
1309     www. poslovni-savjetnik.com        

od 2000 ljudi-dragovoljaca. I još 
mnogo... Bio je jedan od najmo-
ralnih ljudi u povijesti. 

Osobe s integritetom trebaju 
biznisu i svijetu

Integritet osobe jedinstvena 
je vrlina, krovna, sintetička, ona 
koja objedinjuje čitav niz dru-
gih, poput poštenja, savjesnosti, 
skromnosti, zalaganja za ideale i 
dr. Grk Sokrat iz 4. st. pr. Kr. smatra 
se „najvećim čovjekom“ u povije-
sti, na vrhu povijesne ljestvice vje-
rodostojnih ljudi. A gdje moraju 
biti manageri, gdje smo mi osta-
li? Riječ integritet preuzeli smo iz 
angloameričke literature. Integri-
tet uključuje poštenje, ali je znat-
no širi. Biti osoba s intergritetom 
ili vjerodostojna osoba znači biti 
od riječi, poštena, ispuniti oče-
kivanja, opredijeliti se i boriti za 
smislen i pravedan svijet. Osobu 
koju prati atribut vjerodostojnosti 
sva vrata su otvorena. Žele ih po-
slodavci, cijene ih kupci, kolege ih 
imaju rado, javnost ih slijedi. Nji-
ma se vjeruje, u njih se možeš po-
uzdati. Integritet managera bitan 
je za tim, klijente, tvrtkinu buduć-
nost, najširu zajednicu. 

Što očekujemo od 
rukovoditelja sa 
integritetom

Osoba s integritetom će pri-
znati grešku i reći kad nešto ne 
zna ili treba pomoć ili nije sigur-
na u nešto. Ispriča se kad nekog 
povrijedi, spremna je primiti kriti-
ku i savjet. Takav rukovoditelj stoji 
iza svojih riječi i postupaka, nema 
dvostruka mjerila (jedna za sebe, 
druga za druge), ne dijeli izvrši-
telje na miljenike i ostale. Nese-
bično će pomagati suradnicima i 
podučiti vlastitim primjerom. Na-
stoji biti fer prema svima pa i ne-
nazočnima. Ta je osoba pravedna, 
želi pomoći socijalno ugroženim. 
Što misli to i kaže. Otvoreno se i 
pošteno zauzima za svoje stavo-
ve. Ne „mijenja košulju“ svaki dan. 
Obećati će ono što je moguće i 
nastojat će to izvršiti. Može joj se 

vjerovati na riječ. Neće lagati, sa-
krivati ili prepravljati činjenično 
stanje. Ne hvali se, ne nastoji im-
presionirati. Informira realno o 
sebi, svojim postignućima i kva-
lifikacijama. Neće se, u skladu s 
„potrebama trenutka“ prikazivati 
većim, jačim, ovlaštenijim, ni su-
protno tome, manjim i slabijim.

Vjerodostojna osoba u 
pregovorima, prodaji i 
partnerstvu

Prema velikom američkom 
stručnjaku za pregovaranje Rai-
fiju, vjerodostojnost spada u sku-
pinu najvažnijih činitelja uspjeha 
u poslovima prodaje i pregovo-
ra. Lakše se prihvaćaju mišljenja, 
stavovi, prijedlozi pa i zahtjevi od 
takve osobe. Ona partnera doživ-
ljava prijateljem (uvjetno rečeno). 
Saslušat će zahtjeve i molbe. Ta-
kva nas osoba neće nagovarati 
na kupnju onog što nam ne treba, 
neće nastojati „uvaliti“ veće količi-
ne samo da da bi prodala. Istini-
to će prikazati značajke i svojstva 

proizvoda. Uvažiti će pritužbu na 
isporučenu količinu i kvalitetu i 
htjeti to ispraviti. Uz nju se može 
biti siguran u valjanost dokumen-
tacije i istinitost podataka kojima 
se služi u prodaji i pregovorima. 
Upozorit će na zabunu, pogreš-
no brojanje. Ugovor i dogovor će 
htjeti izvršiti. 

Integritet u slabijoj hrvatskoj 
praksi 

Kad se u nas dogode smjene 
političkih stranki na vlasti, sazna-
jemo više o stvarnim načinima vo-
đenja javnih poslova. Tada više no 
prije vidimo taj manjak savjesnog 
obavljanja javnog posla i čuvanja 
društvenog dobra. Vidimo i privi-
legije i zloupotrebe poput onih u 
spomenutog irskog top-manage-
ra. A voljeli bismo kad bi bilo više 
djela nalik onima od onog starog 
Amerikanca. Znamo i o slučajevi-
ma kad integritet čovjeka potpu-
no zataji – pa gradonačelnik juri 
svojim automobilom kroz tunel 
brzinom 220 km/sat, ili zbog sa-
mohvale izlaže svoj limuzinu u 
izlogu robne kuće. Ili, tajkun koji 
slijeće svojim privatnim helikop-
terom na travnjak u Ulici grada 
Vukovara u Zagrebu, znajući da 
čini prekršaj, al’ ne mari, „kaznu 
će odmah platiti”. Ili, pak, kad se 
zaštićeni prirodni predjeli, naci-
onalni parkovi, parkovi prirode i 
sl. naseljavaju privatnim vilama, 
obalama, lučicama. Ili pak, upro-
pasti se tolika imovina Zagreba (i 

ljudi - jer to uvijek ide zajedno), 
sa ili bez Holdinga; to ne čine vje-
rodostojni ljudi. Eto, zato integri-
tet treba postati važan kriterij kod 
vrednovanja i izbora managera ili 
dužnosnika na funkcije. Oni stva-
raju dajveći dio naše loše ili bolje 
budućnosti.

Vjerodostojnost managera 
se ne ističe, ona se dokazuje 
djelima!

Vjerodostojna osoba je svje-
sna sebe i svojih vrijednosti. Vjero-
dostojnost se nikad ne naglašava, 
ona se pokazuje djelima. Nema 
čovjeka koji se hvali svojom vje-
rodostojnošću jer onda ne bi bio 
vjerodostojan. Velika je razlika je 
u djelovanju i uspjesima Ryana-
ira, Michaela O’Leraryia i Benja-
mina Franklina. Manager Ryanaira 
vodi tvrtku poslovnom uspjehu, 
tržišnom rastu i profitu, no nje-
mu su klijenti tek sredstvo za stići 
do toga, a društvenu zajednicu, 
okruženje u kojem se „igra”, ne 
shvaća ozbiljno. Franklin je tražio 
i gradio svoju sreću i uspjehe jed-
nakom strašću kao i one od zajed-
nice, spajajući sve u jedno. Radeći 
savjesno na poslovima koje mu 
je društvo povjerilo, ostvarivao 
je i sebe, sticao ugled, zadovolj-
stvo pa i solidno imanje. Ljudima 
s integritetom dugujemo gotovo 
sve pomake svijeta ka onom istin-
skom naprijed. Krize dolaze kada 
toga uzmanjka. I zato integritet i 
takve ljude treba promicati.

S vjerodostojnom osobom 
lako se i rado posluje i živi jer 
ona je:

 • Poštena
 • Savjesna  
 • Odgovorna
 • Iskrena 
 • S osjećajem dužnosti
 • Pouzdana u izvršenju   

 svoje uloga
 • Realna, razborita
 • Postojana i principijelna
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