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ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

МЕНАЏМЕНТ ВО МА    

ЕКОНОМИЈА

Обично се вели дека 
менаџментот е при-
добивка која го движи 

светот, цивилизациски успех 
и карактеристика на секоја 
модерна нација и цивили-
зација. Според креаторот на 
научната мисла на мена џ-
ментот, Питер Дракер, не по-
стои институција без ме наџ-
мент, ниту менаџментот мо-
же да постои надвор од ин-
ституцијата. Соочувајќи се со 
слабата економска слика во 
државава се наметнува пра-
шањето: дали имаме доволно 
развиен менаџмент, односно 
дали имаме менаџери, луѓе 
со идеи и која е нивната уло-
га? 

"Менаџерите се одгово р-
ни за одлуките и за деј стви-
јата кои ги преземаат на 
своја сопствена иницијатива. 
Сугерирањето дека мена џе-
рите при донесувањето на 
одлуките би требало да ги 
земат предвид општес тве-
ните последици, правата на 
другите и останатите етички 
стандарди е разбирливо, ме-
ѓутоа тоа нема да спречи, од 
време на време, тие да се 
соочуваат и со етички ди-
леми. Денес, сите менаџери 
и во нашата држава треба да 
бидат свесни за тоа што оче-
кува општеството од нивните 
фирми и дали нивните деј-
ствувања ќе ги задоволат 
оче кувањата за еконо мич-
ност и профитабилност. Ова 
не е лесна задача. Постојат 
многу потенцијални надво-
реш ни и внатрешни инвес-
титори, а потребите на една 
група на сродни фирми мо-
жат да бидат во конфликт со 
оние утврдени на ниво на 
државата. Исто така, ситуа-
цијата ја комплицира и фак-

Се проценува дека во државава има доволно об-
разовани млади луѓе, кои имаат потенцијал 
за врвни менаџери, но дали тие ја добиваат 
животната шанса да го покажат своето зн а-
ење за решавање на проблемите на една 
компанија? Колку сме жртви на поли тикан-
ството во бизнис секторот?

тот дека општествените пра-
шања кои се сметаат за важ-
ни се менуваат така како што 
се менува државната поли-
тика. Менаџерите можат да 
одредат колку е подготвена 
нивната фирма за одговор 
преку поставување адек ват-
ни алокативни побарувања 
во интересната сфера за која 
имаат консензуално един ство 
во стопанската гранка", вели 
Сашо Кожухаров, про фесор 
на Европскиот универ зитет 
во Скопје.

РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ

Според Кожухаров, до-
колку фирмите се борат за 
реализирање на своите раз-
војни цели, тие учествуваат 
во програми за социјална 
ангажираност и понекогаш 
реагираат на начин кој се 
смета за задоволително сп ро-
ведување на концепциите на 
своите акционери, кон ку рен-
цијата на пазарите (до ма ш-
ните и меѓународните), до-
ведува до максима ли за ција 
на сегментирањето и хармо-
низирањето на ви си ната на 
профитните стапки. 

"Македонија не е имуна 
на овој тренд. Со честите про-
мени на власта - потенцира 
Кожухаров - доаѓа и до мену-
вање на амбиенталните ус-
лови кон определени сто-
пански гранки, респективно 
и на наглото влошување или 
подобрување со директното 
влијание на деловните ре зул-
тати.

Менаџерите мораат да ги 
земат предвид трошоците и 
бенефитите пред да донесат 
одлука за било каква акција 
на полето на подобрување 
на својата политичка и осо-

бено развојно полицен трич-
на област, имајќи предвид 
дека цикличните (веќе со-
гледани ротирања) придо-
несуваат и кон циклично 
планирање на екстра про-
фитите, односно дополни-
телните економски пресии 
во зависност од политичката 
обоеност на секоја фирма 
кон поодделна политичка 
гарнитура. Екстра профитите 
(политички детерминирани) 
имплицираат инкорпо ри ра-

ње на сигнал дека произ-
водството на фирмата, или 
областа во која делува, ќе 
генерира временски опре-
делена експанзија на посто-
ечката фирма на еден пре-
краток економски циклус за 
да може да се прикажат ум еш -
носта и когнитивните спо соб-
ности на лидери те, од нос но 
менаџирање на истите. 

Менаџерските одлуки по-
влекуваат избирање на ни-
воа од различни бизнис ак-

Менаџерите се одговорни за одлуките и за дејствијата 
кои ги преземаат на своја сопствена иницијатива. Суге-
рирањето дека менаџерите при донесувањето на од-
луките би требало да ги земат предвид општествените 
последици, правата на другите и останатите етички стан-
дарди е разбирливо, меѓутоа тоа нема да спречи, од 
време на време, тие да се соочуваат и со етички дилеми. 
Денес, сите менаџери и во нашата држава треба да би-
дат свесни за тоа што очекува општеството од нивните 
фирми и дали ни вните дејствувања ќе ги задоволат 
очекувањата за еко номичност и профитабилност. Ова 
не е лесна задача. По стојат многу потенцијални надво-
решни и внатрешни ин веститори, а потребите на една 
група на сродни фирми можат да бидат во конфликт со 
оние утврдени на ниво на државата. Исто така, ситу а-
цијата ја комплицира и фактот дека општествените пра-
шања кои се сметаат за важни се менуваат така како што 
се менува државната политика.

 САШО КОЖУХАРОВ, ПРОФЕСОР НА ЕВРОПСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ



  КЕДОНСКИ УСЛОВИ
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ПОЛИТИКАНСТВОТО НЕ 
ИМ ДАВА ШАНСИ НА 

ПРОДАВАЧИТЕ НА ИДЕИ

тивности, како што се, бројот 
на вработени, буџетот на ме-
нет за рекламирање со цел 
намалување на приходите, 
трошоците, вредноста на 
фир мата во конкурентското 
опкружување, кое од своја 
страна политички условено 
доведува до дезавуирање, 
односно исчезнување на по-
стојните фирми или нивно 

циклични политички усло-
вувања, што развојно се од-
разува на депресирање на 
отворените прашања на еко-
номска оптимализација, рес-
пективно и на ефективноста 
и конкурентноста на фир ма-
та во која се очекува екс пан-
зија. 

УЛОГАТА НА ЛИДЕР
 
Во Македонија како да се 

заборавени елементарните 
улоги на менаџерите во фир-
мите, особено интерпер со-
налните, информативните и 
улогите на донесувачи на 
профитабилни одлуки. Про-
фесорот од Европскиот уни-
верзитет смета дека многу 

често е отсутна улогата на 
лидер, а доминира, со оглед 
на претходно кажаното, уло-
гата на извршител на про-
токоларни (политички обое-
ни и без било какво чувство 
на одговорност), деловни од-
луки со што се доаѓа до со-
стојба на модулиран меди-
јатор и промотор на алока-
цијата на и онака ограни че-

претопување во посупе ри-
орните, односно во маке дон-
скиот случај политички по-
добните". 

Комплексноста при ко-
ристење на целосни инте-
грирани анализи за глобал-
ната економска оптимали-
зација и ефикасност има про-
должено дејство со својата 
корисност и експлицитно до-
ведува до подигнување на 
нивото на менџментот што, 
за жал, во голема мерка от-
суствува. Користењето комп-
лицирани и парцијални ко-
пирања на техниките на оп-
тимализација во совре ме-
ните тековни и оперативни 
водења на фирмите, во оби-
чаено бара од менаџерите 
концентрација во правец на 
лимитирани цели во состав 
на разни 'дневни' политички 
налози, кои не трпат ко мен-
тар, односно сугестии од ст-
рана на менаџерите околу 
нивната економска, односно 
профитабилна оправданост. 
Според професорот, во Ма-
кедонија, кога фирмите са-
каат да вработат менаџер на 
определена позиција, тие нај-
често не вработуваат лице 
кое ќе биде најпродуктивно 
во работата, туку се под вли-
јание на погоре кажаните 

ните економски ресурси.
"За жал, овој тренд допол-

нително го оптоварува и зна-
чењето на домашниот ме на-
џер и на преговарачко поле и 
на полето на стопанската 
креа  ција. Креирањето на мо ќ-
ните, односно периодично по-
литички моќните фирми сè до 
скоро беше едноставно спро-
ведување на позитив ностите 
и негативностите. Во услови 
на голем број опе ра тивни ам-
биенти креирани ка ко од над-
ворешните, така и од внат реш-
ните 'благо на кло ни' су гес ти-
билни и на др уги мо дели 
обучени екс пер ти, кои не 
овозможија барем, според 
мое мислење, и по ши роко 
ели минирање на нај ригид ни-
те, односно и на нај ниско ни-
во, влијанија на ква литетот на 
донесу ва њето на одлуките на 
маке донските менаџери кои 
мно гу пати имаат докажувано 
и докажу ваат дека можат. Но, 
само со евазија на поли тич-
ките при тисоци, тие можат да 
оства руваат издржани и дол-
го рочни одлуки, со кои ја на-
метнуваат иманентноста на 
примената на фрикцис ките 
профитни концепти во согле-
даните микро и мезо еко ном-
ски односи", нагла су ва Кожу-
харов. СИТЕ МЕНАЏЕРИ ВО НАШАТА ДРЖАВА ТРЕБА ДА БИДАТ СВЕСНИ ЗА 

ТОА ШТО ОЧЕКУВА ОПШТЕСТВОТО ОД НИВНИТЕ ФИРМИ


