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ЗБОР – ДВА ЗА . . .

Во декември 1994. година, јас со мојот изнајмен автомобил за-
станав пред куќата на Питер Дракер. Повторно ја проверив адре-
сата, зашто куќата не изгледаше прилично голема. Тоа беше убава 
куќа во соседството во близина на Колеџите Клермонт, опкружена 
со мали приградски куќи, со две мали Тојоти паркирани на приодот. 
Тоа ќе беше совршен, скромно сразмерен дом за некој професор 
од локалниот колеџ. Но, јас не барав некој професор од локалниот 
колеџ; јас го барав Питер Дракер – водечкиот основач на областа на 
менаџментот, највлијателниот менаџментски мислител во втората 
половина од дваесеттото столетие, основачот на Дипломското учи-
лиште по менаџмент „Питер Ф. Дракер“.

Но, адресата се совпаѓаше, па затоа полека се приближив до 
влезната врата и заѕвонив на ѕвончето. Почекав. Ништо не се случи. 
Па заѕвонив повторно. „Во ред, во ред, пристигам“, слушнав еден 
глас од внатрешноста на куќата. „Веќе не сум толку брз“. Гласот 
звучеше мрзоволно и очекував вратата да ја отвори некој незадо-
волник, но наместо тоа бев поздравен со грациозна насмевка што 
придонесе да почувствувам дека мојот домаќин беше навистина 
среќен што ме гледа, иако никогаш порано се немавме сретнато. 
„Господине Колинс. Толку ми е мило што ве запознавам“, ми рече 
Дракер, со ракување што срдечно ме покани преку прагот. „Ве мо-
лам, влезете внатре“.

Седнавме во дневната соба, а Дракер поставуваше прашања 
од својата омилена плетена фотелја, испитувајќи, навалувајќи, 
предизвикувајќи. Слободно ја даруваше својата мудрост, не барајќи 
ништо за возврат. Едноставно сакаше да даде придонес во мојот 
развој, токму во оној миг што беше стожерна етапа во мојата ка-
риера; бев на возраст од само 36 години, без никаква значител-
на репутација. Великодушноста на неговиот дух дава големо 
објаснување за неизмерното влијание на Дракер. Си приспомнав на 
неговото дело, Ефективниот извршен раководител, како и на него-
вото предупредување дека потрагата по успех сака да ја замени со 
потрагата за придонесување. Суштинското прашање не е „Како јас 
можам да постигнам?“, туку „Како јас можам да придонесам?“



Примарниот придонес на Дракер не е една единствена идеја, 
туку попрво целосен корпус од дела што имаат една џиновска пред-
ност: речиси сето од тоа е суштински во право. Дракер поседува 
необјаснива способност да развие увиди за функционирањата во 
светот на општеството, а подоцна историјата покажува дека е во 
право. Неговата прва книга, Крајот на економскиот човек, објавена 
во 1939. година, имаше за цел да го објасни потеклото на тотали-
таризмот; по падот на Франција во 1940. година, Винстон Черчил 
нареди таа книга да биде задолжителен дел за потребите на секој 
дипломец од британското Училиште за воени старешини. Неговата 
книга од 1946. година, Концепт на корпорацијата, ја анализираше 
технократската корпорација, втемелена врз еден продлабочен по-
глед кон General Motors. Таа толку многу ги разбранува повисоките 
кругови од менаџментот, со оглед на тоа дека прецизно ги предвиду-
ваше идните предизвици во корпорациите, така што всушност беше 
забранета во GM во текот на епохата на Слоун. Книгата на Дракер 
од 1964. година беше толку напред пред своето време во однос на 
поставувањето на принципите на корпорациската стратегија, така 
што неговиот издавач го убеди да се откаже од насловот Деловни 
стратегии во полза на насловот Менаџирање за резултати, затоа 
што зборот „стратегија“ беше крајно непознат во деловниот јазик.

Постојат два начини за менување на светот: со моливот (упо-
требата на идеи) и со мечот (употребата на моќта). Дракер го одби-
ра моливот и ги измени умовите на илјадници што го носат мечот. 
Кога во 1956. година Дејвид Пакард се зафати со пишувањето на 
целите за Hewlett-Packard Company, тој беше под влијание од де-
лата на Дракер, а мошне е веројатно дека ја користел Практиката 
на менаџментот – која што сѐ уште стои како можеби најважната 
книга за менаџментот на сите времиња – како водич. Во нашето 
истражување за книгата Изградено за да трае, Џери Порас и јас 
наидовме на мноштво големи компании чии предводници беа вдах-
новени од делата на Дракер, вклучувајќи ги Merck, Procter & Gamble, 
Ford, General Electric и Motorola. Помножете го ова влијание ширум 
илјадници организации од сите видови – од полициски оддели до 
симфониски оркестри, од владини агенции до деловни корпора-
ции – и тешко ќе го избегнете заклучокот дека Дракер е еден од 
највлијателните поединци од дваесеттото столетие.



Во еден момент во текот на мојот ден со Дракер, јас му го по-
ставив прашањето: „Која ви е најголемата гордост од вашите двае-
сет и шест книги?“

„Наредната“, набрзина ми одговори Дракер.
Во тој миг беше на возраст од осумдесет и пет години, 

пишувајќи со темпо од приближно една книга годишно, плус зна-
чителен број на новински написи. Во текот на наредните девет 
години, тој во својот опус додаде други осум книги, а на возраст 
од деведесет и четири години продолжува да создава дела што се 
мошне релевантни за предизвиците од дваесет и првото столетие. 
За Дракер, пишувањето е компулзивност – форма на продуктивна 
невроза, што е објаснување за неговиот огромен излезен елемент. 

„Почнав со новинарство“, ми одговори на прашањето како успева 
да пишува толку многу и толку бргу. „Морав да пишувам бргу за да 
ги запазам крајните рокови. Бев обучен да бидам плоден“. Не знам 
точно колку страници Дракер досега напишал во својата кариера, 
но само неговите книги речиси со сигурност надминуваат 10.000 
страници. Дракер зазема редок квадрант во полето на генијалноста, 
при што едновремено е мошне плоден и исклучително прониклив.

Генијалноста на Дракер најдобро блеска во кусиот параграф 
или во една единствена реченица што сече низ метежот и натрупа-
носта во сложениот свет и ја истакнува вистината. Како некој зен 
поет, Дракер пакува универзална вистина во само неколку зборо-
ви; ние постојано можеме да им се навраќаме на неговите поуки, 
секој пат со подлабоко рамниште на осознавањето. Оваа прекрасна 
збирка ги презентира овие бисери на проникливоста на едно место, 
каде можете да размислувате за нив, еден по еден, без да морате 
да ги прочитате сите 10.000 страници. Професорот Мачиариело 
мајсторски го избра најдоброто од Дракер и ја заслужува нашата 
честитка поради оваа значително голема услуга.

Дракер сака да ја раскажува приказната за еден грчки скулптор 
од 500-та година пред Христос, којшто од градот Атина добил на-
рачка за изработка на група од статуи што требале да го опкружу-
ваат врвот од една градба. (Насловена како „Во потрага по соврше-
носта“, којашто можете да ја најдете на први октомври). Скулпто-
рот со месеци напорно работел, подолго од предвиденото, правејќи 
задните делови од статуите да бидат прекрасни како и предните 
делови. Градските татковци, бесни поради неговата дополнителна 



работа, го прашале: „Зошто задните делови од статуите ги правиш 
прекрасни како и предните делови? Никој никогаш нема да ги види 
задните делови!“

„Ах, но боговите можат да ги видат“, им одговорил скулпто-
рот.

Оваа книга е како стекнување на сите предни делови од ста-
туите, собрани на едно место за наше уживање. Но, она што придо-
несува за прекрасноста на предните делови е сето мислителство и 
работа што влегле во целата статуа – работа што вие и јас никогаш 
не ќе можеме да ја видиме, но без која на работата би ѝ недости-
гал интегритет. Ние знаеме дека можеме да им веруваме на овие 
прекрасни скапоцени камења, зашто целосниот корпус на делото 
на Дракер – стотици илјади часови исполнети со размислување од 
страна на еден од проникливите интелекти од современата епоха – 
стојат зад овој претпазливо одбран збир од зборови.

На крајот од мојот ден со Дракер во 1994 година, ние се вра-
тивме во неговиот дом по оброк во неговиот омилен локален ресто-
ран. „Како можам да ви заблагодарам, како можам да ви се оддол-
жам?“, го прашав, знаејќи ја непроценливата вредност на мојот ден 
со Дракер.

„Веќе ми се оддолживте“, ми одговори Дракер. „Научив мно-
гу од нашиот денешен разговор“. Тоа беше мигот кога сфатив дека 
тоа што го издвојува Питер Дракер од мноштвото, е фактот дека 
тој не се гледа себеси како гуру; тој продолжува да биде ученик. 
Најголемиот дел од менаџментските гуруа имаат неодолив нагон 
да кажат нешто; Дракер поседува неодолив нагон да научи нешто. 
Делата на Дракер се интересни – тој е интересен – затоа што, да 
позајмиме една фраза од покојниот Џон Гарднер, тој продолжува да 
биде немилосрдно интересен.

„Едноставно појди надвор и потруди се да бидеш корисен“, 
заврши тој. Потоа, без да изусти ниту еден збор, излезе од авто-
мобилот и зачекори во својот скромен дом, веројатно поаѓајќи кон 
машината за пишување, за да продолжи да ги резба предните и за-
дните делови од прекрасните статуи со величествени идеи.

ЏИМ КОЛИНС
Боулдер, Колорадо

3. август, 2004. година



ПРЕДГОВОР

„Која од книгите на Питер Дракер би требало да ја прочитам?“ 
„Каде во вашите дела можам да ја пронајдам најдобрата дискусија 
за начините за доделување должности на луѓето?“ Не минува ниту 
една седмица без да добијам пет-шест вакви прашања. Со триесет и 
четири објавени книги во текот на преку шеесет и пет години, дури 
и мене ми е тешко да одговорам на овие прашања.

Дракер за секој ден е напишана со намера да понуди одговори. 
Таа е напишана во организирана форма – и директно од моите дела: 
некој мој клучен исказ, проследен со неколку реченици, повторно 
од моите дела, коментар и објаснување, за теми што се протегаат 
низ мноштво области од мојата работа: менаџмент, бизнис и свет-
ската економија; општество во промена; иновација и претприем-
ништво; донесување одлуки; менливата природа на работната сила; 
непрофитните организации и нивниот менаџмент; и така натаму.

Меѓутоа, најважниот дел од оваа книга се празните простори 
на дното од нејзините страници. Во нив читателите ќе треба да го 
дадат својот придонес, своите дејства, одлуки и резултатите од овие 
одлуки. Затоа што ова е акциска книга.

Оваа книга му должи сѐ на мојот долгогодишен пријател и ко-
лега, професорот Џозеф А. Мачиариело. Негова идеја беше во една 
книга да бидат ставени заедно најдобрите извадоци од моите дела. 
Тој потоа ги одбра и соодветните цитати и коментарите за нив од 
моите книги, ракописи и новински написи. Резултатот е нависти-
на обемен водич за извршна ефективност. Моите читатели и јас му 
должиме мошне голема благодарност на професорот Џозеф А. Ма-
чиариело.

ПИТЕР Ф. ДРАКЕР
Клермонт, Калифорнија

Лето, 2004. година



ВОВЕД

При срочувањето на Дракер за секој ден, јас се обидов да ја де-
стилирам и да ја синтетизирам „таписеријата“ што Питер Дракер ја 
ткаеше и продолжува да ја ткае. Ова го сторив со конструирање на 
366 четива, од кои секое се однесува на некоја голема тема, една за 
секој ден од годината, вклучувајќи го и 29. февруари. Секое четиво 
почнува со тема и со „Поговорка на Дракер“, или со некој друг ци-
тат што ја доловува суштината на темата. Овие поговорки – мудри 
изреки – и цитати, се мнемонични конструкции што потсетуваат 
на едно од подучувањата од секоја тема. Потоа следи подучување, 
директно преземено од делата на Питер Дракер. Потоа доаѓа акци-
скиот чекор, каде од вас се бара да го „изведете“ подучувањето и да 
го примените во однос на вас и на вашата организација.

По секое четиво, како референца е цитиран оригиналниот из-
вор или изворите од кои било извадено четивото. Освен доколку е 
поинаку посочено, референците што се понудени во „Изворите на 
денот“ се однесуваат на најновото издание на секоја книга. Статусот 
на секоја референца е содржан во „Коментираната библиографија“, 
на крајот од оваа книга. Најголемиот дел од споменатите книги на 
Дракер повторно се печатат, особено оние што се најчесто спомену-
вани. Доколку сакате да се задлабочите во некоја специфична тема, 
вие можете да го сторите тоа.

Многупати имам слушано како Питер Дракер им се обраќа на 
извршни раководители, а во неколку околности го имам видено во 
акција како консултант. Што се однесува до неговото подучување и 
консултирање, фактот што најмногу ме импресионираше беше до-
следноста и ефективноста на пристапите што ги употребува. Прво, 
тој секогаш се грижи за коректното дефинирање на проблемот. На-
редно, се чини дека Дракер ткае таписерија – донесувајќи го свое-
то огромно знаење заради решение на некој специфичен проблем 
– и ставајќи „шевови“, или специфични делови од решението на 
проблемот. Конечно, откако проблемот е опишан, а таписеријата е 
исткаена, тој ги нагласува специфичните акции што треба да би-
дат преземени заради решавањето на проблемот. Потоа ѝ вели на 



својата публика: „Не ми кажувајте дека уживавте во ова; кажете ми 
што ќе сторите поинаку во понеделник наутро“.

Иако неговиот пристап е конзистентен, секоја поединечна кни-
га или новински напис на Дракер се различни. Во моментот кога 
Дракер работи на многу нацрти за своите дела, од него излегува 
систематска и прониклива дискусија за некоја голема тема „од оп-
штеството“ или „од менаџментот“. Меѓутоа, ако некој ги проучува 
многуте негови дела завршени во изминатите шеесет и пет години, 
тогаш може да се воочи истата таписерија којашто јас ја нарекувам 
„Таписеријата на Дракер за општеството и за менаџментот“.

Уште од дипломирањето на колеџ во 1962. година, јас ги про-
учував и ги користев делата на Дракер. Иако е така, за мене беше 
преобразувачко искуство да се дестилира и да се синтетизира рабо-
тата на Дракер, а притоа да се понуди мисла за соодветните Акци-
ски поенти за секое четиво. Моја желба е оваа книга да биде преоб-
разувачка и за вас.

Длабоко сум му благодарен на Питер Дракер зашто ми понуди 
шанса што се случува еднаш во животот, како и поради неговите 
совети и пријателството со текот на годините. Стивен Ханселман и 
Ли Спајро од HarperCollins ми помогнаа да ја претворам оваа мож-
ност во реалност. Стив ја понуди идејата за Дракер за секој ден. 
Ли Спајро обезбеди детални совети и поддршка при пишувањето 
на книгата. Особено сум благодарен поради помошта што ја по-
нуди Ли при разгледувањето на секое четиво и поради помошта за 
создавањето нацрти за Акциските поенти. Сеси Хант го уреди ра-
кописот. Едновремено сум ѝ благодарен поради нејзината вештина 
и напорната работа. Благодарност ѝ должам и на Даен Аронсон, 
раководител на одделот за авторски права, како и на Нокс Хастон 
од HarperCollins поради нивната помош при подготовката на оваа 
книга.

Освен помошта што ми беше понудена од HarperCollins, јас 
сум му благодарен на Дин де Клујвер од Дипломското училиште по 
менаџмент „Питер Дракер и Масатоши Ито“, како и на Дипломско-
то училиште во Клермонт затоа што ми одобри професорско отсу-
ство што ми овозможи да го сосредоточам моето време исклучиво 
на овој проект во најголемиот дел од годината. Антонина Антонова 
беше мој асистент во истражувањето, а Бернадет Ламбет ми пома-
гаше во текот на овој период. Даен Волас, од Архивата „Питер Ф. 



Дракер“, ми помагаше при подготовката на библиографијата. Јас 
сум им благодарен на Антонина, Бернадет и на Даен поради нив-
ната помош.

Конечно, мојата сопруга Џуди ме ослободи од сите други 
задолженија во текот на ова време и ми помагаше во секоја окол-
ност. Тешко е да се замисли некоја сопруга што заслужува поголема 
љубов.

ЏОЗЕФ А. МАЧИАРИЕЛО
Клермонт, Калифорнија

Лето, 2004. година
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1. ЈАНУАРИ

ИНТЕГРИТЕТ ВО ЛИДЕРСТВОТО

Духот на некоја организација е создаден од врвот.

Доказот за искреноста и сериозноста на некој менаџмент е бес-
компромисната нагласка врз интегритетот на карактерот. Ова, 

пред сѐ, мора да биде симболизирано во одлуките на „луѓето“ од 
менаџментот. Зашто низ карактерот се спроведува лидерството; ка-
рактерот го поставува примерот, а притоа е имитиран. Карактерот 
не е нешто со кое можете да ги залажете луѓето. Луѓето со коишто 
работи некоја личност, а особено подредените, по неколку седмици 
дознаваат дали таа личност поседува интегритет. Тие можат да ѝ 
простат мошне многу работи на некоја личност: некомпетентност, 
незнаење, несигурност или лоши манири. Но, тие нема да дадат 
прошка за недостигот на интегритет кај таа личност. Ниту, пак, ќе 
му простат на менаџментот од врвот зашто ја одбрал таа личност.

Ова особено важи за луѓето што предводат некаков претприе-
мачки потфат. Затоа што духот на некоја организација е создаден од 
врвот. Ако некоја организација поседува одличен дух, тоа се должи 
на одличниот дух на нејзините луѓе од врвот. Ако организацијата е 
во распаѓање, тоа се должи на гниењето во рамките на врвот; како 
што вели поговорката, „Дрвјата угинуваат од врвот“. Никој нико-
гаш не би требало да биде назначен на висока позиција освен до-
колку менаџментот од врвот е подготвен да покаже дека неговиот 
или нејзиниот карактер служи како модел за подредените.

АКЦИСКА ПОЕНТА: Проценете го карактерот на главниот из-
вршен раководител и на високите рангови на менаџментот кога 
размислувате за понуда за работа. Стапете во сојуз со луѓе што по-
седуваат интегритет.

Менаџмент: Задачи, одговорности, практики
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2. ЈАНУАРИ

ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ИДНИНАТА

Важното нешто е да ја идентификувате „иднината што веќе се 
случила“.

Футуристите секогаш го мерат својот просек на предвидување 
со помош на броењето колку предвидени нешта се оствари-

ле. Тие никогаш не бројат многу битни нешта што не ги предвиде-
ле, а се оствариле. Сѐ што предвидуваат футуристите може да се 
оствари. Па сепак, тие можеби не ги согледале најважните реал-
ности во зачеток или – уште полошо – можеби не им обрнале вни-
мание. Не постои начин за одбегнување на оваа ирелевантност при 
предвидувањето, зашто важното и поинаквото секогаш се резултат 
од промени во вредности, перцепција и во цели, односно во нешта 
што можеме да ги насетиме, но не и да ги предвидиме.

Меѓутоа, најважната работа на извршните раководители е да ги 
идентификуваат веќе случените промени. Битниот предизвик во 
општеството, во економијата и во политиката е искористувањето 
на промените што веќе се појавиле и нивната употреба како мож-
ности и шанси. Битното нешто е да се идентификува „иднината што 
веќе се случила“ – и да се развие методологија за согледување и 
анализирање на овие промени. Добар дел од оваа методологија е 
вклучен во мојата книга од 1985. година, Иновација и претприем-
ништво, којашто покажува како можеме систематски да ги гледаме 
промените во општеството, во демографијата, во размислата, во 
науката и во технологијата како можности и шанси за создавање на 
иднината.

АКЦИСКА ПОЕНТА: Идентификувајте ги веќе случените главни 
трендови во вашиот пазар. Напишете резиме за нивната веројатна 
долговечност и за нивното влијание врз вашиот живот и врз вашата 
организација.

Еколошката визија;
Епохата на дисконтинуитет
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3. ЈАНУАРИ

МЕНАЏМЕНТОТ Е НЕОПХОДЕН

Секој што создава две тревки на местото каде претходно 
растела само една, заслужува да добие нешто повеќе од 
човештвото отколку кој било спекулативен филозоф или 

градител на метафизички систем.

Менаџментот ќе продолжи да биде основна и доминант-
на институција, веројатно сѐ додека опстанува западната 

цивилизација. Зашто менаџментот не е втемелен само врз каракте-
рот на современиот индустриски систем и врз потребите на совре-
меното деловно претприемништво, на коишто некој индустриски 
систем мора да им ги довери своите продуктивни ресурси, човечки 
и материјални. Менаџментот едновремено ги изразува и основни-
те уверувања на современото западно општество. Тој ја изразува 
увереноста во можноста за контролирање на благосостојбата на 
луѓето со помош на систематската организација на економските ре-
сурси. Тој ја изразува увереноста дека економските промени може 
да бидат претворени во најмоќниот погонски мотор за човековото 
подобрување и за општествена правда – односно, како што најпрво 
Џонатан Свифт предвидел пред триста години, секој што создава 
две тревки на местото каде претходно растела само една, заслужува 
да добие нешто повеќе од човештвото отколку кој било спекулати-
вен филозоф или градител на метафизички систем.

Менаџментот – којшто е општествен орган, со специфична зада-
ча за создавање на продуктивни ресурси, односно со одговорноста 
за организиран економски напредок – поради тоа го одразува основ-
ниот дух на современата епоха. Всушност, менаџментот е неопхо-
ден, а ова објаснува зошто – кога еднаш веќе беше зачнат – растеше 
толку бргу и со толку мала спротивставеност во однос на него.

АКЦИСКА ПОЕНТА: Понудете неколку примери зошто менаџ-
ментот, неговата компетентност, неговиот интегритет и неговиот 
учинок, се одлучувачки важни за слободниот свет.

Практиката на менаџментот


