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КПНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА РАЗВИВАОЕ НА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ И ИНПВАТИВНП
РАЗМИСЛУВАОЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ВП ПСНПВНПТП И СРЕДНПТП ПБРАЗПВАНИЕ
Одделение
/
година

IX одделение
основно
образование

I година средно
образование

II година средно
образование

III година средно
образование

IV година средно
образование

Предмет

Иновации

Иновации и
претприемништво

Иновации и
претприемништво

Иновации и
претприемништво

Бизнис и
претприемништво

Фокусот ќе
биде на
развој на
Главна цел
која треба
да се
постигне до
крајот на
учебната
година

основните
претприемачки
вештини
Учениците треба
да направат
настан кпј ги
прикажува
екпнпмските
мпжнпсти кпи ги
пткриле вп
Македпнија и
надвпр пд неа

претприемачко
искуство поврзано
со бизнисот
Учениците ќе
развиваат бизнис
прпект кпј ги
птсликува
глпбалните
екпнпмски
мпжнпсти кпи
учениците ги
пткриле.

Развпј на личен
прпфил – Кпј е
претприемач?

Инпвации и
креативнпст Преппзнаваое на
мпжнпстите

претприемачко
менаџмент
искуство
Учениците ќе ги
развиваат и
аплицираат нивните
претприемачки и
менаџерски
вештини преку
развпј на пдредена
бизнис идеја вп
текпт на целата
гпдина
Менаџираое на
креативните и
инпвативните
прпцеси

претприемачко
лидерско
искуство
Учениците ќе гп
искпристат
целпкупнптп
нивнп дпсегашнп
стекнатп знаеое
за да пснпваат
(реална и/или
виртуелна)
кпмпанија

Тема:
иновации и
креативност

Тема:
контекст поставување
на сцената
Тема:
разбирање
на бизнисот

Претприемачка
пкплина – Кпи се
мпжнпстите?

претприемачко
искуство поврзано
со околината
Учениците треба
да развијат
спцијален /
ппштествен прпект
– за решаваое на
пдреден
ппштествен
прпблем спцијалнп
претприемништвп
Инпвациите и
креативнпста –
пснпва на
претприемачкипт
прпцес
Бизнис кпнтекст и
пкплина –
спцијалнп
претприемништвп
Бизнис мпдел

Глпбални бизнис
мпжнпсти

Заппчнуваое на
бизнис – дилеми

Бизнис мпдел и
прпцес на
заппчнуваое
бизнис

Развпј и тестираое
на бизнис мпдел

Спздаваое и
унапредуваое на
пднпсите сп
пптрпшувачите
Развпј и
пптврдуваое на
бизнис мпделпт

Управуваое сп
финансии и
ресурси

Управуваое сп
финансии и
ресурси вп
пазарната
екпнпмија
Делпвни
кпмуникации –
маркетинг,
прпдажба и
пднпси сп
пптрпшувачите

Менаџираое сп
ресурсите вп
бизниспт

Тема:
финансии

Тема:
кпмуникации

Прпизвпдствени
и услужни
прпцеси – Какп
спздаваме
вреднпст?
Оснпви на
финансиска
писменпст,
маркетинг и
прпдажба
Развпј на
кпмуникациските вештини –
Штп научив?

Делпвна
кпмуникација

Развпј и прпмпција
на бизниспт

Предуслпви за
заппчнуваое на
бизнис

Напдаое
финансии и
прганизираое на
ресурсите за
бизниспт
Спздаваое и
имплементација
на бизнис
кпмуникациска
стратегија

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА РАЗВИВАЊЕ НА ПРЕТПРИЕМАЧКИ
ВЕШТИНИ И ИНОВАТИВНО РАЗМИСЛУВАЊЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ВО
ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Развиениот концепт на претприемачко образование во основното и средното
образование е дел од проектот „Развој на способности и поддршка на иновациите“,
финансиран од Канцеларијата на Светска Банка во Скопје, чија главна цел беше развој
на сеопфатната методологија за реформирање на предметите поврзани со
претприемништво и иновации во македонскиот образовен систем и обезбедување на
високо структурирана, прогресивна и континуирано-поврзана наставна програма, со
фокус на искуствено учење и практично применување на стекнатото знаење.
Потребата од сеопфатна реформа/модернизирање на постоечката наставна
програма и соодветните модули за иновации и претприемништво се појавува
произлегувајќи од фактот дека во услови на економска и политичка глобализација,
високо конкурентната бизнис средина носи брзи промени во откривање на можности,
вработување и начинот на работење во националната економија. Поради тоа,
потребните вештини кои на младите им се потребни да ги добијат во процесот на
образованието се сè пошироки и се движат сè подалеку од „класичните“ предмети.
Методологијата што беше развиена е сеопфатна и со висок квалитет, адаптирана
на потребите на македонското општество и образовен систем. Покрај тоа,
методологијата предвидува интегрирање на претприемачкото образование во другите
општествени сфери: бизнисот и локалната заедница. Посебно внимание е посветено на
еволуираната улога на професорите/наставниците, и тоа не само познати како даватели
на знаење, туку и како поддржувачи на практични активности каде што учениците би
можеле да го искористат и прикажат добиеното знаење и би научиле многу повеќе
преку практично креирање на „нешто“ и соодветен личен ангажман. Со примена на
оваа методологија, наставната програма за предметите „Иновации“, „Иновации и
претприемништво“ и „Бизнис и претприемништво“ е реформирана, со што се
обезбедува примена на сите принципи на претприемачкото образование, како и
континуитет и развој на вештините движејќи се од пониските кон повисоките
одделенија.
Изразуваме искрена благодарност до канцеларијата на Светска Банка во Скопје
и проектот: „The Skills Development and Innovation Support Project“ во чии рамки беше
ангажиран тимот предводен од професорот Енди Пеналуна од Универзитетот од Велс
„Тринити сент Дејвид“ кој заедно со групата на меѓународни и домашни експерти ја
подготви горенаведената методологија со која се имплементира претприемачкото
образование во основното и средното образование во Република Македонија.

Maj 2017 година

Предговор
Почитувани ученици, родители, наставници,

Живееме во свет во кој преовладува несигурност, со бројни предизвици и
можности, на кои младата популација ќе треба да одговори на соодветен начин. Како
што технологијата интензивно се развива, денешниот точен начин на решавање на
определен проблем може да биде застарен за неколку месеци. Во една година
ученикот, може да открие дека нештата што ги научиле во прва недела од учебната
година, не се истите и кон крајот на годината. Кариерите и работните позиции
константно еволуираат, како одговор на динамичните промени во околината,
технолошкиот напредок и развој, кои пак резултираат во глобален натпревар на
вештини. Порано прифатеното мото „работа за цел живот“ е сега реткост и нашите
млади луѓе мораат да бидат креативни и флексибилни за да ги задоволат побарувањата
и можностите на пазарот на труд.
Во таа насока е развиен и новиот концепт за претприемачко образование, како и
содржините за предметот ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО во I година од
гимназиското и средно уметничкото образование.
Содржините презентирани во учебникот ги опфаќаат и теоретското знаење и
практичните вештини кои треба да ги подготват младите да бидат одговорни граѓани
на нашето општество, но и да бидат спремни за светот на работата. Форсирањето
претприемачки ставови и вештини во целото средното образование ја зголемува
свесноста за кариерните можности, како и за начините на кои младите можат да
придонесат за својот личен развој, но и за развојот и просперитетот на својата
заедница.
Во рамките на овој наставен предмет, учениците ќе ги унапредат своите
способности за разбирање на светот на бизнисот, ќе се стекнат со знаење и вештини за
анализа, развој и имплементација на целосен бизнис концепт од идеја до реализација.
Фокусот на материјалот во I година е на социјалното претприемништво како посебен
вид на претприемништво каде основна цел е општественото добро, а не создавањето на
профит за компанијата.
Авторите ќе им бидат благодарни на сите читатели кои со своите корисни
сугестии и воочувања на евентуалните грешки ќе придонесат за подобрување на
материјалот.

Мај 2017 година
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1

ИНОВАЦИИ И КРЕАТИВНОСТ –
ОСНОВИ НА ПРЕТПРИЕМАЧКИ
ПРОЦЕС

ПРЕКУ ОВА ПОГЛАВЈЕ ЌЕ:









ги разбирате поимите иновации и претприемништво;
ја разбирате потребата за претприемачко однесување;
го разбирате концептот на претприемништвото;
ги наведувате елементите на процесот на претприемништво;
ги разликувате карактеристиките на претприемачот;
ја објаснувате разликата меѓу креативност и иновации;
ги препознавате и објаснувате бизнис-можностите;
ги поврзете сопствените интереси, вештини и компетенции на
соодветни бизнис-можности

Основи на процесот на
претприемништво
Дали имате сендвичарница каде што го јадете својот омилен сендвич?
Дали користите некој од производите на Apple? Дали имате Facebook сметка
и дали поминувате секојдневно одреден временски период на оваа социјална
мрежа? Сите овие производи ги имаш, користиш и знаеш благодарејќи на
претприемачите кои ги донеле овие производи во твојот свет.
Некои истражувачи сметаат дека претприемништвото е умешност, нешто
што се раѓа или е вродено во некој човек и дека тоа не може да се
Размисли и дискутирај
научи. Други пак сметаат дека претприемништвото може да се
Размислете за претприемништво
изучува и со тоа организирано да се применува во практиката.
и претприемачи. Кои се тие? Што
Некои сметаат дека претприемачот треба да се роди со
прават? Дискутирајте за
одредени карактеристики, а понатаму, преку едукација (учење),
претприемачи од вашата локална
тие карактеристики да се развиваат.
заедница
Има и мислења дека претприемништвото е карактеристика на
одредени емигрантски структури, како и на полова припадност
или пак етничка основа. Други сметаат дека првородените деца се поуспешни
претприемачи.
Сепак едно нешто е јасно, поимот претприемништво е врзан со поимот
претприемач бидејќи претприемништвото претставува процес кој се презема
од страна на еден претприемач.
Претприемништвото претставува процес во кој се ☞ Претприемништво
процес во кој се задоволуваат
задоволуваат незадоволените потреби и се решаваат одредени
незадоволените потреби и се
проблеми на пазарот преку користење на ресурси од страна на
решаваат одредени проблеми
еден претприемач сè со цел остварување профит.
на пазарот преку користење на
Тие незадоволени потреби или нерешени проблеми се
задоволуваат или решаваат преку понуда на производи или ресурси од страна на еден
претприемач сè со цел
услуги од страна на еден бизнис:
остварување профит.
Производ е нешто што по природа постои и е направено од
луѓе. Тој може да биде опиплив што значи дека може да се
допре, но во поново време многу производи постојат и се продаваат, а не
можат да се допрат како физички производ. Пример на тие неопипливи
производи може да бидат софтвери или книги испорачани по електронски пат
како Amazon со Kindle изданијата на книги, каде што купуваш книга и истата
во електронска верзија ти се испорачува на уредот на кој имаш апликација
Kindle. Производ кој задоволува твоја потреба за облекување, изглед, имиџ
претставуваат и фармерки кои ги купуваш во бутик за облека.
Услуга претставува секаква работа која обезбедува време, вештини или
експертиза во замена за пари. Услугите по природа се неопипливи, не можеш
да ги допреш, но ги чувствуваш корисностите преку задоволување на
потребата која ја имаш. Пример на услуга е обезбедување превод на книга од
англиски на македонски, или пак сметководствени услуги за малите бизниси,
или консултантски услуги за мали бизниси кои обезбедуваат експертиза за
претприемачот.
Често се случува производот и услугата да бидат меѓусебно тесно
поврзани, како што е случајот, на пример, кај рестораните кои на клиентите
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им нудат услуга за задоволување на нивната потреба за храна, преку
приготвување на најразлични оброци.
Во наши услови, кога економијата не е во најдобра форма, кога големите
претпријатија или веќе не постојат или се разделени на повеќе помали
компании во приватна сопственост, кога државата не е и не треба да биде
најголемиот работодавец, претприемништвото и претприемачкото
однесување на поединците претставуваат клучен фактор за постигнување
економски развој и благосостојба како и намалување на невработеноста.
Претходно кажавме дека претприемништвото претставува процес во кој
се
задоволуваат
незадоволените
потреби и се решаваат проблеми на
пазарот преку користење на ресурси
од страна на претприемачот со цел
остварување профит. Кога станува
збор за социјални претпријатија како
креации на претприемачкиот процес,
разликата е во тоа што главен фокус
не се става на профитот, односно
добивката, туку на социјалната корист
којашто ќе се креира и испорача.
Секој процес е создаден од
последователни
фази
кои
се
повторуваат. Минувајќи низ фазите на
тој
претприемачки
процес
претприемачот се осознава себеси,
открива можности на пазарот, ги
тестира и развива тие можности за да
креира бизнис и да го води бизнисот
на патот кон успешноста.
За опишување на целта на
претприемачкиот процес најдобро е
▲ Претприемачки часовник
истиот да се разгледува како еден
часовник, а овој процес го нарекуваме „претприемачки часовник“.
Пред ставање во функција на часовникот – претприемач.
Претприемачкиот процес започнува од страна на претприемачот кој
всушност ги управува стрелките на часовникот движејќи се од
 Креирај и направи
еден на друг час од процесот. Претприемачот е секогаш
Разгледајте ја вашата кратка
почетокот на претприемачкиот процес. Без него нема бизнис,
биографија за да ги оцените
нема претприемаштво. Тој има сопствени идеи и
вашите лични претприемачки
карактеристики како знаење, искуство, погледи кон светот,
карактеристики. Развијте мапа
способности, креативност… Тие негови карактеристики за кои
(листа на вештини) за раст во
ќе стане збор и во насловот претприемачки карактеристики, ги
подрачја во коишто сте најслаби.
користи за претворање на својата идеја во бизнис. Овој сегмент
од процесот поминува во личниот развој на претприемачот,
додека првиот час има за цел веќе постигнатото ниво на личен развој да го
претвори во можни бизнис-идеи.
Од 00:00 до 01:00 – Бизнис-идеја. Бизнис-идејата започнува од
почетокот, односно 00:00 (или 12:00) часот и трае до 01:00 часот од
претприемачкиот часовник. Во овој час се раѓа бизнис-идејата (идеите) и
карактеристиките (знаење, вештини, искуство) на претприемачот се
трансформираат во една или повеќе бизнис-идеи. На пример, доколку еден
3

потенцијален претприемач има знаење и искуство од уметноста, идеја за
започнување на бизнис може да биде отворање на уметничка галерија. Или
пак доколку лесно се снаоѓа со компјутери и дизајн на веб-страници, бизнисидејата може да му биде изработка на веб-страници.
Од 01:00 до 02:00 - Основачки дилеми. По генерирање на бизнис-идеи,
претприемачот во претприемачкиот часовник ги придвижува стрелките кон
вториот час од процесот (од 01:00 до 02:00), и во овој час поминува низ
фазата на основачки дилеми. Основачки дилеми се однесуваат на клучните
прашања на кои претприемачот ќе мора да одговори уште во оваа фаза од
процесот, а од кои ќе зависи обликот и иднината на претпријатието кое
започнува да се гради со овој претприемачки процес. Тие прашања се:






Дали да основам претпријатие? Првото прашање вообичаено се
состои од довербата на потенцијалниот претприемач во
сопствените силни страни, но и во потенцијалот на самата бизнисидеја која е предмет на започнување на бизнис.
Доколку основам претпријатие, дали самостојно да го
основам? Кога ќе се разреши првата дилема, следува втората,
односно дали самостојно да се тргне во започнувањето или да се
бараат партнери уште во стартот. Добрата самоанализа ќе покаже
кои се слаби страни на потенцијалниот претприемач и ќе даде
одговор дали треба и каков профил на партнер ќе биде потребен
за бизнисот кој се започнува. Партнерите може да се искористат
за зголемување на финансиски средства за започнување, или пак
да донесат знаење, вештини и искуство кои еден претприемач ги
нема.
Доколку имам соосновачи какви ќе бидат односите, нивните
улоги и кои ќе бидат нивните награди? По втората дилема
следува и трета доколку втората се разреши со избор на
започнување на бизнис со соосновачи. Прашањето е какви односи
ќе постојат меѓу соосновачите, кој за што ќе биде одговорен и кој
колку ќе добие од колачот на претпријатието кое се раѓа.

Од 02:00 до 03:00 – Генерирање на бизнис-модели. Но, сопствените
карактеристики, имањето на една или повеќе бизнис-идеи и одлуките во
однос на основачки дилеми не
значат дека ќе постои бизнис.
Бизнисот постои само тогаш кога
веќе има купувачи за неговите
производи или услуги, или кога
веќе со сигурност ќе се знае дека
на пазарот постојат потенцијални
купувачи кои имаат потреба од
таков производ или услуга и се
спремни да платат онолку колку
што претприемачот сака да
наплаќа за нив. Затоа следниот
час од претприемачкиот часовник
ќе се потроши во генерирање на
бизнис-модели. Во овој час
претприемачот генерира повеќе ▲ Пример на бизнис-модел на Google
бизнис-модели за бизнис-идеите
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кои ги има изберено во првиот час.
Во оваа фаза од претприемачкиот процес претприемачот развива еден
или повеќе можни бизнис-модели. Бизнис-моделот треба да ги содржи
следниве хипотези, односно претпоставки за бизнисот кои ќе се тестираат во
следниот час од процесот:
1. Вредноста која ги содржи производот/услугата, карактеристиките
и бенефитите за купувачите. Всушност, овој елемент ќе даде
одговор што ќе се испорачува на купувачите.
2. Сегменти на купувачи: кои ќе бидат купувачите и кои проблеми
производот/услугата ги решава, односно кои потреби ги
задоволува. Дали производот или услугата ќе бидат наменети за
тинејџери или пак стари и изнемоштени лица? Или пак некој друг
сегмент на пазарот?
3. Канали на дистрибуција: како производот/услугата ќе бидат
испорачани до купувачот. На пример, доколку станува збор за
бизнис кој ќе се занимава со е-трговија производот може да се
испорача електронски (доколку станува збор за електронски
производ) или пак преку пошта доколку станува збор за физички
производ.
4. Односи со купувачите: како побарувачката ќе се креира. Овој
елемент од бизнис-моделот дава одговор на прашањето како
бизнисот ќе генерира купувачи и продажба на производот или
услугата како дел од вредноста.
5. Клучни активности на бизнисот. Што бизнисот мора да прави
за бизнис-моделот да биде функционален. На пример, Google
мора да работи на развој на нови и постојни производи, да
одржува ефикасни податочни центри, брзина на нивните
производи...
6. Клучни ресурси (како репроматеријал, енергенси и што било
друго) кои ќе обезбедат нормално функционирање на бизнисот.
Главните ресурси на Google се софтверот, односно алгоритмот за
пребарување, развивачи на софтвер и тековната корисничка база
која ја поседуваат.
7. Клучни партнери: други претпријатија кои ќе бидат значајни за
бизнисот. Дали функционирањето на бизнис-моделот ќе бара и
други претпријатија? Кај Google како главни партнери се
инвеститорите, но и мобилните компании кои го користат
нивниот оперативен систем.
8. Приходи: како бизнисот ќе заработува. Некој може да наплаќа
месечна регистрација и да генерира постојан тек на приходи.
Некои компании, односно бизнис-модели имаат трансакциски
приходи кои се случуваат еднаш и можеби никогаш повторно
нема да се повторат.
9. Трошоци: кои ќе бидат најзначајните трошоци за нормално
функционирање на бизнисот.
Од 03:00 до 04:00 – Тестирање на хипотези. Во следниот час од
претприемачкиот часовник, односно од 03:00 до 04:00 е фазата тестирање на
хипотези на бизнис-модел. Во оваа фаза сè она што ќе се открие дека не е
добро, или воопшто не е потребно да се вклучи во самата понуда се отфрла и
заменува со нови содржини, сè додека не остане бизнис-модел за кој е
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докажано дека може да работи профитабилно. Самото тестирање се изведува
преку купувачи, разговори или обиди за продажба на производот
Размисли и дискутирај
или услугата онакви какви што се замислени со бизнис-моделот.
Од 04:00 до 05:00 – Започнување на бизнис. Бидејќи Земете едно локално претпријатие
претприемачот веќе е сигурен во можностите на бизнис-моделот, за анализа преку кое што
односно во одржливоста и потенцијалот за раст на бизнис- претприемачот обезбедил нов или
подобрен производ или услуга,
моделот, со започнување на следниот час (од 04:00 до 05:00) од
нов начин на нивно креирање...
претприемачкиот часовник се притиска копчето „СТАРТ“ за
Дискутирајте за можниот бизнис
започнување на бизнисот. Ова значи дека бизнисот ќе се
модел кој го користи тој бизнис
легализира (ќе влезе во правниот систем на државата) и ќе
започне со официјалната работа. Во оваа фаза од согласно деветте елементи на
претприемачкиот часовник, се подготвуваат документите, се бизнис моделот.
отвораат сметки, се добиваат потребни дозволи и одобренија за
работа и се подготвува самото отворање на вратите на претпријатието.
Од 05:00 до 06:00 – Финансирање. Но, завршувањето на петтиот час и
започнувањето на шестиот час од претприемачкиот часовник ќе бара
финансии. Бизнисот веќе е реалност и тој постои. Но, сега и трошоците за
работа се зголемуваат. Секој месец треба да се обезбедат пари за плати,
плаќање на придонеси, наемнина за канцеларии, наемнина за продажни
простории, за репроматеријал, за опрема за производство и за сѐ што е
потребно за непречено одвивање на процесот на работа. Во оваа фаза од
претприемачкиот процес претприемачот се обидува да дојде до финансии кои
ќе му овозможат непречено функционирање на бизнисот. Подетаљно за
можностите за финансирање на бизнисот ќе бидат обработени во четвртото
поглавјето „основи на финансиска писменост, маркетинг и продажба“.
Од 06:00 до 07:00 – Производство. Со обезбедување финансии за
нормално функционирање во оваа фаза
од
започнување
на
бизнисот,
претприемачот навлегува во седмиот час
(од 06:00 до 07:00) од претприемачкиот
часовник, а тоа е производство, односно
обезбедување
дека
производите/услугите ќе им бидат
достапни на купувачите на пазарот. Сето
она што е дефинирано во претходните
фази во однос на вредноста за
купувачите мора да биде реализирано и
интегрирано
во
производот
или
услугата.
Вложените
финансиски
средства се трошат, а производот (или
услугата) е спремен за продажба на ▲ Фазата производство од претприемачкиот часовник
купувачи кои се спремни да платат за
се однесува на оперативната функција на
претпријатието, односно сѐ она што треба да се
него. Оваа фаза не значи само
направи за добивање/реализирање на
производство на физички производи,
производот/услугата
туку и дефинирање на производство
односно добивање на услугата. Всушност во оваа фаза се занимаваме со
оперативната функција на претпријатието.
Од 07:00 до 08:00 – Маркетинг. Поминување на осмиот час од
претприемачкиот часовник го потенцира значењето на маркетингот.
Маркетингот е постојано активен во определени делови и сегменти на
претходните часови од часовникот, но сепак мора да биде потенциран како
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еден од најважните елементи за успехот на еден бизнис. Постојана анализа на
пазарот, привлекување нови купувачи, развој на нови производи, контакти со
купувачи, одржување на дефинираните односи со тие купувачи, слушање на
купувачите, итн., се само дел од активностите кои ќе се спроведуваат во еден
бизнис и ќе бидат одговорност на маркетингот.
Од 08:00 до 09:00 – Продажба. Во деветтиот час (од 08:00 до 09:00)
целиот фокус се става на продажба, односно искористување на маркетинг
активностите од претходната фаза за да се зголеми продажбата, а со тоа и
свежи приходи во претпријатието со што ќе се обезбеди нормално
функционирање на истиот, но и подготовка за следната фаза која ќе значи и
прв раст на претпријатието.
Од 09:00 до 10:00 – Екипирање и градење на тим. Со растот на
бизнисот и растот на побарувачката
претприемачот навлегува во една нова фаза
од претприемачкиот процес, наречена како
екипирање и градење на тим или
започнување на десеттиот час (од 09:00 до
10:00) од „претприемачкиот часовник“.
Луѓето веќе стануваат вистинска потреба во
бизнисот, претприемачот и основачите не
можат сами, мора да започне со ширење на
бизнисот преку зголемување на бројот на
вработени. Кои вработени ќе бидат дел од
претпријатието, какви вештини се потребни,
како ќе се врши селекција или кои извори на
▲ Понатамошниот успех и раст на
потенцијални вработени ќе се користат се
претпријатието во голем дел ќе зависи од
само дел од прашањата на кои ќе треба да се
успехот на основачите да изградат тим кој
даде
одговор
во
оваа
фаза
од
победува
претприемачкиот часовник.
Од 10:00 до 11:00 – Менаџмент. Но, зголемување на бројот на вработени
и растот на бизнисот го носат претприемачот во започнување на
единаесеттиот час од претприемачкиот часовник, а тоа е потребата од
менаџмент. Тука веќе се интегрираат повеќе претходни фази од процесот
преку планирање, организирање, раководење, екипирање, мотивирање и
контролирање. Ова е една сосема нова фаза од претприемачкиот процес во
која претприемачот мора да започне да делегира дел од сопствените
досегашни одговорности, со цел да продолжи растот на бизнисот.
Oд 11:00 до 12:00 – Лидерство. И на крајот од процесот, односно
часовникот е дванаесеттиот час (од 11:00 до 12:00) кој се фокусира на
лидерство. Веќе не е доволен само менаџментот, потребно е силно лидерство
кое ќе обезбеди дека клучните човечки ресурси ќе бидат фокусирани кон
реализирање на поставените цели на претпријатието.
Завршување на дванаесеттиот час претставува почеток на нов
претприемачки процес, односно циклус. Една од основните задачи на
претприемачот е постојано да иновира и постојано да го подобрува својот
бизнис за да остане на вистинскиот пат, патот кој единствено води кон
успешноста.
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Карактеристики на претприемачите
Науката постојано бара посебни фактори или карактеристики кои еден
претприемач го прават да биде поуспешен од некој друг. Но, различни
индустрии, различни пазари и различни видови на бизниси оневозможуваат
да се дојде до една конечна листа на карактеристики. Доколку би постоела
една таква листа сите би биле успешни.
Во наредниот дел се дадени некои од најзначајните карактеристики кои
еден претприемач го прават да биде успешен претприемач.
Спремност да преземе акција. Зошто преземање акција е најважната
особина на еден претприемач? Затоа што без акција нема бизнис, а без бизнис
ќе го нема и претприемачот.
Најпросто кажано - акција е нешто што некоја личност може да направи.
Да донесе некоја одлука, да шета, да разговара, да јаде, да пие, да поправа…
Кога станува збор за акција на претприемач се мисли на спроведување на
некои претприемачки активности. На пример, да се започне бизнис, да се
инвестира, да се прошири асортиманот на производи или услуги, да се
рационализира производството, да се додаде вредност…
Преземање акција е составено од два процеса:



Донесување одлука за преземање акција.
Спроведување на одлуката за преземање акција.

Се вели дека донесена одлука за акција значи половина спроведена
акција. Ова е најважниот елемент од процесот на преземање акција, бидејќи
доколку еден претприемач не донесе одлука за преземање акција,
акцијата воопшто нема да се случи – ќе нема спроведување.
Размисли и дискутирај
Колку е побрз процесот на донесување одлука толку ќе биде
Дали вие сте некој кој презема
побрз процесот на преземање акција. Колку е поквалитетен акција? Што е она што ве
процесот на донесување одлука, толку ќе биде поквалитетна
спречува во преземање на некоја
акцијата која еден претприемaч ќе ја спроведе.
поризчна акција? Дали е тоа
Од друга страна, брзината на донесување одлука влијае на
ризикот? Стравот? Незнаење?
квалитетот на одлуката. Па затоа е потребна оптимизација на
Недостаток на вештини?
процесот.
Кога веќе знаеме што треба да спроведеме (имаме изберено решение кое
ќе го спроведуваме) ќе ги имаме и потребните чекори за претприемачката
акција.
Но, овој потпроцес – спроведување, исто така може да влијае на
неуспешноста на целиот процес на преземање на акција. Доколку не се
спроведе одлуката ќе немаме ни акција.
Кога веќе сме донеле одлука за преземање на некоја акција мораме да ја
спроведеме таа одлука без некои големи размислувања. Размислувањата
претприемачот ги завршува во претходниот процес – донесување на одлука.
Следниве елементи влијаат на еден претприемач да не преземе акција:


Самодоверба. Доколку самодовербата за акцијата која треба да се
преземе е поголема тогаш ќе биде поголема веројатноста дека
еден претприемач ќе преземе акција. Спротивно кога
самодовербата е на ниско ниво, претприемачот нема да преземе
акција. Совет: Процесот на донесување одлука треба да ти влее
доволна самодоверба за да ја спроведеш одлуката.
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Знаење. Самодовербата во голем дел се базира на знаењето. Од
друга страна, колку поголемо знаење имаш за проблемот за кој
бараш решение, решението ќе биде полесно за тебе како
претприемач. Совет: Зголеми го сопственото знаење преку
соодветно проучување на проблемот.
Претходно искуство. Доколку имаш претходно искуство во
однос на подрачјето на кое се однесува акцијата ќе биде поголема
веројатноста дека ќе ја преземеш таа акција. Спротивно кога
немаш доволно искуство ќе се чувствуваш неспремен за таа
акција. Совет: Процесот на донесување одлука треба да го
елиминира немањето на искуство за да ја спроведете одлуката.
Страв од грешка и последици од таа грешка. Можноста од
грешење постоела отсекогаш и ќе постои. Па, затоа е нормален и
стравот да не се направи грешка. Но, понекогаш најголема грешка
може да биде да не се преземе ништо. Совет: Доколку во процесот
на донесување одлуки, одлуката ја базирате на квалитетни
информации веројатноста од грешка ќе биде многу помала.
Големината на ризикот. За секоја одлука и за секоја акција која
произлегува од таа одлука постои одреден ризик. Ризикот,
всушност се јавува тогаш кога ќе излезеш од комфорната
динамичка рамнотежа во статус кво ситуацијата. А секоја одлука
и акција удира директно во таа удобна позиција на тебе како
претприемач. Па, затоа и ризикот е неминовен. Совет: Доколку во
процесот на донесување одлуки, одлуката ја базираш на
квалитетни информации ќе го одржиш ризикот на минимално
ниво.

Знаење, вештини и искуство. Секоја личност има некое специфично
знаење кое си го носи со себе. Не постои човек кој нема одредено знаење за
нешто. Знаењето почнува да се акумулира уште од раѓањето. Секој нов ден
од нашиот живот претставува стекнување на одредено знаење. Знаењето го
стекнуваме дома од родителите, во градинка, подоцна во училиште, факултет
и од животот.
Значи знаењето е составено од два значајни елементи:




Искуство. Сето она што го доживуваме на некој начин се
преточува во наше знаење. Тоа е наш личен капитал или личен
капитал на еден претприемач.
Образование. Сето она што го стекнуваме низ формалниот и
неформалниот образовен систем се преточува во наше сопствено
знаење. Освен образовниот систем како училиште, факултет,
курсеви, тука влегува и читање некоја книга, стекнување
информации од интернет и сè она што ќе те едуцира тебе како
еден претприемач и што ќе ти го зголеми тековното знаење за
нешто.

Честопати велиме дека имаме вештини за нешто. Особено кога го
пополнуваме нашето CV посебен дел од вниманието посветуваме на нашите
вештини. На пример, работа со компјутер, познавање на јазици, добри
комуникациски вештини, итн.
Вештина претставува капацитет за исполнување на предходно утврдени
посакувани резултати.
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Значи за да имате вештини треба да имате знаење за тие
вештини, односно на некаков начин да сте ги научиле, дали ☞ Вештина
преку класично учење или пак искуствено, не е важно. Всушност
капацитет за исполнување на
вештините се комбинација од учење и искуство.
претходно утврдени
Можеме да кажеме дека имаме вештини за нешто доколку со
посакувани резултати
минимално вложено време и енергија успееме да завршиме
некоја работа со максимални резултати од тоа извршување. На пример,
доколку кажеме дека имаме вештини за работа со MS Excel тоа ќе значи дека
за кратко време (со неколку кликнувања) можеме да направиме табеларна и
графичка анализа на одредени податоци.
Кои вештини се најпотребни за еден претприемач? Различни вештини ќе
бидат потребни за различни нивоа, односно фази од претприамчкиот процес
во кои се наоѓа бизнисот. Тука би издвоиле 10 поважни вештини што еден
претприемач би требало да ги има.











Вештини за продажба
Маркетинг-вештини
Финансиски вештини
Вештини за менаџирање на времето
Вештини за планирање
Самомотивациски вештини
Менаџерски вештини
Технички вештини
Вештини за фокусираност
Вештини за промени

Искуството не може да се избрза и не се стекнува со притискање. За
искуство сепак е потребно време кое треба да помине. На пример, знаењето
ќе го зголемиме преку читање, учење, посетување курсеви… Додека за
искуството можеме само да чекаме самото да се наталожи. На пример,
денеска сум поискусен за уште еден ден.
Но, и за искуството да биде една практика потребно е согледување на
работите за тоа искуство на некој начин да се влее во нашиот мозок и да не
излезе подолг период. Така што некои претприемачи едноставно водат
дневник за поважните случки во денот или пак неделата, со што создаваат
една база на податоци за акумулирано искуство во тој временски период.
Оваа база на податоци постојано се надополнува и претставува интересен
начин да не се допушти искуството „да избега“.
Креативност. Кретивноста од друга страна е директно поврзана со
откривање нови идеи или концепти, или пак модификација на постојни идеи
и концепти.
Да се биде креативен не е лесно. Да се стекне знаење е многу полесно
отколку да се биде креативен. Креативноста не се учи, туку едноставно се
спроведува.
Најпрво, можете да имате знаење во преголеми количини, но без
креативна примена на тоа знаење во секојдневната практика нема гаранција
дека ќе бидете успешен претприемач.
Од друга страна знаењето, пак, е единствениот фактор кој може да ја
зголеми креативноста на еден претприемач. Како еден претприемач може да
биде креативен доколку нема знаење? Одговорот е никако. Освен ако очекува
некаква „божја дарба“ за да биде креативен.
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Како што го зголемувате знаењето за одреден предмет така ќе се
зголемува и потенцијалот на вашата сопствена креативност.
Втор фактор кој влијае на зголемена креативност е самиот претприемач.
Ова се однесува на тоа што го викаме „вродено нешто кај некој“. Се смета
дека уметниците се најкреативни затоа што едноставно имаат талент од
некоја гранка на уметноста и затоа што едноставно креираат уметност со
сопствениот отворен ум.
Од сето ова што го изложивме погоре слободно можеме креативноста да
ја изразиме математички како функција од знаење и претприемачот:
Креативност = f(знаење + карактеристики на претприемачот)
И на крај она најважно прашање: Како да бидете подобар претприемач
преку знаење и креативност?
Следниве совети ќе дадат одговор на тоа прашање:




Зголемување на знаење. Бидејќи претходно објаснивме зошто
знаење без креативноста не оди и обратно, треба да тргнеме со
зголемување на претприемачко знаење. Ова може да се постигне
на два начина. Првиот начин е постојано учење нови вештини.
Барем денеска постои огромна можност за учење. Потребно е
само да воспоставите систем кој постојано ќе го зголемува вашето
знаење како претприемач. Тргнете од подрачјата каде сте
најслаби, а твојот бизнис ги бара тие подрачја. Читајте стручна
литература, списанија и весници од тие подрачја и применувајте
го наученото во секојдневната работа. Вториот начин е преку
учење од грешки – искуствено учење. Со учење нови вештини и
нивно применување во секојдневната работа постојано ќе ги
усовршувате тие вештини преку сопствено искуство. Дури и
грешките кои ќе ги направите ќе го зголемат вашето сопствено
знаење и ќе направат да бидете подобар претприемач.
Однесувајте се како претприемач. Да, претприемач значи да
бидете креативни, па затоа користете ги најкреативните методи и
техники кои ќе ви дојдат во умот за да ја зголемите сопствената
креативност.

Интелигенција. Што претставува интелигенција за еден претприемач?
Дали сте се нашле во ситуација за некого да кажете дека е навистина
интелигентен? Најверојатно, да. Но, по што ги делите луѓето на интелигентни
и неинтелигентни. Што мислите за снаодливоста, изгледот, јазикот на кој
зборува, одлучност…?
Интелигенција за еден претприемач ја покажува способноста во најкраток
временски период од огромен број на информации кои ги прима да ги
извлече највредните информации и врз основа на нив да донесе квалитетен
заклучок врз основа на кој ќе донесе одлука.
За еден претприемач да биде интелигентен претприемач потребни се
следниве предуслови:





Да има систем на прием на голем број на информации поврзани со
бизнисот кој го води.
Да има систем за обработка на тие информации.
Да има систем за примање на тие обработени информации.
Да донесе квалитетен заклучок врз основа на тие обработени
информации.
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Да ги примени тие заклучоци преку донесување на квалитетни
одлуки.
Да ги спроведе донесените одлуки.

Забележувате дека сите досегашни карактеристики се зависни една од
друга. Не може да имаме претприемач со висока интелигенција без знаење.
Не можеме да имаме претприемач со квалитетни вештини без знаење.
Непотребни ни се интелигенцијата, вештините, креативноста и знаењето
доколку како претприемачи не ги примениме во пракса (не преземеме
акција).
Истрајност и упорност. Истрајноста едноставно претставува
однесување претворено во активност кое продолжува да се спроведува и
покрај потешкотиите и неколкуте неуспеси со таа активност. Може да се
каже дека истрајноста е едноставно одбивање да се откажете од нешто.
Можете да забележите дека истрајноста е поврзана со тешки услови,
притисоци и претходни неуспеси.
Еве еден пример за истрајност како особина на еден претприемач.
Претприемачот започнува бизнис – преземал акција. Има знаење за бизнисот
што го започнува, има и креативност. Вешт е и интелигентен. Но, веќе по
првите неколку месеци се соочува со премногу проблеми:





Слаба продажба како резултат на малку купувачи.
Недостаток на финансии бидејќи сите ги вложил во започнување,
а приходите сè уште се мали.
Голем притисок од конкурентите бидејќи сè уште е нов на
пазарот.
Нема препознатлив бренд бидејќи сè уште бизнисот е нов.

Доколку еден претприемач кој започнал бизнис, се откаже во оваа фаза
тој ќе ја нема особината на истрајност и не може да се каже дека е
претприемач. Но, доколку со помош на неговото знаење, креативност,
вештини и интелигенција успее да донесе правилни одлуки со кои ќе ги
решава новонастанатите проблеми тој претприемач ќе истрае во сопствените
намери да изгради успешен бизнис.
Упорноста пак претставува вид на однесување каде имаме континуирани
активности сѐ додека целосно нема исполнување на одредени воспоставени
цели.
Некои претприемачи нема да издржат да стигнат до целта единствено
заради тоа што не се упорни. Честопати знаеме да кажеме кога ќе завршиме
некоја работа (спроведеме некоја акција) со која стигнуваме до нашата цел
дека упорноста се исплати. Секако дека се исплати, бидејќи доколку се
откажеме пред целта нема воопшто да стигнеме до таа цел.
Да земеме за пример еден маратонец. Тој трча и сè уште не е заморен,
нема надворешни притисоци, но во неговиот мозок поминува мисла дека
треба да истрча уште неколку километри за да стигне до целта. И едноставно,
таа мисла го тера да се откаже со тоа што си вели дека растојанието е многу
големо. Упорноста ќе настојува да го остави тој маратонец да продолжи да
трча кон целта.
Истрајност и упорност како термини се многу слични. Единствената
разлика е што кај истрајноста се наоѓаат и надворешни фактори како
потешкотии или пак притисоци врз претприемачот. Кај упорноста такви
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фактори не постојат, туку само претприемачот и неговиот мозок, односно
неговото размислување за она што е исплатливо, а што не е.
За илустрација ќе продолжиме со примерот со маратонецот.
Еден маратонец на половина пат веќе е исцрпен, повреден од падот и не
се чувствува најдобро. Но, сепак го продолжува маратонот. Иако не е прв,
сепак стигнува до целта. Тој маратонец е истраен.
Вториот маратонец се наоѓа на половина пат и му поминува мислата дека
има уште многу да истрча, но сепак продолжува и стигнува до целта. Тој
маратонец е упорен.
На претприемачот му се потребни и двете особини за да биде успешен
претприемач. Секогаш ќе има потреба од истрајност, бидејќи во бизнисот
ништо не е лесно. Секогаш ќе има различни притисоци во форма на
финансиски притисоци, вработени, купувачи, отпор кон промени,
конкуренција, итн. Доколку не е истраен никогаш нема да стигне до целта.
Од друга страна некогаш и без притисоци, спроведување на одредени
активности бара време за спроведување и бара време за да се почувствуваат
поволностите од резултатите од тоа спроведување. На пример, при промена
на систематизација на бизнисот за што ќе бидат потребни неколку недели,
резултатите ќе се покажат дури по неколку месеци, а можеби и години. Затоа
мора да постои трпение и секако упорност за да се стигне до посакуваните
резултати.
Тимска работа. Денеска скоро и да не може да се замисли завршување
на што било, особено некоја бизнис-активност без да се потпреме на
тимската работа. Времето на поединците помина, сега е времето на тимови.
На пример, доколку тимски се одлучи дека некоја акција треба да се
преземе тогаш претприемачот секако дека ќе ја преземе таа акција.
Проблемот со тимот е додека да се одлучи, но кога веќе ќе се одлучи
претприемачот презема акција за таа одлука.
Креативноста при работа во тимови е доста на повисоко ниво, додека
знаењето кое недостасува кај еден член може да се надополни со знаењето на
другиот член. Вештините и интелигенцијата доколку недостасуваат кај некој
член ќе се надополни со останатите. Никој не е „супермен” и сите имаме свои
предности и маани, но тимот претставува еден збир на сè што е предност кај
поединците, притоа заради притисокот од тимот се елиминараат мааните.
Пресметан ризик. „Спремен сум да преземам ризик, но до тука”. Тоа е
всушност пресметан ризик. Тоа е ризик кој може да се поднесе и доколку тој
ризик се претвори во непријатност за претприемачот и бизнисот.
Постојат различни методи за квантификација на ризикот кои се користат
за на некој начин ризикот да се изрази во некоја мерлива единица врз основа
на која еден претприемач ќе знае до каде може да оди.
Самодоверба. Секој претприемач има самодоверба како една особина,
бидејќи луѓе без самодоверба не ни започнуваат бизнис. Самодовербата
претставува едно надополнување на првата карактеристика - преземање
акција.
Самодоверба едноставно претставува верување во себе и она што една
личност го прави. Честопати немање на самодоверба претставува и многу
критичен елемент не само во бизнисот туку и во личниот живот. Ако некој
нема самодоверба лесно може да се забележи од непријателот
(конкуренцијата) и едноставно може да се случи да биде згазен.
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Од друга страна самодовербата се стекнува со знаење, вештини,
креативност, интелигенција и, секако, искуство. На пример, колку поголемо
знаење имаме од една проблематика толку ќе имаме и поголема самодоверба
во активностите кои ги спроведуваме од таа проблематика. Истото е и со
останатите карактеристики кои ги набројавме.



Креирај и направи: Претприемачки карактеристики

Разговарајте со еден претприемач во вашата локална заедница и напишете есеј за
неговите претприемачки карактеристики низ призмата на карактеристиките кои ги
наведовме.



Вежба: Претприемачката визија на Хенри Форд

Хенри Форд сонувал за превоз кој ќе се одвива без коњи и кој еден просечен човек би можел да
си го дозволи. Овој негов сон, таа силна визија му била потребна за да издржи низ годините во кои
доживувал неуспеси за реализација на сонот. Сè до својата четириесетта година се обидувал да ја
реализира сопствената визија. Повеќето обиди да се произведе и продава автомобил биле
неуспешни.
Иако соседите му се потсмевале, тој сепак продолжил своите севкупни напори да ги насочува
кон реализација на таа негова визија и да ја креира „Ford Motor Company“.
Кога веќе наполнил 50 години, Форд станува еден од најбогатите и најпознатите луѓе во светот.
Дури и денес компанијата е една од поуспешните компании во автомобилската индустрија во
светски рамки.
Неговиот сон, неговата визија го мотивирале за да успее.




Која е најголемата движечка сила на Хенри Форд за да успее?
Кои претприемачки карактеристики ги поседувал, а биле пресудни за неговиот успех?
Дали Хенри Форд бил претприемач и зошто мислитe така?

Бизнис-можности
Едноставно можност за започнување на бизнис претставува потреба
или желба на корисници/купувачи која потенцијално може да биде
задоволена или исполнета од страна на нов бизнис.
Многу често се прави грешка со изедначување на термините бизнис-идеја
и бизнис-можност.
 Креирај и направи
И двата термина се користат во процесот на започнување на
Kреирајте дневник во кој ќе ги
бизнис од страна на претприемачот. Но, она што е забележително
забележувате вашите идеи со цел
е дека честопати бизнисот се започнува само со бизнис-идеја,
да ги развиете вашите вештини за
која не е претворена или трансформирана во вистинска бизниспишување и да ги бележите
можност. И токму заради тоа бизнисот веднаш по фазата на
специфичните бизнис-можности.
започнување започнува да страда преку недостаток на купувачи,
Првата година фокусирајте се на
а поради тоа и недостаток на финансиски средства за
социјални или локални потреби,
финансирање на функционирањето на бизнисот.
проблеми и можности
Претприемач е човек кој онаму каде што сите (пазарот)
гледаат проблем тој гледа бизнис-можност. Токму тоа е и најголемата
предност на еден претприемач.
Како функционира во пракса?
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Многу бизниси се резултат на некој проблем или потреба на пазарот кој е
откриен од страна на претприемачот. Но, од друга страна многу бизниси се
резултат и на индивидуален проблем кој претприемачот го има откриено за
себе и во една таква фрустрирачка состојба доаѓа до бизнис-идеја.
Но, сепак таа фрустрирачка состојба е лична на претприемачот.
Дали освен претприемачот и некој друг се наоѓа во таква фрустрирачка
состојба?
Доколку одговорот е не, иако бизнис-идејата е добра таа сепак сè уште не
претставува бизнис-можност.
Доколку одговорот е да, потребно е да се провери бизнис-идејата дали
претставува бизнис-можност.
Која е разлика помеѓу бизнис-идеја и бизнис-можност?
Како што можевте да забележите една бизнис-идеја е:




позната лично на претприемачот,
базирана на сопствена фрустрација на претприемачот,
иновација од страна на претприемачот.

Но, дали бизнис-идејата се однесува само за еден човек – претприемач?
Во бизнисот постои еден едноставен принцип кој вели: доколку еден
претприемач лично познава минимум 10 лица (физички или правни) кои би
го купиле неговиот производ и/или услуга од соодветната бизнис-идеја по
соодветната цена и други услови, веројатно постојат и се наоѓаат таму некаде
на пазарот уште стотици, илјадници или пак милиони потенцијални
купувачи, само потребно е да дознаат за тие производи и/или услуги.
Значи, за една бизнис-идеја да се трансформира во бизнис-можност
потребно е да се внесе уште едно лице во процесот, а тоа е купувачот.
Бизнис-можност = бизнис-идеја + купувач
За една бизнис-идеја да биде истовремено и бизнис-можност ќе треба да
исполни одредени карактеристики:




Размисли и дискутирај
Размислете за некои потреби во
локалната заедница кои
претставуваат социјален проблем.
Какви социјални
фрустрации/проблеми имате вие?
Има ли некој друг такви
фрустрации/проблеми? Дали
решавањето на тие
фрустрации/проблеми може да
биде атрактивно за купувачите?
Дали купувачот може да си го
дозволи таквото решение?
Можете ли вие да го реализирате
тоа решение?

да биде атрактивна за купувачот,
купувачот да може да си ја дозволи и
претприемачот да може да ја реализира.
Бизнис-идеја која не е атрактивна за потенцијалниот купувач
не е добра бизнис-идеја, затоа мора да има потреба на пазарот од
производи и/или услуги кои се производ на таа бизнис-идеа. Од
друга страна бизнис-идеја која креира скап производ и/или
услуга при што потенцијалните купувачи нема да можат да си го
дозволат исто така претставува лоша бизнис-идеја. И секако таа
бизнис-идеја мора да биде остварлива од страна на
претприемачот, односно претприемачот да има знаење и
можности да ја реализира истата.
Значи за да имаме добра можност за започнување на бизнис
мора да имаме и потреба или желба од страна на корисниците
(купувачите) која сè уште не е задоволена или исполнета од
страна на постојните бизниси, а за кои ние сме увиделе дека
можеме да ги задоволиме или исполниме.
За да се препознае можноста за бизнисот потребни се бизнисидеи, бидејќи едноставно не секоја идеја може да претставува
можност за започнување на бизнис.
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На пример, идејата за производ кој ќе обезбеди телепортирање на лица
може да звучи супер - едноставно ќе може да се патува секаде низ светот за
неколку секунди. Но, доколку тој производ чини многу пари што не може да
си го дозволи никој, веќе не можеме да кажеме дека е добра можност за
бизнис. Од друга страна освен купувачите, можноста е поврзана и со
можностите на оној кој ја има идејата. Значи можеме да имаме илјадници
идеи, но сепак да немаме ниту знаење, ниту вештини, ниту пак технологија за
да ја реализираме таа идеја. Во таков случај таа идеја останува само како
идеја, а не и можност за започнување на бизнис.
Значи дојдовме до ситуација дека за да откриеме можности за
започнување на бизнис, мораме да имаме бизнис-идеи.

Креативност и иновации
Kaко што веќе кажавме една од основните карактеристики за успех на
еден претприемач е неговата креативност. Зошто? Затоа што креативноста е
основа за добивање на бизнис-идеи кои пак се потенцијални бизнисможности.
Како да бидеме покреативни? Постојат ли некои предуслови за
креативноста да биде на повисоко ниво?
Креативноста вообичаено ја карактеризираме како некој магичен момент
во кој големите идеи доаѓаат од никаде како една искра на инспирација. Дури
повеќе од 2000 години овој мит опстојува кај луѓето, а потекнува од
приказната за Архимед и неговото скокнување од кадата извикувајќи
„Еурека“ како извик на добиена идеја. Но, иако
понекогаш навистина идеите се резултат на некоја
моментна искра во нашиот мозок и едноставно се
појавуваат, сепак започнуваме да сфаќаме дека
самиот процес содржи многу повеќе работи.
Всушност, факт е дека идеите не ни доаѓаат
спонтано од момент до момент, туку нашиот мозок
ги гради преку уникатен синџир на асоцијации и
врски, понекогаш и во еден подолг временски
период.
Да ја разгледаме приказната за Архимедовата
еурека која иако се чини како мит, сепак објаснува
како еден креативен процес функционира. Во
легендата старогрчкиот математичар не седнал во
кадата со извик „еј, само што дојдов до одлична
идеја за мерење на густината на објекти со ▲ Архимед не дошол до идеја за решение на
неправилен облик“, туку бил фокусиран подолг
проблем бидејќи таа едноставно се
појавила во неговиот мозок
временски период токму на тој проблем. Согласно
приказната кралот на Сиракуза се сомневал дека го
измамувале неговите златари кои требало да направат нова круна за кралот
од златото коешто им го дал. Затоа кралот побарал од Архимед да пронајде
начин да ги докаже неговите сомнежи. За да одговори на прашањето дали
златарите искористиле помалку злато (коешто би го задржале за себе)
отколку што им дал кралот во новата круна, Архимед морал да пронајде
начин да ја пресмета густината на круната што би бил добар индикатор за
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чистотата на златото, бидејќи среброто и други метали се со помала густина
од златото. Но во тоа време никој не знаел како да се измери густина на
објекти со неправилни форми што претставувало комплициран предизвик.
Иако Архимед отишол во бањата да се релаксира, сепак неговиот мозок сѐ
уште потсвесно работел на проблемот. И така кога седнал во водата и
забележал дека нивото на водата пораснало, веднаш сфатил дека волуменот
на водата кој тој го преместил мора да биде еднаков на волуменот на делот на
телото кое се потопува во водата. Веќе било едноставно кога успеал да го
најде волуменот на круната со помош на водата, ја поделил тежината со
волуменот и ја добил густината на круната. Потоа единствено што требал да
направи е да ја спореди таа густина со густина на прачка чисто злато. И како
за крај на приказната, сомнежите на кралот се потврдиле, златарите биле
нечесни.
Што е со Алберт Ајнштајн, еден од најголемите научни генијалци? Како
тој има дојдено до новите брилијантни теории и математички формули? Дали
едноставно му се појавиле како искра на инспирација? Да го разгледаме
процесот со кој Ајнштајн ја сменил физиката како наука. Исто како и
Архимед, и Ајнштајн се фокусирал, дури и опсесивно на решавање на еден
проблем. Тој ја прегледувал работата на неговите претходници и колеги
(меѓу кои и Исак Њутн) за да може да ги искористи и надгради нивните идеи,
или пак да ги одбие како непотребни за неговиот проблем. Освен тоа, тој
вршел целосно радикални експерименти за да ги тестира некои од основните
концепти кои ги рагледувал, сепак склопување на коцките за време и простор
барало тешка интелектуална работа. Целата таа работа честопати го водела
до губење на осет со реалноста. Сепак, Ајнштајн знаел како да се врати на
вистинската патека. Toj сакал да едри, долги прошетки низ градот, да свири
виолина и како и Архимед да се релаксира во бањата понекогаш
со часови. Исто така, веројатно имал помош и од неговата
здодевна работа како помошник во канцеларијата за патенти во
Берн, Швајцарија, што исто така му овозможило да сонува уште
повеќе. Во тоа време тој доаѓа до теорија на релативитет и
набргу потоа познатата формула E = mc2.
Jaсно е дека Ајнштајновата теорија не му се појавила
едноставно така седејќи во неговата канцеларија и гледајќи низ
прозорецот. Според него, тој размислувал за таа теорија дури 7
години, уште додека бил студент по математика и физика. Kaко
студент Ајнштајн се вљубил во работата и равенките за
електродинамика на Џејмс Клерк Максвел (James Clerk
Maxwell). Овие равенства кои се базираат на револуционерната
теорија на електромагнетни бранови претставувале целосно ново
разбирање на физиката. Фасцинацијата на Ајнштајн била поради
фактот што овие теории биле контрадикторни во однос на
прифатените закони од механика формулирани уште од времето
▲ И Ајнштајн користел сличен
на Галилео Галилеј и Исак Њутн бидејќи електромагнетизмот, а
процес за креативност и
делумно и светлината едноставно не постоеле кога биле
иновативност како и Архимед
поставени тие класични закони. Проучувајќи ја подоцна и
работата на Алберт Мајклсон (Albert Michelson) и Едвард Морли (Edward
Morley), кои спроведувале експерименти да ја измерат брзината на
светлината и споредувајќи ги со Њунтновите закони од друга страна, му
станало јасно дека тоа е една голема загатка за физиката. Така младиот
Ајнштајн си поставил задача да ја реши таа загатка.
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Но, почетниот ентузијазам за брзо решение се претворил во долга, тешка
и збунувачка работа која не го довела ни блиску до решението и колку повеќе
притискал да дојде до решението, му се чинело дека е сѐ подалеку од истото.
Најголемата фрустрација му доаѓала поради фактот што се чинело дека сѐ е
научно неоспорно (и Њутновите закони, и Максвеловата брзина на светлина
која е потврдена од страна на Мајклсон и Морли), сепак равенката не
функционирала. Нешто толку очигледно, а сепак погрешно. Но што е тоа
погрешно. Ајнштајн чувствувал дека кога би го нашол решението ќе ја
промени целата физика како наука. Затоа и бил упорен и истраен за да дојде
до решението опсесивно работејќи и покрај тоа што во 1905 година се
запрашал „дали ова е патот до душевна болест“ и имал „страв за сопственото
здравје“. На возраст од 26 години, после долги години работа во барање на
решението Ајнштајн се нашол себеси во една интелектуална и емоционална
криза скоро без надеж дека ќе дојде до решението.
Така, на граница на откажување одлучил да го посети неговиот близок
пријател и колега од канцеларијата за патенти Мајкл Бесо (Michelle Besso), за
да му го опише неговото страдање. Му го поставил следното прашање: Што
ако Њутновите закони на механика не се фиксни како што се сметало со
векови? Што доколку времето и просторот не се апсолутни големини? Што
доколку тие се променливи и единствената универзална константа е брзината
на светлината?
Гледајќи на целата работа преку сосема противречни рамки, Ајнштајн
бил во можност да примени сосема ново размислување за
Размисли и дискутирај
проблемот. Започнал да развива радикални нови прашања за
Moжете ли да го опишете вашиот
времето и просторот кои никој порано не ги поставил како: Што
процес на решавање на сложени
ако ги предизвикаме претпоставките за истовременоста? Што
проблеми?
ако два настани на различни места се појавуваат во исто време,
во реалноста се појавуваат во различно време врз основа на
референтната точка (или движење) на набљудувачот на тие настани? Што
доколку стрелката на часовникот може да се забрзува или успорува базирајќи
се на тоа колку брзо се движите во просторот релативно во однос на друг
набљудувач? Што ако самиот простор се однесува поинаку доколку патувате
со брзина блиска до брзината на светлината?
Ваквите прашања му овозможиле на Ајнштајн сосема поинакво
разбирање со што го видел и решението на проблемот. Ваков нов поглед кон
решението му овозможил за помалку од 5 недели да ги постави новите
математички детали и да создаде најголемиот научен труд на дваесеттиот
век: „За електродинамиката на движечките тела“.
Како што можете да забележите и Ајнштајн користел сличен процес како
и Архимед за решавање на сѐ уште нерешлив проблем. Да видиме преку кои
чекори тие дошле до решението.
Сега да видиме што сѐ направил Архимед за да дојде до идеја за тоа
комплексно решение во тоа време:
1. Имале комплексни предизвици (сѐ уште нерешливи и непознати
проблеми) пред нив кои барале целосна фокусираност.
2. Го прегледувале своето и на другите луѓе знаење за да пронајдат
некои индикации за проблемот.
3. Се нафатиле на решавање на проблемот истражувајќи различни
можни решенија при што ниедно од тие не им донело вистински
одговор.
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4. Во определен момент почувствувале дека се наоѓаат во креативен
ќор-сокак – состојба на фрустрација дека не можат да го решат
проблемот иако вложуваат големи напори.
5. Направиле пауза, односно одлучиле да се исклучат од проблемот.
Во таква состојба на ментална и физичка удобност, несвесниот ум
бил слободен да се фокусира на свежи мисли и да ги интегрира со
претходните мисли.
6. Во тој момент им се појавува посебен вид на разбирање. Сосема
нов поглед кон истите работи.
7. Тоа ново разбирање и сфаќање на настан ги инспирирало да
дојдат до голема идеја за процесот на решавање на проблемот.
8. Спровеле експерименти за да проверат дали идејата функционира,
дали е практично решение за проблемот и може ли веднаш да се
примени како решение.
Во голем број на случаи овие чекори се вообичаени за креативни
размислувања и на сликата 1-2 се дадени 8 чекори на еден креативен процес
кој води до иновативни решенија.

Слика 1-1: 8 чекори во креативен процес

Креативноста претставува способност да се генерираат идеи кои може
да се користат во решавање на проблеми, забележување и креирање на
можности. Не морате да бидете екстремно интелигентен за да бидете
креативен. За секоја ситуација низ која ќе поминувате, за секој
☞ Креативност
проблем на кој ќе наидете вие ќе генерирате идеи за да ги
способност да се генерираат идеи
решите проблемите и да идентификувате можности. Едноставно
кои може да се користат во
сите вие сте креативни, ја поседувате таа способност, но мора да
решавање на проблеми,
научите и да ја користите почесто како во вашиот живот, така и
забележување и креирање на
во училиштето и на работните задачи.
можности.
Како и сè околу вас, и креативноста, исто така, може да се
подобри и поттикне. Како што забележувате од самиот креативен процес и
осумте чекори во истиот секој може да генерира идеи за решение. Ако се
подобри вашата креативност, тоа ќе значи дека претпријатието како резултат
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на можноста ќе создава поголема вредност за купувачите, но исто така и ќе
испорачува поголема вредност за нив.
Значи креативноста како предводник на иновативност и иновации во едно
општество е многу повеќе отколку една случајна искра со која се доаѓа до
идејата или можноста.
Видовме дека креативноста е основа за иновативни ☞ Иновација
решенија. Но, што претставува иновација?
креација на додадена вредност на
Иновација претставува креација на додадена вредност на производот, услугата или бизниспроизводот, услугата или бизнис-процесот кој се користи од процесот кој се користи од страна
страна на претприемачот.
на претприемачот.
Малите бизниси имаат ограничени ресурси кога станува
збор за големи технолошки иновации, но малите бизниси и претприемачите
имаат голем простор да ја користат сопствената креативност за да креираат
една специфична иновација која ќе биде прифатена од страна на купувачите
заради вредноста која ја додава.
Иновација претставува додавање на вредност врз основа на препознаена
можност на пазарот.
Иновативност или процесот на иновација претставува ☞ Иновативност
процес во кој се доаѓа до идеи или можности за креирање на таа процес во кој се доаѓа до идеи или
додадена вредност на производот, услугата или бизнис процесот можности за креирање на таа
кој се користи од страна на претприемачот.
додадена вредност на производот,
Иновациите
претставуваат
специфично
оружје
на услугата или бизнис процесот кој
претприемачите, со чија помош ја користат промената како се користи од страна на
можност за извршување на разни производни и/или услужни претприемачот
активности.
Тие можат да се толкуваат во смисла на промени на употребните
вредности на ресурсот, за задоволување на некоја потреба на купувачот.
Успешните претприемачи не бараат по секоја цена големи инвестиции
кои ќе развијат револуционерна индустрија, туку се задоволуваат и со помали
иновации.
Огромен број успешни иновации користат промени. Иновативноста може
да се претстави како научна дисциплина, подобна да биде научена и да биде
практикувана. Претприемачите треба да истражуваат за можни
извори на иновации, промени и нивните симптоми кои  Креирај и направи
означуваат можност за остварување на успешни иновации. Тие Поставете предизвикувачки
треба да знаат и да го применуваат принципот на успешни прашања во однос на некои
секојдневни социјални случки
иновации.
Може да дојдете до иновативни, односно претприемачки или проблеми во вашата локална
заедница. Диксутирајте за
идеи преку четири креативни процеси и тоа:
Предизвикување на тековната состојба. Сѐ што треба да различните претприемачки идеи
направите е да започнете систематски да ги предизвикувате кои ќе бидат резултат на оваа
тековните фиксни шаблони кои егзистираат во вашето вежба.
опкружување (семејство, училница, училиште, претпријатие,
општина, држава...). Тековните верувања, традиционални практики, или пак
конвенционални начини на размислувања за кои е нормално да се смета дека
се точни и исправни може да бидат предмет на предизвик. Може ли подобра
патна инфрструктура до училиштето? Зошто вратата на училиштето да биде
правоаголна? Тоа се примери на прашања кои ја предизвикуваат тековната
нормална состојба.
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На пример, „Икеа“, најголемиот малопродавач на мебел го
поставила прашањето дали мора мебелот да биде целосно
Размислете и дискутирајте за
монтиран пред да биде продаден и испорачан. „Нетфликс“
некои социјални трендови во
поставил предизвик преку прашањето зошто луѓето мора да одат
вашето опкружување. Дали има
до физичка видеотека за да изнајмат филм, зошто да не го
некои бизнис можности во
нарачаат преку интернет и филмот да биде достапен за гледање.
истите?
„Eпл“ со iPod си поставил прашање зошто да немаме 1000 песни
во нашиот џеб. Забележувате дека иновативни производи и услуги се дел од
предизвикување на сегашната состојба и начини на размислување и
дејствување на луѓето.
Искористување на трендови. Успешните претприемачи и иноватори не
се подобри од останатите луѓе во предвидување на иднината или некои кои
се постојано во табели и бројки за да ја предвидат иднината. Тие
 Креирај и направи
едноставно ги препознаваат трендови кои се случуваат околу нив
Размислете и дискутирајте за
и ги користат за да создадат сосема нов производ или услуга или
можности за поефикасно
пак процес или да ги подобрат тековните. Тие не се подобри од
користење на електрична
другите во откривање на сигналите на трендот, само се подобри
енергија? Или пак за некои
во читање на тие сигнали. Дали Aмазон знаел нешто повеќе за
производи кои би ја намалиле
иднината на малопродажба од Валмарт? Дали „Епл“ знаел нешто
зависноста за електрична енергија
повеќе за иднината на мобилни телефони во однос на „Нокиа“
или енергенси како нафта.
или „Моторола“? Сѐ што требало да се знае веќе било познато и
за пионерите во индустријата и за подоцнежните влегувачи во
индустријата. Сите податоци биле јавно достапни како за едните така и за
другите, разликата е само во тоа што некои ја препознаваат можноста да ја
искористат моќта на промените.
На пример, „Твитер“ ја презема компанијата „Вајн“ (снимање и
објавување на видео од 6 секунди) кога забележа тренд дека користењето на
содржините на интернет се менува од текст во видео. Фејсбук исто така преку
Инстаграм воведе посебна услуга за 15 секунди видео. „Старбакс“ кој
поседува 18000 кафетерии го забележа трендот со дигиталните алатки и
технологии па така овозможува плаќање едноставно со скенирање на
мобилниот телефон на купувачот. На ваков начин компанијата генерира над 7
милиони трансакции неделно.
Поефикасно користење на ресурсите. Користење на тековните ресурси
на поинаков, поиновативен начин исто така претставува
претприемачка идеја. Замислете ги светските водечки компании
 Креирај и направи
како „Епл“ и „Амазон“ кои ги усовршуваат сопствените
Излезете надвор и разговарајте со
операции до перфектност како илјадници мобилни телефони и
локални лица или бизниси за да
таблети произведени во Кина и дистрибуирани до крајниот
препознаете некои социјални
корисник или менаџирање со складишта и нарачки кај
потреби. Набљудувајте што се
„Амазон“. На таков начин, искористувајќи ги тековните ресурси
случува во околината. Дали
на поиновативен начин тие ја зголемуваат вредноста која ја
можете да дојдете до решение за
испорачуваат на нивните купувачи. Тековните ресурси како
задоволување на тие потреби?
знаење, вештини, технологија, пари, процеси и се она што го
придвижува светот и ги врши работите околу вас се извор на неверојатни
иновативни можности. Потребно е само да го искористите креативниот
процес од 8 чекори и да дојдете до сосема нов начин на искористување на
постојните ресурси.
Разбирање на потреби. Како што веќе кажавме претприемништво е
процес на задоволување на потребите на купувачите, па очигледно дека и
еден извор на претприемачки идеи ќе биде јасно разбирање на тие потреби.

 Креирај и направи
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Најдобар начин да дојдете до нови можности за иновација е да влезете во
кожата на купувачот и да погледнете во производот или услугата која ја
нудите или сакате да ја понудите, но од перспектива на купувачот.
Едноставно кога станува збор за иновација не можете да го прашате
купувачот што сака. Прашање е дали купувачот знае што сака. Ова најдобро
го потврдува еден од корпорациските слогани на „Амазон“ кој вели:
„Доколку не ги слушате вашите купувачи нема да успеете. Но, доколку ги
слушате само вашите купувачи, повторно нема да успеете“. Никој на „Епл“
му нема кажано дека сака одличен MP3 плеер, онлајн музичка продавница,
револуционерен паметен телефон, продавница за апликации (App Store) или
таблет. Но, кога Стив Џобс ги покажа овие производи како реалност, сите
станаа свесни дека ги сакаат. Иноваторите се обидуваат да решат заеднички
проблеми и фрустрации на начин кој го олеснува животот, го прави поудобен
и попријатен за купувачите.



Креирај и направи: Развој на решение за социјален проблем

Врз основа на претходно спроведените вежби и веќе дефинираните социјални проблеми и
потреби со помош на креативниот процес во 8 чекори развијте решение за тој проблем.



Подгответе презентација за социјалниот проблем и предлог решението.
Поттикнете дискусија при презентацијата за идеи за подобрување на решението.



Вежба: Иновативниот процес на Томас Едисон

Следниве работи се познати за еден од најголемите иноватори Томас Едисон:
1. Во неговата биографија за Едисон, авторот Нејл Болдвин (Neil Baldwin) вели: „Откако ќе
идентификува можност која сака да ја искористи за која верува дека ќе реши важен
проблем, Едисон и неговиот тим во „Menlo Park“ целосно ќе се фокусираат работејќи
без часовник со месеци во немилосрдно барање на решение“.
2. На еден репортер Едисон го има кажано следново: „Кога сакам да откријам нешто,
започнувам со читање на сѐ што било направено во однос на тоа во минатото – затоа
служат сите овие книги во мојата библиотека. Гледам што било постигнато со голем
труд и трошоци во минатото. Собирам податоци од повеќе илјадници експерименти
како почетна точка и потоа јас имплементирам уште илјадници”.
3. Тимот на Едисон има спроведено вкупно 50000 експерименти за да ја развијат првата
алкална батерија.
4. Едисон еднаш го има кажано следново: „Барајќи совршенство, понекогаш како да се
наоѓам пред гранитен ѕид висок стотина стапки. Доколку по повеќе обиди не можам да
го поминам, се свртувам кон нешто друго“.
5. За Едисон е познато дека верувал дека е важно да се одмори. Тој сакал да шета, да
работи во градината и да лови риба.
6. Неговата лабораторија во „Menlo Park“ содржела различни машини, материјали и
хемикалии кои лесно можеле да се користат и комбинираат за да се создадат нови
иновации.
7. Новото разбирање, барајќи решение за материјал за светилка претставувало
прашањето: Доколку јаглен се постави во ново развиена вакуумска светилка, сигурно ќе
гори подолг временски период поради недостаток на кислород, и може да биде
соодветна опција.
8. Познато е дека Едисон ги тестирал неговите решенија за да докаже дека
функционираат.
Дали процесот на Едисон е ист како и на Архимед и Ајнштајн?
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БИЗНИС КОНТЕКСТ И
ОКОЛИНА – СОЦИЈАЛНО
ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ПРЕКУ ОВА ПОГЛАВЈЕ ЌЕ:










го разбирате концептот и значењето на бизнисот во општеството;
ја објаснувате важноста на бизнис окружувањето;
го разликувате интерното од екстерното окружување;
ги идентификувате формите на организација на бизнисот;
го разбирате концептот на социјално претприемништво;
ги препознавате социјалните проблеми и предизвици;
ги објаснувате принципите на социјалното претприемништво;
го разликувате концептот на бизнис претприемништвото од
социјалното претприемништво;
ја разбирате суштината на општествената одговорност на
бизнисите.

Улогата на бизнисот во општеството
Бизнис е збор што често го користиме во нашиот секојдневен речник.
Интересно е дека многу луѓе се наоѓаат во некаков бизнис, а не се ни свесни
дека имаат бизнис кој можат да го развијат за да изградат сопствена „бизнисимперија“. Некои успеват да станат свесни, па своето таканаречено „хоби“ го
трансформираат во вистински бизнис.
Од друга страна овој збор станува сé повлијателен и почест во нашиот
јазик со постојана негова примена во различни ситуации од нашиот живот.
Бизнис како термин може да се користи на различни начини:




Глагол – Имаме некој бизнис (Имаме работа)!
Израз дека поседуваат компанија – Имам сопствен бизнис!
Именка – Мал бизнис.

За целта да го дефинираме бизнисот ќе го претставиме неговото значење:






Бизнисот е легална организација. Легална организација значи
дека бизнисот е внесен во правниот систем на државата, односно
поминати се сите законски процедури и се добиени сите
документи за работа на тој бизнис. Но, потребно е да напоменеме
дека постојат и бизниси кои не се внесени во правниот систем на
државата, но, сепак се бизниси. Тие бизниси продаваат производи
и услуги на потрошувачите за пари.
Бизнис е активност. Таа активност е правење, купување,
продавање и снабдување на одредени производи и/или услуги за
пари. Значи бизнисот може да биде производство, трговија на
мало и големо или пак услужен бизнис.
Бизнис претставува економски систем во кој се разменуваат
производи и услуги за други производи или услуги или за
пари. Значи не мора да значи дека размената се врши само за
пари, туку може и други производи или услуги да бидат предмет
на таа размена. Но, сепак на крајот целта е да се обезбедат пари за
да можат да се финансираат основните операции на самиот
бизнис.

Едноставно можеме да кажеме дека бизнис е
секоја активност со која заработуваме пари.
Постојат и непрофитни бизниси, но од некаде
мора да добијат пари за да ги платат вработените
и останатите трошоци на таквите типови на
бизниси. Значи секој бизнис во секој случај е
поврзан со пари.
Бизнис е купување и продавање на производи
и услуги со цел да се заработат пари.
Оние коишто заработуваат за живот преку ▲ Eкономската благосостојба и развој на
една локална заедница ќе зависи од
работење за нечиј друг бизнис претставуваат
деловните активности на бизнисите кои
вработени на тој бизнис.
што постојат таму
Улогата и значењето на бизнисите и особено
на малите бизниси е огромно за едно општество или една држава особено
како Република Македонија каде сé уште невработеноста е на високо ниво.
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Во изминатите неколку децении на глобално ниво се случија многу
промени. Срцето на овие промени е во начинот на кој бизнисите
функционираат. Технологијата игра сé поголема улога, конкуренцијата
станува сé поголема и поголема, илјадници работни места веќе се
елиминирани и уште ќе се елиминираат што како последица на
технологијата, што како последица на преструктурирањето на големите
претпријатија... Овие карактеристики може да се забележат во сите
индустрии. Истовремено заради ваквите промени сé повеќе се зголемува
влијанието на претприемништвото кое станува главниот извор на виталноста
на денешните економии.
Денес еден факт е сигурен, а тоа е дека работење за големите компании
не гарантира сигурност, безбедност и кариерни можности како во минатото.
Многу луѓе бараат нови можности за заработка. Една од покористените
можности е започнување на сопствен бизнис. Сите тие отпуштања, недоволна
сигурност и безбедност, како и неовозможени адекватни кариерни можности
отвораат безброј нови можности за малите бизниси.
Тие нови бизниси во комбинација со иновациите кои ги спроведуваат
имаат потенцијал да го променат целокупното општество во кое живееме.
Тие нови бизниси, креираат нови работни места за голем број на луѓе.
Доколку се анализираат современите економии може да се забележи дека
малите бизниси се најзастапени по својата бројност без ограничувања на
индустриите во кои функционираат.
Малите бизниси се застапени во малопродажен и големопродажен сектор,
во производствените сектори и во услужните сектори. Преку занаетчиски
работилници, мали продавници, угостителски објекти, па сé до мали
производствени погони може да се забележи постојан раст на малите
бизниси.
Некои од основните корисности што ги нуди развојот на малите бизниси
за едно општество може да се издвојат следниве:
Преку принципот на самовработување голем број на луѓе започнуваат
сопствен бизнис и го обезбедуваат своето егзистенцијално прашање.
Малите бизниси допринесуваат за полесно вработување на други луѓе од
различни профили, различно ниво на образование и од различно регионално
ниво.
Преку принципот на самовработување и на вработување бизнисите имаат
значајна улога во намалување на стапката на невработеност со што се
вклучуваат во придонесување на развојот на целокупната економија.
Малите бизниси поради својата прилагодливост претставуваат основа за
иновации во едно општество. Многу пазари, па и индустрии се развиваат
токму од иновациите кои доаѓаат од претприемачите и малите бизниси.

Видови на бизниси во локалната
заедница
Често се мисли за бизнисот само во терминот „голем“ бизнис – компании
како „Форд“, „Џенерал Моторс“, „ИБМ“, „Мекдоналдс“, „Епл“, „Најк“...
Но, повеќето бизниси се мали бизниси. Чување деца, ресторан, бакалница
во соседството се само неколку примери за мал бизнис. Изненадувачки,
принципите вклучени во водење на голема компанија како „Џенерал Моторс“
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и мал ресторан се многу слични. Всушност, повеќето големи бизниси
почнале како мали. Некои од најголемите бизниси во светот како „Епл“,
„Мајкрософт“ и „Мекдоналдс“, почнале со идеја донесена од еден или два
претприемачи која подоцна успешно ја претвориле во профитабилен бизнис.
Најчесто поделбата на видови на бизниси во однос на големина се
изведува преку два основни критериуми:



Големина на бизнис врз основа на бројот на вработени
Големина на бизнис врз основа на реализиран приход

За новите бизниси не може да се користи класификација преку приход,
бидејќи сé уште не постои евиденција на приходот.
Согласно законот постојат следни претпријатија (бизниси):





Микро претпријатие (со помалку од 10 вработени)
Мало претпријатие (од 11 до 50 вработени)
Средно претпријатие (од 51 до 250 вработени) и
Големо претпријатие (над 250 вработени).

Разлики помеѓу мали и големи бизниси. Честопати може да се слушне
од малите бизниси дека големите им прават пречки и не можат да успеат
токму заради тие големи бизниси. Честопати добри бизнис-идеи на
претприемачите не успеваат заради тоа што тие бизнис-идеи се слични со
некои големи бизниси. Иако бизнис-идејата е добра, и има голем потенцијал
и можеби се разликува токму во клучниот фактор за успех на малиот бизнис
во однос на големиот веќе постоен бизнис, таа не заживува. Но, тоа е само
изнаоѓање на причини и покривање на слабостите на претприемачот. Многу е
полесно да се бараат грешките кај друг отколку кај самиот себе си. Тоа е
недостаток на храброст тие претприемачи да навлезат и да се борат со
големите.
Но, која е разликата помеѓу малите и големите бизниси? Да тргнеме со
некои од карактеристиките на големите:











Имаат поголема финансиска моќ
Имаат голем потенцијал на човечки ресурси
Имаат големи потрошувачи
Вложуваат многу пари во маркетинг
Имаат пониски цени, заради попусти на обемот на нарачки што ги
добиваат
Имаат големи залихи
Грешките можат да се толерираат
Не даваат дополнителни услуги
Тешко се менуваат или им треба повеќе време
Не можат да имаат или имаат потешкотии во обезбедување лични
односи со купувачите.

Некои од карактеристиките на малите бизниси се следниве:






Немаат голема финансиска моќ
Слаби се со човечки ресурси
Немаат големи купувачи
Немаат доволно финансии за маркетинг
Добиваат повисоки набавни цени заради мал обем на
нарачки
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Размисли и дискутирај
Анализирајте еден голем и еден
мал бизнис во вашата локална
заедница. Дискутирајте за
разликите меѓу нив.







Не држат големи залихи
Грешките можат да бидат со големи последици за претприемачот
Даваат дополнителни услуги на купувачите
Имаат голем потенцијал за брзо прилагодување
Одржуваат лични и блиски односи со потрошувачите.

Од овие неколку карактеристики на мали и големи бизниси може да се
забележи дека тие се дијаметрално спротивставени. Но, каде е клучот на
успехот на малите бизниси?
Предноста која еден мал бизнис може да ја побара и да ја искористи може
да се согледа во следново:












Бидејќи немаат големи финансии за маркетинг, малите бизниси се
инвентивни и користат различни ниско буџетни маркетингтактики кои може да бидат поинтересни и поблиски за
потенцијалните купувачи.
Бидејќи не држат големи залихи, не плаќаат за складишта, како ни
за трошоци за одржување на тие залихи. Со тоа компензираат дел
од повисоките цени за набавка во однос на големите бизниси.
Бидејќи грешките може да бидат со големи последици како за
претприемачот така и за бизнисот воопшто претприемачите на
малите бизниси се доста претпазливи. Тие имаат посебна
карактеристика да преземаат вкалкулиран ризик.
Заради повисоките цени воведуваат различни дополнителни
услуги (без потребна бирократија на големите) кои можат да
бидат од големо значење за купувачите што претставува предност
во однос на големите бизниси.
Малите бизниси имаат особина на брзо прилагодување што кај
големите заради бирократијата потешко се изведува и претставува
вистинска предност на малите.
Малите бизниси се поблиски со купувачите и на секој купувач
(голем или мал) можат да му обрнат посебно внимание при
услужување што претставува предност во однос на големите
бизниси.

Веројатно сте забележале дека малите кучиња се многу повоинствени од
големите. Сте забележале како некое куче од мала раса се нафрлува на некое
куче од голема раса, а големото го гледа не знае што се случува
Размисли и дискутирај
(а, можеби и не може да го види од големината). Но, во
Размислете и дискутирајте за
моментот кога големото ќе го направи првиот чекор, малото
улогата и различните видови на
веднаш се повлекува, што значи дека му е мил животот. Токму
бизниси во вашата локална
такви може да бидат и малите бизниси, напаѓаат постојано, но
заедница.
без ризик да бидат изедени од големите бизиниси.
Каде сé може да се забележат малите бизниси?
Постојат ли ограничувања или забрани за подрачја на дејствување на
малите бизниси?
Ова се прашања кои честопати се поставуваат од страна на еден
потенцијален претприемач. Но, сепак не треба да бидат ограничувачки.
Со развојот на технологијата, денес слободно може да се каже дека не
постојат одредени граници кои ќе го ограничат подрачјето на дејствување на
малиот бизнис. Тие се присутни насекаде и освен креативноста на
претприемачот не постои какво било друго ограничување.
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Затоа и може да се сретнат малите бизниси во производствениот сектор,
во големопродажбата, во малопродажбата и во услужниот сектор.
Малиот бизнис во производствениот сектор. Денес не е невозможно да
се замисли еден мал бизнис да биде производствено претпријатие. Потребата
на големите фабрики од соодветни производи
кои за нив се неисплатливи за производство
или воопшто не сакаат да се фокусираат
токму на тие производи претставува одлично
подрачје за еден мал бизнис.
Многу мали производствени бизниси се
резултат на занаетчиските вештини на
претприемачот. На пример, еден занаетчија
кој работел одреден временски период на
поправка на кондури може да отвори мал
погон за производство на чевли.
Постојат многу примери на мали
производствени погони кои произведуваат ▲ Производство
чевли, хартија, кеси за пакување, книги…
Иако овие бизниси претставуваат доста покомплексни како во поглед на
започнување така и во поглед на самиот раст и развој на бизнисот сепак
претставуваат императив на голем број на претприемачи кои вообичаено
имаат претходно знаење или искуство во индустријата во која ќе
функционира бизнисот.
Важно е да се знае дека поради фактот што бараат поголема инвестиција
за започнување, овие бизниси содржат и поголем ризик за претприемачот.
Сепак, доколку бизнисот успее, можностите ќе бидат многу поголеми за
претприемачот.
Малиот бизнис во големопродажба. Производствените компании сé
почесто го избегнуваат нивното насочување кон големопродажба на нивните
производи, бидејќи полесно е да направат договор со локални мали бизниси
кои ќе бидат големопродавачи на нивните производи. На таков начин
нивниот фокус е насочен на она што најдобро знаат да го произведуваат.
Од друга страна ова отвора простор за
развој и започнување на повеќе мали бизниси
кои
ќе
работат
во
секторот
на
големопродажба.
Големопродажните бизниси продаваат
производи на малопродажните бизниси. Тие
претставуваат неизбежна алка од севкупниот
синџир на дистрибуција од производство до
крајниот производ.
Генерални дистрибутери за Република
Македонија на повеќе брендови претставуваат
пример за големопродажни бизниси. Тие ги
увезуваат производите кои подоцна ги
дистрибуираат до малопродажните објекти низ ▲ Големопродажба
државата.
Ваквите бизниси имаат потреба од складиште каде производите ќе бидат
складирани пред да се испорачаат, затоа и потреба од поголемо инвестирање
во објектот, но и во набавката на производите.
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▲ Малопродажба

▲ Услужен сектор

Малиот бизнис во малопродажба. Најзастапеното подрачје на
дејствување на малите бизниси кај нас, но и во светот претставува
малопродажбата. Високата креативност на претприемачите, брзата
прилагодливост кон потребите на купувачите и обезбедување на уникатни
понуди за своите купувачи отвораат многу можности за малите бизниси во
секторот малопродажба.
Додека големите бизниси кои се во
малопродажба работат врз основа на
определени правила и процедури со што
нивната флексибилност се намалува
малите
бизниси
многу
лесно
се
прилагодуваат на новите барања и потреби
на купувачите.
Ваквите малопродажни продавници се
насочуваат на определена ниша на пазарот
која сé уште не е соодветно задоволена од
страна на големите бизниси. Тие се
обидуваат преку градење на добри односи
со купувачите и нудење уникатни
производи како и услуги кои ги
надополнуваат тие производи да наметнат свој сопствен стил на водење
бизнис.
Овие бизниси најчесто се базираат на локација на малопродажната
продавница како и соодветната уреденост на истата заради изложување на
производите. Може да функционираат и без локација преку системот на
продажба од врата до врата.
Малите бизниси во услужниот сектор. Со сé поголемо зголемување на
потребите од услугите како на националниот така и на глобалниот пазар,
малите бизниси основани од претприемачи играат сé поголема улога.
Услугите се потребни како за големи
бизниси, така и за други мали бизниси, но и
за индивидуалци кои имаат потреба за
некаков вид на услуга.
Развојот на технологијата и потребата
на намалување на трошоците сé повеќе ги
поттикнуваат како малите бизниси, така и
големите голем дел од активностите кои
досега ги вршеле самите да ги префрлат на
други компании специјализирани токму во
тоа подрачје. Ова претставува огромна
можност за претприемачите кои ја
забележуваат можноста и ја користат за
развој на сопствен бизнис.
Индивидуалците сѐ повеќе имаат потреба од специјализирани услуги во
делот на грижата за лично здравје, убавината, спортскиот дух... Сето ова
допринесува многу претприемачи да започнат бизниси во вид на козметички
салони, салони за убавина, алтернативна медицина, фитнес и аеробик
клубови.
Подрачјето на дејствување во услужниот сектор за малите бизниси е
огромно. Овие услуги може да бидат обезбедување на едноставни
советодавни услуги, сметководствени услуги, дизајн на веб-страници или
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маркетинг-материјал за други мали бизниси, одржување на домовите,
молерско-фарбарски услуги…
Малите бизниси во земјоделството. Можноста за дејствување на малите
бизниси во земјоделскиот сектор се доста големи особено во услови кога
големи обработливи површини се во
сопственост токму на регистрирани или
нерегистрирани индивидуални земјоделски
производители.
Значењето на земјоделските производи
е огромно како за индивидуалците, така и за
одредени индустрии кои се занимаваат со
преработка на тие производи. Потребата од
земјоделските производи била и ќе биде
голема.
Сѐ поголемото менување на стилот на
животот на луѓето на глобално ниво како
што е барање за здрава исхрана отвораат
▲ Земјоделие
големи
можности
за
иновативни
претприемачи. Производство на органска храна претставува една од најбрзо
растечките гранки во индустријата.
Од друга страна многу поединци имаат земја во наследство која
претставува одлична можност за претприемачки активности на истите со
започнување на бизнис.
Преработувачките капацитети на земјоделските производи ги откупуваат
произведените земјоделски производи како нивен репроматеријал токму од
тие мали бизниси.

Бизнисот и опкружувањето
Еден бизнис и еден претприемач имаат постојани влијанија од
надворешноста на бизнисот. Иако денес е тешко да се определат прецизно
границите на еден бизнис сепак може да претпоставиме дека зад некои
замислени граници постои опкружување кое влијае на бизнисот.
Секој бизнис претставува организациски систем. Овој систем е
комплексен систем поради тоа што во исто време тој е:








вештачки систем (го создава човекот),
сложен систем (во својот состав има повеќе компоненти),
динамички систем (за функционирањето на овој систем постои
потреба од управување што доведува до менување на истиот со
тек на времето),
стохастичен систем (не е прецизно позната наредната состојба
која настанува како резултат на одредена акција на менаџментот),
отворен систем (врши размена на материја, енергија и
информации со околината) и
нелинеарен систем (врска помеѓу влезот и излезот претставува
нелинеарна равенка).
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Бизнисот има своја околина, тој не функционира затворен во еден
сопствен свет. Тој отворен систем поради зависноста и постојаната
интерактивност со околината во која опстојува. За да преживее, тој мора да
има влезови (еден вид на енергија од околината) кои може да бидат во вид на
пари, суровина, информации итн. Оваа енергија се трансформира во
производи или услуги кои ги нуди истиот тој
бизнис на околината (излез кој се враќа на
околината) од каде што пак повторно се
трансформира во влез во организацијата
(приход од продажба). Овој кружен процес ги
поврзува влезот и излезот на еден бизнис. Се
забележува сложеноста на бизнисот кој е
составен од повеќе потсистеми кои повторно
имаат влез, процеси и резултат како излез од
тој систем.
▲ Бизнис како систем
Затоа може да се каже дека еден бизнис
има свое интерно и свое екстерно опкружување.
Поимот опкружување не се однесува само на природата или екологијата.
Терминот е доста поопшт и може да се користи за разни цели. Нашата цел е
да го објасниме поимот бизнис-опкружување, односно сето она што го
опкружува бизнисот и има влијание врз неговото функционирање.
Екстерно опкружување. Екстерното опкружување на еден бизнис
претставува околината на организацијата која ја сочинуваат следниве
подрачја:
Економско подрачје. Тука спаѓаат
конкуренти, добавувачи, каматни стапки,
стапка на невработеност, приходи на
населението, кредитна политика, бруто
општествен производ, инфлација, степен на
меѓународна размена и многу други фактори
кои влијаат на бизнисот. Влијанието на
конкурентите на работењето на еден бизнис
е многу значајно. Воведување на нов
производ од страна на конкуренцијата бара
соодветно реагирање од страна на бизнисот
и претприемачот. Добавувачите исто како и
конкурентите имаа големо влијание врз
работењето на бизнисите преку можноста
истите да ги исполнат барањата на бизнисот
како и навремена и точна испорака на
репроматеријалот потребен за производство.
Кредитната политика и каматните стапки на
банките имаат големо влијание врз бизнисот
▲ Екстерно опкружување на бизнисот
во однос на расположивоста на финансиски
средства кој може да биде потребен за
одредени инвестициони потфати. Стапката на невработеност ја дава
структурата на распложивиот кадар кој би можел да се најде на пазарот на
трудот. Доколку е мала стапката на невработеност бизнисот има помал избор
во однос на обезбедување на квалитетно обучена работна сила и обратно при
поголема стапка на невработеност поголема е можноста за избор и
привлекување на работна сила за бизнисот. Приходи на населението се
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значаен фактор за секоја организација. Тие ја отсликуваат куповната моќ на
населението од пазарот кадешто учествува еден бизнис. Бруто домашниот
производ и инфлацијата влијае на способноста на бизнисот да ги обезбеди
потребните ресурси. Степенот на меѓународна размена ја отсликува
состојбата на една држава во која егзистира една организација во однос на
тоа какви договори има таа држава со другите држави за бесцарински
увоз/извоз за репроматеријали и добиени готови производи.
Технолошко подрачје. Технологијата претставува примена на знаење,
методи, техники и средства со кои еден бизнис го трансформира влезот во
излезот. Тука најважен фактор е иновацијата или развој на нови процеси,
производи или услуги. Стапката на влијание на технологијата како екстерно
опкружување врз бизнисот варира од индустрија до индустрија. На пример,
влијанието на технологијата на информациската индустрија е многу
поголемо во однос на влијанието на која било индустриска гранка.
Социо-културно подрачје. Ова подрачје е составено од вредности,
навики/традиција, норми, ставови, и демографски карактеристики на луѓето.
Секое општество има сопствени вредности и ставови кои може да се
разликуваат врз основа на регионот, етничка основа,
населението итн. Овие вредности и ставови можат различно да Размисли и дискутирај
влијаат на работењето на бизнисот. На пример, ставовите на Размислете и дискутирајте за
луѓето кон загадувањето ќе има влијание врз бизнисот во однос екстерното опкружување на
на тоа дали да инсталира системи за заштита на животната вашето училиште. Што може да
средина или не. Нормите претставуваат стандарди на се подобри? Кој може да го
однесување прифатени од општеството кои се разликуваат од подобри? Како тоа влијае на
едно до друго општество. Секое општество има одредени навики вашето секојдневно однесување
во однесувањето кои се резултат на историјата на одредено во училиштетото.
општество. Навиките на луѓето влијаат на работењето на
организацијата со тоа што доколку се работи за потрошувачи тие навики
може да влијаат на начинот на консумација на производот, навики да
користат други производи (супститути) итн. Демографските фактори се
составени од старосната структура на населението, полот, составот на
работна сила, нивото на едукација, работни вештини на населението и други
карактеристики на истите. Овие фактори влијаат на работењето на бизнисот
со тоа што даваат прецизна слика на новите пазари или пак инвестирање во
нови погони од страна на организацијата.
Политичко подрачје. Ова подрачје се базира на законските и
подзаконските акти донесени од страна на законодавните домови на една
држава како и прописи од страна на владите. Политичкото подрачје може да
се состои од законодавството, стабилност на владата, штрајкови, политички
состојби во соседните земји, начин на оданочување итн. Законодавецот
донесува закони коишто индивидуалците, групите и организациите мора да
ги почитуваат, инаку ќе сносат одредени последици. Тие закони имаат
различно влијание на бизнисот. Без разлика дали се добри или лоши тие мора
да се почитуваат. Политичката состојба во некоја земја ќе има влијание на
бизнисот доколку таа ги извезува своите производи во таа земја. Стабилност
на влада во одредена земја влијае на бизнисот доколку тој бизнис има
учество со своите производи во таа земја или пак доколку одлучи да
инвестира во нов погон во истата земја. Начинот на оданочување е доста
значаен фактор за еден бизнис којшто може да влијае во однос на нивото на
инвестиции во една земја.
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Може да се сретне уште едно подрачје како екстерна околина на еден
бизнис, а тоа е меѓународно подрачје. Земјата во која работи еден бизнис
претставува потесна околина на бизнисот, но пошироката околина како
меѓународно подрачје во последно време има сè поголемо значење во
влијание врз бизнисите поради сè поголема глобализација на пазарот.
Во литературата доста е застапено групирање на околината со акроним
PEST (Political, Economic, Socio-cultural, Technological) и STEP (Socio-cultural,
Technological, Economic, Political) кои сите во себе го содржат и
меѓународното подрачје. Ова подрачје на опкружувањето е составено од
меѓународна конкуренција, меѓународни пазари, ограничени домашни
ресурси итн. На пример, ограничените домашни ресурси ќе влијаат на тоа
дали бизнисот има потреба да ги набавува од странскиот пазар. Доколку
бизнисот е извозно ориентиран секако дека влијанието на меѓународната
конкуренција ќе биде големо. Пробивање на пазар на кој има учество
бизнисот од страна на меѓународна конкуренција или пак воведување на нов
производ на меѓународниот пазар од страна на конкуренцијата ќе бара
соодветен одговор од тој бизнис.
Интерно опкружување на бизнисот. Освен екстерното
Размисли и дискутирај
опкружување на еден бизнис постои и таканаречено интерно
Размислете и дискутирајте за
опкружување. Ова се внатрешните eлементи на еден бизнис кои
интерното опкружување на
едноставно претставуваат контра спрега на надворешните
вашето училиште. Што може да
влијанија.
се подобри? Како тоа влијае на
Што претставува внатрешна околина на една организација?
вашето секојдневно однесување
Наједноставно кажано, внатрешната околина на една
во училиштетото.
организација претставува сè она што е внатре во организацијата.
Организацијата како систем е составена од:




Луѓе
Структура
Процеси

Луѓето се тие кои ги извршуваат сите активности во организацијата.
Можеме да ја имаме најдобрата
структура и најдобрите процеси,
но без луѓето процесот на
трансформација на влезот во
излезот нема да може да се
изврши.
Луѓето
во
организацијата може да бидат
менаџерски или неменаџерски
кадар кои вршат широк спектар
на активности за нормално
функционирање на бизнисот.
Структурата на
една
организација е таа што не
▲ Пример на процес на продавница на мало за автомобилски
дозволува појава на хаос во
делови
работењето на истата. Таа ги
дава меѓусебните односи на сите
компоненти на организацијата. Организациската структура го дефинира
местото на секој поединец во организацијата преку хиерархијата, и улогите
на секој поединец преку правила, норми и процедури.
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Процесите во организација се сите активности кои се изведуваат за
влезовите да се трансформираат во излез кој ќе има некоја вредност за
купувачите. Процесите во организацијата може да бидат различни, но ќе
дадеме дел од нив кои се најзначајни за бизнисот:





Технолошки процеси (процеси кои ги трансформираат
организациските ресурси во производи или услуги)
Процес на донесување на одлуки (избор на насока на дејствување
од страна на луѓето)
Процес на комуницирање (распределба на информации помеѓу
луѓето во организацијата)
Процес на управување (менаџментот како процес – управување на
луѓето во насока на исполнување на целите на организацијата),

Основни форми на организација на
бизнисот
Кога станува збор за мали бизниси, како основни форми на нивно
организирање се третираат следниве три:




единствен сопственик
партнерство
корпорација

Покрај овие основни форми, сретнуваме и други форми на организации
во малиот бизнис, како на пример: заеднички вложувања, деловен труст,
компании со ограничена одговорност. Овие други форми ги сретнуваме во
државите во кои малиот бизнис има традиција и доста е развиен. Сепак, и кај
нив и кај нас, најчеста форма на организирање е бизнис во сопственост на
едно лице. Кај нас оваа форма се јавува како ДООЕЛ (друштво со ограничена
одговорност во сопственост на едно лице).
Ова е разбирливо кога ќе се земат во вид предностите на ваквото трговско
друштво кои можат да се сведат на следново:








тоа е најлесен начин за основање трговско друштво затоа што е
потребна мала сума пари ;
има едноставна организациска структура - вообичаено
сопственикот е и главен менаџер и директно претпоставен на мал
број вработени и ужива голем авторитет кај нив;
целиот профит му останува на сопственикот и не мора да го
дели со друг, како кај партнерството, на пример;
можност за промени - сопственикот е свој шеф и затоа слободно
може да направи промена каква што сака;
лично достигнување - сопствениците имаат можност да постигнат
успех и признание за своите напори;
концентрираност на моќта - сопственикот на бизнисот најчесто
се јавува и во улога на менаџер, или човек што го води бизнисот.

Но, оваа форма на организирање, покрај предностите, има и низа свои
недостатоци, од кои позначајните се наведени подолу.
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Неограничена одговорност на сопственикот. Сите долгови и
проблеми поврзани со бизнисот се одговорност на сопственикот.
Ако бизнисот пропадне, сопственикот мора лично да ги преземе
долговите. Често тоа би можело да значи губење на личниот имот
(куќи, автомобили, заштеди).
Ограничени финансиски средства. Парите што може
сопственикот да ги обезбеди зависат од неговата заштеда или од
способноста да позајмува. Често со смртта на сопственикот
„умира“ и бизнисот. Оваа форма не е атрактивна за вложување
дополнителен капитал однадвор (од финансиерите).
Ограничен потенцијал. Особено станува збор за ограничени
човечки ресурси, затоа што сопственикот не вработува многу
луѓе, ниту пак оваа форма е атрактивна за да привлече некои
врвни стручњаци.
Ограничена можност за развој. Поради малиот капитал и
ограниченоста во поглед на човечките потенцијали, ваквото
трговско друштво не може да се развива
и да расте, па вообичаено е да работи во
онаа форма и големина во која е
основано. Сопственикот е премногу
ангажиран со извршување на речиси сите
обврски (планира, произведува, пласира,
екипира, организира, контролира), па
поради тоа нема време за некакви
поголеми стратешки планирања.

Организациската структура на едно
трговско друштво претставува систем на
формално воспоставени односи и
неформални врски во кои се одвиваат
▲ Шематски приказ на организациска структура
активностите на луѓето кои работат во
тоа друштво.
Партнерство за разлика од претходно спомнатата организациска форма е
претпријатие на две или на повеќе лица. Бројот на партнерите не
е ограничен. Тие заеднички се договараат кој од нив со што ќе
☞ Партнерство
придонесува. Деловите на партнерите не мора да бидат еднакви.
претпријатие на две или на повеќе
Сите поединости на партнерството се регулираат со меѓусебен
лица партнери
договор кој треба да содржи одредби за:










датумот на формирањето на партнерството,
називот на трговското друштво,
имињата и адресите на партнерите,
дејноста,
временското ограничување на партнерството,
влоговите на секој партнер,
одговорноста,
меѓусебните односи,
распределбата на добивката и слично.

Во однос на трговските друштва основани од едно лице, партнерствата
имаат определени предности, какви што се:
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можност за дополнителни финансиски средства - партнерите
внесуваат повеќе пари во бизнисот, па со тоа поголеми се
можностите за добивање кредити, затоа што е поголема довербата
кај кредиторите;
зголемени капацитети и способности - во партнерството има
повеќе луѓе со различни идеи, таленти, вештини, способности. Со
тоа се зголемува можноста за успех на трговското друштво;
едноставен начин на воспоставување организација - се формираат
релативно лесно, потребен е само договор меѓу партнерите;
зголемена флексибилност - партнерството може да се
приспособува на настанатите промени, зашто со заедничка одлука
на партнерите може да ги менува целите и насоките на работата.

Од недостатоците на овој вид организирање на бизнисот, позначајни се:










неограничена одговорност - во многу случаи секој од партнерите
има неограничена одговорност. Партнерите се лично одговорни за
сите долгови од бизнисот. На тој начин, ако бизнисот пропадне
тогаш кредиторите ќе можат да го наплатат својот долг од кој
било партнер. Но, постојат и договори меѓу партнерите кои можат
да ја ограничат одговорноста на еден или на повеќе партнери;
ограничено траење на партнерството - партнерството
престанува со умирање на некој од партнерите или со негово
повлекување од бизнисот;
ограничени финансиски средства - износот на капиталот што
партнерството може да го собере е ограничен и таа граница
зависи од заработувачката во бизнисот, богатството на партнерите
и нивната способност да позајмуваат пари;
недефинирана поделба на одговорностите - во случај на
несогласување на партнерите доаѓа до конфликт што може да
заврши и со распаѓање на партнерството;
недефинирана поделба на профитот - профитот се дели меѓу
партнерите, па тоа може да биде и причина за конфликти доколку
сите партнери не се задоволни со начинот на распределбата или
со вреднувањето на нивниот придонес во остварувањето на
профитот.

Во поглед на организациската структура, партнерството не мора да се
разликува од структурата кај единствениот сопственик, освен што на врвот на
организациската структура, наместо еден, постојат двајца партнери кои имаат
права и обврски во зависност од вложениот капитал.
☞ Корпорација
Корпорацијата претставува претпријатие кое е водено во
претпријатие кое е водено во име
име и за сметка на нејзините сопственици кои ги обезбедуваат
и за сметка на нејзините
финансиските средства. Во САД корпорацијата треба да добие
сопственици кои ги обезбедуваат
одобрение од владата за да може да се формира. Сопственици
финансиските средства
на корпорацијата се нејзините акционери, чиј број може да се
движи од неколку (членови на семејството или бизнис партнери) до многу повеќе. Корпорацијата има својство на правно лице и
може да настапува самостојно во правниот промет. Во САД корпорациите
доминираат во бизнисот иако нивниот број во однос на индивидуалните
организации е многу помал. Кај нас, еден вид корпорација се акционерските
друштва.
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За основање на вакви форми на организирање на малиот бизнис потребен
е статут. Сопствеништвото во корпорацијата доаѓа од поседувањето акции во
неа. Преку тие акции сопствениците имаат можност да учествуваат во
управувањето и распределбата на добивката - односно дивидендата. Секоја
акција носи еден глас за оној кој ја поседува и претставува хартија од
вредност. Со корпорациите управува одбор на директори (кај нас постои
едностепен начин на управување, со одбор на директори, и двостепен модел
на управување, со управен одбор и надзорен одбор).

Поим за социјално претприемништво
Традиционално досега кога се зборуваше за бизнисот се мислеше на
профитни претпријатија кои се основани и започнати заради создавање
профит и непрофитни претпријатија чија главна цел не е создавање профит.
Но, во последната декада произлегоа повеќе варијации на
претприемништвото како што е профитно претпријатие кое поддржува
мисија на непрофитна организација, бизниси кои се дизајнирани заради
социјално влијание и бизниси кои се целосно ориентирани кон животната
средина и заштита на околината.
Социјално претприемништво е еден вид на претприемништво со повеќе
дефиниции и форми. Најчесто кога станува збор за социјално
претприемништво се мисли на профитно претпријатие кое има
двојни цели: постигнување профитабилност додека се
☞ Социјално
обезбедува повраток за општеството и развој на општеството.
претприемништво
Грегори Дис (Gregory Dees) ја дава следнава дефиниција за
креирање на претпријатија чија
социјално претприемништво: Социјалните претприемачи ја
мисија е обезбедување на
играат улогата на агенти на промени во социјалниот сектор
повраток за општетсвото
преку:






Прифаќање на мисија да креираат и одржуваат општествена
вредност (не само приватна вредност),
Препознавање и искористување на нови можности за служење на
таа мисија,
Ангажирање во процесот на постојана иновација, прилагодување
и учење,
Постапувајќи смело, без притоа да бидат ограничени од ресурсите
коишто ги поседуваат и
Покажувајќи зголемена одговорност кон оние кои ги опслужува и
резултатите кои ги креира.

Со еден ваков поглед општественото претприемништво е помалку за
профитот, а повеќе за обезбедување на општественото влијание и
благосостојба.
Филантропски потфат претставува едно подмножество на социјално
претприемништво каде човечкиот и финансискиот капитал се инвестираат во
непрофитни организации од индивидуалци и профитни претпријатија со цел
да генерираат повеќе општествен повраток на инвестиција отколку
финансиски повраток на инвестиција.
Во некои случаи филантропски потфат може да содржи инвестирање на
капитал во профитна организација, која е комерцијален дел на непрофитна
организација. Во други случаи може да се инвестира во непрофитни
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организации за да се поттикнат претприемачки приоди кои ќе имаат влијание
на општеството.
Зелено претприемништво претставува уште една форма на
претприемништво и се дефинира како активности на претпријатието кое
избегнува да ѝ наштети на животната средина или на некој начин помага за
да се заштити околината.
Зеленото претприемништво креира т.н. „зелени
претпријатија“, односно „зелени бизниси“ при што
може да обезбеди зголемување на енергетска
ефикасност преку заштеда на природните ресурси и
заштеда на пари.
Денеска кога постојано се зборува за
загадувањето, за можните последици заради нашето
недолично однесување кон природата, зеленото
претприемништво станува сè попопуларно и како
можност и како нешто што дава допринос за
природата.
Секоја од овие алтернативни приоди на ▲ Зелено претприемништво креира зелени
претпријатија
претприемништвото нуди огромни можности за
истражување и иновација, но и раст за oние кои ќе успеат.

Принципи и подрачја на дејствување на
социјалното претприемништво
Генерално, постојат три модели на социјални претпријатија врз основа на
која истите ја исполнуваат сопствената мисија. Најчестото прашање поврзано
со социјалните претпријатие е како тие ќе обезбедат финансирање за
нормално функционирање за да ја реализираат сопствената мисија. Следниве
модели даваат одговор на ова прашање.






Генератор на добивка. Првиот модел се нарекува генератор на
профит иако кажавме дека главната цел на овие претпријатија не е
генерирање на добивка, туку обезбедување на социјална корист.
Овие претпријатија се вклучени во трговски активности со кои
генерираат добивка, а кои не се однесуваат директно на социјално
влијание, со цел подоцна кога ќе генерираат добивка да ја
префрлат делумно или целосно истата на активност
која има директно социјално влијание. На пример, Размисли и дискутирај
една кафетерија може да биде социјално Размислете и дискутирајте за
претпријатие доколку дел или пак целата своја можни проблеми поврзани со
добивка ја дава во добротворна организација.
локалната заедница како што се:
Модел на компромис. Овој модел на социјално чиста вода за пиење, граѓански
претпријатие е директно вклучен во генерирање на права, криминал, насилство,
социјално влијание, но прават компромис кога права на лица со посебни
станува збор за генерирање на финансиски резултати потреби, дискриминација,
и социјално влијание.
здравство, стапка на откажување
Модел на заклучување на чекор (Lock-step Model). во училишта, енергетска
Овој модел ги опфаќа претпријатијата кои се ефикасност...
вклучени во трговски активности кои не само што
имаат директно социјално влијание, туку и генерираат
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финансиски повраток во директна корелација со социјалното
влијание кое се креира.
Некои подрачја во коишто може да дејствуваат социјалните претпријатија
се следниве:










Социјални категории. Социјална заштита и вклучување на
социјално ранливите категории од населението во заедницата
може да претставува голем социјален проблем во кој социјално
претпријатие и претприемачот ќе дејствуваат. Од вработување на
социјално загрозени лица, нивно образование и стекнување на
вештини, специјализирани продавници за социјално загрозени
лица, до бесплатна здравствена и медицинска заштита
претставуваат можни активности на едно социјално претпријатие.
Лица со посебни потреби. Скоро во секоја заедница постојат
лица со посебни потреби кои имаат свои проблеми и потреби на
кои може да излезе во пресрет едно социјално претпријатие.
Некои активности во ова подрачје на дејствување може да бидат:
вработување на лица со посебни потреби, обезбедување на дом,
облека, топол оброк и услови за нормално живеење на овие лица,
иновации кои го олеснуваат животот на овие лица (компјутери за
слепи лица, телевизори за глуви лица итн.), обезбедување на
нормално движење на лицата со посебни потреби низ
општината...
Заштита на животната средина. Заштита на животната средина
е тренд на глобално ниво и секако подрачје со големи можности
за социјално претпријатие. Од развој на иницијативи и процедури
за заштита на локалната околина, преку чиста околина до
иновативни производи кои ќе обезбедат подобра заштита на
животната средина претставуваат можни подрачја на дејствување
на социјалните претпријатија. Во секоја локална заедница
постојат проблеми поврзани со заштита на животната средина и
обезбедување на чиста и здрава околина.
Образование. Образованието и развојот на новите вештини
претставува уште едно подрачје на дејствување на едно социјално
претпријатие. Формалното образование веќе не е доволно и не
гарантира вработливост и просперитет за младите луѓе. Од друга
страна економската ситуација во која се наоѓаат и повеќето
возрасно несомнено доведува до потреба за развој на нови
вештини кои ќе се искористат за креирање на нови претприемачки
потфати, самовработување или вработување кај некој друг. Освен
за социјално загрозените семејства, неформалното образование
може да придонесе и за развој на повеќе бизниси и економска
благосостојба за повеќе семејства во локалната заедница.
Користење на алтернативни и обновливи извори на енергија.
Јасно е дека проблемот на дваесет и првиот век е недостаток на
извори на енергија со што фокусот се става на изнаоѓање на
алтернативни и обновливи извори на енергија. Можните
активности на едно социјално претпријатие во ова подрачје на
дејствување може да биде некоја иновација во алтернативен и
обновлив извор на енергија, искористување на сончевата енергија,
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заштеда на искористување на постојните извори на енергија и
откривање на сосема нови извори на енергија.
Научно-истражувачка дејност. Како посебно Размисли и дискутирај
Размислете за еден проблем
подрачје за дејствување на социјалните претпријатија
може да биде научно-истражувачката дејност како поврзан со животната средина во
вашата заедница. Дискутирајте за
основа за иновации во различни подрачја кои ќе
тоа како локалните бизниси може
решат социјален проблем или ќе задоволат социјална
да помогнат во решавање на тој
потреба. Да не беа научно-истражувачките потфати
проблем. Mожете да развиете и
на Исак Њутн, Никола Тесла или Алберт Ајнштајн
проект кој ќе биде понуден на
денес немаше да го имаме светот каков што е во
еден локален бизнис
моментов. Иновациите во најголем број на случаи се
имплементација на решението.
резултат на некој научно-истражувачки проект.
Еколошко/органско производство на здрава храна. Дискутирајте за бенефитите што
Здрава храна и еколошко, односно органско тоа претпријатие ќе ги има во
однос на решавање на тој
производство на истата е уште едно можно подрачје
проблем.
на дејствување на едно социјални претпријатие. Од
еколошко и органско земјоделие и сточарство,
пчеларство и овоштарство, преку органски и еколошки ресторани
па се до иновации во органско и еколошко производство
претставуваат можни активности за еден социјален претприемач и
социјално претпријатие.
Туризам. Туризмот како посебно подрачје на дејствување на
социјални претпријатие може да обезбеди фокус кон алтернативен
туризам и селски туризам. Развој на неразвиени подрачја во
вашиот регион преку алтернативен туризам претставува социјален
проблем или потреба преку која ќе се зголеми и благосостојбата
на населението во тие региони.
Здравствена заштита и промоција на здравјето. Здравствената
заштита и здравиот начин на живот е уште едно можно подрачје
на дејствување на социјално претпријатие. Обезбедување на
здравствени услуги за социјално загрозени лица, преку промоција
на здрав живот и алтернативна медицина до високи иновации во
медицината со што ќе се спречат и лекуваат некои болести се
само еден мал дел од можни активности на едно социјално
претпријатие во ова подрачје на дејствување.
Поддршка на основањето и развојот на нови социјални
претпријатија. Нови социјални претпријатија како што можете
да забележите не само што решаваат социјален проблем и
задоволуваат социјална потреба. Тие ја поттикнуваат и
креативноста, а со тоа и иновативноста во ова подрачје. Сепак тоа
се проблеми кои луѓето сакаат да бидат решени. Едно социјално
претпријатие може токму во ова подрачје да ги најде своите
фокусни активности кои ќе се однесуваат на промоција, едукација
и помош во креирање на колку што може повеќе социјални
претпријатија во локалната заедница во којашто функционираат.

Општествена одговорност
Сите имаме одредена општествена одговорност која всушност не
обврзува да ѝ помогнеме на заедницата во којашто живееме. Секој
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претприемач веќе со самите претприемачки активности дава допринос во
заедницата преку нови производи или услуги или пак вработувања. Но, освен
тоа секој претприемач и секое претпријатие може да се ангажира во однос на
социјални проблеми во заедницата во која опстојува.
☞ Корпоративна
Koрпоративна општетсвена одговорност едноставно
општествена одговорност
претставува деловна практика на претпријатијата да се вклучат
деловна практика на
во иницијативи од кои корист има општетсвото.
претпријатијата да се вклучат во
Некои начини со коишто вашето претпријатие може да
иницијативи од кои корист има
стане општествено одговорно претпријатие може да бидат
општетсвото,
следниве:








Рециклирање на хартија, стакло или пластика.
Донирање на дел од добивката на добротворни организации.
Одбивање да се користат животни за тестирање на нови
производи.
Понудување на различни волонтерски иницијативи во заедницата
за вработените во претпријатието.
Обезбедување на безбедни и здрави работни места.
Набавка само од снабдувачи кои обезбедуваат безбедни работни
услови и ги почитуваат човековите права.
Учество во образование на локалната заедница.

Претпријатијата со висока општествена одговорност имаат голема корист
од ваквото нивно однесување. Едноставно тие привлекуваат голем
публицитет, но и купувачи кои застануваат зад ваквата кауза и одговорност,
со што се чувствуваат добро кога купуваат од ваквите општетсвено
одговорни компании.
Koрпорациската општествена одговорност не се однесува
само на претпријатието како претпријатие или правно лице. Да
Размисли и дискутирај
се биде општествено одговорен значи да се влијае да бидат
Размислете и дискутирајте за
општествено
одговорни
и
купувачите
(корисниците),
општествено одговорни компании
вработените
и
заедницата
во
која
работи
претпријатието.
Денес
во вашата заедница. Кои се тие?
општествена одговорност не е само потреба, туку мора секое
Кои се најмногу општествено
претпријатие да се вклучи во обезбедување на поширока свест за
одговорни.
однесување на сите чинители на една заедница како
општествено одговорни граѓани на таа заедница.
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Вежба: Google како општествено одговорна компанија

Google е компанија која постојано вложува огромни напори на различни фронтови да се
претстави себеси како општествено одговорна компанија, односно како „добар граѓанин“ во
општеството. На пример, Google Green како еден проект на Google се фокусира на ефикасно
искористување на ресурсите и поддршка на користење на обновлива енергија. Со помош на овој
проект Google ја намалува потрошувачката на електрична енергија на своите податочни центри
скоро за 50%, но во исто време и влијае на емисија на јаглероден диоксид во околината. На
сликата е презентирано како Google ги покажува резултатите од овие свои напори за општествено
одговорна компанија.

За да опслужи еден просечен корисник во однос на пребарување, гледање на YouTube видео,
Gmail сметка и други производи и услуги што ги нуди, Google ќе треба да емитира 8 грами на
јагленороден диоксид во атмосферата. Google ja споредува оваа количина со возење на
автомобил, при што едномесечно опслужување на еден просечен корисник на компанијата е исто
како и возење на една милја (околку 1,6 километри) на автомобил. Со намалување на оваа
количина на 0, тоа е исто како и да не возите автомобил, ниту ја загадувате околината.





Размислете и дискутирајте како Google ги реализира активностите од овој проект.
Размислете како вие и вашето семејство учествувате во емисија на јаглероден диоксид
во атмосферата. Можете ли да пресметате колку изнесува емисијата на вашето
семејство за еден месец?
Што може да се направи за да ја намалите емисијата на CO2 на вашето семејство за
50%?
Дали проблемот може да има прифатливо решение коешто вие можете да го
имплементирате?
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Креирај и направи: Развој на идеја за социјален бизнис

Од досегашните практични вежби идеја за социјален бизнис. Следете ги следниве
препораки:
1. Идентификувајте решение за социјален проблем или потреба во вашата
локална заедница за кој што сметате дека може да направи разлика и коешто
сакате да го тестирате и развивате во текот на оваа година од изучување на
предметот „Иновации и претприемништво“.
2. Размислете за некои предизвици со кои се соочуваат тинејџери во друга
локална заедница, или пак друга земја. Со барање на ваквите предизвици
можете да навлезете во идеи за глобални социјални проблеми, причини и
можни решенија.
3. Направете презентација која ќе ја презентирате пред соучениците и ќе
објасните зошто токму тој проблем треба да се решава и зошто токму тоа
решение.
4. Врз основа на дискусијата и критиките извршете подобрување на предложеното
решение.
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БИЗНИС-МОДЕЛИ ЗА
СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ПРЕКУ ОВА ПОГЛАВЈЕ ЌЕ:

ја разбирате улогата на бизнис-моделот за развој на
претприемачка бизнис-идеја;
ги идентификувате клучните елементи на бизнис-моделот за
претприемачка бизнис-идеја;
ги препознаете основните елементи на бизнис-моделот за
претприемачка идеја која се однесува на социјален проблем и
потреби во заедницата;
ќе знаете да развиете бизнис-модел за претприемачка идеја
користејќи ја алатката бизнис-модел платно.

Дефинирање на бизнис-модел
Да започнеме со основното прашање: што претставува бизнис-модел?
Наједноставно кажано, бизнис-моделот дава одговор на едноставно, но
суштинско и важно прашање за стартапот, а тоа е како компанијата креира
вредност за себе преку испорака на производи или услуги за купувачите?
Значи бизнис-моделот опишува како една организација креира,
испорачува и стекнува вредност. Едноставно, бизнис-моделот јасно ја
дефинира причината за постоење на едно претпријатие.
Немојте да го мешате бизнис-моделот со другите елементи ☞ Бизнис модел
од бизнисот. Бизнис-модел не е организациска структура, туку опишува како една организација
дијаграм на сите суштински елементи на бизнисот преку кој се креира, испорачува и стекнува
дефинираат многу работи за нормално функционирање на едно вредност
претпријатие.
Ако погледнеме во суштината на едно претпријатие или бизнис, може да
кажеме дека таа претставува сѐ околу размената на вредности. Преку
бизнисот се создава нешто што има вредност за другите
(купувачите/корисниците), а за размена тие (купувачите/корисниците) даваат
нешто што бизнисот го вреднува (најчесто пари). Забележувате дека го
користиме терминот купувачи/корисници наместо само купувачи. Ова е
поради фактот што одредени бизнис-модели имаат корисници
Размисли и дискутирај
како интернет медиуми каде корисниците се читатели, софтвер
Размислете и дискутирајте за тоа
како услуга има исто така корисници кои може да бидат
што претставува бизнис модел.
купувачи за една од варијантите на услуги кои ги нудат или пак
Што сметате дека треба да
само корисници кога тие сѐ уште не плаќаат, туку ја користат
содржи еден бизнис модел?
бесплатната верзија на производот/услугата.
Целта на бизнис-моделот е да им помогне на
претприемачите, инвеститорите и другите партнери да разберат како
бизнисот се прилагодува за да создаде и испорача вредност. Во случај на
социјално претпријатие ова би значело како
претпријатието ќе генерира финансиска и
социјална вредност и која би била врската
помеѓу овие две вредности. Бизнис-моделот
треба да се состои на една страна, а неговата
содржина да се фокусира на бизнисот со што
со таа една страна лесно ќе се види како
бизнисот генерира приходи, која е вредноста
што бизнисот ја нуди и на кого ја нуди таа
вредност,
односно
кои
се
купувачите/корисниците, и зошто тие
повторно би се вратиле кај тој бизнис. Една
ваква алатка ќе ви помогне да разберете како
и зошто функционира вашата компанија и ▲ Бизнис моделот не треба да биде сложен
може да ви помогне да дизајнирате или
дијаграм или скица на вашиот бизнис. Тој треба
да биде едноставен, јасен и разбирлив како за вас
внесете некоја иновација во него.
така и за сите кои на некој начин ќе бидат дел
Од друга страна бизнис-планот е
од претпријатието коешто го креирате.
подетален, подолг документ кој детаљно ги
Збунетост во оваа фаза не е препорачливо.
утврдува целите на вашиот бизнис, како тие
ќе бидат постигнати, и дава доказ дека активностите кои ќе се преземат ќе
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доведат до постигнување на тие цели. Бизнис-планот ја сумира вашата
мисија, визија, цели, стратегии, финансиските претпоставки и проекции, како
и вашите маркетинг-стратегии. Како и да е, во практиката и различни
истражувања постојат сѐ повеќе сугестии дека бизнис-плановите се премногу
статични и тешки за да им помогнат на бизнисите да опстанат во
комплексните и постојано променливи средини. Тие сѐ уште може да бидат
корисни во поставување насоки или за некои форми на финансирање и
инвестиции, но сепак не претставуваат гаранција дека ќе ви помогнат во
креирање и тестирање на бизнис-идеите, ниту да внесете некоја иновација во
постојано променливата средина. Некои експерти со големо искуство во
креирање на нови претпријатија дури го нарекуваат бизнис планот како „збир
на непотврдени претпоставки“.



Вежба: Бизнис-модел на социјално претпријатие

Изберете едно социјално претпријатие во вашата локална заедница или пак на национално
ниво. Побарајте информации за него на интернет, весници, во самото претпријатие... Размислете и
одговорете на следниве прашања:





Што е вредноста која ја креира тоа претпријатие?
Како ја креира вредноста тоа претпријатие?
Како ја испорачува вредноста тоа претпријатие?
Што за возврат за вредноста добива тоа претпријатие?

Дискутирајте за овие одговори пред вашите соученици.

Бизнис-модел платно (Business Model
Canvas)
Сега прашањето е како да го дизајнираме и презентираме бизнисмоделот. Одговорот е со помош на бизнис-модел платно (business model
canvas) кој е развиен од страна Александер Остервалдер и Ив Пињо и
доработен со помош на 470 корисници од целиот свет. Тој нуди едноставна,
визуелна слика на една страна, на која може да дизајнираме, иновираме и
дискутираме за нашите бизнис-модели. Тоа не е единствена
Размисли и дискутирај
рамка која била развиена за претставување на бизнис-модели.
Размислете и дискутирајте за
Како голем дел од рамките и оваа е создадена како резултат на
значењето на деветте елементи на
внимателни истражувања, но за разлика од другите, тестирана е
бизнис-модел? Фокусирајте се на
и подобрена од страна на многу корисници. Покрај тоа самото
разлики помеѓу социјално и
бизнис-модел платно во себе содржи многу иновативен бизниспрофитно ориентирано
модел кој е лиценциран како Creative Commons како и обврска за
претпријатие.
кокреативна иновација заедно со методите во бизнис-модел
платно.
Бизнис-модел платното се состои од 9 клучни компоненти на кои ќе се
базира секој бизнис, па и вашиот без разлика дали станува збор за стартап
или компанија. Тие елементи се следниве:
1. Вредност, односно производ или услуга кои треба да се креираат
и испорачаат до купувачите/корисниците.
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2. Сегменти на купувачи, односно кои купувачи/корисници ги
опслужува претпријатието.
3. Канали, односно како вредноста ќе се испорача до купувачите
преку комуникациски, дистрибутивни и продажни канали.
4. Односи со купувачите, односно како ќе бидат основани и
одржувани односите со секој сегмент на купувачи.
5. Приходи, oдносно како ќе се генерираат приходи за испорака на
производите/услугите до купувачите.
6. Клучни ресурси, oдносно кои се клучните ресурси со чија помош
може да се создаде и испорача вредноста.
7. Клучни активности, кои се активностите кои треба да се
имплементираат за да функционира бизнис-моделот.
8. Клучни партнерства, кои партнери ќе се користат за нормално
функционирање на бизнис-моделот, односно кој може да помогне
за имплементација на бизнис-моделот.
9. Трошочна структура, односно кои ќе бидат главните трошоци
кои ќе ги создава претпријатието со овој бизнис-модел.

▲ Бизнис-модел платно со 9 елементи на бизнис-моделот

Она што е важно е тоа што оваа алатка ќе ја користиме за
тестирање на сите тие компоненти со цел да дизајнираме
претпријатие со висок потенцијал да прерасне во успешна
компанија.
Сега да ги разгледаме посебно секој од елементите на бизнисмоделот.
Вредност. Централниот и клучниот елемент на секој бизнисмодел е вредноста и од тука ќе треба да започнете и вие со
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Размисли и дискутирај
Во однос на идеите кои ги
генериравте во претходните
поглавја за социјални
претпријатие кои би биле деветте
елементи на бизнис-моделот.

пополнување на вашиот бизнис-модел.
Одговорете на прашањето што градите и за кого? Едноставно мора да се
обидете уште во дефинирање на вредноста да размислувате низ призмата за
оние за кои го градите тоа нешто (производ или услуга).
Размисли и дискутирај
Мора да размислувате со терминологија на проблеми или
Во однос на идеите кои ги
потреби
на купувачите, не за технологија и карактеристики на
генериравте во претходните
вашиот
производ или услуга, нив тоа воопшто не ги
поглавја за социјални
интересира. Нив ги интересира само нивниот проблем и
претпријатие, размислете и
нивната потреба и како да го решат тој проблем и задоволат
дискутирајте за вредносни
таа потреба.
елементи на вашиот бизнис
Сега за сега само нафрлајте, подетаљно ќе одиме во една
модел: производот, потребата,
од
следните
сесии на овој модул, целта е тука веќе веднаш да
проблемите…
започнете со дизајнирање на нешто опипливо.
Сегменти на купувачи. Следната компонента која ќе треба да ја
пополните е дефинирање на купувачите или сегментите на купувачи.
Едноставно започнете со барање на одговор на прашањето кои се вашите
купувачи и зошто тие купуваат или ќе купуваат токму од вашето
претпријатие.
Внимавајте, тие не постојат заради тоа да купуваат од вас, секогаш можат
да најдат замена без разлика колку мислите дека вашата вредност е уникатна.
Вие сте тие кои што постоите заради нив. И подобро е уште од сега да се
однесувате така.
Размислете за географски, социјални и демографски карактеристики на
вашите потенцијални купувачи.
Ако треба користете и персони на купувачи кои всушност служат за
наративно раскажување на приказна поврзана со вашиот купувач. На пример,
купувач со име Горан, станува наутро, прави тоа и тоа, оди на работа, таму
користи тоа и тоа... На ваков начин влегувате во животот на еден купувач и
го поврзувате неговиот живот со проблемот кој вашиот производ или услуга
ќе го реши. Кога креирате персони на купувачи внимавајте следниве
информации да бидат опфатени:







Демографија: старост, локација, пол, приходи, образование,
семеен статус, занимање...
Психографија: однесување, вредности, интереси, хоби, животен
стил...
Чувства: стравувања, фрустрации, вознемирувања...
Физички опис: име, изглед, стил на облекување, држење на
телото, гестикулации, манири, омилени емисии, книги...

Вежба: Профил на купувачи

Избработете профил на купувачи, односно персона на купувачи за претпријатие кое би било
резултат на идејата која ја развивте во претходните поглавја.





Излезете надвор од училиштето и разговарајте со потенцијалните купувачи.
Скицирајте го изгледот на еден просечен купувач/корисник за вашиот производ или
услуга
Опишете ги демографските и психографските карактеристики, како и чувствата на тој
купувач/корисник.
Презентирајте го профилот пред одделението за да добиете критични размислувања со
што би го подобриле.
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Kaнали. Кога веќе ги имате дефинирано вредноста и купувачите сега е
време да размислите како таа вредност ќе ја доставите до купувачите. Ова е
многу важна компонента на секој бизнис-модел. Комуникацијата,
дистрибуцијата и продажните канали ја претставуваат контакт точката
помеѓу купувачот и претпријатието и играат важна улога во обезбедување на
вистинско искуство на купувачите.
Одговорете на прашањето
како вредноста ќе стигне до
купувачите? Дали е тоа
директно или ќе користите
некој вид на дистрибутивен
канал. Дали се тоа физички или
виртуелни канали? На пример,
интернет
продавница
на
софтвер како сервис користи
виртуелен
канал.
Додека
локално драгсторче користи
физички канал.
Како ќе комуницирате со
вашите купувачи? Дали ќе
користите социјални медиуми,
е-пошта, или комуникација
лице во лице или со писма?
▲ Пример на бизнис-модел платно за Amazon
Како ќе ги продавате,
односно како ќе ги дистрибуирате производите или услугите
до вашите купувачи кои претходно ги дефиниравте?
Размисли и дискутирај
Забележувате како дел по дел ги дефинираме суштинските Во однос на идеите кои ги
елементи на бизнисот, односно самото функционирање на генериравте во претходните
бизнисот.
поглавја за социјални
Односи со купувачите. Понатаму продолжуваме со претпријатија, размислете и
дефинирање на четвртата компонента од бизнис-моделот а тоа дискутирајте за каналите кои ќе
се односи со купувачите. Овој елемент од бизнис-моделот го се користат.
опишува видот на односи со купувачи кои ќе се градат и
користат. Размислете за следниве прашања и внесувајте ги во бизнисмоделот:







Каков вид на односи секој сегмент на купувачи очекува од вашето
претпријатие?
Како ќе ги стекнам, одржувам и растам купувачите?
Како да стекнам повеќе купувачи?
Како кога веќе ќе ги стекнам да ги натерам да
Размисли и дискутирај
купуваат повеќе?
Во однос на идеите кои ги
Како да ги задржам да продолжат да купуваат?
генериравте во претходните
Како да ги зголемувам бројот на купувачите?

поглавја за социјални
претпријатие, размислете и
дискутирајте за односи со
купувачи/корисници кои ќе се
користат.

Овие прашања ќе ве водат до дизајнирање и избор на
најсоодветните начини на градење на односи со купувачите. На
пример дали ќе биде потребно да изградите една форум заедница
која активно ќе учествува во дискутирање и споделување на
идеи за подобрување на производот или услугата? Дали
производот или услугата ќе бараат лична помош при инсталација и
користење? Тоа се прашањата кои може да бидат актуелни кога станува збор
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за дефинирање на можните односи со купувачите. Следниве односи со
купувачи може да бидат некои корисни:










Лична помош кога продавачот мора да му помогне лично на
купувачот во текот на продажниот процес или послепродажниот
процес како за инсталација и користење на прозводот.
Самоуслуга кога компанијата нема директни односи со
купувачите, туку обезбедува неопходни средства купувачот
самиот да се снајде и во текот на продажбата и после продажбата.
Автоматизирани услуги кога се користат софистицирани форми
на самоуслуга на купувачите. Автоматизирани услуги може да
препознаат карактеристики на индивидуални купувачи и да им
понудат дополнителни информации или прилагодена услуга за
нивните потреби.
Заедници кои се користат како кориснички заедници за да се
вклучат
во
размена
на
идеи
и
мислења
со
купувачите/корисниците. Онлајн заедници се форуми кои
овозможуваат корисниците да разменуваат знаење, идеи и да
решаваат проблеми со специфичен производ или услуга.
Кокреација кога компаниите заедно со купувачите ја креираат
вредноста која ќе ја испорачуваат.

Приходи. Сега ќе се префрлиме на она што всушност претставува
резултат на досега креираните елементи на бизнис-моделот приходите. Koга станува збор за социјални претпријатија и
Размисли и дискутирај
самиот модел на едно такво претпријатие, мора да напоменеме
Во однос на идеите кои ги
дека и социјалните претпријатија може да генерираат приходи и
генериравте во претходните
со тие приходи да ги финансираат социјалните активности. Затоа
поглавја за социјални
приходите остануваат валидни и за социјално и за профитно
претпријатија, размислете и
ориентирано претпријатие.
дискутирајте за приходи кои ќе
Следниве прашања размислете ги кога станува збор за
ги има претпријатието.
приходите:







Како ќе правите пари од производи или услуги преку продавање
на купувачи?
Дали е тоа директна продажба?
Дали е трансакциска продажба? Доаѓа еднаш и кој знае дали
повторно ќе се врати
Дали е континуирана продажба? На пример, регистрација на веб
или мобилен канал за која корисникот ќе плаќа соодветен износ
на определен временски период.
Дали ќе користиме фримиум модел? Започнуваме со бесплатна
варијанта и потоа одиме со наплата за повеќе карактеристики.

Можни извори на приходи за секој бизнис се следниве:
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Продажба на физички производ при што се менува
сопственоста на физичкиот производ од претпријатието на
купувачот кој плаќа
пари за да стане
сопственик
на
производот или да
ја користи услугата.
На пример, еден
бутик
продава
фармерки
кои
купувачот ќе ги има
кога ќе плати за
нив.
Надоместок
за
употреба/користе
ње кој се генерира
со користење на
производот
или
услугата.
Колку ▲ Пример на бизнис-модел на Apple
повеќе се користи
производот, толку повеќе купувачот плаќа. На пример, мобилна
компанија наплаќа врз основа на минути кои еден корисник ги
троши во разговор со мобилен телефон.
Надоместок за регистрација се генерира преку продажба на
континуиран пристап до производот или услугата. Вообичаено се
користи кај продажба на онлајн курсеви, софтвер како услуга, веб
базирани игри... Едноставно сѐ додека купувачот плаќа за пристап
до производот, ќе има пристап до истиот.
Изнајмување како приход се генерира кога ќе се дозволи
привремено на купувачот да има права врз некој имот. Пример се
рентакар компании кои изнајмуваат автомобили, или пак
компании кои изнајмуваат недвижнини.
Лиценцирање се генерира преку давање на одобрение
купувачите да користат заштитена интелектуална сопственост во
замена на износот кој го плаќаат за лиценца. Најчесто се користи
во медиумската индустрија, но и во технолошкиот сектор каде
иматели на патенти им даваат одобрение на други компании да ги
користат тие патенти за износот на пари за лиценца.
Провизии се генерираат од страна на посредници помеѓу две
страни. На пример, Амазон генерира провизија од секоја
продадена е-книга преку Киндл. Епл генерира 30% провизија од
секоја продадена апликација преку нивната продавница за
апликации.
Реклами како приходи се генерираат преку рекламирање на некој
производ или услуга. Овој приход стана популарен во последно
време за интернет медиумите но и за бесплатни апликации кои
единствен приход го имаат преку вакви реклами.

Клучни ресурси. Сега продолжуваме со левата страна, која всушност ќе
ни ги формира трошоците за функционирање на бизнис-моделот. Сега ги
имате дефинирано вредноста, купувачите, како и начинот на кој ќе ја
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доставите вредноста до купувачите, односот кој ќе го имате со нив и
начинот на генерирање на приходи во бизнисот.
Во однос на идеите кои ги
За да се реализира сето тоа ќе ви бидат потребни ресурси.
генериравте во претходните
Клучните ресурси се шестата клучна компонента на бизниспоглавја за социјални
моделот.
претпријатија, размислете и
Едноставно што е она што ќе треба да го обезбедите за бизнисдискутирајте за клучните
моделот да функционира?
ресурси.
Што е со финансиите, колку ќе ви бидат потребни? Кои се
физички ресурси ќе ви бидат потребни како погони, машини, возила за
испорака?
Кои интелектуални ресурси ќе ви бидат потребни? На пример,
Размисли и дискутирај
патенти или листа на купувачи?
Во однос на идеите кои ги
Што е со човечките ресурси како инженери, научници, обучени
генериравте во претходните
вработени…?
поглавја за социјални
Во однос на интелектуални и човечки ресурси ќе мора да
претпријатија, размислете и
одговорите на прашањето кои се тие клучни луѓе и како откако ќе
дискутирајте за клучните
ги придобиете ќе ги задржите.
партнери.
Kaко ресурси кои треба да се земат предвид се следниве:

Размисли и дискутирај






Физички ресурси како простории, возила, компјутери, машини,
сервери, дистрибутивни мрежи...
Интелектуални ресурси како бренд, знаење, патенти, авторски
права, база на податоци со купувачи...
Човечки ресурси како луѓе кои ќе ги изведуваат клучните
активности во компанија (менаџерски и неменаџерски кадри).
Финансиски ресурси како готовина, кредити, банкарски
гаранции...

Клучни партнери. Сега преминуваме на дефинирање на клучните
партнери на кои ќе се базира вашиот бизнис-модел како седма компонента на
бизнис-моделот.
Размислете за следниве прашања пред да започнете со дефинирање на
вашите партнери:




Кои се клучните партнери и снабдувачи кои ќе обезбедат бизнисмоделот да работи.
Кои клучни ресурси ќе ги добиеме од партнерите?
Кои клучни активности тие ќе ги изведат?

Каков вид на партнерство ќе имате. Дали тоа ќе бидат стратешки
алијанси, заеднички настапи или потфати, снабдувачи, дилери кои ќе
продаваат на купувачи…?
Клучни активности. Сега преминуваме на осмата компонента од
бизнис-моделот - клучни активности на вашиот бизнис.
Размисли и дискутирај
Кои се најважните работи кои компанијата мора да ги
Во однос на идеите кои ги
изведува за да се обезбеди функционирањето на бизнис-моделот
генериравте во претходните
Дали е тоа производство или пак решавање на проблеми или
поглавја за социјални
пак менаџирање на синџирот на набавки или пак сите три или
претпријатија, размислете и
пак некоја друга активност.
дискутирајте за клучните
Што е клучот на успехот на вашиот бизнис, односно што ќе
активности.
треба да прави вашиот бизнис за да успее бизнис-моделот?
Клучните активности може да бидат следниве:
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Производство кое се однесува на проектирање, произведување и
дистрибуирање
на
производот/услугата.
Решавање на проблеми кои
се однесуваат на дизајн на
нови
решенија
за
купувачите.
Платформа/мрежа кои се
однесуваат на креирање и
одржување на платформа на
која
функционира
производот/услугата.
На
пример, Фејсбук зависи од
квалитетот
нивната
платформа и мрежата.

Трошочна структура. Последната ▲ Пример на бизнис-модел за една малопродажба
компонента,
односно
деветта
компонента на бизнис-моделот се трошоците кои бизнисот ќе ги
направи за да функционира бизнис-моделот. Вообичаено сите Размисли и дискутирај
елементи од левата страна на бизнис-моделот ги претставуваат Во однос на идеите кои ги
трошоците.
генериравте во претходните
Oткако ќе се дефинират клучните ресурси, клучните поглавја за социјални
активности и клучните партнерства трошоците лесно може да се претпријатија, размислете и
идентификуваат и пресметаат. Следниве прашања се важни при дискутирајте за трошочната
определување на трошочната структура на вашиот бизнис- структура.
модел:






Кои се трошоците за функционирање на бизнис-моделот?
Кои се најважните трошоци?
Кои се најскапите ресурси за кои ќе плаќаме?
Кои се најскапите активности кои ги изведуваме?
Кои се фиксни, а кои варијабилни трошоци?



Вежба: Бизнис-модел на социјално претпријатие

Анализирајте ги претпријатијата кои постојат во вашата локална заедница. Дали тие се
социјални претпријатија и што ги карактеризира за да бидат насловени како социјални
претпријатија? Потоа анализирајте социјални претпријатија кои постојат во други градови или други
поразвиени земји каде социјалното претприемништво е на повисоко ниво на развој. Размислете и
дискутирајте за следниве работи:






Која е разликата помеѓу социјално претпријатие и комерцијално претпријатие?
Која е разликата и дали постои разлика во однос на деветте елементи на бизнис
моделот помеѓу комерцијално и социјално претпријатие?
Направете скица на бизнис-модел на едно социјално претпријатие од вашата локална
заедница? Секако дека ќе најдете некоја добротворна организација или хуманитарно
здружение кое може да биде предмет на анализа на бизнис-моделот.
Дискутирајте за тоа какви трошоци има таквото претпријатие, како се финансира, има ли
и комерцијални активности за да ги финансира социјалните влијанија...
Презентирајте ги бизнис-моделите на таквите социјални претпријатија и дискутирајте за
влијанието кое таквото претпријатие го има на локалната заедница.
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Бизнис-модел за социјално
претприjaтие
Социјалните претпријатија се разликуваат од профитните претпријатија.
Кога станува збор за вредноста и двете претпријатија креираат некаков вид на
вредност
за
купувачите.
Разликата е што социјалните
претпријатија се фокусираат
да имаат социјално влијание
во
заедницата
во
која
опстојува тоа претпријатие.
Едноставно
социјалното
претпријатие мора да ја
балансира социјалната (или
еколошка,
културна
и
економска) компонента на
претпријатието
со
комерцијалната компонента
на претпријатието.
Проблемот
со
социјалните претпријатија е
▲ Пример на можен бизнис-модел на една банка
обезбедување на доволно
средства
за
нормално
функционирање на истото. Решавањето на социјален проблем не значи дека
може да се изведе бесплатно (односно без создавање на трошоци) затоа
ваквите претпријатија при самото моделирање треба да ја земат предвид
можноста за креирање на остварлив и одржлив бизнис-модел.
На пример, ако едно претпријатие е фокусирано на
Размисли и дискутирај
вработувањето на луѓе кои претходно биле подолго време
Во однос на идеите кои ги
невработени, тогаш треба да постои свесност за можните
генериравте во претходните
влијанија на бизнис-моделот во однос на поддршка и обучување
поглавја за социјални
на луѓе кои не работеле некое време. Може да се зголемат
претпријатие, размислете и
трошоците, во однос на клучните активности, односите со
дискутирајте за социјалната и
купувачите и клучните ресурси. Понатаму, можно е да треба да
комерцијалната компонента на
се бараат можности за пристап до некомерцијален профит за да
претпријатието.
се платат дополнителни трошоци. Профитот што бизнисот го
генерира може да не биде доволен за да се исплатат овие нови
☞ Социјална компонента на вработени. Како и да е, тоа не значи дека не може да се развие
бизнис моделот
одржливиот бизнис-модел за едно социјално претпријатие.
се фокусира на влијанието што ќе
Треба само да сфатиме дека социјалните претпријатија имаат
го има претпријатието врз луѓето
бизнис-модели кои се различни од обичните бизниси.
во општетството во кое ќе работи
Од друга страна кога станува збор за социјални
претпријатија не значи дека се бараат сосема различни бизнисмодели ниту пак дека таквиот бизнис-модел ќе има многу комплексни
карактеристики. Суштината е дека треба да изградиме модел кој ќе даде јасен
приказ на социјалните цели (или на мисијата) на претпријатието.
За социјалните претпријатија, бизнис-модел платно треба да обезбеди
можност не само да се види бизнисот туку и да се идентификува социјалното
влијание на тој бизнис што се обидува да го постигне. И многу важно, да се
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види јасно како тие социјални и комерцијални активности се меѓусебно
поврзани.
Реалноста за социјалните претпријатија е дека тие не ☞ Koмерцијална
компонента на бизнис
можат да опстојат доколку бизнис-моделот не е финансиски
моделот
одржлив. Без финансиски одржлив бизнис-модел ќе немаме
социјално претпријатие. Но, исто така не можат да опстојат се фокусира на профитот што ќе
ако социјалните цели не се вклучени во бизнисот (тогаш го реализира претпријатието за да
немаме социјално претпријатие, туку само комерцијално за ја поддржи социјалната
компонента
профит претпријатие).
Важно е да се види разликата помеѓу „комерцијалната
компонента“ и „компонентата на влијание“. Тука бизнисот им служи на две
различни групи на купувачи. На овој начин социјалното претпријатие станува
посредник помеѓу комерцијалната и компонентата на социјалното влијание.
Еден начин за тоа да се прикаже на бизнис-модел платно е да се направи
разлика помеѓу таа страна (или страни) на социјалното претпријатие што е
поврзано со влијанието, и на страната поврзана со комерцијалната.
Способноста да се визуeлизира и концизно да се раскаже приказната како
комерцијалниот дел и социјалното влијание се поврзани внатре во бизнисмоделот на социјално претпријатие е критичен елемент за дизајнирање
ефективно и одржливо социјално претпријатие.
Вредност за социјално претпријатие. Кога користите бизнис-модел
платно во комерцијални бизниси често започнуваме со купувачите бидејќи
тие се најважни за бизнисот. Секако купувачите повторно ќе бидат важни и
за социјалните претпријатија, кои покрај тоа ќе бидат и во потрагата да
генерираат некакви социјални вредности за исти или пак сосема различни
купувачи.
Првиот чекор за да се дизајнира социјално претпријатие е да се генерира
посакуваната социјална вредност во
самото социјално претпријатие. Но и
покрај ова, социјално претпријатие не
може да постои генерирајќи само
социјална вредност бидејќи исто така
мора да генерира и комерцијална
вредност – добра и услуги што се
продаваат на пазарот. Така што најчесто
социјалното претпријатие има две
посебни вредности – социјалната
вредност која го прави претпријатието
атрактивно
за
купувачите
и
комерцијалната
вредност
односно ▲ Претпријатието Toms е едно од најуспешните
социјални претпријатија кои произведуваат и
производите и услугите кои ги
продаваат чевли и ја балансираат социјалната и
произведува и продава кои исто така го
комерцијалната компонента
прават претпријатието атрактивно за
купувачите.
При дизајнирање на бизнис-модел на социјално претпријатие подобро е
да ги разделиме социјалната и комерцијалната вредност. Иако тие може да
бидат поврзани, сепак разделувајќи ги ќе може да видиме како секоја од нив е
поврзани со различни сегменти на купувачи бидејќи едната ќе биде поважна
за соодветен сегмент на купувачи. Доколку претпријатието сака да привлече
донатори или филантропи, тогаш тие може ќе имаат поголем интерес за
социјална вредност отколку за комерцијалната. Од друга страна пак, доколку
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имаме малопродажба, купувачите во тој малопродажен објект може, но и не
мора да бидат заинтересирани за социјална вредност. На крај, доколку
социјалното претпријатие е успешно од финансикса преспектива,
Размисли и дискутирај
тогаш комерцијалната вредност ќе се одржи без разлика дали
Во однос на идеите кои ги
имаме паралелна социјална вредност. Правењето добро не е
генериравте во претходните
доволно доколку услугата и производот се лошо направени.
поглавја за социјални
Прашања кои се поставуваат за вредноста која ја нуди
претпријатија, размислете и
социјалното претпријатие се следниве:
дискутирајте за вредноста која ќе
ја испорачувате како
комерцијална така и социјална.






Која вредност им ја нудите на вaшите купувачи?
Зошто тие би се вратиле кај вас?

Каква е врската помеѓу вашата комерцијална и
социјална вредност?
Колку е видлива и истакната вашата социјална вредност? Кој ја
вреднува и кој би платил за вашата социјална вредност? Кој ја
разбира?
Како ги сметате/мерите вашите вредности?

▲ Можен бизнис-модел на Toms Shoes. Бизнис-моделот на социјално претпријатие ги
презентира социјалната, комерцијалната и комбинација на социјална и комерцијална вредност
со различни бои

За некои социјални претпријатија комерцијалната вредност е земена
здраво за готово – тие претпоставуваат бидејќи „прават добро“ со
социјалната компонента, купувачите автоматски ќе бидат позаинтересирани
за комерцијалните производи и услуги. Дали вие би купувале постојано
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неквалитетен производ, само бидејќи знаете дека со купувањето правите
добро за некој друг? Веројатно не. Затоа бизнис-моделот на социјално
претпријатие не смее да ја запостави комерцијалната вредност.
На пример, вие имате мал бизнис. Се обидувате да набавувате од
социјални претпријатија секогаш кога е возможно. Но и покрај тоа , доколку
социјалното претпријатие од кое набавувате константно ве снабдува со
нестандардандни производи или доколку не ја почитува временската рамка,
или се поскапи од други компании, нема да помине долго време пред да
размислите дали ќе ја продолжите соработката со тоа претпријатие. Како
еден поддржувач на социјални претпријатија би им дале една до две шанси.
Но, потоа едноставно ќе ги откажете.
Сегменти на купувачи на социјално претпријатие. Поради тоа што
социјалните претпријатија се во бизнисот на трговија со цел да влијаат на
општеството, тие може да имаат најмалку две различни
категории на купувачи – купувачи кои сакаат да си купат добра и Размисли и дискутирај
услуги (комерцијални) и купувачи кои сакаат да го користат Во однос на идеите кои ги
социјалното влијание. Клучно за разбирање на бизнис-моделот на генериравте во претходните
социјални претпријатија е да се разберат овие два клучни поглавја за социјални
сегменти (кои понатаму може да бидат сегментирани во претпријатија, размислете и
дискутирајте за сегментите на
подкатегории).
Социјалните претпријатија во бизнис-моделот мора јасно да купувачи, како комерцијални така
ги одделат комерцијалните купувачи и социјалните купувачи и социјални.
поради повеќе причини.
На пример, Томс Шуз има два вида на купувачи:
1. Социјално свесни купувачи, односно купувачи кои плаќаат
висока цена за производите на компанијата (чевли) знаејќи го
квалитетот на производите, но и знаејќи дека профитот од таа
трансакција ќе помогне за деца кои не можат да си купат чевли
или некои други социјални активности кои ги презема
компанијата.
2. Заедници кои имаат потреба од чевли, а не можат да си
дозволат, тоа се купувачи кои го користат социјалното влијание
на ова социјално претпријатие. Компанијата за секој продаден
чифт чевли, донира еден чифт за деца без можност да купат чевли.
Повторно бизнис-моделот на социјално претпријатие во делот за
сегменти на купувачи го користи бизнис-модел платно како алатка, со тоа
што со различна боја се презентира социјалната и комерцијалната
компонента, односно во која компонента учествува соодветниот сегмент.
Прашања коишто треба да се постават во врска со купувачите во
социјално претпријатие се следниве:





За кого создаваме вредност - и каков вид на вредност ние
создаваме за нив?
Кои се нашите комерцијални купувачи и зошто тие ќе продолжат
да бидат нашите купувачи? Кои се нашите влијателни купувачи и
каква вредност бараат од нас (и колку се подготвени да платат за
тоа)?
Колку е важна врската помеѓу нашите производи и услуги и
нашето влијание врз нашите купувачи? Дали тие се подготвени да
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платат повеќе заради влијанието? Кој друг би можел да плати за
влијанието?
Каков вид на вредноста ќе ги задржи купувачите да се враќаат и
купуваат во подолг временски рок?

Канали. Барањето начин како да се стигне и да се комуницира со
купувачите за да го оценат предлогот на вредноста претставува клучен дел од
бизнис-можности во социјалните претпријатија.
За социјалните претпријатија не е важно само купувачите да ја оценат
вредноста туку треба да го разберат и социјалното влијание на вредноста.
Прашања на кои треба да се бара одговор кога станува збор за социјалните
претпријатија се следниве:

Размисли и дискутирај
Во однос на идеите кои ги
генериравте во претходните
поглавја за социјални
претпријатија, размислете и
дискутирајте за каналите, како
комерцијални така и социјални.








Како ја зголемуваме свесноста за производите и
услугите на компанијата? Како ја зголемуваме свесноста за
влијанието коешто го има компанијата во општеството? На кој
начин е најдобро да се потенцира и комерцијалната и
социјалната компонента на претпријатието?

Како им помагаме на купувачите да ја оценат
вредноста која им ја нудиме? Како им помагаме да го оценат
влијанието кое го креираме врз општетсвото? Какви приказни и
факти можеме да споделиме?
Како им овозможуваме на купувачите да купат специфичен
производ или услуга? Како купувачите не наоѓаат и ни
пристапуваат? Дали само преку малопродажба купувачите можат
да купат од нас? Како можеме да ги прошириме начините за
купувачите да не најдат и купат?
Како ја испорачуваме вредноста на купувачите? Може ли да го
прошириме дофатот на нашата испорака? Постојат ли
поефикасни, поефективни и поиновативни начини за испорака на
производите и/или услугите? Како поефикасно да се поврземе со
нашите купувачи преку механизмите за испорака?
Како обезбедуваме послепродажна поддршка за купувачите? Дали
продолжуваме да ги контактираме за да продолжат да купуваат?
Како ќе бидеме сигурни дека тие ќе го препорачаат нашето
социјално претпријатие?

Односи со купувачите во социјално претпријатие. Во социјалните
претпријатија односите со купувачите се од исклучително значење.
Купувачите може да бидат привлечени кон вредноста од чисто комерцијална
перспектива, а претпријатието треба да биде спремно да ги задржи.
Од друга страна некои купувачи може да привлечат кон едно социјално
претпријатије откако ќе ја дознаат „додадената вредност“ која претпријатието
ја носи во општеството.
Понекогаш е важно социјалното влијание да биде присутно
Размисли и дискутирај
во
односите
со вашите купувачи, а во други околности би било
Во однос на идеите кои ги
несоодветно. Како што спомнавме претходно, ако мисијата е
генериравте во претходните
единственото нешто што го нудите на вашите купувачи, и ако
поглавја за социјални
производите/услугите што ги нудите се инфериорни, зголемете
претпријатија, размислете и
ја вредноста, или ако тие не се испорачани на време и за
дискутирајте за односи со
саканиот буџетот, тогаш најверојатно е дека без разлика колку
купувачите, како за комерцијални
вашите клиенти ја сакаат вашата мисија, тие на крајот ќе
така и за социјални купувачи.
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одлучат дека, за жал, не се во можност да продолжат да бидат ваши клиенти.
Прашања за односите со клиентите во општествено претпријатие









Каков вид на односи сакаат купувачите? Дали се заинтересирани
и дали би можеле да бидат заинтересирани за нашето
општествено влијание?
Што ќе се случи ако купувачите се привлечат поради нашето
влијание? Кои други улоги ќе бидат подготвени да играат ако се
случи тоа?
Дали односите со главните купувачи се различни?
Што очекуваат тие кога „купуваат“ влијание од нас? Како можеме
да се осигураме дека тие ќе се привлечат и во нашите производи /
услуги?
За што треба да бидеме свесни за да се осигураме дека ќе ги
задржиме нашите купувачи?

Приходи во социјално претпријатие. На скоро сите социјални
претпријатија главен проблем им се изворите на приходи. Изворите на
приходи овозможуваат социјалните претпријатија да го водат бизнисот и да
го генерираат посакуваното влијание. Некои луѓе тврдат дека социјалните
претпријатија треба да ги избегнуават сите приходи освен оние од директната
трговија или заработените приходи. Во идеален свет, ова би било одлично!
По дефиниција, главниот дел од приходите на социјалните претпријатија
произлегуваат од трговија. Ова е тоа што ги прави тие да бидат
претпријатија. Сепак, тие исто така треба да направат и општествено
влијание со социјалната компонента, што всушност и ги прави социјални
претпријатија.
Да ги погледнеме приходите коишто се генерираат од трговијата. При
дизајнирањето на социјалните претпријатија, од критична важност е да се
истражат бизнис-моделите на сличните комерцијални бизниси. Па така на
пример, доколку сакаме да отвориме социјално претпријатие кафетерија,
треба да се запрашаме што знаеме за
комерцијалните реалности за водење на
кафетерија? Колку профит очекуваме да
генерираме?
Разбирањето
на
комерцијалните реалности на бизнисот
може да бидат од голема помош, доколку
дизајнираме социјално претпријатие кое
сака да генерира профит и во прилог да
испорача социјално влијание. Доколку
комерцијален бизнис во конкретен сектор и
локација има мал потенцијал да оствари
профит, тогаш социјално претпријатие кое
работи во тој сектор и локација ќе нема
никаква шанса да генерира доволен профит ▲ Eдна кафетерија може да биде социјално
за да ги покрие трошоците кои се потребни
претпријатие доколку профитот го инвестира во
социјално влијание или пак вработува социјално
за социјалното влијанија.
загрозени лица
Сепак, подеднакво претпоставка е дека
сите социјални претпријатија можат да
стигнат до позиција каде влијанието коешто тие го испорачуваат може да
биде или без трошоци или пак дека може да се субвенционира од страна на
комерцијалниот промет. Производство на социјалното влијание никогаш не е
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бесплатно, односно без трошоците. Со оглед на ова, не само што треба да ги
знаеме потенцијалните приходи коишто можат да бидат генерирани од страна
на кој било бизнис (за да знаеме дали можеме да ја поддржиме социјалната
компонента), туку и уште поважно, треба да бидат проценети и трошоците во
однос на социјалната вредност која се генерира. Со овие проценки може да се
утврди дали социјалното претпријатие може да биде независно односно да не
се финансира и да нема приходи од донации од било кој тип.
Бизнисот на трговија околу кој е структурирано социјалното
Размисли и дискутирај
претпријатие мора да функционира како таков - тој треба да биде
Во однос на идеите кои ги
во можност да дојде до фаза во којашто е остварлив, и со надеж
генериравте во претходните
одржлив, притоа генерирајќи доволно приходи од своите
поглавја за социјални
трговски активности за покривање не само на оперативните
претпријатија, размислете и
трошоци, туку и за генерирање на профит кој ќе се користи за
дискутирајте за изворите на
социјалната компонента.
приходи.
Доколку социјалната вредност може да се артикулира во
смисла дека таа може да привлече приходи сама по себе, тогаш
социјалното претпријатие може да стигне до точка каде што може да има
независни извори на приходи кои се влеваат во претпријатието за вредноста
на социјалното влијание. Сепак, постои шанса таа да не може да се продаде.
Во тој случај, трошоците за генерирање на ова влијание или треба да бидат
покриени внатрешно, или може да се погледне во бизнис-моделот и да се
побара делот „клучни“ партнери и да се развие партнерство околу
социјалната вредност за да се осигура дека иако нема директни извори на
приходи, трошоците коишто се случуваат во процесите на генерирање на
социјалното влијание ќе бидат покриени.
Тоа што е важно во социјалното претпријатие е дека постои фокус на
правилниот приход – тоа е мешавина на приходи којашто е соодветна за да се
испорача социјално влијание, и каде што постои реална веројатност дека
бизнисот на претпријатието ќе генерира профит и ќе стане комерцијално
остварлив.
Прашања во однос на приходите во социјално претпријатие на кои треба
да се даде одговор се следниве:






Дали можеме да ги издвоиме приходите генерирани преку
комерцијалните активности на бизнисот од приходите генерирани
преку социјалното влијание? Ова значи дека знаеме кои приходи
произлегуваат од што и кој дел од бизнисот го развиваат.
Дали сме ги анализирале сличните комерцијални бизнис-модели
за да се разгледаат потенцијални извори на приходи од нашиот
избран бизнис сектор, кој може да ни помогне да се предвиди, до
одреден степен потенцијалот за профит за покривање на
трошоците за социјално влијание?
Kои постојани извори на приходи може да се генерираат во однос
на испорака на општественото влијание?

Клучни ресурси во социјално претпријатие. Клучните ресурси се
материјални и нематеријални средства, кои овозможуваат бизнис-моделот да
биде функционален - и во случај на социјални претпријатија, ова се однесува
и на ресурси кои се користат од комерцијалната компонента на бизнисмоделот и на ресурсите кои се користат од социјалната компонента за
испорака на општествено влијание во бизнис-моделот.
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Во социјално претпријатие треба да се донесат одлуки за тоа дали овие
ресурси се потребни во самото претпријатие и дали може да се развиваат
клучните партнерства за да се обезбеди овие ресурси да бидат достапни за
претпријатието.
Се разбира, кога се започнуваат социјални претпријатија и
Размисли и дискутирај
тие, како и многу бизниси кои се започнуваат, не ги имаат сите
Во однос на идеите кои ги
ресурси на располагање за да ги зголемат нивните деловни
генериравте во претходните
(комерцијални) резултати или нивното социјално влијание.
поглавја за социјални
Сепак, за социјалните претпријатија е од клучно значење да се
претпријатија, размислете и
обезбеди пристап до клучните ресурси кои се потребни за
дискутирајте за потребните
комерцијалната компонента и социјалното влијание, и да се
клучни ресурси, како
планира како да се развијат и одржуваат такви ресурси. Исто
комерцијалната така и за
така, важно е да се пронајдат најдобрите начини за пристап до
социјалната компонента на
потребните ресурси и видови на капитал и мрежи, кои може да
бизнисот.
бидат потребни во процесот.
Прашања за клучните ресурси во социјално претпријатие
кои треба да се одговорат се следниве:





Кои физички, интелектуални, човечки и финансиски ресурси се
потребни за комерцијалната компонента на бизнис-моделот?
Кои физички, интелектуални, финансиски и други влијателни
ресурси се потребни за да се исполнат социјалните цели?
Како може недостатокот на комерцијални ресурси да влијае на
исполнувањето на социјалните целите? И обратно?
Дали сите ресурси треба да се наоѓаат во внатрешноста на
социјалното претпријатие, или може да се дојде до некои од нив
преку партнерства?

Клучни активности на социјално претпријатие. Клучните активности
на социјално претпријатие ги опфаќа работите што треба да се направат за да
испорача вредност на купувачите (и комерцијална и социјална).
Утврдување на тоа кои активности се од суштинско Размисли и дискутирај
значење за поддршка и испорака на социјалното влијание е Во однос на идеите кои ги
корисно не само во разбирање на она што треба да се направи генериравте во претходните
на дневна основа за да се задржи вашиот фокус на социјалното поглавја за социјални
влијание, туку и да се определат трошоците за социјалните претпријатија, размислете и
влијанија. Вашите купувачи и партнери исто така може да дискутирајте за клучните
имаат корист ако разберат што е тоа што е потребно за да се активности, како за комерцијална
постигне социјалното влијаније.
така и за социјална компонента.
Прашања за клучните активностите во социјално
претпријатие на кои треба да се бара одговор се следниве:




Кои се клучните активности што ги преземаме за испорака на
комерцијалната вредност?
Кои се клучните активности кои се потребни за Размисли и дискутирај
испорака на социјалната вредност?
Во однос на идеите кои ги
Какви преклопувања постојат помеѓу две групи на генериравте во претходните
активности?
поглавја за социјални

Kлучни партнерства за социјални претпријатија.
Клучните партнерствата се однесуваат на мрежа на снабдувачи,
партнери, поддржувачи, ко-креатори, кои се потребни на
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претпријатија, размислете и
дискутирајте за клучните
партнерства, како за
комерцијална така и за социјална
компонента.

социјалното претпријатие и за комерцијални и за социјалните цели.
Партнерства можат и да ги поддржат и да ги зајакнат комерцијални и
социјалните цели на социјалното претпријатие. Претпријатието може да има
активна мрежа на поддржувачи кои промовираат производи и услуги или кои
се од витално значење како дистрибутивна мрежа. Исто така, социјалното
претпријатие може да има мрежа на партнери кои додаваат вредност на
социјалното влијание.
Може да има различни мотиви за партнерство според тоа дали
партнерството е насочено кон комерцијалната или социјалната компонента,
или пак за двете.
Прашањата за партнерства во социјално претпријатие на кои треба да се
одговори се следниве:
 Зашто партнерствата се од клучно значење при постигнување на
нашите комерцијални цели?
 Како партнерствата може да ни помогнат да ги испорачаме,
зајакнеме и унапредиме нашите социјални цели?
 Кои се мотивациите за нашите партнерства?
 Како ги структурираме нашите партнерства? Како да ја покажеме
вредноста на нашите партнерства во претпријатието и надвор од
него?
Трошочна структура на социјално претпријатие. Како и другите
компоненти на бизнис-моделот на социјално претпријатие, така и трошочната
структура треба да ги земе предвид комерцијалните трошоци и трошоците
кои се создаваат за обезбедување на социјално влијание. За повеќето
социјални претпријатија, тоа значи разбирање на трошоците
Размисли и дискутирај
кои се вклучени за функционирање на бизнисот, и откривање
Во однос на идеите кои ги
на дополнителните трошоци кои се потребни за обезбедување
генериравте во претходните
на социјалното влијание на претпријатието. Ако се
поглавја за социјални
вработуваат луѓе кои подолго време биле невработени, ова
претпријатија, размислете и
може да ве чини дополнително во однос на дополнителна
дискутирајте за можните
обука, поддршка, намалување на продуктивноста, лоши
трошоци, како за комерцијална
учиноци. Ова се трошоци кои се настанати надвор од
така и за социјална компонента.
комерцијалните трошоци на претпријатието.
Разбирање на социјалното влијание е од клучно значење
за да бидете во можност да ја согледате структурата на трошоците. Ако
влијанието е нејасно или лошо дефинирано, тогаш трошоците ќе бидат исто
така непрецизни.
Важно е да се знаат клучните активности коишто ќе се изведуваат и да се
знаат потребните ресурси за реализација на општественото влијание.
Клучните прашања кои треба да се одговорат во однос на трошоците за
социјално претпријатие се следниве:
1. Кое е влијанието кое сакате да го постигнете во социјалното
претпријатие?
2. Кои активности треба да ги преземете за постигнување на тоа
социјално влијание? Кои од овие активности не би се изведувале
доколку станува збор за комерцијално претпријатие? Какви
трошоци генерираат овие активности?
3. Кои ресурси се потребни за остварување на тоа социјално
влијание? Кои од овие ресурси не би биле потребни доколку
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станува збор за комерцијално претпријатие? Какви трошоци
генерираат обезбедување на овие ресурси?



Креирај и направи: Бизнис-модел за социјално претпријатие

Од досегашните вежби за размислување и дискусија поврзани со идејата за социјално
претпријатие генерирана од претходните поглавја спроведете ги следниве активности:
1. Склопете ги коцките преку внесување на сите белешки од размислувања и дискусии во
бизнис модел платно за социјално претпријатие.
2. Презентирајте го и објаснете го предложеното решение на бизнис моделот за социјално
претпријатие пред одделението. Фокусирајте ја дискусијата на следниве прашања:
o Зошто предложеното решение за бизнис модел за социјално претпријатие?
o Како бизнис моделот обезбедува покривање на трошоците за социјалната
компонента на бизнис моделот?
o Што локалната самоуправа може да мисли за предложеното решение? Можеме
ли да ги контактираме и побараме поддршка?
o Дали предложениот бизнис модел за социјално претпријатие може да биде
бизнис модел за комерцијално (профитно ориентирано) претпријатие? Што би
била разликата доколку може?
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4

УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИИ
И РЕСУРСИ ВО СОЦИЈАЛНА
ЕКОНОМИЈА

ПРЕКУ ОВА ПОГЛАВЈЕ ЌЕ:









ги идентификувате начините на кои социјално претпријатие се
финансира (извори на финансирање);
научите како да ги менаџирате финансиите во социјално
претпријатие и ќе бидете способни да го примените тоа знаење во
практиката;
научите како да ги менаџирате другите ресурси (време и човечки
капитал) во социјално претпријатие и ќе бидете способни да го
примените тоа знаење во практиката;
формирате цена на одреден производ;
бидете способни да определите цена на производи и услуги во
социјално претпријатие;
разберете како се креира вредноста во социјално претпријатие

Финансирање на социјално
претпријатие
Kaко што веќе забележавте и социјалните претпријатија имаат потреба од
пари со цел да можат да ги финансираат своите активности како во делот на
комерцијалната компонента (доколку постои) така и во делот на социјалната
компонента која за социјално претпријатие мора да постои.
Значи за започнување и раст и развој на социјално претпријатие, како и за
секое друго претпријатие мора да имате пари кои ќе треба некако да ги
обезбедите. Тоа може да биде: потребни пари за да се купи компјутер или
проектор, доколку претпријатието се занимава со вршење на разни
работилници или презентации, или пак може да биде за купување на спортска
опрема, доколку бизнисот се занимава со спорт.
Наједноставно кажано - тоа се вика финансирање на бизнисот. Парите
или лично ги поседувате (ги имате во вашиот џеб, во банка, во вашето
семејство или под перница) или се обидувате преку процесот на
финансирање да ги обезбедите или да го зголемите износот на финансии во
самото претпријатие.
☞ Финансирање
Без разлика дали станува збор за 30.000 денари или
процес на обезбедување или
3.000.000 денари, претприемачот е тој кој ќе треба да го
зголемување на износот на
елиминира јазот помеѓу она што го има во „џебот“ и она што му
финансии во претпријатието
треба. Понекогаш претприемачот тоа ќе го овозможи со
сопствени финансии, позајмици од роднини и пријатели,
кредитни картички, и сл. Понекогаш ќе обезбеди доволно средства преку
комерцијалната компонента во социјалното претпријатие. Но, понекогаш
овие извори или не се доволни или воопшто нема да постојат. И во вакви
случаи финансирањето мора да се обезбеди на други начини.
Постојат два начина да се обезбедат потребните пари од
други лица за бизнисот. Тие извори на финансирање се:
Размисли и дискутирај
Сопственички капитал. Ова е основен извор на
Пронајдете едно социјално
финансирање на бизнисот. Тоа се пари кои ги поседува
претпријатие и анализирајте го во
сопственикот од заштеди, продажба на имот, наследство и сл.
однос на тоа како обезбедува
Но, покрај еден сопственик претпријатието може да е во финансии за финансирање на
сопственост и на повеќе лица. Така тие имаат свои вложени деловните и социјалните
пари на трајно користење на бизнисот. Овие пари остануваат на активности на тоа претпријатие.
трајно користење во претпријатието, односно социјалното Дискутирајте за опции за
претпријатие нема обврска да ги врати тие пари на оној кој ги финансирање на социјално
вложува затоа што од социјалното влијание ќе имаат бенефит претпријатие.
сите вложувачи.
Внатрешен сопственички капитал е првиот најдобар извор на
финансии што може да биде побарано и доколку се обезбедуваат финансии и
преку други инструменти. На пример, дали дел од ризикот за социјалното
претпријатие ќе го преземат и основачите преку вложување на нивни
сопствени пари.
Освен внатрешен сопственички капитал како посебен вид на
финансирање на социјално претпријатие може да се користи и надворешен
сопственички капитал. За социјалните претпријатија како надворешен
сопственички капитал за финансирање може да се користат два вида:
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Традиционална филантропија.
Вложувачка филантропија.

И двата вида на финансирање користат еден вид на грантови.
Грантови се пари кои не треба да бидат вратени и се дадени како
пари кои не треба да бидат
еден вид на донации, но обично со одредени правила на
вратени и се дадени како еден вид
користење. На пример, организацијата можеби ќе треба да
на донации, но обично со
објасни како ќе ги троши парите и да се држи до тој список со
одредени правила на користење
што на крајот од периодот е должна да поднесе извештај за тоа
како се потрошени парите од тој грант.
Големината на грантовите може да варира, од
нешто ситно како на пример десеттина илјади
денари (или помалку) но и да достигне до неколку
милиони денари. Исто така постојат многу
различни извори за грантови за различни намени.
Грант може да биде доделен за основање на
социјално претпријатие, и ова може да биде и до
200.000 денари грант страна на владата за
започнување со работа. Друг вид може да биде
неколку милиони денари грант од приватен фонд
или други добротворни организации (социјални
▲ Финансирање преку грантови вообичаено
претпријатија) за да се започне некој проект во
бара изработка на финален извештај за тоа
подрачје со многу занимливости и нешта за
како се потрошени парите добиени како
младите луѓе.
грант
Значи грантовите може да бидат големи или
мали, од владата, од добротворни организации или бизниси и можат да бидат
дадени од многу различни причини. Кога се аплицира за грант многу е важно
да се знае кој е најдобар за социјалното претпријатие и што ќе се прави
откако ќе бидат потрошени тие пари. Можеби ќе биде потребно само да се
испратат груби насоки за да се докаже на кој начин стипендијата е
потрошена, но исто така може да биде потребно и да се поднесе извештај,
фотографии или дури можеби и комплетна презентација пред финансиерите.
Традиционалната филантропија обезбедува грантови за
☞ Tрадиционална
социјални претпријатија како извор на сопственички капитал при
филантропија
што донаторот има мала или пак воопшто нема контрола во однос
обезбедува грантови за социјални
на трошењето на парите освен да добие финален извештај. Овие
претпријатија како извор на
видови на грантови понекогаш не се нарекуваат грантови, туку
сопственички капитал при што
како инвестиции во развој на социјален капитал. Овие
донаторот има мала или пак
традиционални грантови се даваат за поддршка на социјални
воопшто нема контрола во однос
програми, развој на локалната заедница, економски развој на
на трошењето на парите освен да
локалната заедница или пак организациски развој. Повеќето од
добие финален извештај
вакви грантови не можат да се користат директно од социјално
претпријатие, но можат да се користат за развој на капацитетот на
организацијата.
Од друга страна вложувачката филантропија е понов вид на
финансирање и обезбедува грантови во вид на долгорочна инвестиција
работејќи како партнери со претпријатието обезбедувајќи деловни вештини и
техничка помош. Вложувачките филантропи користат мерки за социјални
резултати за да го оценат социјалното влијание на специфичното социјално
претпријатие.

☞ Грант

67

Финансирање преку задолжување. Бизнисот позајмува пари и ги враќа
во определен временски интервал со определено зголемување за износот на
каматата за користење на тие пари. При еден ваков извор на финансирање,
претприемачот потпишува договор во кој се обврзува да го врати износот на
целиот долг зголемен за износот на каматата. Како примери на
овој начин на финансирање претставуваат кредити од банки, ☞ Вложувачка
филантропија
лизинг и факторинг.
Овие пари треба да бидат вратени и вообичаено со одреден обезбедува грантови во вид на
дополнителен износ наречен камата. Колку голема ќе биде долгорочна инвестиција работејќи
каматата зависи од каде доаѓа кредитот. Некои фондови за како партнери со претпријатието
кредитирање на социјалните претпријатија може да позајмуваат обезбедувајќи деловни вештини и
пари на добротворните организации и социјалните техничка помош
претпријатија кои можеби имаат потешкотии за добивање на
кредит од банка или други извори. Тие наплаќаат одредена камата на нивниот
кредит, меѓутоа сепак парите кои ќе ги заработат ги реинвестираат за да
помогнат на други социјални претпријатија и добротворни организации во
тековната година. Комерцијалните банки исто така нудат кредити но
честопати со поголеми камати како би си ги повратиле парите и генерирале
профит.
Размисли и дискутирај
Пред да добие пари од кого било, социјалното претпријатие
Спроведете едно истражување за
или која било организација на која ѝ се потребни пари,
тоа какви владини и невладини
вообичаено ќе треба да докаже дека тие се регистрирани правни
фондови и организации постојат
лица и безбедно работат со финансиски сметки.
во вашата локална заедница или
Вообичаено ќе биде потребна посебна банкарска сметка.
на простор на Република
Многу банки нудат бесплатна сметка на малите бизниси и
Македонија кои финансираат или
социјални претпријатија и исплатливо е да се разгледа за да се
помагаат социјални
најде најдобрата понуда. Конечно некои инвеститори може да
претпријатија. Направете листа со
побараат парите кои ќе бидат уплатени да одат на сметка која е
можни организации и
менаџирана од двајца луѓе, или повеќе, кои не се роднински
дискутирајте за достапноста до
поврзани и не живеат заедно. Ова се користи за да се спречи
нив.
парите да бидат нелегално потрошени или едноставно да
исчезнат.
Некои социјални претпријатија може да заработат профит кој е доволен
за нивниот бизнис да биде финансиран од страна на инвеститорите. Тие може
да обезбедат производи и услуги на клиенти кои се подготвени да платат за
општествено корисни производи, како на пример органска храна. Тие би
можеле да ги продаваат основните услуги на социјалните клиенти
остварувајќи многу мал профит, а притоа паралелно да ја обезбедуваат истата
услуга на други побогати купувачи кои можат да платат повеќе. Но, многу,
ако не и повеќето претпријатија не можат да се финансираат себеси целосно
преку продажба. Тие не се доволно профитабилни за пристап до
традиционалните
финансиски
пазари.
Социјалната
вредност
на
овозможување на сиромашните луѓе прифатлива здравствена заштита,
основни прехранбени производи или основни производи за хигиена, е
огромна, но цената на приватното финансирање често ги надминува
монетарните добивки. Многу социјални претпријатија успеваат да опстанат
само преку донациите од владините субвенции, добротворни организации,
како и мал број на поединци со високи приходи кои донираат или прифаќаат
пониски финансиски добивки од нивните инвестиции во социјални проекти.
Способноста на овие претпријатија да ги обезбедат своите производи и
услуги, расте или опаѓа со достапноста на капиталот од овие извори и
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нивните обиди за да обезбедат средства, време и енергија кои би можеле да
бидат потрошени на нивните социјални мисии.
Малиот број на можности за финансирање е еден од главните
недостатоци со кои се соочуваат социјалните претпријатија. Сѐ поголем број
на социјални претприемачи и инвеститори сфаќаат дека социјалните
претпријатија од сите видови исто така можат да генерираат финансиски
добивки кои ќе ги направат привлечни за вистинските инвеститори. Ова
сознание драматично ќе го зголеми износот на расположливиот капитал на
овие организации.
Социјалните инвеститори и некои од фондациите кои размислуваат за
иднината, сфатија дека сегашните методи на финансирање на социјалните
претпријатија се неефикасни, како за социјалните претпријатија така и за
самите нив и почнаа да работат на проширување на пристапот до капитал. Во
продолжение се опишани некои од механизмите што тие ги имплементираат.
Гаранции за заем. Фондацијата на Бил и Мелинда Гејтс, сега издава
гаранции за заем, наместо директни средства, на некои од организациите кои
ги поддржуваат, притоа признавајќи дека ова е ефикасен начин да се
искористат нивните донации и да ги обезбедат организациите со сигурно
финансирање. Со помош на овие гаранции од познати фондации социјалните
претпријатија можат да добијат комерцијален кредит по поволни услови
(бидејќи ризикот е намален со гаранција на позната фондација).
Квази – сопственички кредити. Некои организации имаат развиено
финансиски средства кои ги комбинираат сопственичките и кредитни
својства. Безбедноста со квази – сопственички кредити е особено корисна за
претпријатијата кои се законски структурирани како непрофитни и како
такви не можат да добијат сопственички (акционерски) капитал. Таквата
безбедност, технички е форма на долг, но има важни карактеристики на
капитална инвестиција. Нејзините приноси, се индексирани за финансиските
перформанси на организацијата. Носителот на безбедноста нема директно
учество во управувањето и сопственоста на организацијата, но условите на
заемот се внимателно дизајнирани за да им се даде поттик на менаџерите да
ја раководат организацијата ефикасно. Социјалните инвеститори ги купуваат
овие хартии од вредност кои ја вршат функцијата на акционерски капитал и
им овозможуваат на јавните претпријатија да им понудат на банките и
другите кредитори конкурентска можност за инвестиција.
Здружување. Техниките кои вклучуваат здружување на финансиски
средства исто така станаа можност за социјалните претпријатија, бидејќи
институциите за здружување на финансиски средства може да ги прилагодат
своите обврски кон потребите на различните видови на инвеститори.

Управување со човечки ресурси
Секој бизнис има потреба од ресурси без разлика дали станува збор за
социјално претпријатие или пак комерцијално (профитно ориентирано)
претпријатие. Тие ресурси се состојат од материјални, финансиски, човечки,
технички и информациски ресурси кои обезбедуваат услови за нормално
функционирање на бизнисот.
Но, без еден ресурс - луѓето, слободно може да се каже дека ќе немаме
успешен бизнис. Улогата на претприемачот во градење на успешен бизнис е
вистинските луѓе да се постават на вистинските места.
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Клучната улога во тоа ја има добро поставениот менаџмент на човечки
ресурси во тие организации. На овој начин потребата од екипирањето се
гледа како на една од позначајни менаџерски функции.
Екипирањето означува процес на пополнување на работните места со
поединци кои ги поседуваат потребните знаења, вештини, ставови и навики,
за успешно извршување на поставените работни задачи, а со цел да се
постигнат планираните организациски цели. Овој процес, во практиката се
реализира во определен број чекори кој зависи од големината и
☞ Eкипирање
карактерот на организацијата.
Како прв и основен чекор во екипирањето се третира процес на пополнување на
работните места со поединци кои
планирањето на кадрите. Целта на овој чекор е да се обезбеди
ги поседуваат потребните знаења,
систематизирано, организирано и континуирано задоволување на
потребите од соодветен кадар. За таа цел се вршат анализи на вештини, ставови и навики, за
внатрешните фактори (потребните, постојни или идни успешно извршување на
поставените работни задачи, а со
вештини, слободните работни места, потребата од намалување
цел да се постигнат планираните
или проширување на секторите) и на надворешните фактори
организациски цели
(пазарот на трудот, економската состојба во државата,
политичките фактори).
Следниот чекор или потфункција на екипирањето е регрутирањето на
кадри. Оваа фаза има за цел да обезбеди група од кандидати во согласност со
искажаните потреби од планот за кадри во претпријатието. За таа цел се
користат огласи во дневни и во други весници, агенции и бироа за
вработувања, препораки, анкети, податоци од интернет,
училишта, факултети.
По извршената регрутација на кадрите, логично следи
фазата на нивна селекција. Таа вклучува, пред сè, оценка и
избор на најдобрите кандидати. Најмногу користени форми
за селекција на кадарот се: интервјуирањето, директните
разговори, писменото резиме на кандидатите или
биографија, потоа тестови на знаења и вештини, мерни
скали, пробна работа...
Откако ќе се изврши селекцијата на кадрите, следниот
чекор е нивното работно воведување и ориентација.
Преку оваа активност, менаџерите треба да ги
информираат и да ги ориентираат примените кандидати за
системот на организација и начинот на работа на
организацијата, за нејзините нормативни и други акти, за
нивните конкретни работни задачи, дадените овластувања
и одговорности, за мисијата и визијата на организацијата.
Целта на ова е нововработените полесно да се вклопат
во организацијата. Како форми на работно воведување се
користат: прошетки низ објектите на организацијата за
нејзино запознавање, разни презентации, формални совети,
поучување од искусен работник или со менторство,
приправничка работа, работа во парови и тимови.
Петтиот чекор во екипирањето е во тесна врска со
пристапот што денес е мошне актуелен, а тоа е „учење за ▲ Процес на екипирање на кадри
цел живот“. Станува збор за обука на кадрите. Целта на
обуката е да се обезбедат видливи промени во начинот на работата за да се
овозможи рентабилност во работењето, континуиран развој на
организацијата, но и натамошен професионален и кариерен развој на
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вработените. Секоја успешна организација има планови и програми за обука
на вработените, коишто се реализираат преку работилници семинари,
курсеви, работа на самото место, презентации, посети на саеми, посети на
други организации, практични вежби. Преку овие форми на обука се
задоволуваат трите вида обука: иницијална (кога обучуваниот првпат се
среќава со таква задача), корективна (кога работникот не ги дава потребните
резултати во работењето) и преобука (кога обуката е потребна заради
променетата технологија на работа). Посебно значење има обуката на
менаџерскиот кадар за стекнување нови способности, знаења и вештини.
Покрај споменатите потфункции, во екипирањето се сместуват и
оценката - вреднувањето на работењето. Со нејзина помош се врши
споредување на извршената работа на поединецот со
воспоставените стандарди и развиените цели за неговото
Размисли и дискутирај
работно место. Во случај на постигнати добри резултати од
Размислете за кадри кои ќе ви
работата треба да следи награда, а во случај на послаби
бидат потребни во социјалното
резултати треба да се направат определени корекции, како на
претпријатие кое го развивате.
пример, дополнителна обука. Како последица на овој чекор
Направете листа на работни
може да дојде до унапредување на вработениот на повисоко
позиции, како и профил на
хиерархиско ниво (повисока плата, статус и овластување) или
посакуван вработен за секоја
пак да следи санкција (уназадување, намалување на платата,
работна позиција.
отпуштање од работа).
Планирање на човечки ресурси. Секоја успешна
организација мора постојано да се обезбедува и екипира со соодветно
обучени и способни кадри кои ќе одговорат на таквите промени. Во
спротивно, организацијата многу лесно може да се најде во ситуација да
стагнира во развојот, па дури тоа и да доведе до нејзина пропаст. Затоа,
секоја организација која сака да биде успешна, секојдневно мора да се
подготвува за иднината што ѝ претстои, со сеопфатно планирање на сите
активности. Во таа смисла, мора да се нагласи дека планирањето на бројот на
работници е многу важна активност, затоа што луѓето се неопходен дел од
факторите за работа на секоја организација.
Организациите кои не ги планираат потребите од кадар се соочуваат со
тешкотии при извршувањето на работите од својот делокруг. Така, ако се
ангажираат помалку работници, нема да има доволно луѓе за нормално
работење. Од друга страна, зголемениот број вработени ќе го намали
профитот. За време на фазата на планирање, менаџерот треба да ги користи
податоците за организациската структура, но и планираните цели за развој на
организацијата и можностите за промени на менаџерскиот кадар и според нив
да го определи бројот на потребните работници. Во случај планираните цели
да не се остварат во целост, организацијата треба да направи промени во
бројот на кадрите.
Процесот на планирање на кадрите опфаќа четири етапи:




Анализа на постојната состојба. Во оваа етапа организацијата
мора да ја согледа постојната состојба, односно да ги земе во вид
поставените цели, влијанието од окружувањето и постојниот
кадар. Врз основа на овие фактори треба да направи избор на
натамошните постапки што ќе ги применува во планирањето на
кадрите.
Донесување одлука за посакуваната состојба. Вториот чекор,
или етапа, се состои во опредејствување на одлуката за идната
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состојба на организацијата. Тоа значи дека во оваа фаза мора да се
постави визијата на организацијата.
Дефинирање стратегија за достигнување на посакуваната
состојба. Во третиот чекор организацијата треба да изнајде
одговор како да се стигне до посакуваната состојба, односно кои
техники ќе се применат за тоа. Тaа треба да определи дали со
потребниот човечки кадар ќе се обезбеди преку регрутирање нови
вработени, со обука на постојните вработени, со дизајнирање
нови работни места или со некоја друга можна техника.
Процена на успешноста. Четвртиот чекор во планирањето на
кадрите, впрочем, значи процена на успешноста на целиот процес
на планирање на кадрите. Овој чекор е од особена важност заради
можноста за корекција на плановите на кадрите. Затоа планот за
кадрите треба да биде флексибилно дизајниран, за да може да се
приспособува на конкретната ситуација.

Мотивација на човечки ресурси. Терминот мотивација потекнува од
латинскиот збор movere со значење да се движи. Според тоа, мотивирањето
треба да се разбере како процес преку кој ќе се предизвика раздвижување на
персоналот во насока на подобрување на сопствените перформанси, а со цел
да се задоволат потребите, интересите и целите на
☞ Moтивирање
организацијата и на нејзините клиенти. Мотивацијата го
процес преку кој ќе се предизвика
енергизира, го насочува и го одржува поведението на луѓето.
раздвижување на персоналот во
Луѓето сакаат, во она што го прават на работа, да ги втемелат
насока на подобрување на
оние сегменти што ги придвижуваат и им придонесуваат да се
сопствените перформанси, а со
чувствуваат добро.
цел да се задоволат потребите,
Работната мотивација има две клучни димензии. Првата се
интересите и целите на
однесува на прашањето зошто луѓето се однесуваат точно на
организацијата и на нејзините
таков начин на работното место, а втората: како може да им
клиенти
се помогне да прифатат однесување во работата кое може да
биде подобро и за организацијата и за нив самите. Независно од
развивањето на вештините за добро работење, потребно е да се бараат и
начини за развивање на желбата за такво работење. Мотивацијата, и
управувањето со неа, е еден од најзначајните фактори на менаџментот на
човечките ресурси и главна поткрепа на ефективното водство. Според Кац и
Кан, организациите имаат потреба од луѓе кои се привлечени да останат во
организацијата, исто толку колку што биле кога се вработувале, да ги
извршуваат своите задачи на доверлив начин, па дури и повеќе: да стекнат
некој вид креативно, спонтано и иновативно однесување. Накратко,
успешните организации треба да знаат како да ги стимулираат вработените за
да работат и да бидат продуктивни.
Ако менаџерите сакаат нивните подредени да бидат ефективни во
работата, треба да ги мотивираат, бидејќи, според моќта на нивната позиција,
имаат значајно влијание во тој поглед. Вообичаено, високо мотивираните
луѓе постигнуваат поголеми резултати отколку оние што се тераат со сила да
работат.

72



Вежба: Менаџмент на човечки ресурси

Зошто некој би сакал да работи со испорака на пици? Како еден претприемач станал
мултимилионер делумно разбирајќи ја суштината на мотивирањето на вработените? Што го
мотивирало Томас Монаган, претседател и генерален директор на Dominos Pizza Inc.?
Како главен во вториот по големина национален синџир за правење пици (Pizza Hut е прв), со
реализациja во 1985 год. од 14,9 милиони US$, и како сопственик на автомобилите Дусенберг и на
безбол-тимот Детроит тајгерс, Монаган имал добра идеja за тоа како сонот може да се оствари.
Неговиот рецепт за успехот е доста едноставен: ограничено мени за да го намали времето
потребно за правење пица, гарантирана испорака во рок од 30 мин. (или попуст или бесплатна
пица), однесувањето и довербата во неговите вработени, и како провизија за таквото однесување
следеле награди како што е посета на Инди 500, БМВ автомобили за наjдобрите директори итн.
Како што ги наградувал, Монаган, исто така, им дозволувал и слобода на вработените да ги
испробаат сопствените идеи кои ќе успеат или нема да успеат по нивна заслуга.
Dominos Pizza ги доживеа своите подеми и падови. Поради брзата експанзија во доцните 60-ти
години на минатиот век, Монаган се соочи со долг од околу 1,5 милиони US$. Тоj одбил да биде
запишан како банкротиран и наместо тоа тој ги отпуштил сите освен неговата сопруга и неговиот
книговодител. Тогаш тој ги исплатил сите кредитори. Оттогаш се вратил повторно на правењето
пици, отворајќи нови пицерии. Неговите производи, како што е пицата за појадок со сланина и
шунка и нискокалоричната пица, беа испитувани на пазарот со цел проширување на асортиманот.
Набргу беше возможно да се порача пица преку телефон. Настојувајќи да го забрза времето на
испорка, во неговата фабрика за автомобили беа проектирани автомобили за разнесување пици со
потрошувачка од еден галон на 85 милји. Петгодишниот план на Dominos Pizza вклучуваше
испорака од 10.000 пици и годишна заработувачка на 10 милиони US$. Сега Dominos Pizza е
распространета низ Австралиja, Англиja, Канада, Jaпониja и Германија.
Во смисла на унапредување во кариерата, Монаган им понудува на неговите вработени шанса
да го дуплираат сопствениот успех. Почнувајќи со испорачувач и движејќи се нагоре до менаџер на
пицерија, вработените во Dominos Pizza добиваат предност во однос на привилегиите.
Монагановиот поглед на човековата природа се огледува во верувањето дека луѓето работат за
некој предизвик, за наградување на трудот, и за чувството на припаѓањe и соработка. Значи, тој
верува дека луѓето се природно мотивирани (внатрешно). Но тој не ја игнорира реалноста дека
луѓето се мотивираат од фактори различни од потполниот предизвик и чувството на совршеност
што може да биде поврзано со работата. Тој, исто така, ги наведува и надворешните мотивации,
како што е паричната награда и програмата за привилегии на вработените.
Во продолжение на овие награди, главниот штаб на Dominos во Ен Арбор, Мичиген, има
сопствен фитнес клуб, центар за спортска медицина, езеро, ски стази, и 150 акри на Dominos Pizza
Farm.
Јасно, Томас Монаган веруваше во потребата луѓето да бидат наградувани за нивниот напор и
многумина од нив, како и Монаган, имаа желби што можат да се исполнат и задоволат со
материјални добра.
Тој, исто така, веруваше дека луѓето имаат потреба за чувство на припадност и дека тие сакаат
да соработуваат заради успешна работна средина. Затоа Dominos го развиваше тимското
работење. Дури и работењето на некоја рутинска работа, како што е испорака на пици, можно е за
вработените во Dominos да предизвика чувство на припадност.
Конечно, може да се објасни успехот на Dominos со фактот дека ги предизвикува луѓето да ја
употребат својата креативност. Во овој бизнис, Dominos откри дека иновациите и креативноста
може да имаат важна улога во подобрување на производноста на компанијата.
Може ли Dominos Pizza да го одржи успехот? Една од клучните променливи може да биде
степенот до кој вработените примаат материјални награди и дали се тие еднакво дадени. Другите
анализи заклучија дека Dominos Pizza мора да го одржи истиот метод во кој има јасно определени
цели и доделување конкретни награди. Исто така интересно е да се заклучи дека како што Dominos
Pizza продолжува со растежот, можно е да ги наградува сите лојални вработени.

Абрахам Маслов, како еден од најголемите творци во сферата на
мотивацијата, својата работа ја потпира на претпоставката дека луѓето се
суштества кои секогаш сакаат повеќе. Тој потребите ги подредува на пет
нивоа, во вид на пирамида. Кога ќе се задоволат потребите од едно ниво,
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луѓето се мотивирани да го достигнат следното ниво на потреби во
пирамидата, и така сè до нејзиниот врв. Петте нивоа на потреби од таа
пирамида се следниве:
1. физиолошки потреби (кислород, вода, храна)
2. потреби за сигурност (чувство на сигурност, физичка удобност,
потреба за ред и заштита од опасност)
3. потреби за љубов (чувството на припаѓање, пријателство, љубов)
4. потреби за почитување / ценење (самопочитување, сопствен имиџ,
престиж, признание, усовршување, мајсторство)
5. потреби за самоактуелизација (креативност, инвентивност и
ексцентрично однесување).
Некои луѓе никогаш не се задоволуваат. Повеќето луѓе сакаат да работат
во групи и да бидат дел од тим. Тимскиот дух е исто толку важен во бизнисот
колку и во спортот, бидејќи создава лична горделивост. Понекогаш, во некои
ситуации и стравот може да биде моќна мотивациона сила, но на кратки
патеки. Сите овие нешта ги сретнуваме кај луѓето во една организација,
некогаш во поголема мерка некогаш во помала. Сепак, кога некој однадвор ќе
дојде во организацијата, на некој начин може да стекне претстава дали
вработените се или не се мотивирани за извршување на своите работни
обврски. Во мотивирачка средина вработените се среќни, меѓусебно
соработуваат, преземаат одговорност за својата работа, ретко отсуствуваат од
работа, постигнуваат високи резултати, задачите ги извршуваат навремено и
со висок квалитет, ги почитуваат своите претпоставени. Во немотивирачка
средина вработените не се среќни, не соработуваат со колегите, меѓусебно се
обвинуваат кога некој ќе погреши, често отсуствуваат од работа, резултатите
се лоши и се доцни со извршувањето на задачите.
Постои широк спектар на работни активности со кои менаџерите можат
да ги мотивираат вработените:









давање можност на подредените да контролираат: во односот на
менаџерите со подредените, особено големо значење има
делегирањето или ополномоштувањето на одговорности во
извршувањето на задачите, но и овластувањето за спроведување
контрола во работата;
редизајнирање на работата: разновидност во вештините неповторливи, еднолични, монотони активности; разбирање на
задачата што треба да се изврши и нејзината важност; слобода можност да се има некоја контрола врз работата и одговорност за
резултатот од работата; повратна информација за моменталните
резултати од работата што се извршува - пофалба, укор; ротација
на работните места; промената на работното место;
правилно гледање на работата од страна на претпоставениот:
секој да си ја гледа својата работа и да сносни одговорност за неа,
да се знае кога да се пофали, а кога да се критикува;
доверба: во тесна врска е со верувањата, однесувањето,
одговорноста;
повратната информација: наградата или признанието е најмоќна
форма на повратна информација.
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Практиката и искуството покажуваат дека менаџерите прават определени
грешки што водат кон демотивирање на персоналот, какви што се на пример
наредните грешки:










Менаџерот не делегира. Најчести причини за тоа се: недовербата
што менаџерот ја има кон подредените во поглед на нивните
можности за успешно завршување на работата; верувањето дека
само тој може да ја изврши работата на најдобар и најуспешен
начин; стравот и загриженоста од губењето на контролата и моќта
што тој ја има над своите подредени; необученоста на менаџерот
за делегирање.
Менаџерот е недоследен и непостојан. Ова е резултат на немање
целосна контрола над случувањата и немање постојана политика
на работење.
Менаџерот е неспособен и нерасположен да даде пофалба.
Луѓето сакаат признанија. Меѓутоа, треба да се знае дека лесно се
контролира она што не е направено или е лошо направено, а
многу потешко е да се утврди доброто. Но, ако луѓето се
пофалени кога добро работат, тогаш полесно ја примаат и
критиката.
Недостиг на јасна насока кај менаџерот. Резултира со
некомплетна или конфликтна информација, односно инструкција.
Недоволна информираност на менаџерот. Потребно е
изградување на систем за информирање.
Агресивност или лошо расположение на менаџерот. Нормално
е менаџерот да се разочара или да се налути на одредени луѓе, но
мора да го контролира јавното манифестирање на емоции, не смее
да биде агресивен туку треба да покажува разбирање и респект.

Постојат пет „златни правила“ за поставување на целите и за зајакнување
преку пофалби / признанија:
поставувајте цели кои можат да се постигнат
бидете прецизни во она што сакате да го наградите
давајте признание веднаш по постигнатата цел, не подоцна
вообичаеното признание од претпоставениот е помотивирачко
отколку финансиската награда
5. бидете малку непредвидлив: неочекуваното признание мотивира
повеќе од очекуваното.
1.
2.
3.
4.

Eфективно управување со времето
Зошто утрешниот ден скоро секогаш ни е најзафатен за целата недела?
Навистина тешко прашање, но дали ви се случило да кажувате на луѓето
нешто како:




Немој утре имам многу обврски.
Утре имам многу важна работа, нема да можеме да се видиме ајде
нека биде задутре.
За утре ми е се испланирано да оставиме за некој следен ден.
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Забележувате, денес кога мислиме за утре веќе во старт сме полни со
страв дали ќе успееме сѐ да завршиме што сакаме да завршиме. Листата е
долга, нели?
Управување со времето не е само планирање бидејќи Размисли и дискутирај
доколку знаете дека утре сте пренатрупани вие веќе планирате, Што се случува утре. Запрете за
а сепак чувствувате дека не го менаџирате доволно добро момент и размислете го
вашето време. Средување на вашето работно опкружување со утрешниот ден за вас како еден
цел да заштедите време не е доволно да кажете дека успевате претприемач. Дали утрешниот
ефективно да го менаџирате времето, затоа што овие ваши ден ви е веќе испланиран? Што се
напори може и треба да содржат уште многу ситни, специфични треба да завршите за утре? Дали
тактики за да ја добиете комплетната слика, односно резултати утре едноставно е вашиот
онакви какви што сакате да бидат.
најзафатен ден во целата недела?
Без разлика на тоа за каков бизнис станува збор, вие како
еден претприемач имате многу работни задачи кои треба да ги сработите. Но,
овие работни задачи се различни по природата и комплексноста и бараат
различна временска рамка за сработување. На пример, вашите
работни задачи може да бидат дизајн на бизнис-модел, работа Размисли и дискутирај
на редизајн на бизнис-моделот, иновација во производи или Анализирајте се себеси во однос
процеси, планирање на лансирање на нов производ итн. И сето на тоа како во моментов вие
тоа на една или друга листа која треба да се сработи и која работите? Дискутирајте за
полека но сигурно притиска. Да не навлегуваме во стотици или различни начини на планирање,
пак илјадници идеи кои ги имате и кои постојано се одложуваат организирање на работата и
за утре, следна недела, следен месец, следна година и никогаш.
спроведување на работата.
Од друга голема е веројатноста дека повеќето од тие работи
кои ви стојат на листата за сработување се преклопуваат, доаѓаат на ред во
ист ден, иста недела со некои други активности коишто исто така се важни.
Прашањето е колку вие како еден индивидуалец можете да го поднесете
товарот на вашата претприемачка работа. Оваа прашање е едно од клучните
прашања кои ќе ја дефинираат вашата ефективност. Затоа е важно да ги
категоризирате вашите задачи со цел да создадете една подобра слика на
целината и подобро да ги менаџирате.
Кога станува збор за претприемачки задачи, генерално ги класифицираме
на следниве групи:




Задачите кои се однесуваат на креативноста и идеизација.
Секој бизнис има потреба од нови свежи, таканаречени големи
идеи кои всушност ќе доведат до иновации и подобрување како во
однос на производите или услугите кои ги нудите, така и во однос
на процесите и бизнис-моделот на вашата компанија. Кога ќе
бидете покреативен не се менаџира, само се помага во процесот и
затоа не можете да кажете дека утре од 9 до 12 часот ќе бидете
креативни и ќе генерирате бизнис-идеи. Но, можете да кажете
дека утре ќе имате бреинсторминг сесија со своите соработници
со цел генерирање на идеи за нешто. Затоа е подобро да имате и
една ваква група на работни задачи.
Планирање. Овие задачи претставуваат претходница на сите
останати задачи кои треба да ги имплементирате. Освен
подготовка на вашите лични планови, тука спаѓаат и определени
истражувања, анализи, тестирања, консултации и сѐ она што на
некој начин ќе овозможи да имате една листа на задачи која ќе
бара имплементација. Значи креативноста и идеизација водат кон
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планирање кое пак несомнено треба да води кон следната група на
работни задачи, а тоа е…
Имплементација. Оваа група на задачи едноставно претставува
завршување на истите, односно сработување на задачите.
Следење и контролирање на она што се имплементира. Оваа е
четвртата група на задачи за вас како еден претприемач. Без
разлика дали станува збор за следење и контролирање на вашата
индивидуална работа или пак на работата на вашите вработени,
оваа категорија на работни задачи обезбедува дека планираното
ќе биде и имплементирано не како било, туку онака како што
било испланирано.
Комуницирање. Оваа категорија е постојана и затоа постојано се
преклопува со сите останати категории кои ги споменав тука, но
сепак е суштествена категорија која овозможува соработка на
соодветно ниво и подобрување на резултатите од сите останати
работни задачи.

Секоја од овие категории има соодветна цел која треба да се
постигне.
Мора да бидете свесни дека успешно менаџирање на
На еден лист хартија и пенкало
времето мора да доведе до успешно постигнување на целите на
наведете ги генералните цели на
она што треба да го правите во тоа време.
секоја од категориите на задачите
Сега, дали знаете како вие работите?
кои ќе ги имате како еден
Дали имате официјални работни процедури за вас и вашиот
претприемач.
тим кој ја дефинира работата и работните задачи преку кои
единствено може да се реализираат вашите цели?
Без работни процедури вие оставате простор поголемиот дел од вашите
активности да се базираат на случајност отколку на добро испланиран начин
на работа. Успешните претприемачи успеваат околу 80% од нивното време за
работа да го базираат на прецизно дефинирана агенда или план, а само 20%
на случајности. Едноставно случајностите не сакаме да ги избегнеме, не
сакаме и не можеме. Од една страна тие се потребни, тие
 Креирај и направи
генерираат креативност и можност за проширување на
За сите задачи кои ќе ги
хоризонтот на видик на еден претприемач. Но, од друга страна
изведувате во вашето социјално
може да генерираат големи проблеми.
претпријатие креирајте работни
Едноставно мора да знаете како го трошите во моментов
процедури кои ќе содржат опис
вашето работно време. Доколку имате работни процедури,
на задачата, чекори потребни за
сигурно имате и работни налози и следење на продуктивноста на
изведување и скица на процесот
изведување на работата во вашата компанија, но доколку
на изведување на задачата.
немате, мора да ја анализирате работата преку да кажеме едно
неделно пополнување на листа на потрошено време на работа.
Така ќе ги имате сите активности кои сте ги сработиле и за колку време.
Доколку користите некоја од пософистицирани алатки за менаџирање на
проекти или „да направам“ листа имате можност да ги разгледате сите
претходни активности и да ги изанализирате.
На ваков начин ќе успеете да бидете на чисто за тоа колку време трошите
на:

Размисли и дискутирај





Прво, планирани активности за постигнување на целите,
Потоа, планирани активности кои едноставно не придонесуваат за
реализација на целите.
Па, случајности кои доведуваат или подобро кажано
придонесуваат за постигнување на целите и
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Случајности кои едноставно претставуваат отпадоци, ѓубре кое
мора да се елиминира.

Со една ваква анализа едноставно можете во голем дел да се спасите од
оние отпадоци на времето кои ви го трошат времето, а не придонесуваат до
реализација на целите.

Цени и трошоци за социјално
претпријатие
Цените и трошоците се основа за секое претпријатие, па така и за
социјално претпријатие. И комерцијалните (профитно ориентирани)
претпријатија креираат трошоци и социјалните претпријатија како што веќе
видовте генерираат соодветни трошоци. И комерцијалните претпријатија
имаат цена за нивен производ или услуга, и социјалните претпријатија имаат
цена за нивниот производ или услуга.
Кога станува збор за социјални претпријатија, разликата е тоа што тие
имаат дополнителни трошоци во вид на генерирање на социјално влијание
или социјален бенефит и секако во однос на цената е што социјално
претпријатие може за еден ист производ или услуга да наплаќа различна цена
(ниска цена за социјалната компонента на вредноста и висока, односно
премиум цена за комерцијалната компонента). Забележувате дека и цените и
трошоците ќе бидат под директно влијание на самиот бизнис-модел кој ќе го
изберете за социјалното претпријатие.
Цена претставува износ на пари што треба да се плати од ☞ Цена
страна на купувачот за да го има производот или да ја користи износ на пари што треба да се
услугата којашто социјалното или кое било друго претпријатие плати од страна на купувачот за
ги нуди на пазарот.
да го има производот или користи
Најчесто се користат три вида на ценовни стратегии за услугата
точно определување на висината на цената со која ќе се продава
производот или услугата.
Цена базирана на побарувачката. Оваа стратегија бара да се користи
највисока цена која купувачите се спремни да ја платат. Претпоставка е дека
кога купувачите нема да сакаат да платат определена цена, побарувачката за
производот или услугата ќе опаѓа. Висината на цената може да се определи
со помош на интервјуирање или анкетирање на купувачите.
Цена базирана на конкуренцијата. Овој метод во целост се фокусира на
тоа колку конкуренцијата во дадениот момент наплаќа за нивниот производ
или услуга. Откога ќе ги знаеме цените на конкуренцијата, ќе може да се
постават цените на нашиот производ или услуга кои може да бидат исти,
пониски или повисоки.
Цена базирана на трошоци. Овој метод се базира на трошоците
потребни да се изработи еден производ или услуга, односно колку нас не
чини производот или услугата до моментот на реализација на продажбата. Со
оваа метода претпријатието се обезбедува дека цената во целост ќе ги покриe
трошоците на бизнисот. Ваквата цена освен трошоците бара и заработка,
односно колку пари од една продажба сакаме да заработиме.
Kaко што веќе забележавте, различни извори на приходи и различен
бизнис-модел ќе доведе до тоа да се користат и различни видови на цени.
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Прашањето е какви ценовни механизми им стојат на располагање на
претприемачите и нивните претпријатија?
Фиксни цени се претходно дефинирани цени кои многу поретко се
менуваат. Овие цени се менуваат само во услови на промена на трошоците
кои ги има претпријатието. Како механизми за поставување на фиксни цени
ги имаме следниве:




Размисли и дискутирај
Кој ценовен механизам ќе го
користи социјалното
претпријатие кое го развивате?





Ценовна листа. Ценовна листа содржи фиксни цени на
производите или услугите коишто се продаваат од
претпријатието. Пример на мени во кафетерија или ресторан
претставува ценовна листа. Исто така претпријатие кое се
занимава со големопродажба или малопродажба користи ценовна
листа. Овие цени ќе се променат кога ќе се променат и трошоците.
На пример, пораст на цените на кафето ќе предизвикаат и пораст
на цена на „макијато“ во ценовната листа на кафетеријата.
Цени базирани на карактеристики на производот или услугата.
Овие цени зависат од квалитетот на производот или бројот на
карактеристики кои ги содржи вредноста. Колку е поголем
квалитетот и бројот на карактеристики толку ќе биде поголема и
цената на производот или услугата. Социјалните претпријатија
може да имаат два вида на производи/услуги, едните премиум
кои служат за реализација на комерцијалната компонента од
бизнис-моделот и другите стандардни за реализација на
социјалната компонента на бизнис-моделот. Премиум производи
ќе имаат поголем квалитет и повеќе карактеристики, па согласно
тоа ќе имаат и повисока цена, додека стандардните производи ќе
имаат послаб квалитет и помалку карактеристики, а со тоа и
многу пониска цена.
Цени базирани на сегментот на купувачите. Овие цени се
базираат на видот на сегементот на купувачите како и
карактеристиките на тој сегмент на купувачи. Социјалните
претпријатија во голем број на случаи ќе го користат овој
механизам знаејќи дека ќе опслужуваат минимално два сегменти
на купувачи: сегмент кој се однесува на комерцијалната
компонента на бизнис-моделот и сегмент кој се однесува на
социјалната компонента на бизнис-моделот.
Цени базирани на количина. Овој механизам бара цените да се
формулираат како функција од купената количина. Колку е
поголема купената количина, толку пониска ќе биде и цената на
производот или услугата.

Динамични цени се цени кои се менуваат врз основа на пазарните
услови. Следниве механизми ви стојат на располагање кога се користат
динамични цени:




Преговарање. Цените се базираат на преговори помеѓу две или
повеќе страни и зависат од преговарачката моќ и вештини на
страните учесници во преговарање.
Цени базирани на залихи и време на купување. Овие цени се
определуваат врз основа на количината достапна на залихи за
соодветни производи како и времето на нарачката. Вообичаено се
користи за расиплива стока чии залихи сакаме да ги намалиме
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пред расипување. Хотелите и туристичките агенции исто така го
користат овој механизам на цени при што сите нарачки во период
кога имаат најмногу слободни места (вон сезона) цените на
нивните услуги се многу пониски.
Пазар во реално време. Со овој механизам цените се базираат на
понудата и побарувачката на пазарот. Колку е поголема понудата,
а побарувачката е помала, тогаш и цените ќе бидат пониски. Од
друга страна кога имаме помала понуда, а поголема побарувачка
на пазарот се очекува дека цените ќе растат.
Аукции. Со овој механизам цените се определуваат врз основа на
резултат на конкурентско наддавање. Кој во определен временски
период ќе даде највисока цена, тој ќе го купи производот или
услугата.

Без разлика за тоа кој вид на механизам за поставување на цени ќе го
избереме, трошоците ќе играат важна улога во определување на цената.
Сепак, на крајот цената ќе треба да ги покрие основните трошоци за
функционирање на секое претпријатие, не само на социјално претпријатие.
Кога станува збор за социјално претпријатие профитот не игра улога гледано
на севкупните бизнис активности, но ќе има важна улога во комерцијалната
компонента особено доколку целиот тој профит се користи за создавање на
општествена вредност, односно социјалната компонента.
Трошоците се паричен израз на потребите за нормално функционирање
на бизнисот како суровини, репроматеријали, плати на работниците и сл.
Секој бизнис без оглед на дејноста во којашто работи прави
☞ Трошоци
одредени трошоци. За да може да функционира, бизнисот мора
да ги надомести трошоците. Тоа го прави од остварената
паричен израз на потребите за
продажба на производите или услугите.
нормално функционирање на
бизнисот
Трошоците на едно социјално претпријатие се поделени во
четири категории. Првите три категории се однесуваат на секое
претпријатие, што значи и за комерцијални (профитно ориентирани)
претпријатија, додека четвртата категорија на трошоци се специфични за
социјално претпријатие. Овие четири категории на трошоци се следниве:




Трошоци за започнување. Трошоците за започнување се
еднократни трошоци за започнување на бизнисот. На пример,
едно социјално претпријатие кое се занимава со угостителство
одлучува да отвори сендвичарница во центар на град во која ќе
бидат вработени 80% луѓе со нарушена физичка здравствена
состојба. На таков начин ова претпријатие генерира вработување
за луѓе во заедницата со вистински проблеми (социјалната
компонента). Ова претпријатие како почетни трошоци може да ги
има следниве: изнајмување на простор за сендвичарницата,
опрема, почетни залихи на суровини за правење на сендвичи,
маси за и маси за подготовка.
Трошоци од продадени производи. Секоја продажба создава и
определен вид на трошок кој се нарекува трошок од продажба. На
пример, трошоците на продажба на една сендвичарница
претставуваат трошоците за намирниците за производство на
сендвичот како и трудот вложен во производството. Со
зголемување на бројот на продадени сендвичи се зголемува и овој
трошок. Пред да се започне со дефинирање на трошоци на
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 Креирај и направи
За социјалното претпријатие кое
го развивате дефинирајте ги
трошоците согласно четирите
категории на трошоци. Обидете
се да направите проценка колку
тие ќе изнесуваат.

продажба ќе треба да се дефинира продажна единица (едно парче
производ, еден час од услуга, еден хамбургер, еден килограм
месо, еден литар лимонада…). Најчесто се користи единицата во
која и се продава производот или услугата.
Оперативни трошоци. Оперативните трошоци за бизнисот се
оние трошоци кои се неопходни за нормално функционирање на
бизнисот без да се вклучат трошоците на продадени производи
или услуги. Најчесто оперативните трошоци може да се поделат
во 6 категории и тоа: режиски трошоци (електрична енергија,
бензин, телефон, вода, ѓубре…), плати за вработени,
рекламирање, осигурување, камати и наемнини. Едноставно овие
трошоци ќе постојат без разлика дали претпријатието ќе продава
или нема да продава.
Трошоци за социјалното влијание. Kaко што кажавме при
креирање на бизнис-модел за социјално претпријатие на пример,
ако се вработуваат луѓе кои подолго време биле невработени,
ова може да доведе до дополнителни трошоци за дополнителна
обука, поддршка, намалување на продуктивноста, лоши
учиноци. На пример, доколку социјалното претпријатие со
сендвичарница пресмета дека во комерцијални услови би имале
добивка од 30 денари од еден продаден сендвич, со вклучување
на социјалната компонента и трошоци за обука на вработените,
послаба продуктивност и трошоци за грешки при производство
на сендвичи, профитот ќе биде 10 денари.

Креирање на вредност во социјалнo
претпријатие
Како што веќе видовте од бизнис-модел, секое претпријатие па и
социјалните претпријатија креираат соодветна вредност за купувачите.
Разликата помеѓу социјално и комерцијално претпријатие е што социјалните
ќе имаат уште една категорија на купувачи/корисници, а тоа е категорија која
се задоволува со социјалната компонента на претпријатето.
Затоа при дефинирање на вредноста треба да тргнеме од купувачот, како
за комерцијалната компонента така и за социјалната
Размисли и дискутирај
компонента.
Каков вид на проблем решава
Едноставно, за да обезбедиме дека нашиот фокус навистина
вашата идеја во однос на
ќе биде на купувачите, мора да бидеме сигурни дека доволно
комерцијална и во однос на
добро ги познаваме истите. Добро познавање на купувачите
социјална компонента?
значи да ги знаете нивните проблеми. Купувачите може да ги
имаат следниве видови на проблеми:




Латентен проблем - имаат проблем но сѐ уште не знаат дека го
имаат. Во ваков случај вашата задача ќе биде потешка. Првин ќе
морате да им докажете дека имаат проблем, а потоа да понудите
решение.
Пасивен проблем - знаат за проблемот кој го имаат, но сепак не
се мотивирани или пак свесни за можностите за промени. И оваа
група на купувачи не е лесна, ќе треба да ги мотивирате првин за
да можете да понудите решение.
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Активен (ургентен) проблем - го знаат проблемот и бараат
решение но сѐ уште не презеле ништо за да го решат проблемот.
На оваа група најлесно можете да продавате, доволно е да го
понудите вашето решение.
Визија - имаат идеја за решавање на проблемот и имаат
сопствени решенија, сепак се подготвени за подобро решение.

Затоа и сите алатки кои овозможуваат соодветно профилирање на
купувачите се добредојдени. Како една од доста корисните алатки која во
последно време се користи од страна на компаниите е мапа на емпатија
развиена од компанијата за визуелно размислување - XPLANE.
Може да се забележи дека истата има 6 елементи. Инаку, исто така
можете да забележите како ве води низ процесот да дојдете до болките и
придобивките за купувачите. Целосно навлегувате и го заземате неговото
место за да откриете што мисли и чувствува, што гледа, што слуша и што
вели и прави за да на крајот ги извлечете најголемите болки и придобивки за
него.

▲ Мапа на емпатија како алатка за изработка на профил на купувачот

Првиот елемент се однесува на тоа што купувачот гледа во неговото
опкружување. Тука се внесува едноставно сѐ она што купувачот го гледа.
Така преку одговор на следниве прашања може да се пополни овој елемент
на алатката:
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Како изгледа неговото опкружување?
Кој сѐ го опкружува купувачот?
Кои се неговите пријатели?
На какви видови на понуди купувачот е изложен на дневна
основа?
Со какви проблеми се среќава?

Вториот елемент се однесува на уште едно сетило на купувачите, а
овојпат наместо вид станува збор за слух, односно што слуша купувачот
или како опкружувањето влијае на купувачот. Следниве прашања може да
помогнат во пополнување на овој елемент на алатката:

 Креирај и направи





За социјалното претпријатие кое
го развивате креирајте две мапи
на емпатија, за купувачи од
социјалната компонента и за
купувачи од комерцијалната
компонента (доколку постојат).

Што зборуваат неговите пријатели? Сопружници?
Кој навистина влијае врз нив и како?
Кои медиуми се влијателни за него?

Освен гледање и слушање, купувачот и размислува и
чувствува што исто така е важно за нас за да обезбедиме дека на
соодветен начин ќе се фокусираме на него. Овој дел од мапа на
емпатија се обидува да открие што се случува во умот на
купувачот. Следниве прашања може да помогнат:





Што е она важно за него, а не го искажува јавно?
Што е со емоциите на купувачите, односно силата која ги
поттикнува да одат напред?
Што е она што ги остава без спиење навечер?
За што сонуваат? Кои се нивните аспирации?

Следниот елемент од мапата за емпатија се однесува на она што
купувачот кажува и прави. Овој елемент се однесува на она што
купувачите јавно го кажуваат и прават. Следниве прашања би требало да се
постават:




Какво е нивното однесување?
Што кажуваат на другите?
Која е резликата помеѓу она што го кажуваат или прават и она
што го мислат и чувствуваат?

И последните два елемента се однесуваат на болките и придобивките на
купувачите. Кога станува збор за болките, тие се однесуваат на најголемите
фрустрации, ризици и препреки за реализирање на целите на купувачите. Од
друга страна придобивките се однесуваат на сѐ она што купувачите
навистина сакаат да го постигнат, мерки на успех како и стратегии кои ги
користат за реализација на нивните цели.
Најдобар начин да се претстави вредноста е да се креира мапа на
креирање на вредноста за претпријатието. Мапа на креирање
 Креирај и направи
на вредноста е едноставна, но доста корисна алатка за разбирање
За социјалното претпријатие кое
на текот на материјали, купувачи и информации како што се
го развивате креирајте дијаграм за
додава вредноста во процесот или синџирот на снабдување.
креирање на вредноста.
Едноставно со ваквите мапи се визуелизира патеката којашто
еден производ или услуга ги поминува од почетокот до крајот.
На таков начин се вклучуваат не само директните активности за креирање на
производот или услугата (вредноста) туку и индиректните системи кои го
поддржуваат креирањето на вредноста.
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Ако
го
земеме
примерот
со
социјалното
претпријатие
за
сендвичарница во центарот на градот,
изработката на една ваква мапа ќе ни
покаже како секоја активност учествува во
додавање на вредноста во однос на
комерцијалната компонента на бизнисмоделот, но и ќе покаже кои активности на
претпријатието ја креираат социјалната
компонента.
При изработка на дијаграм за
креирање на вредност може да користите
парична единица на додавање на вредност,
може да користите време потребно за
секоја активност, можете да користите
број на потребни вработени за секоја
активност, или пак нешто друго врз основа
на она што сакате да постигнете со ▲ Дијаграм на креирање на вредноста на социјална
сендвичарница
анализата.
Од дијаграмот за сендвичарницата се
забележува процесот кој ќе го користи претпријатието за да ја креира и
испорача вредноста до купувачите. Се гледа и во парична единица како се
зголемува вредноста на производот којшто се креира во секоја фаза од
производството. Тоа значи дека едноставно ги забележувате и директните
трошоци за изработка на производот. Сите тие информации се корисни за
вашето социјално претпријатие.



Креирај и направи: Едноставен финансиски план

Kреирајте едноставен финансиски план за социјалното претпријатие коешто го
развивате кој ќе ги содржи следниве елементи:








Начин на финансирање на социјалното претпријатие
Активности кои ќе ги врши социјалното претпријатие и време потребно за секоја
активност
Категории на трошоци и износ на секоја категорија
Износ на разлика помеѓу трошоци за една единица производ/услуга и цената на
производот/услугата за социјалната и комерцијалната компонента.
Механизам за формирање на цени и цена на секој производ или услуга како за
социјалната така и за комерцијалната компонента на бизнис моделот.
Мапа на емпатија
Дијаграм за креирање на вредноста

Презентирајте го планот пред одделението и фокусирајте се на дискусија за:




Зошто токму тие предложени решенија?
Може ли да има некои други подобри решенија?
Предлози од соучениците.
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ДЕЛОВНА
КОМУНИКАЦИЈА ВО
БИЗНИСОТ

ПРЕКУ ОВА ПОГЛАВЈЕ ЌЕ:








разликувате разни видови на комуникација;
идентификувате елементи на ефективна комуникација;
применувате етика во комуникацијата;
користите ИТ/системи на комуникации: e-mail, facebook,
комуникација преку телефон итн.
го разбирате значењето на деловната комуникација во бизнисот;
разликувате различни форми и видови на деловни писма;
пишувате правилно деловни писма.

Ефективна комуникација
Комуникацијата претставува пренос на информациите и нивното
значење од една страна до друга, преку користење на заеднички симболи и
под претпоставка дека тие симболи се разбирливи за двете страни.
За да постои комуникација потребно е секогаш да постојат две страни.
Едната страна е испраќач, додека втората страна
примач. Комуникација на една страна без друга
страна е невозможна.
На сликата 5-1 е претставен дијаграм каде го
имаме испраќачот на информација, и оној кој е
примачот на информацијата и за кого всушност е
наменета таа информација.
Примачот и испраќачот се разликуваат помеѓу
себе, но за ефективна комуникација не смее да се
разликуваат во поглед на познавање на сигналите
кои се испраќаат односно примаат. Доколку се
разликуваат во тој поглед, односно примачот не ги Слика 5-1: Комуникација
разбира сигналите испратени од испраќачот не може
да се оствари комуникацијата помеѓу тие субјекти.
Таков пример е вербална комуникација при што испраќачот зборува на
турски јазик, додека примачот на пораката, односно слушателот не разбира
турски. Во такви ситуации комуникацијата од еден вид преминува во друг
вид, односно од вербална комуникација истата се трансферира во невербална
за да се обиде да се оствари ефективна комуникација.
Од друга страна, испраќачот и примателот на пораката ги ☞ Koмуникација
перципираат, ги доживуваат и ги толкуваат нештата на пренос на информациите и
различен начин. Затоа истиот настан, односно истата порака нивното значење од една страна
секогаш ќе биде перципирана барем малку различно кај секој
до друга, преку користење на
од двајцата учесници во комуникацијата.
заеднички симболи и под
За да може комуникацијата воопшто да се реализира мора претпоставка дека тие симболи се
да постои некој заеднички, споделен простор. Учесниците разбирливи за двете страни
мора да имаат некоја претстава за меѓусебната локација и за
можниот канал на комуникација што постои помеѓу нив. Испраќачот има
некое значење кое сака да му го пренесе на примачот, кое не мора да биде
свесно знаење, туку може да биде и потсвесна желба за комуникација. Она за
што се сака да се комуницира може да биде некоја идеја, перцепција, чувство
итн. и ќе биде дел од реалноста на испраќачот што сака да ја испрати на некој
друг. Испораката се изведува преку растојание во тој заедничкиот простор во
кој се наоѓаат и испраќачот и примачот. Пораката што во
процесот на комуникација се испраќа може да бидат звучни Размисли и дискутирај
вибрации, зраци, зборови, парчиња хартија, говор на телото, Разгледајте го вашето CV! Што
имате пишано за комуникациски
телепатија или што и да било.
Помеѓу луѓето секогаш ќе постојат неколку нивоа на кои вештини. Дискутирајте за некои
пораката ќе биде испратена. Често дел од тие нивоа ќе биде поспецифични комуникациски
вербален, нешто што е изразено преку јазикот, искажано со вештини и видови на
зборови или напишано. Постои и невербален дел кој опфаќа сé комуникација која ја користите
друго, најчесто говорот на телото. Понекогаш вербалните и секојдневно.
невербалните пораки не се согласуваат една со друга и се спротивни. Врз
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основа на она што примачот го забележува и врз основа на неговата
интерпретација на вербалните и на невербалните знаци, во својата реалност
тој ќе формира претстава за содржината на пораката. Таа ќе има некакво
значење за него. Тоа може, но и не мора, да биде истото значење што
испраќачот сакал да го испрати. При успешна
комуникација, добиената порака ќе одговара на пораката
што испраќачот се обидувал да ја испрати. Сепак,
испраќачот ќе го дознае тоа само доколку добие повратна
порака која ќе биде соодветна со она што тој го имал на ум.
Никој не може да гарантира дека примачот има иста
реалност, односно дека светот го перципира на ист начин
како испраќачот и никој не може да гарантира дека
примачот ќе ја интерпретира/протолкува пораката на ист
начин како што настојувал испраќачот.
Комуникацијата не е апсолутно ограничена работа.
Посебно, комуникацијата со јазикот може да биде нејасна и
да води кон недоразбирања. Ако се каже „врата“,
релативно лесно ќе биде разбрано значењето на пораката,
но ако А каже збор како на пример „доверба“, му додава
значење на тој збор врз основа на реалноста во која живее.
Тој имал одредени искуства во врска со тој збор, извлекол
одредени заклучоци и, секако, се судрува со одредени
филтри или предрасуди во врска со него. Значењето на
зборот е сè она што е поврзано со него во реалноста на
испраќачот. Сепак, бидејќи зборовите имаат и дефиниции
▲ Денес комуникацијата може да се
во речник, може да се случи зборот да означува нешто
одвива на различни начини и со
многу прецизно.
помош на различни средства за
Она што патува низ комуникацискиот канал НЕ се сите
комуникација
асоцијации што личноста А ги има врзано со зборот, и НЕ
се намерите што тој ги има со неговото користење. Она што поминува низ
каналите се симболи. Кога личноста Б го слуша зборот или реченицата тој ќе
ја интерпретира врз основа на своите искуства, перцепции, мислења,
вредности, ставови, итн. Тој може да ја дополни вербалната информација со
невербална, како што е говорот на телото. Може да претпоставува и што би
требало зборот да значи. На еден или на друг начин, тој доаѓа до значење на
зборот што самиот му го прилепува. Постои еден општ договор во
определена култура, кој го дефинира значењето барем на физичките објекти.
Кога ќе кажете „телевизор“ или „компјутер“, најголем дел од луѓето ќе имаат
разбирање за тие поими приближно до вашето. Но, кога ќе кажете апстрактни
зборови, како „доверба“, „љубов“, „добро“, „лошо“ итн., тогаш ќе постојат
разлики во начините со кои нив луѓето ги разбираат.
За да постои ефектна комуникација треба да се земат предвид сите
фактори: различните реалности, просторот во кој се случува комуникацијата,
вербалните и невербалните пораки и разликата помеѓу наменетото и
разбраното значење.
Комуникациски канали. Како што веќе кажавме за да постои ефективна
комуникација мора да постојат две страни, но мора да постои и
комуникациски канал преку кој ќе се пренесува пораката.
Комуникациските канали може да бидат:
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Усни канали претставуваат канали кога директно преку уста се
произведува информацијата и се пренесува на другата страна. Ова
е директна комуникација во која може да бидат поставувани и
одговарани прашањата, веднаш да се добие формален одговор, а
примачот и испраќачот се гледаат и проценуваат еден со друг.
Како најголем недостаток е што целиот разговор може да се сврти
во друга несакана насока, но и не постои пишан запис за
изведување на комуникацијата.
Писмени канали претставуваат канали кои ја пренесуваат
пораката преку писмен пат, односно пораката е напишана и
пратена. Во вакви случаи испраќачот може да ја провери пораката
пред конечно да ја испрати, додека примачот има повеќе време за
анализа на истата и обезбедување на соодветен одговор или
повратна информација до испраќачот. Ваквиот комуникациски
канал обезбедува траен доказ за реализираната комуникација, но
обезбедува и една иста порака да биде испратена до повеќе
приматели.
Електронски канали претставуваат технолошки решенија кои ги
комбинираат претходните два вида на комуникации, но не бараат
учесниците во комуникацијата да бидат на едно место. Ваквите
канали се обезбедуваат преку телеконференции, аудиоконференции, видеоконференции, директна комуникација помеѓу
компјутерите, облак (cloud) технологија… Како големи предности
се истакнуваат брзината на размена на информации и количината
на информации кои може да се разменат.

Бариери во комуникацијата. Честопати, при процесот на комуникација
се појавуваат тешкотии, кои се нарекуваат комуникациски пречки (како што
се забележува од сликата 5-1) или шум во процесот на комуникација. Тоа
може да биде резултат на:











неразбирање на јазикот што го користат соговорниците
(технички, стручни термини, странски јазик, жаргон),
недостатог на концентрација (невнимателност, надворешни
влијанија),
предрасуди, стереотипи, филтри, негативни ставови спрема
соговорникот (кон неговото потекло, раса, религија...),
несоодветни очекувања од соговорникот (дека не му се допаѓаме
или дека нема да не разбере),
емотивен притисок (преокупираност со проблеми, загрозени
интереси),
лични карактеристики (соговорниците се интровертни, несигурни
во себе, нервозни),
непочитување на правилата (намерно или ненамерно),
манипулативно однесување (навидум покажување интерес, но со
задна намера да се предизвика конфликт или повикување на
соработка со цел да се доминира)
недостаток на самиот комуникациски канал

Еднонасочна и двонасочна комуникација. Комуникацијата може да
биде еднонасочна комуникација и двонасочна комуникација.

88

▲ За пренос на
пораката се
користат
различни
средства на
комуникација

Еднонасочна комуникација имаме кога информациите се движат во една
насока од испраќачот кон примачот без притоа да постои повратен одговор
или информација од примачот кон испраќачот.
Пример за еднонасочна комуникација е кога ќе испратиш електронска
пошта на примател кој не ти одговара за добиената информација, бидејќи
информацијата е едноставно известување кое тој самиот треба да го проследи
понатаму без потреба од дополнителни размени на информација со тебе.
Двонасочна комуникација имаме кога информациите во самиот процес на
комуникација се движат во двете насоки, односно примачот на
информацијата испратена од испраќачот дава повратен одговор на
испраќачот.
Пример за двонасочна комуникација е кога ќе испратиш електронска
пошта до примател кого го прашуваш за нешто и очекуваш одговор од него, а
и примателот е обврзан да ти врати со одговор.
Вербална и невербална комуникација. Комуникацијата може да биде и
вербална и невербална комуникација.
Вербалната комуникација е процес на меѓусебна размена на значења
преку користење зборови на устен или на писмен начин. Пример, на
вербална комуникација може да биде разговор во кој се разменуваат
зборовите на устен начин или пак размена на електронски пошти со пораки
во кои се содржани зборови.
Невербалната комуникација ги опфаќа сите сигнали, значења, пораки кои
не се изречени или напишани. Тоа може да бидат физички карактеристики и
особености, фацијална експресија, однос кон времето (доцнење на
состаноци), движење на телото итн. Подолу се изнесени некои од сигналите
што ги емитува говорот на телото:







поглед - контактот со очите покажува внимание и интерес, но
ригидниот поглед може да биде агресивен,
гестикулации – можат да зависат од темпераментот, но исто така
се условени и од културата,
став - крутиот став покажува нервоза,
положба на седење (држење) – седењето отспротива може да
значи конфликт во аргументите,
растојание - секој има потреба од сопствен простор (ова некогаш
зависи и од културата),
допир - ракувањето е првиот впечаток.

Избор на начини на ефективна комуникација. Во некои ситуации за да
имаме ефективна комуникација треба да се избере соодветниот начин со кој
процесот комуникација ќе се спроведува.
Начинот на комуникација кој ќе се користи ќе зависи од ситуацијата и
самата цел за реализирање на соодветна комуникација. Така на пример,
одредена комуникација во која целта е известување на вработените за некоја
одлука која ти како претприемач ја носиш и која ќе започне да се спроведува
по два дена може да се користи со испраќање на електронска пошта до сите
вработени во бизнисот што претставува комбинација на пишан збор со ИТ
технологија. Додека во ситуација кога комуникацијата се спроведува на
формален состанок ќе се користи изговорен збор заедно со комбинација на
визуелна слика преку презентација на учесниците на состанокот.
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Воглавно начините на комуникација може да се поделат во 5 основни
групи:
1. Пишан збор
2. Изговорен и слушнат збор
3. Симболичен гест
4. Визуелна слика
5. Комбинација на претходните со помош на ИТ технологија.
Првите 4 начини на комуникација се најкористени во повеќето процеси на
комуникација во и помеѓу бизнисите, но честопати не се
доволни за зголемување на интересот, разбирање и задржување ☞ Eфективна кoмуникација
на страните во процесот на комуникација. Ова значи дека пораките ќе бидат разберени, ќе
понекогаш изговорениот збор не е доволен, но доколку се постои интерес помеѓу страните
употреби и соодветна презентација со графички приказ на она за учество во процесот и
што се сака да се испорача како порака, ќе биде многу останување во процесот на сите
посфатливо за примателот. Ефективна комуникација значи страни сé додека не заврши
дека пораките ќе бидат разберени, ќе постои интерес помеѓу истиот
страните за учество во процесот и останување во процесот на
сите страни сé додека не заврши истиот. Затоа и најчесто се користи
комбинација на две или повеќе методи од првите четири. На табелата 5-1 се
презентирани различни начини на комуникација, примери и корисност од
користење на соодветниот начин.



Вежба: Eфективна комуникација

Имате 5 минути да ја разгледате сликата подолу. Потоа имате две минути да ја објасните
сликата пред вашето одделение. За крај имате 3 минути да одговорите на три прашања од
страна на вашите соученици.





Дали комуникацијата што ја спроведовте е ефективна комуникација?
Зошто вашите соученици поставија (или не поставија) прашања?
Дали постоеја различни толкувања на сликата и различен начин на комуникација на
пораката од сликата и зошто?
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Табела 5-1: Различни начини на комуникација
Начин на комуникација

Пример

Корисност

Пишан збор

Писма, белешки,
извештаи, предлози,
договори, резиме, агенди,
планови, документи за
дискусија…

Пишан збор е најкористен метод за
комуникација во една организација.
Обезбедува писмен доказ за
реализираната комуникација и
пристапност за иднина.

Изговорен збор

Конверзација, интервју,
состаноци, телефонски
разговори, дебати,
говори…

Говорот како комуникациски метод
се користи затоа што се изведува
веднаш. Овој метод на комуникација
е секојдневна практика во бизнисите.

Симболичен гест

Гестикулации, израз на
лицето, акции, тонот на
гласот, став, држење,
движење, присутност,
отсутност…

Акциите и јазикот на
телото делуваат силно, но сепак
несвесно врз луѓето. Овој метод на
комуникација претставува секое
позитивно или негативно однесување
кое може да биде видено или чуено
од страна на некого.

Визуелна слика

Фотографии, цртежи,
илустрации, графици,
видео, лого, филм,
колажи, шеми на бои…

Визуелни елементи се користат
бидејќи испорачуваат моќно
разбирање на свесни и несвесни
пораки.

Телевизија, весници,
летоци, брошури,
интернет, интранет,
социјални медиуми, видео
конференција…

ИТ технологијата овозможува голема
партиципација на повеќе учесници од
различни локации. Брзина на пренос
на пораките и ниски трошоци, притоа
комбинирајќи ги пишаните,
изговорените, гестикулираните и
визуелните методи се главните
предности.

Комбинација со ИТ
технологија



Вежба: Дилема на слушање

Вообичаено можеме да зборуваме со стапка од 150 зборови во минута. Од друга страна,
имаме капацитет и можеме да слушнеме околу 1000 зборови во минута. Таа разлика од 150 до
1000 зборови ни овозможува дополнително време во процесот на комуникација. Што ќе правиме
во тоа време?
Што мислите за следниве работи за тоа вишок време:





Се концентрираме на тоа што соговорникот ни го кажува (гласот, однесување со
телото, брзина на говорот...)
Мислиме што да одговориме на неговата порака и не се фокусираме на тоа што
соговорникот ни го кажува.
Невербална интеракција со соговорникот како климање со глава, изговор на кратко „да,
разбирам“ или што било друго коешто покажува дека го слушаме иако воопшто не го
слушаме.
Воопшто не го прекинуваме соговорникот, за да покажеме дека го почитуваме него и
сме заинтересирани за неговата порака преку комуникацискиот процес кој се одвива со
него.
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Етика во комуникација
Етика претставува збир на стандарди и правила кои помагаат да се
разликува правилното од неправилното. Златното правило на етиката е
„Прави го она што сакаш другите да ти го прават тебе“. Ова
правило ќе ви помогне да ги правите вистинските работи во многу ☞ Eтика
ситуации. Однесувањето може да биде дозволено, но сепак да не е збир на стандарди и правила кои
етичко. На пример, не е забрането да бидеш груб со своите помагаат да се разликува
купувачи и вработени, но сепак тоа не е етички.
правилното од неправилното
Етика во однос на комуникација со купувачи. Дали
некогаш сте купиле нешто од продавница и сте се почувствувале измамени?
Каква била вашата реакција? Дали ќе се вратите во таа продавница и ќе го
повторите купувањето? Најверојатно НЕ. Но, што е уште полошо за бизнисот
е што вие можете да го пренесете тоа ваше негативно искуство со таа
продавница на своите роднини, пријатели, познаници, соседи…
Размисли и дискутирај
На таков начин тој бизнис ќе загуби многу повеќе од еден
Размислете за етична
купувач.
комуникација во внатрешноста на
Бизнисот не може да успее доколку не се обезбеди
бизнисот и со надворешноста на
повторување на купувања од страна на купувачите или ширење на
бизнисот. Наведете и
добриот збор за бизнисот од страна на задоволни купувачи. А,
дискутирајте за некои примери од
бидејќи односот се базира на комуникација на твојот бизнис со
ваше искуство со некој бизнис.
купувачите и потенцијалните купувачи, етиката игра голема улога
Што претставува етична
во обезбедување на тие повторени зделки и распространување на
комуникација за вас?
добриот збор за стекнување на нови купувачи.
Етика во однос на внатрешна комуникација во бизнисот. Многу е
важно да се однесувате добро со вработените. Покрај фактот што е морално
да се однесувате со луѓето етично, во ваша корист е исто така да се
однесувате и кон своите вработените етично.
Запомнeте дека бизнисот во многу сегменти од функционирањето ќе се
потпира токму на тие вработени.
Како претприемач, вашите вредности поставуваат етички тон за вашата
компанија. Ако мислите дека е во ред да не се однесувате добро со
купувачите, и вашите вработени ќе имаат чувство дека е во ред да се
однесуваат така – па и тие најверојатно ќе се однесуваат така кон
Размисли и дискутирај
вас!
Размислете и дискутирајте за
Вработените кои се чувствуваат „искористено” од нивните
социјални проблеми во вашата
претпоставени, нема да ја вршат работата онака како што треба.
заедница. Со кого можете да
Најуспешните компании се тие каде интересот на вработените
разговарате за таквите проблеми
коренспондира со тоа што е најдобро за компанијата.
и предизвици? Како ќе одлучите
Многу големи компании им нудат на своите вработени
кои се најважни? Како ќе
производи со пониски цени, или им даваат бонуси на крајот на
создадете разлика во вашата
годината, базирано на тоа како ѝ оди на компанијата. На овој
локална заедница?
начин вработените знаат дека тие ќе имаат профит од успехот на
компанијата. Ова ги мотивира вработените да се грижат за компанијата во
која работат.
Претприемачот треба да се однесува со вработениот онака како што тој
би сакал да се однесуваат со него.
Основни етички принципи. Успешниот бизнис може да се гледа како
куќа. Добрата бизнис етика се основата, односно темелите на кои една куќа и
бизнисот се базираат, додека доброто бизнис однесување и комуникација го
формират подот каде што сé си зазема свое место. Добриот бизнис е базиран
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на фер-игра – размена на производи или услуги за пари, како и чувство на
одговорност кон луѓето околу себе.
За да се изградат тие темели, мора да се воспостават основните етички
принципи на кои во целост ќе се базира однесувањето и комуникацијата.
Секој претприемач мора да се обиде да ги воспостави следниве принципи за
обезбедување етика во бизнис комуникација:
















Навременост. Да се биде на време за бизнис состаноците. Ако
доцниш на состанок, можеш да загубиш купувачи, можеби и
бизнисот. Ако поради некои причини кои не се под ваша контрола
доцните на некој состанок, веднаш извинете се.
Љубезност. Ако не сте љубезен, ќе ги изгубите купувачите и
бизнис контактите. Совети и поддршка е многу важно за новиот
сопственик на мал бизнис, но нема да го добие тоа ако е прегруб.
Почит. Секогаш треба да се почитува страната со која се
комуницира без разлика дали тоа се купувачи или пак вработени
во бизнисот.
Вистина. Секогаш нека се комуницира вистината. Мора страната
со која се комуницира да ја знае вистината. Лагите нема да
обезбедат успех на долги патеки.
Доказ. Секогаш кога ќе се изнесе некој став или предлог, добро е
да се обезбеди доказ за истиот.
Слушање. За комуникацијата да биде етична мора да постои
слушање од двете страни.
Смиреност. Етичка комуникација се изведува кога и двете страни
се смирени.
Трпеливост. Мора да постои трпеливост помеѓу страните
доколку сакаме да имаме етичка комуникација помеѓу тие страни.
Слобода на говорот. Етичка комуникација подразбира дека нема
надредени и подредени. И двете страни имаат целосна слобода во
сопственото изразување, размислување и пристап во процесот на
комуникацијата.
Доверливи информации. Етичка комуникација подразбира дека
страните се свесни за доверливите информации и дека истите
нема да бидат пренесени на трети страни.

Комуникација преку ИТ системи на
комуникација
Развојот и секојдневната појава на нова технологија го измени начинот на
кој комуницираме секојдневно.
Персоналните компјутери во форма на десктоп или мобилни лаптопи,
како и новите т.н. „паметни“ мобилни телефони, појавата на таблети како
едно ново технолошко решение кое полека но сигурно длабоко навлегува на
подрачјето на преносни компјутери како нивна солидна замена како и сѐ
поголемиот развој на софтверски алатки кои се користат преку тие нови
технологии овозможува драстично зголемување на комуникацијата помеѓу
луѓето.
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Бариерите како географска локација, спор пренос на податоци,
достапноста на технологијата како и тешкотија во учење на нови решенија
веќе не претставуваат проблеми во секојдневната комуникација.
Користење на факс. Иако денес постојат и други можности за
реализација на слична комуникација, сепак факсот сé уште може да
одигра клучна улога во заштеда на време во реализација на определена
комуникација.
Се користи најчесто кога треба да се испрати некаков документ
побргу отколку преку традиционалната пошта или брза пошта. Најчесто
може да се праќаат фактури, про-фактури, белешки, писма…
Користење на електронска пошта (email). Електронска пошта
претставува брз, едноставен и евтин начин на комуникација како интерна
▲ комуникација
така и екстерна.
преку
Ова средство на комуникација најчесто се користи за:





електронска

пошта
директна комуникација помеѓу луѓето од самата организација
директна комуникација помеѓу луѓето од организација и
луѓето од надвор
известување на повеќе членови на самата организација
известување на повеќе луѓе од надворешноста (партнери,
купувачи…)

За да биде ефективно ова средство на комуникација потребно е да се
следат следниве препораки:








Користење на значајни предмети (subject line) на пораката.
Примателот најчесто носи одлука за тоа дали ќе ја прочита
пораката или не врз основа на предметот кој се појавува како
наслов во повеќето клиенти за менаџирање на електронска пошта.
Доколку сакаш пораката да биде прочитана, односно отворена, па
прочитана, користи значајни предмети за примателот на пораката.
Обидeте се пораките да бидат колку што може пократки.
Никој не сака да чита долги пораки, сепак тоа се пораки, а не
книги. Затоа, кога веќе пораката е отворена, твојата цел е да
обезбедиш да биде прочитана во целост. Доколку таа порака е
кратка, концизна и значајна за примателот, истата ќе биде
прочитана.
Наслови во содржината да бидат лесно препознатливи за
читателот. Откако ќе го погледне предметот и ќе донесе одлука
за отворање на пораката, примателот не започнува веднаш со
целосно читање од почетокот до крајот. Тој ја скенира пораката и
доколку има наслови ќе ги прочита првин нив за да види дали има
во нив нешто за него интересно. Затоа разгледајте ги насловите на
сите пораки заради можни подобрувања кои ќе поттикнат читање
на целата порака или барем на она најважното за вас.
Не користете зборови кои лесно може да бидат
класифицирани како зборови поврзани со несакани пораки
(spam). Многу зборови, особено во англиската терминологија од
страна на ISP (Internet Service Providers) овозможуваат
класификација на порака како несакана порака, што може да
значи дека твојата порака воопшто нема да биде прочитана од
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примателот. Пример на такви зборови од англиската
терминологија се Free, Viagra, Make Money…
Секоја порака која ја испраќате треба да биде потпишана од
ваша страна. Тоа значи да го има твоето име и презиме,
позицијата на која работиш и контакт детали како телефон, адреса
или веб-страница.

Инстант пораки. Сé повеќе поголем дел од
формалната и неформалната комуникација се
одвива преку т.н. системи за инстант пораки.
Овие системи овозможуваат одвивање на пишан
разговор во реално време помеѓу двајца или
повеќе учесници во комуникација.
Вообичаено се користат за комуникација со
кратка порака од неколку реченици помеѓу
корисниците. Во пракса дури е востановена и
специфична терминологија која служи за кратење
на бројот на буквите во подолгите зборови, но
таа терминологија има разбирливо значење за
▲ Skype може да се користи за видео разговор, учесниците во комуникација.
аудио разговор, видеоконференциска врска и
Постојат повеќе алатки преку кои се изведува
инстант пораки
комуникацијата. Пример на една ваква алатка
претставува Skype кој овозможува дополнителни
функционалности во изведување на ефективна
комуникација.
Интранет. Како доста корисно средство за
комуникација во самата организација се користи
интранетот кој претставува приватна мрежа која
користи интернет протоколи за безбедна размена
на какви било информации во самата организација.
Додека
интернетот
е
мрежа
помеѓу
организации, интранетот претставува мрежа во
самата организација во која оние кои не се членови
на бизнисот не можат да пристапат.
Зголемување на продуктивноста на бизнисите е
▲ Интранет претставува приватна мрежа
која се користи во компанијата заради
една од најважните работи на претприемачите.
комуникација помеѓу вработените
Многу често бизнисите функционираат на
различни локации како различни градови, земји, а
одредени големи бизниси работат и на различни континенти.
Внатрешната бизнис комуникација и размена на информации
 Креирај и направи
во самиот бизнис помеѓу луѓето е нешто што има големо
Со помош на Google Forms
влијание на бизнис продуктивноста. Брзо донесување на одлуки,
креирајте прашалник за
брза размена на информации, брза контрола, увид во реализација
проблемот на заедницата,
на активностите од проектот, алокација на проектни задачи…
односно социјалниот проблем кој
Сите овие активности може да бидат имплементирани преку
го анализирате. Споделете го
еден систем – интранет.
преку е-пошта и социјални
Најчесто се објавуваат извештаи, новости, информации за
медиуми. По една недела
вработените, постигнувања, планови… Сé она што е значајно за
анализирајте ги добиените
вработените претставува можност да се најде како информација
резултати и презентирајте ги пред
на интранетот.
одделението.
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Од друга страна, мора да се внимава на пристапот до
различни информации од страна на различни вработени. Заради  Креирај и направи
тоа се дизајнираат посебни процедури кои оневозможуваат Обидете се да комуницирате со
одредени информации да бидат достапни за вработени за кои не луѓе во вашата локална заедница
кои се под влијание на
се наменети тие информации.
Облак (Cloud) технологија. Последниве години развојот на социјалниот проблем/предизвик
cloud технологијата уште повеќе го менува начинот на кој преку Twitter Chat, пораки преку
Facebook или Skype. Kреирајте
секојдневно работиме и комуницираме.
неколку на канали за слушање
Облак (cloud) технологијата овозможува работење на
кои ќе бидат поврзани со тие
софтверски алатки преку мрежа со што повеќе лица може да
проблеми (клучни зборови, луѓе,
работат на ист документ, додека податоците не се снимени на
веб сајтови...)
локален компјутер туку на сервер со што се овозможува пристап
до последната верзија од секаде и преку каков било уред.
Како примери на апликации кои работат на принципот
на облак технологија може да бидат Google Drive кој
претставува канцелариски пакет на апликации за пишување
на текст, подготовка на презентации и работа со табели. Со
Google Drive имате можност да користите и алатка за
креирање на прашалници кои може да се користат за вашите
истражувања и лесно да бидат споделени преку е-пошта и
социјални медиуми. Друг пример претставува Dropbox кој е
еден вид на виртуелен фолдер на твојот компјутер, а
податоците се сместени на некој сервер и имаш пристап до
нив од секаде каде што имаш пристап до интернет.
Социјални медиуми. Развојот на социјалните медиуми,
и уште повеќе голем број на луѓе кои секојдневно ги
користат претставува одлична можност за спроведување на
ефективна комуникација како интерна така и екстерна.
Скоро сите социјални медиуми имаат интегрирано во
себе јавни и тајни (прикриени) комуникациски можности.
Инстант пораки може да се пратат и преку Facebook, или
како директни пораки преку Twitter.
Видеоконференциска врска е достапна на Facebook
благодарејќи на нивната интеграција со Skype, но и Google +
нуди големи можности за видеоконференциска врска преку
нивното Google Hangout решение.
▲ Следење на хаштагот
На ваков начин социјалните медиуми играат голема
"технологија" на Twitter преку
улога во праќање, примање и споделување на
HootSuite алатка
комуникациски пораки во реално време. Oд друга страна
социјалните медиуми се одлична алатка за слушање од страна на
претприемачите. Слушање на гласот на купувачите, потенцијалните
купувачи, следење на новитети во технологијата, следење и слушање на
експерти во одредени полиња, следење на конкуренција, клучни зборови итн.
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Вежба: Комуникацијата на Никола

Никола е претприемач кој започнал и управува бизнис за производство на кесички со чај.
Неговиот бизнис веќе постои неколку години и на нишата на пазарот на која е насочен многу
добро котира.
Бидејќи Никола веќе има 7 вработени, тој се наоѓа во позиција неговата работа да се базира
на постојана комуникација со неговите снабдувачи, купувачи и вработените.
Како претприемач, Никола секој понеделник во неделата одржува состанок со своите
вработени при што се комуницира за проблемите и можните решенија, но и за активностите кои
треба да се имплементираат.
Кај него во канцеларија секој од вработените може да влезе и да го праша нешто доколку се
однесува на работата.
Секој петок Никола праќа е-пошта до сите вработени за активностите кои треба да бидат
реализирани следната недела и кои ќе се дискутираат на состанокот во понеделник.
Секоја среда Никола, праќа е-пошта на тековните купувачи за неделните промоции.
Поголемите клиенти може секогаш да му се јават на мобилниот телефон.
Во понеделник по завршување на состанокот со вработените, Никола сака да ги исконтактира
главните снабдувачи и да им го прати планот за потребните репроматеријали во наредниот
период.
Никола сака да има блиска врска со неговите купувачи, така што секогаш се поврзува со нив
на Facebook при што се случува одреден дел од нарачките за неговите производи да се
реализираат токму преку тој социјален медиум.
Размислете и дискутирајте за следниве прашања:




Какви видови на комуникација користи Никола?
Како комуницира Никола со своите вработени, снабдувачи и купувачи?
Кои средства за комуникација ги користи Никола?

Деловна комуникација
Бизнисот се базира на комуникација, и тоа секојдневна комуникација.
Таа комуникација се изведува како во самиот бизнис така и со
надворешниот свет. Така, бизнис комуникацијата е присутна во форма на:




Внатрешна комуникација
o Комуникација помеѓу менаџери и менаџери во бизнисот
o Комуникација помеѓу менаџери и неменаџери во бизнисот
o Комуникација помеѓу неменаџери и неменаџери во
бизнисот
Надворешна комуникација
o Комуникација со потенцијални купувачи
o Комуникација со купувачи
o Комуникација со деловни партнери
o Комуникација со снабдувачи
o Комуникација со конкуренти
o Комуникација со јавноста

Сите овие комуникации можат да бидат како формални комуникации кога
во функција на претставник од бизнисот едно лице комуницира со друго
лице. Пример на формална комуникација е кога како дел од работата на едно
лице е да се јави на друго лице како потенцијален купувач за да му понуди
производ или услуга што бизнисот го продава. Ваквата комуникација
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вообичаено претходно се планира и се одвива согласно определен распоред и
план за комуникација.
Од друга страна, иако не се планира, бизнисот секојдневно се наоѓа во
процес на неформална комуникација. Неформална комуникација не е
планирана, таа едноставно се случува како помеѓу членовите на бизнисот,
така и помеѓу членовите на бизнисот со надворешниот свет. Пример на
неформална комуникација е кога вработен во бизнисот излегува со
пријателите во ресторан и разговара за новиот производ кој бизнисот го
лансирал на пазарот.
И двете комуникации се важни, како заради обезбедување на стабилност
во внатрешноста на бизнисот, така и заради обезбедување на долгорочна
благосотојба на бизнисот.
Бидејќи бизнисот во голем дел од своето функционирање се потпира врз
комуникацијата без разлика во каква форма се изведува, многу е важно да се
имплементираат и користат етички кодекси при спроведување на процесот на
комуникацијата.
Деловната комуникација во еден мал бизнис се одвива преку пишани
материјали како писма, белешки, извештаи, предлози, договори, резиме,
агенди, планови, документи за дискусија…
Пишаниот материјал кој добро е напишан, лесен за разбирање и се држи
до темата обезбедува ефективна комуникација во бизнисот. Таквиот
материјал вообичаено е напишан од луѓе со јасни цели поставени за
комуникацискиот процес уште пред да го напишат материјалот.
Деловни белешки (memo). Еден од
најдобрите начини да заштедите време
е преку користење на бизнис-белешки
(business memo).
Зборот ,,memo“ е кратенка од
меморандум, од латинскиот збор со
значење ,,да се биде запомнет“.
Белешка вообичаено е краток, јасен
запис од една личност кон друга. Целта
на белешката е да се информира или
потсети читателот за некоја идеја,
предлог, примедба или барање од
страна на пишувачот.
Белешките најчесто се праќаат меѓу
колегите од иста организација. Но, по
потреба белешките се испраќаат и до
лица надвор од матичната компанија. ▲ Eлементи на деловна белешка/мемо
Денес вообичаена практика е да се
праќаат белешки преку факс. Во идеален случај белешка (memo) може да се
напише, испрати и прими во еден ден.
Ќе се запрашаме зошто се пишува мемо-белешка, а не се заврши работата
телефонски? Одговорот е мемо-белешките претставуваат доказ за
комуникацијата.
Значи доколку се јавиме и со некого споделиме информација, ние или тој
може да ја заборавиме истата. Така никој нема да запомни што било кажано
во тој разговор. Во обичните разговори ако погрешно се разбереме со
соговорникот тоа и не е премногу голема штета. Но, за бизнисот тоа може да
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 Креирај и направи
Напишете деловна белешка
(мемо) за соодветен социјален
проблем користејќи ИТ
технологија и основните елементи
кои се наведени и кои треба да ги
содржи белешката. Испратете ја
белешката со помош на е-пошта
до примателот на истата.








чини многу пари, да ве чини работа, или изгубена репутација. Со
мемо-белешки ваквите ситуации се избегнуваат.
Секогаш кога пишувате мемо-белешка направете копија за да
ја имате за вас. Понекогаш копија може да се направи и до други
лица кои се засегнати со предметот на дискусијата.
Деловните мемо-белешки вообичаено се составени од
следниве делови:

Наслов. Во насловот не се пишува класичен
наслов туку едноставно за кого е наменета белешката, од кого е
испратена, датум кога е напишана и предмет за што се однесува.
Вовед. Во воведот се опишува предметот на белешката, односно
на која тема се однесува белешката која се пишува.
Тело на белешката. Тука се дискутираат главните теми колку што
може поконцизно.
Заклучок. Тука испраќачот го заклучува мемото со повторно
излагање на дел од главните точки.
Потпис или иницијали. Мемото се разликува од деловните
писма по целосно формален потпис, што не е задолжителен кога
станува збор за белешките. Ако добро ја познавате личноста на
која ѝ пишувате може да се потпишете само со Вашето име или
пак со иницијалите.
cc. Оваа ознака е останата од carbon copy што денес се нарекува
фотокопија. Се користи само во случај кога копија од мемото се
праќа и на друга личност. Пример ако му пишувате мемо на Перо
Николовски, а сакате и вашиот партнер Горан Митковски да го
види истото потребно е во левиот агол од страната да напишете:
сс: Горан Митковски. Ова му овозможува на Г-дин Николовски да
знае дека вашиот партнер е информиран за
деталите
за
кои
комуницирате.
По
потпишувањето на оригиналната мемо-белешка,
фотокопирајте ја. Зачувајте една за Вашите
датотеки и дајте му една на Горан Митковски.

Пишување писма. Секое деловно писмо има
одредена цел и затоа таа цел треба да биде јасна
за примателот на писмото. Од друга страна тоа
писмо треба да ги содржи сите информации кои
ќе му бидат потребни на примателот за да го
разбере твоето искажување во однос на
постигнување на поставената цел.
Како една препорака при пишување писма е
да се одбегне пишување долги писма. Оптимално
би било доколку успееш сето она што сакаш да
го пренесеш да го напишеш на една страна на
писмото.
▲ Елементи на деловно писмо
Клучот на пишување на јасни и концизни
деловни писма е да се користат едноставни зборови кои ќе се однесуваат на
целта на писмото. Користи кратки реченици наместо долги и избегнувај
употреба на жаргони.
Секое деловно писмо треба да ги содржи следниве елементи во неговата
структура:
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Привлекување на внимание на читателот преку јасно покажување
зошто го пишуваш писмото.
Зголемување на интерес кај читателот преку
 Креирај и направи
поттикнување на љубопитност за она што го кажуваш
Напишете деловно писмо за
во писмото.
Провоцирање на желба кај читателот преку определен социјален проблем
користејќи ИТ технологија и
атрактивност на твојот предлог или понуда.
основните елементи кои се
Убеди го читателот дека она што го пишуваш е
вистина преку обезбедување на докази, референтни наведени и кои треба да ги
содржи белешката. Испратете го
листи или гаранции.
Поттикнување на акција од страна на читателот преку писмото со помош на е-пошта до
примателот на истото.
опис на објаснување зошто очекуваш таа акција да
биде преземена.








Пишување извештаи. Извештаите претставуваат формални документи
кои ќе бидат читани од другите во организацијата. Тие мора да бидат точни,
добро составени и завршени со конечни заклучоци од извештајот.
Кога пишуваш извештаи секогаш проверувај го секој факт кој ќе го
напишеш за да обезбедиш целосна точност на извештајот.
Започни со пишување на сé она што треба да го знаеш како потточки за
предметот на извештајот, а подоцна вметни ги во тие потточки сите факти и
извори на информации за да бидеш сигурен дека извештајот ќе содржи сé
што треба да содржи.
Структурата на извештајот може да биде следнава:


Почетни, односно воведни параграфи. Во овие параграфи
напиши ја целта на извештајот и сумирај ги главните заклучоци
кои детаљно се дадени на крајот од извештајот.
Тело на извештајот. Овој дел ќе ги содржи сите откритија заедно
со докази за тие откритија до коишто си дошол при
истражувањето за подготовка на извештајот. Обиди се
параграфите да бидат во еден логичен редослед со нумерирани
параграфи. Користи наслови, поднаслови и цртички со што се
обезбедува добро структурирање на извештајот и се привлекува
вниманието на клучните факти. За потенцирање на нешто користи
подвлечени зборови или здебелени зборови.
Заклучоци и препораки. Последниот дел од извештајот мора да
биде завршен со конечни заклучоци кои произлегуваат од
истражувањата опфатени во извештајот. Добро е кога се пишуваат
извештаи од заклучоците да се извлечат препораки за чекори кои
ќе треба да се спроведат. На ваков начин се обезбедува дека
извештајот ќе биде корисен за работата на организацијата.







Вежба: Изработка на пишан текст

Напишете едноставен текст/извештај со помош на ИТ технологија кој ќе се однесува на
социјалниот проблем/предизвик којшто го анализирате во текот на оваа година од изучување на
предметот „Иновации и претприемништво“. Користете ги следниве препораки при изработка на
извештајот:




Вовед (опис на проблемот, целта на извештајот и сумирани главни заклучоци)
Тело на извештајот (истражувања коишто сте ги спровеле, анкетен прашалник и
резултати од него, досегашни откритија...)
Заклучоци и препораки
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Креирај и направи: Развој на комуникациска стратегија

Врз основа на генерираното искуство од претходните вежби во ова поглавје, креирајте ваша
сопствена комуникациска стратегија која ќе се користи за тестирање на избраното решение на
социјален проблем/предизвик заедно со локалната заедница. Фокусирајте се на идеите за
користење на различни комуникациски алатки за да допрете до локалната заедница.
Откако ќе ја креирате комуникациската стратегија, креирајте презентација преку која ќе ја
објасните вашата комуникациска стратегија за комуникација со локалната заедница при што ќе ги
одговорите следниве прашања:





Зошто е избрано предложеното решение на социјален проблем/предизвик?
Има ли некое друго подобро решение?
Што мислат вашите соученици за постоење на друго подобро решение?
Какви идеи добивте од вашите соученици од дискусијата по презентацијата кои може да
се имплементират во вашето решение.
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