергија за 
да почнете да практикувате лидерство. 

 
,,Ако еден човек е повикан да биде метач на улици, тој 

треба да ги мете улиците како што Микеланџело 
цртал, или Бетовен компонирал музика, или како што 
Шекспир пишувал поезија. Тој треба да ги мете улиците 
толку добро што сите жители на небото и земјата ќе 
застанат и ќе речат ’овде живееше еден голем метач 
на улици, кој добро си ја вршеше својата работа’“.  

Мартин Лутер Кинг 

КАКОВ ВИД ЛИДЕРСТВО? 

Во нашата работа во организациите генерално иден-
тификуваме два вида на лидерство: 

 
• Лидерство што овозможува 
• Лидерство што инспирира 
 
Првото главно е она што менаџерите го прават преку 

поддржување, потпомагање и мотивирање на луѓето 
околу нив. Овој вид на лидерство е спротивно од коман-
дување и контролата. Тоа е во врска со ослободување на 
потенцијалот на луѓето и извлекувањето на најдоброто 
од нив. Не бара, на пример, многу стратегиско размислу-
вање или други аспекти на лидерството на повисоко 
ниво. 
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,,Мојата генерација порасна во свет исполнет со 

хиерархија. Ние сме навикнати да имаме контрола. 
Навикнати да седиме на врвот и да ги поставуваме 
насоките со мал отпор. Тоа едноставно повеќе не е 
можно. Младите луѓе нема да го толерираат. Ниту пак 
ќе го толерира пазарот. Јас работев напорно за да ја 
дефинирам мојата сопствена улога како лидер. Поминав 
30 години на обука за работа која веќе не постои. Морав 
брзо да се адаптирам“.  

Дарк Џегер - тогашен претседател и главен извршен 
директор на Procter & Gamble  

 
Ако веќе се наоѓате на врвот на вашата организација, 

најверојатно ја гледате смислата на тоа лично да 
прифатите стил што овозможува, бидејќи знаете дека тој 
генерално дава резултати. Сепак, ваквиот стил идеално 
им одговара на менаџерите на средно и пониско ниво. 
Нивниот вид на лидерство главно се фокусира на опера-
тивни прашања, извлекување на најдобрата изведба од 
извештаите и од другите луѓе коишто не се директно 
одговорни пред нив. 

Ваквото лидерство ретко се заснова на формален 
авторитет или хиерархиска позиција. Наместо тоа, тоа 
користи вклучување, консултации, промовирање креа-
тивност, размена на информации и менторство. Луѓето 
добиваат водство и стимулации за да ја дадат својата 
најдобра изведба. Лидерите поминуваат значително вре-
ме охрабрувајќи и овозможувајќи групно однесување. На 
пример, виртуелните тимови радикално влијаат на 
улогата на лидерот на тимот. Со членовите на тимот 
можеби распространети низ целата планета и можеби и 
дури и без директни извештаи, лидерот мора целосно да 
се потпре на стил на посредување што го почитува 
индивидуалниот придонес. 
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ИНСПИРАТИВЕН 

Инспиративните лидери се посебни бидејќи, помеѓу 
многуте нивни други квалитети, тие знаат како да 
остварат контакт со поединци. 

Инспиративното лидерство некогаш значеше „силно 
лидерство“ поврзано со моќна харизма. Луѓето очекуваа 
лидерите неизбришливо да ја наметнат својата личност 
на целокупната организација. Роберт Хорсон како главен 
извршен директор на BP, го направи тоа и поседуваше и 
многу драгоцени лични вредности, но сепак тој беше 
доживуван како човек кој е арогантен и се возвишува 
себеси. Па, BP го отпуштија. 

Работевме кратко со добро позната британска приват-
на пиварница во внатрешноста каде личноста на МД 
беше несомнено втисната на целата компанија. Пробле-
мот беше во тоа што тој предизвикуваше страв, делуваше 
неконзистентно и ја уништуваше подготвеноста на 
луѓето да придонесуваат за компанијата или да бидат 
креативни. 

Инспиративните лидери се поинакви. Тие инспири-
раат преку комбинација на однесувања што не можат 
едноставно да се сведат на уреден збир на правила. Она 
што го нудиме во Совршен лидер се практични совети 
кои ќе ви помогнат да го усовршите вашето лидерство, 
дури иако можеби никогаш нема да станете токму 
совршени. 

Од нашата работа со стотици тимови и многу лидери, 
заклучивме дека оние што се инспиративни лидери се 
наклонети да бидат исклучително ефективни во седумте 
И: 

 
1. Интуиција 
2. Иницијатива 
3. Инспирација 
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4. Инволвираност 
5. Импровизација 
6. Индивидуалност 
7. Имплементација  

 
Тие го издржаа тестот на времето. Прашајте кој било 

ефективен лидер како го прави тоа, и тој или таа веднаш 
ќе почне на некој начин да упатува на едно или повеќе 
од овие И, иако не неопходно, користејќи ја истата 
терминологија.  

Седумте И се корисен начин за запаметување на 
основните принципи на инспиративното лидерство. Тие 
исто така го истакнуваат можеби најмоќниот елемент на 
ефективното лидерство:  

 
• Способноста да се види што е потребно 
 
Во работењето со лидерите ние често ги покануваме 

да се оценат самите себеси според овие области на 
инспиративното лидерство. Потоа тие бараат некои од 
нивните поддржувачи да кажат како тие го доживуваат 
нивното конкретно лидерство. Одговорите се често 
изненадувачки, и понекогаш и речиси непријатни: 

Овде на пример е профил според 7И: 
Во овој пример, лидерот имаше тенденција да се 

оценува самиот себеси многу повисоко отколку со 
бодовите што му беа дадени од поддржувачите. 

Успешните лидери имаат заедничка желба да се 
развиваат себеси и овој вид на информација може да 
биде корисна во утврдувањето на областите за промени 
и избирањето на приоритети за личен развој. 

За да направите ваш 7И профил на лидерство посетете 
ја страницата: 

http://www.maynardleigh.co.uk/inter_sect.shtml. 
Ова е бесплатна услуга. 
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ХАРИЗМА 

Дури и денес кога луѓето зборуваат за инспиративно 
лидерство, тие сè уште претежно мислат на харизма. Го 
гледаме ова во поединечни лидери кои бараат публи-
цитет, како Ричард Бренсон од Virgin, или во бескрајното 
ласкање на моќните личности како Лорд Браун, високо 
ценетиот извршен директор на BP, или пак во 
вчудовиденото почитување на победниците во почетна 
фаза на бизнисот како лидерите на Lastminute.com.  

Она што истражувањето на Џим Колинс (Good to 
Great) неспорно го потврди, е тоа дека харизмата многу 
ретко е одлучувачки фактор во она што го прави еден 
лидер навистина ефективен и инспиративен лидер. 

 
,,Харизмата станува пораз на лидерите, бидејќи ги 

прави нефлексибилни и убедени во својата сопствена 
непогрешливост како и неспособни да се променат“. 

Питер Дракер 
 
Да се биде инспиративен лидер некогаш значеше дека 

лидерот сам го врши инспирирањето, утврдувајќи ја 
агендата за работата на сите останати. Инспиративното 
лидерство од новиот стил е посложено.  

Наместо ова, тоа промовира визија, посветено е на 
прокламирање и следење на основните вредности и обез-
бедува инспиративни примери на однесување и комуни-
кација за идните поддржувачи. Таквото лидерство го 
формира патот за да можат останатите да го следат. 

ПОДДРЖУВАЧИ 

Вие никогаш не сте лидер во изолација. Не дека се 
смета само она што го правите, како се однесувате, какви 
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наредби давате. Исто така е важно и како другите ќе 
изберат да ви одговорат. Не е чудно што кинескиот 
филозоф Лао Це советувал: „За да ги водиш луѓето, оди 
зад нив“.  

Еден актер на сцена во улога на крал изгледа кралски 
само поради тоа што другите актери се подготвени да се 
однесуваат кон него како да е крал. Колку и да има 
кралско однесување, трикот нема да успее. Другите луѓе 
мораат да реагираат на личноста како на нивни лидер. 
Ова подеднакво се однесува и на вас. 

Сите, вклучувајќи ве и вас, се потенцијални лидери, 
иако не неопходно постојано. Кога ќе предложите опре-
делена идеја на работа, вие „го преземате водството“, 
иако за кратко. Кога ќе речете ,,Јас ќе го направам тоа“ 
како одговор на нешто што треба да се направи, вие исто 
така ,,водите“. 

Неформалното лидерство засновано попрво на одне-
сување отколку на формална улога се движи наоколу, во 
група на луѓе, посебно во висококреативни ситуации 
каде што брзо се разменуваат идеи и енергија. Во 
денешно време организациите се посвесни за вредноста 
на неформалното лидерство и многу од нив силно се 
трудат да го поттикнуваат. 

Бидејќи да се биде лидер зависи од другите и лидерот 
никогаш не е во изолација, постојат некои важни состој-
ки што го прават лидерството возможно: 

 
Личноста ... ситуацијата ...времето ... другите луѓе 
 
Можете да влијаете на сите нив до одредена мера. 
Луѓето кои ви овозможуваат да водите понекогаш се 

опишуваат донекаде омаловажувачки како „следбени-
ци“. Но, ова сугерира пасивност, и го потценува фактот 
колку вие зависите од овие луѓе. Тие се повеќе како 
поддржувачи, или дури и избирачи. 
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За да водите, не треба да сте совршени. Нашата 
тенденција да ги идеализираме лидерите произлегува од 
нашиот природен начин на компресирање на таканарече-
ните величествени луѓе во еден единствен силен квали-
тет: стратегијата на Нелсон, истрајноста на Ганди, визи-
јата на Лутер Кинг, посветеноста на Флоренс Најтингејл, 
решителноста на Панкурст, ораторството на Черчил, 
простувањето на Мандела, сочувството на Мајка Тереза. 

Без такви квалитети можеби вие никогаш нема да 
можете да бидете лидер? Историјата покажува дека не е 
така. Дури и големите лидери имаат маани и не се 
совршени. Нивната вештина е во тоа што прават да се 
завршат работите и покрај нивните ограничувања, често 
и на целосно неочекувани начини. 

ДОПАДЛИВОСТ 

Истражување на мислењата за Мојсеј би покажало 
дека неговата визија и железна решителност биле 
омразени од многумина од неговиот народ, но сепак тие 
го следеле на патот низ пустината до другата страна. 
Според тоа, не треба да бидете целосно допадливи за да 
успеете како лидер. Само неколку ефективни лидери 
очекуваат да им се допаѓаат на сите. 

Навистина, преземањето на водството може да ве 
направи потполно непопуларни. За луѓе како Алан 
Шугар од Amstrad, или Руперт Мурдок, баронот на 
медиумите, на пример, тешко може да се рече дека се 
популарни личности, дури и помеѓу многумина од нив-
ните вработени. Сепак, тие несомнено водат. Меѓутоа, 
тие најверојатно водат и покрај нивниот тежок карактер 
или стил, отколку поради тоа. Никогаш не е утврдено 
дали како лидер е подобро да ве сакаат или да се плашат 
од вас. 
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ИНТЕГРИТЕТ 

Цезар Борџија ја реформирал неговата земја, обнову-
вајќи го редот и послушноста. Хитлер изградил патишта 
низ целата држава и ја привел кон крај невработеноста. 
И двајцата деспоти биле сурови, харизматични и не 
успеале да ја испочитуваат разликата помеѓу целите и 
средствата. На крајот, и двајцата се покажале како 
неуспешни. 

Лидерството може да се смета за неморално, едвај да 
постои или пак да не постои. Меѓутоа, лидерството кое 
не придонесува за среќата на луѓето, или коешто на 
крајот се покажува како неуспешно поради неговите 
деструктивни тенденции, не е во фокусот на Совршен 
лидер. Ние се фокусираме на лидерство кое конструк-
тивно придонесува за среќата на луѓето, заработувајќи 
широка почит, поседувајќи интегритет и истовремено 
постигнувајќи деловен успех. 

Вие ќе треба да го откриете вашиот сопствен уника-
тен начин на водство. Едноставното копирање на 
другите лидери и нивните личности има слаби изгледи 
да ве направи доволно посебни за да се здобиете со 
вистински поддржувачи. Да ги откриете вашите посебни 
лидерски способности значи да бидете подготвени 
постојано да учите и да растете како човечко суштество: 

 
Најдобрите лидери се познаваат самите себеси и 

знаат што сакаат. 
 

• Повеќето лидери се создадени, а не родени 
• Можете да научите да водите 
• Вие не сте лидер во изолација, мора да постојат луѓе 

кои ќе сакаат да ги водите - поддржувачи 
• Да бидете лидер значи дека можеби ќе бидете 

почитувани, но не и неопходно сакани 
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• Треба да го откриете вашиот сопствен уникатен 
начин на водење 

• Лидерите постојано учат, растат, се познаваат 
самите себеси и знаат што сакаат. 

ПРАКСА 

Малкумина лидери секогаш ги сфаќаат работите од 
првпат. Учите да водите преку постојано учење и 
прилагодување за да ја постигнете вашата визија. Дали 
сте подготвени постојано да учите и да си задавате многу 
пракса? Само со пробување на работите ќе можете да 
откриете што функционира за вас како лидери. Никогаш 
не можете да заклучите дека поради тоа што некој друг 
лидер усвоил некој начин на вршење на работите, 
автоматски тој ќе функционира и за вас. 

Најголемиот дел од работите ги учиме преку пракса, 
и лидерството не е различно. Барајте можност за практи-
кување на вашето лидерство во колку што е можно 
повеќе различни средини. Само преку пракса ќе постиг-
нете ниво на кое ќе водите инстиктивно, играјќи ја 
улогата без напор, скоро и без размислување. 

 
„Верувам дека учиме преку пракса. Без разлика дали 

тоа значи да се научи да се танцува со вежбање на 
танцувањето или да се научи да се живее со вежбање 
на живеењето, принципите се исти. Во дел од случаите 
тоа е изведба на утврден прецизен збир на акти, физич-
ки или интелектуални, од кои произлегува формата на 
постигнувањето, чувството на постоење, задоволство-
то на духот. Човекот постанува во некоја област 
атлет на Господ“. 

Марта Греам, танчерка и учителка  
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Праксата претставува еден од најважните начини 
преку кои стекнувате самодоверба како лидер. Така, како 
што музичарот ги вежба скалите, или актерот го вежба 
текстот, постојано вежбајте ги седумте И на лидерството. 

СТИЛ НА ЛИДЕРСТВО 

Каков стил на лидерство треба да усвоите? Можеби 
треба да бидете одлучни, автократски лидери кои не 
поднесуваат спротивставување, но вршат чудесни 
работи. Или можеби треба да бидете тивки, консулт-
ативни лидери кои никогаш не преземаат чекор без 
целосно да ги вклучат сите. 

Не постои ,,треба“. Сите лидери развиваат личен стил 
којшто е уникатен за самите нив и вие ќе треба да го 
направите тоа. Сепак, одредени трендови го прават 
потешко тоа да се биде еден вид на лидер наспрема друг, 
и исто така и има одредени докази дека поседувањето на 
само еден стил на лидерство е премногу ограничувачко. 
Вам ви е потребен цел репертоар на стилови коишто 
можете да ги применувате во различни околности. 

Начинот на кој се движат организациите во предвид-
ливата иднина укажува дека стариот стил на тип на лидер 
на „команда и контрола“ повеќе не е толку ефективен. 
Ова е од причина што хиерархијата ѝ отстапува место на 
идејата за „заедница“ на заеднички интереси и вклучени 
страни. 

Новиот стил на лидерство е во врска со олеснувачки, 
овластувачки врски со оние кои може да поддржуваат 
одреден лидер. Всушност, врската е повеќе заемно 
поддржувачка, отколку зависна и потчинета. Во продук-
тивната работа, ефективните лидери не се команданти и 
контролори, газди и крупни ѕверки. Тие се прислужници 
и поддржувачи, партнери и обезбедувачи. 


