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UVOD AVTORJEV
Kornelia Lazanyi
doktorirala leta 2010 iz znanosti managementa. Kot raziskovalka

poslovnega upravljanja źe vec kot 20 let se je v celoti posvetila
organizacijskim procesom in organizacijskemu vedenju. Meni, da so

organizacije odprti, sociotehniśki subjekti, kjer je cloveśki dejavnik vsaj
tako pomemben kot druga sredstva. Zato prvi del knjige predstavlja

teorije in prakse, povezane z upravljanjem ljudi.

Jan Vlachy
je vecino svoje poklicne kariere preźivel na razlićnih izvrśnih in
svetovalnih poloźajih, povezanih s financami in finanćnimi storitvami.

Ima tudi dvajset let ućiteljskih izkuśenj, predvsem v mednarodnih
programih, objavil je śtiri monografije in već kot trideset strokovno

preglednih

ćlankov.

Njegova

raziskovalna

podroćja

vkljućujejo

korporativne finance, finanćne trge in finanćno zgodovino. Bralci so

dobrodośli, da ga kontaktirajo na jan.vlachy@cvut.cz.
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Uvod
Ta knjiga je namenjena predvsem studentom in izvajalcem logistike in upravljanja oskobovalne

verige ter jim nudi ustrezno bazo znanja s podrocij menedźmenta in ekonomije. Pomaga lahko tudi
pri pripravi na Evropsko kvalifikacijo za stopnjo 6 (ang. European Senior Logistician). Kvalifikacije
kandidatov, kot so definirane s strani Evropskega zdruźenja za logistiko. Bistvene teme iz njegovih

temeljnih vescin upravljanja so vkljucene v del A, teme iz modula Poslovna nacela pa v del B.
Del A zajema najrazlicnejse teme o organizacijskem oblikovanju, procesih in njihovem vrednotenju.

Osredotoca se predvsem na mehke elemente organizacij, kot so komunikacija, motivacija,

vodenje; in kombinacija le-teh, Upravljanje s cilji.
Del B na drugi strani opisuje osnovne pristope, povezane s financiranjem podjetij. S strateskega

in tudi z operativnega vidika, vkljucno z odlocitvami o upravljanju denarnih tokov, stroskov,

oblikovanja cen, financiranja in oblikovanja proracuna, pa tudi njihovega nacrtovanja.

Knjigo dopolnjujejo ucna gradiva, ki jih studenti pridobijo skozi seminar, in skozi spletne simulacije,
ki v obliki gamifikacije podpira razumevanje in pridobivanje ustreznih potrebnih znanj, vescin in

kompetenc.
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DEL A - Temeljne vescine upravljanja
Kornélia Lazányi
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ORGANIZACIJSKO OBLIKOVANJE

1.

Koncept podjetja

Podjetja so mikroekonomski sistemi - kadrovskih in financnih sredstev - v trźnem okolju, ki imajo
svoje cilje in v ta namen se naprej delujejo
Namen podjetja je, da se vzdrźuje; v sirsem smislu:

•

povecati njegovo efektivnost,

•

Povecati njegovo ucinkovitost.

Ekonomski namen podjetja je pridobivanje dobicka, ki ga je mogoce realizirati v obliki:

•

dohodek in / dobicek,

•

denar,

•

povecanje premoźenja.

Vecina podjetij deluje kot organizacije, katerih splosne znacilnosti so:
•

skupina dveh ali vec ljudi,

•

ki deluje skupaj za skupni cilj,

•

vloźiti usklajena prizadevanja za dosego organizacijskega cilja,

•

ima pravila in strukturo, ki urejajo njihovo dejavnost.

Ena najpomembnejsih znacilnosti podjetij je organizacijska struktura. Njegova naloga je razdeliti
ukrepe racionalno in logicno med oddelke in posameznike. Osnovne znacilnosti organizacijske

strukture so delitve, delitev moci, usklajevanje in konfiguracija.

1.1

DELITEV DELA

Delitev dela pomeni delitev vecje naloge na manjse naloge in njihovo dodeljevanje organizacijskim
enotam. Medtem ko je bila pred prvo industrijsko revolucijo delitev dela zgolj znacilnost
predpogojev in je trajala le do konca vajenistva (ko so se naucili spoprijeti z vsemi nalogami,

povezanimi s svojim poklicem) po industrijski revoluciji, cedalje vecja zapletenost nalog in
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mnoźićna proizvodnja je delitev dela postajal vse pomembnejśa, saj en delavec sam ni mogel
ucinkovito opravljati vsakega dela. Bistvo delitve dela je, da se vsaka enota organizacije (ne glede

na to, ali gre za razred, skupino ali posameznika) ukvarja z nalogami, ki najbolje ustrezajo njenim
/njihovim konkurenćnim prednostim in ne proizvajajo celotnega izdelka ali storitve, temveć le en

njen del.

Delo lahko razdelimo po već naćelih. Dodelitev je mogoće opraviti glede na funkcijo, izdelek
(skupino), potrośnik, regija.

Ce pogledamo delo popravil avtomobilov, bi funkcionalna delitev dela pomenila, da medtem ko en
delavec samo menja pnevmatike, drugi popravlja motorje, tretji je odgovoren za poliranje ipd.

Po drugi strani bi izdelek, ki temelji na izdelkih, izbral osebje glede na to, kaj pripravljajo. Eden
popravlja avtomobile, drugi tovornjake in tretji motorna kolesa.

Razdelitev dela po regionalnem naćelu je potrebna, će ima organizacija već lokacij (v Budimpeśti
je delavnica za popravila in druga v Miskolcu). V takih primerih ni smiselno dobavljati (polizdelkov)

izdelkov med njimi in uporabljati funkcionalno ali delitev dela, ki temelji na izdelkih, temveć obe
servisni postaji organizirata svoje delo neodvisno drug od drugega.

Razdelitev dela na podlagi odjemalcev je podobna regionalnemu naćelu, ćeprav je proizvodnja na

istem mestu, vendar "razdalja" odjemalcev ne omogoća, da se oskrbujejo z isto skupino izdelkov.
V tem primeru razdalja med kupci kaźe razliko med izbirami in źeljami kupcev. Na primer, ni

mogoće prodati tradicionalne lupine in prevleke za tiste, ki jih zanimajo uglaśevanje avtomobilov.
Kot je razvidno iz zgornjih primerov, naćela delitve dela v bistvu vplivajo na organizacijske procese.

Zato je pomembno, da ga izberete pravilno. Odgovor je lahko, da delitve dela v organizacijah ni
mogoće organizirati samo po enem samem naćelu (enodimenzionalna organizacija), temveć je

moźno tudi kombinirati razlićna naćela delitve dela.
Ce delitev dela poteka po dveh razlićnih naćelih - delo danih enot hkrati doloćata dva principa pri

delitvi dela, je mogoće govoriti o dvodimenzionalni organizaciji, obstajajo pa tudi već
(većdimenzionalne) organizacije.
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1.2
Odlocilni

DELITEV MOĆI

element organizacijske

strukturę je

porazdelitev moci

med clani

organizacije

(posamezniki in enote). V zvezi z dodelitvijo pooblastil je treba upostevati tudi pravice v zvezi z

odlocanjem, zavezanostjo, dogovorom, pogajanji, upravljanjem, izvrsevanjem in nadzorom. Delitev
pooblastil je v idealnem primeru opravljena na podlagi kompetenc.

Pri nacrtovanju sistema delitve oblasti je treba razlikovati med odlocitvami, ki se ukvarjajo s

strateskimi ali operativnimi vprasanji. Strateske odlocitve, ki dolocajo dolgorocno delovanje

organizacije in konkurencnost, so na splosno namenjene visjim nivojem organizacijske hierarhije,
medtem ko je zaźeleno, da se prenesejo operativne odlocitve, ki omogocajo resevanje

vsakodnevnih teźav na niźje ravni organizacije bliźje ravni organizacije kraj nastanka teźave.
Ce strateske in operativne odlocitve sprejemajo ljudje na vrhu organizacijske hierarhije, se steje,
da je organizacija centralizirana. Ce pa so nekatera pooblastila za odlocanje - obicajno povezana
z operativnimi nalogami - prenesena na niźje hierarhicne ravni organizacije, organizacija pokaźe

decentralizirane znacilnosti.
Na centralizacijo in delitev oblasti lahko vpliva tudi velikost organizacije. V manjsih, enostavnejsih

organizacijah, kjer globina delitve dela ali velikost organizacije ne upravicujejo zapletene delitve
odgovornosti, lahko organizacijske enote dobijo navodila le od enega vodje. Z vidika podrejenih
enot se tak sistem imenuje enotirna organizacija. Prednost taksne oblike je jasna podrejenost in

superiornost ter jasni, neposredni odnosi. Vendar s povecanjem organizacijske velikosti veriga
poveljevanja postaja vse bolj zapletena, daljsa in pocasnejsa, naloge usklajevanja za visje vzpone

postajajo vse bolj preobseźne. Poleg tega se v mehanicnih, redko ali le rahlo spreminjajocih se

organizacijah pogosto oblikuje osebna odvisnost med predstavniki hierarhicnih ravni, neodvisnih
od kompetenc.

Ce je organizacija vecja ali se delitev dela dogaja na vec razseźnosti, razmerja moci postanejo bolj

zapletena - taksne organizacije imenujemo vecplastne organizacije. Odlikuje jih visoka stopnja

specializacije ter delitev neposrednih navodil in informacij. Pomanjkljivost sistema je, da je teźko
dolociti odgovorne osebe, ko gre za teźave - ker ima ena enota vec kot enega voditelja hkrati. Zato

je teźko povezati kompetence z odgovornostmi. Vecplastna hierarhija je lahko vir stevilnih
konfliktov, ki, ce so vezani na ljudi, ne podpirajo uspesnosti organizacije.
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Pomembno je pravilo, da imajo lahko enodimenzionalne organizacije tudi vecnamensko
upravljanje, vendar pri vecdimenzionalnih organizacijah ne more biti enovodnega vodstva, ker je

vzdolź vsake dimenzije zgrajena vsaj ena hierarhicna veriga.
Orodja za usklajevanje, ki usklajujejo delo organizacijskih enot, so pomembni elementi

organizacijske strukture. Koordinacija ni nic drugega kot ciljna oblika komunikacije. V skladu s tem
je lahko smer navpicna in vodoravna. Usklajevanje organizacijskih procesov je izvedljiva na vec

nacinov. Najbolj ocitna orodja za usklajevanje so elementi zapisanih pravil organizacije tehnokratske resitve. Sem spadajo razlicna pravila, politike, postopki ali nacrti (strateski, operativni,

funkcionalni) in programi. Prednost teh oblik koordinacije je, da ima sledove in jih je mogoce najti.
Navodila so vsem strankam jasna in jih lahko hkrati komunicirate z vec osebami. Medtem ko

organizacijska strategija morda ni najboljsa za sporocanje organizacijskih ciljev svojim clanom zaradi dolgotrajne in podrobnejse narave - obstajajo drugacna sredstva za taksne namene, kot sta

organizacijsko poslanstvo in vizija.
Da bi organizacija dolgorocno delovala, bi lahko njeni voditelji imeli enostavno komunikacijsko
razlicico svojih organizacij za stratesko razmisljanje, ki pogosto uporabljajo izjave o viziji. Vizija źeli

prikazati, kam vodi organizacija in katere vrednote so usmerjene na to pot. Uvaja in poenostavlja
poskus prihodnosti, kar lahko doseźe organizacija. Izjava o viziji temelji na temeljnih prepricanjih

in vrednotah podjetja, ki ostajajo stalne ne glede na poslovno okolje, raven dobicka ali druge

zunanje dejavnike. Je osnova organizacijske kulture.
Ce pa źeli strateski vodja preseci vizijo z jasnejso opredelitvijo organizacijskih ciljev in kako bo

doseźena dobro artikulirana in siroko sporocena vizija, lahko pripravi izjavo o poslanstvu. Tako kot
vizija tudi misija sporoca namene organizacije; je nacin, kako vizijo izraziti v prakticnem smislu. Kaj

organizacija sploh lahko pocne? Kaksni so cilji?
Vizija in poslanstvo sta osnovni obliki artikulacije strateskega razmisljanja, zato ju je mogoce dobro
uporabiti za komunikacijske namene. Da pa bodo resnicno vplivali na organizacijske procese in

ljudi v organizaciji, morajo biti konkretni in vkljucevati ciljno usmerjen jezik. Vkljucevati mora
merljive cilje. Vsak posameznik v organizaciji lahko presodi, ali bodo njegove lastne dejavnosti
pomagale podjetju, da doseźe svoje poslanstvo, (nadaljnje podrobnosti glej poglavje 4.4).

Pomembnost izjave o poslanstvu in viziji je jasno navedena, saj so neizogiben del ne samo
notranje komunikacije, temvec vsakega poslovnega nacrta, pripravljenega za namene
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ustanavljanja, organizacijske spremembe ali najema posojil. (Za strukturo poslovnega nacrta, ki jo

priporoca Forbes, glej Dodatek 1.)

1.3

KOORDINACIJA

Orodja, ki usklajujejo delo organizacijskih enot, so pomembni elementi organizacijske strukture.

Koordinacija ni nic drugega kot ciljna oblika komunikacije. V skladu s tem je lahko smer navpicna
in vodoravna. Koordinacijo organizacijskih procesov lahko izvedemo na vec nacinov. Najbolj ocitna
orodja za usklajevanje so elementi zapisanih pravil organizacije - tehnokratske resitve. Sem
spadajo razlicna pravila, politike, postopki ali nacrti (strateski, operativni, funkcionalni) in programi.

Prednost teh oblik koordinacije je, da imajo sledove in jih je mogoce najti. Navodila so vsem

strankam jasna in jih lahko hkrati komunicirate z vec osebami.
Osebno usmerjene resitve na drugi strani delujejo po organizacijski kulturi in sistemu vrednosti.

Njihov cilj je podpreti identifikacijo organizacijskih clanov z organizacijsko kulturo. Taksne prakse
so lahko metode upravljanja konfliktov ali usposabljanje in izbiranje voditeljev. Prednost te oblike

usklajevanja je, da ne deluje samo na kognitivni ravni, ampak daje tudi smernice - ne le za vnaprej

programirane odlocitve, ampak tudi v posameznih situacijah. Pomanjkljivost je, da lahko nanjo
vplivamo le v daljsem casovnem obdobju in je teźko spremeniti. Ta oblika usklajevanja je vkljucena
v organizacijski spomin.

Tretja oblika mehanizma za usklajevanje je strukturni aparat, ki ucinkuje tako, da na dolocen nacin

strukturira organizacijo. Njihov cilj je zagotoviti skladnost med upravljavskimi odlocitvami in
delovanjem organizacijskih enot. Taksne resitve vkljucujejo “ad hoc” in stalne odbore, projektne
skupine in sisteme upravljanja izdelkov. Vkljucuje tudi (predvsem vertikalne) komunikacijske poti,

ki izhajajo iz delitve dela, in organizacijske resitve matricnega tipa.
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1.4

KONFIGURACIJA

Konfiguracja je sekundarna strukturna znacilnost. Ustvarja se prek ostalih treh lastnosti skupaj. To

je tehnika vizualizacije, ki olajśa razumevanje strukturę organizacje. Njegove znacilnosti:

• hierarhicna globina organizacije (śtevilo hierarhicnih ravni)
• śirina strukture organizacije (śtevilo podrejenih, ki neposredno pripadajo vodji)
• velikost organizacijskih enot (śtevilo zaposlenih v posamezni enoti)
V konfiguraciji je jasno razvidno, kako dolocena organizacija uporablja delitev pristojnosti. Prednost

linearnih organizacijskih reśitev je, da so enostavne, jih je enostavno pregledati, podrejanje je

jasno, njihovi strośki nacrtovanja in izvajanja pa nizki. Dve najpogostejśi obliki enotnih linijskih

organizacij sta funkcionalna (delitev dela) in delitvena (proizvodna ali trźna delitev dela).

Slika 1.1. Shema (konfiguracija) enotirne organizacije

Organizacijsko konfiguracijo, ki jo je mogoce razśiriti v śirino in globino, je enostavno ustvariti in

preprosto oddajati nepotrebne dejavnosti / enote. Takśna konfiguracija je zelo primerna za majhne
organizacije s preprostimi, homogenimi nalogami, v stabilnih delovnih pogojih z majhnimi

omejitvami inovacij. Z njim se lahko dobro uskladi veliko śtevilo zaposlenih. Sibka tocka takśne
strukture je v njeni naravi. Zaradi neenakomerne porazdelitve odgovornosti je najviśje vodstvo
mocno obremenjeno, organizacijsko komuniciranje pa poteka le prek formalnih poti in sluźbenih

poti. To oteźuje odziv organizacije na spremembe v okolju.
Zunanje izvajanje lahko ima pomemben vpliv na spodnji nivo organizacije. Lahko zmanjśa reźijske

strośke, prinese novo strokovno znanje in sprosti vire za inovacije in druge naloge. Kljub temu pa
je treba pred odlocitvijo o zunanjem izvajanju nekaterih dejavnostih potrebno najprej oceniti njihovo
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strateśko pomembnost. Ali zadevna naloga sluźi kot konkurencna prednost? Kako pomembna je
naloga pri vsakdanjem poslovanju organizacije? Naloge strateśkega pomena, ki mocno vplivajo
na operativno uspeśnost, je treba ohraniti in v organizacijsko strukturo vkljuciti njihove
organizacijske enote. Niso pa vse naloge takśne. Nekatere naloge so strateśko pomembne, vendar

le malo prispevajo k operativni uspeśnosti, zato bi jih bilo mogoce zanesljivo oddati zaupnemu

partnerju (v takśnih primerih naj bi se oblikovale strateśke povezave). Naloge, ki niso niti strateśko
pomembne niti nimajo odlocilnega vpliva na uspeśnost podjetja, je treba analizirati z vidika strośkov

/ koristi, vendar jih je mogoce prosto oddati v zunanje izvajanje.

Ena najpogostejśih konfiguracij vecvodnih organizacij je matricna organizacija. Delitev dela v tem
primeru poteka po dveh locenih dimenzijah, delitev oblasti pa je vecplastna.

Slika 1.2. Shema vecplastne vecdimenzionalne organizacije

Zaradi vecvrstne narave je za to konfiguracijo znacilna vecplastna narava. Laźje se prilagaja

spremembam v organizacijskem okolju in upravlja s kompleksnimi nalogami, ki zahtevajo

pomembne inovacije. Kljub temu je pomanjkljivost upravljanja z vec linijami ta, da ustvarja rivalstvo
in boj za moc med razlicnimi upravljavci. V povezavi s skupnimi odlocitvami so zastoji in prenosi

odgovornosti znacilni. Druga teźava je, da se skupne odlocitve sprejemajo veliko pocasneje kot
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posamezne odlocitve v linearnih organizmih, zato se organizacija pocasneje odziva na możne
krizne razmere.

1.5

ODLOĆITEV ORGANIZACIJSKIH STRUKTUR

Organizacijska struktura lahko optimalno upravlja z organizacijskimi procesi, ne le ob upośtevanju

znacilnosti organizacije, temvec tudi v organizacijskem okolju. Element okolja smatramo za vsak

pogoj, ucinek in dejavnik, ki vpliva, omejuje in opredeljuje vedenje in dejavnost organizacije in
njenih sestavnih posameznikov ali skupin.

Organizacijsko okolje se razdeli na sfere, ki medsebojno delujejo.

•

makro okolje - najśirśi sistem ustreznih okoljskih dejavnikov

•

mikro okolje - industrijsko okolje danih izdelkov / storitev

•

operativno okolje - vsi elementi, ki imajo manjśi ali vecji vpliv na delovanje organizacije in
na katere bolj ali manj vplivajo organizacijske operacije

•

notranje (interno) okolje - osnovne znacilnosti organizacije

Strateśko organizirana organizacijska struktura se zato osredotoca na podjetniśko okolje in temelji
na vrednotenju konkurence in upośtevnega trga, namesto da se osredotoca na samo organizacijo
in temelji na preteklih rezultatih.

Slika 1.3. Sfere organizacijskega okolja
Makro okolje
(ekonomsko, socialno, politicno, tehnolośko, ekolośko,
regulativno okolje)

mikro okolje
(trgovci, kupci, potencialni udeleżenci na trgu,
proizvajalci nadomestkov, konkurenti)

operativno okolje
(strateśke ekipe podjetja,
dobavitelji, kupci, delovna sila itd.)

Notranje (interno) okolje
(cloveśki viri,lokacije, kultura,tehnolośke,
organizacijske, financne strukture itd.)
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V industrijah s hitrimi trźnimi in tehnolośkimi spremembami je treba razviti organske organizacijske

oblike, medtem ko je v industrijah s stabilnimi trgi in nespremenjeno kośarico izdelkov vecinoma

smiselno ustvariti mehanske oblike. Poleg tega lahko okolje vpliva tudi na organizacijski sistem
porazdelitve moci, saj so organizacije v nestabilnem, negotovem okolju bolj decentralizirane,
medtem ko bolj predvidljive panoge zaznamujejo bolj centralizirane organizacije.

Slika 1.4. Znaćilnosti razlićnih strukturnih oblik
MEHANSKA STRUKTURA

ORGANSKA STRUKTURA

visoka stopnja specializacije, programirano
vedenje, rutinske naloge

vpliv temelji na strokovnem znanju

formalizacja, veriga navodil

bolj vodoravna kot vertikalna komunikacja

centralizacija

decentralizirano odlocanje

toga hierarhija

fleksibilna struktura

strog nadzor, kontroliranje

participativno vodstvo

Vir: Temelji na: Burns, Stalker (1961)

Poznavanje teh doslednosti je pomembno, saj je prilagajanje potrebno za vse dolgorocno
sposobne organizacije. Prilagoditev ne sme biti samo v strategiji organizacije, ampak mora tudi

organizacijska struktura podpirati efektivno in ucinkovito organizacijsko vedenje.

vni management zalogiste

ORGANIZACIJSKI PROCESI
IN NJIHOVO VREDNOTENJE

2.

2.1

USTVARJANJE VREDNOSTI V ORGANIZACIJI

Organizacja je sistem, ki ima vloźke (materiali, denar, cloveśki viri) proces transformacje
(tehnologija) in rezultate (blago in storitve). Ta postopek pretvorbe se v ekonomskem jeziku
imenuje proces ustvarjanja vrednosti. Proces ustvarjanja vrednosti je torej pridobivanje, upravljanje

in uporaba virov za ustvarjanje vrednosti za potrośnika. Za zagotovitev ustvarjanja vrednosti s
pravilnim rezultatom mora organizacija odgovoriti na pet osnovnih vpraśanj:

•

Za kogar? Kdo je ciljna skupina organizacije, na katere trge in podprodajne izdelke źeli

ciljati?

Za odgovor na to vpraśanje je treba dolociti potrebe izbrane ciljne skupine (nujnost, ki motivira

namensko ukrepanje); od katerih so nekateri latentni, nekateri pa so źe formulirani, katere izdelke,
storitve so pripravljeni placati (povpraśevanje) in katere ne bi samo źeleli, ampak jih lahko kupijo

(povpraśevanje potrośnikov).
•

Kaj? Kateri izdelek, storitev (ali kombinacijo) źeli prodati na izbranem trgu?

Ce źelite odgovoriti na to, se morate zavedati dejstva, da potrośniki źelijo izdelek, ki ga ceni.

Vrednost pa je lahko vrednost uporabe (nabor lastnosti izdelka, zaradi katerega je primeren za
reklamacijo), vrednost mesta (funkcija izdelka, ki je na voljo v prostoru, dostopna kupcu), casovna

vrednost (izdelek je blizu trenutka nastanka zahtevka, ki je na voljo, ter vrednosti nepremicnine
(pravica razpolaganja z izdelkom).

•

Kako? Kako źeli, da se proizvajajo njegovi izdelki in storitve; kakśna organizacijska struktura,

infrastruktura, tehnologija in cloveśki viri so potrebni za to?
Ce dolocimo izdelke in storitve organizacije z vidika procesov ustvarjanja vrednosti korporacije, je

vrednostna veriga podjetja povezava dejavnosti podjetja, ki ustvarja korporativno vrednost.

Obicajno vkljucujejo intrakorporalne sisteme in procese. Uresnicevanje materialnih procesov
vrednostne verige, ki jih podjetja obicajno razumejo, imenujemo vrednostna veriga.
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•

Koliko? Po kakśni ceni żeli prodati izdelek, storitev in po kakśni ceni je izbrani ciljni segme t

pripravljen placati zanjo?

Cene lahko temeljijo na strośkih izdelkov in storitev; v tem primeru govorimo o cenovno usmerjen ih

cenah, lahko pa zacnemo tudi s povpraśevanjem po placilni sposobnosti, ko se uporabljajo trż no
usmerjene cene. Ne glede na izbrani nacin oblikovanja cen je namen organizacije ohranjanje se e

in uresnicevanje dobicka, zato bi morali biti skupni strośki na dolgi rok niżji ali (vsaj toliko)

kot

skupni prihodek.

•

Kdaj? Kdaj lahko zażene izdelek ali storitev; v kakśnem casovnem okviru je mogo e

realizirati dobicek za organizacijo?

Povpraśevanje po izdelkih in storitvah se s casom spreminja. Za organizacijo je strateś

ko

pomembno, da se usmeri na trg, ki se śiri, da ustvari izdelek ali storitev, za katero je mogoc

e

predvideti povpraśevanje, in jim ponuditi ceno, po kateri je povpraśevanje / lahko dolgorocn

o

vzdrżano. Zaradi tega je treba strogo nadzorovati żivljenjski cikel izdelka in krivuljo inovacije S.

Slika 2.1. Krivulja zivljenjskega cikla, inovacij izdelkov in storitev

Celoten sklop elementov sistema ne tvori sistema brez povezav med elementi. Sistem je torej vec

kot vsota njegovih delov. V vecini podjetij obstajajo tudi povratne informacije med rezultati in vhodi,
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ki omogocajo, da organizacija vkljuci povratne informacje iz okolja organizacje v organizacijske
procese in potrebne intervencije.

2.2

ORGANIZACIJSKI PROCESI

Medtem ko je struktura organizacij sestavljena iz enot in njihovih odnosov, moramo v primeru
sistemov upostevati organizacijske procese. Analiza procesov omogoca oceno in evalvacijo

organizacij. Razmerja med vhodom in proizvodom so pomembna tudi za postopke, enako kot za
organizacije. Vsi procesi potrebujejo nekaj virov (clovesko delo, energija, surovine, informacije) in

po postopku preoblikovanja vsak ustvari proizvod, ki je na voljo okolju. Organizacijski procesi

najpogosteje prejmejo oba vloźka znotraj organizacije - iz drugih organizacijskih procesov - in
ustvarijo rezultate, ki jih zahtevajo druge enote organizacije; vendar obstajajo tudi cezmejni

procesi, na primer prodaja ali prodaja ponudnikov storitev (trenutek opravljanja storitve).

Slika 2.2. Organizacijski procesi

Organizacijski procesi se gradijo drug na drugem. Njihova skladnost in organiziranost sta eden od

temeljev konkurencnosti podjetij. Procesi lahko prispevajo k konkurencnosti organizacije na dva
nacina. Nizkocenovni, stroskovno ucinkoviti, hitro vodljivi postopki brez napak povecujejo

organizacijsko ucinkovitost, hkrati pa procesi, ki ustvarjajo zadovoljstvo strank in dvigujejo
zvestobo strank, ki pomagajo izboljsati okoljsko ustreznost organizacije in izboljsajo operativno

ucinkovitost.

2
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Organizacijske procese lahko z vidika svojih strank razdelimo na dva dela. V nekaterih postopkih

so kupci neorganizacijski clani. Procesi, ki presegajo organizacijske meje, obicajno imenujemo

kljucni procesi. Vendar je vecina procesov znotraj organizacije - lahko jih oznacimo kot podporni
procesi.

2.3 VREDNOSTNA VERIGA
Procese lahko razlikujejo ne samo po njihovih strankah, ampak tudi po namenu. Medtem ko so

operativni procesi povezani z vsakodnevno rutino organizacije, se naloge upravljanja nanaśajo na
nacrtovanje, organizacijo, upravljanje in nadzor operativnih procesov.

To je dobro prikazano v modelu vrednostne verige Michaela Porterja, v katerem so procesi,
povezani z osnovno organizacijsko dejavnostjo, ostro prikazani iz podpornih procesov, ki jim

omogocajo nastanek. Model je v osnovi ustvarjen za proizvodna podjetja, in ceprav je struktura

storitvenih podjetij pogosto zelo podobna proizvodnim podjetjem, lahko odkrijemo temeljne razlike
na sistemski ravni.

Slika 2.3. Model organizacije vrednostne verige
Operacije

Izhodna
logistika

Prodaja in
trzenje

Organizacijska infrastruktura
Upravljanje s cloveskimi viri

Tehnicni razvoj

Nabava
Vhodna
logistika

Poprodajne
storitve

Core processes
Vir: Temelji na Porter (1979)
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S pomocjo modela je enostavno razumeti, da vrednostna veriga ni nic drugega kot povezovanje

vrednosti korporativnih sistemov in procesov, ki so zasnovan tako, da ustvarijo izdelek, ki ustreza

potrebam potrosnikov.
Za proizvodna podjetja so glavni postopki povezani z ustvarjanjem izdelka. Operacije v njihovem

primeru vkljucujejo vse postopke, zaradi katerih bo surovina pripravljena za uporabo. Taksni

procesi so:
•

dobava,

•

vhodna logistika,

•

procesi transformacije,

•

Izhodna logistika,

•

spodbujanje trźenja in prodaje,

•

prodajne ali vzdrźevalne in garancijske storitve.

Podporni procesi so tisti sistemi, ki omogocajo realizacijo temeljnih procesov. Pomen teh sistemov

za korporacijsko strategijo ni manjsi od osrednjih procesov, pravzaprav je zelo pogosto njihova
dodana vrednost odlocilna za dolgorocno uspesno delovanje. Ta skupina vkljucuje:

•

storitveni procesi (kot je vzdrźevanje),

•

vodstveni in organizacijski procesi,

•

strateski procesi upravljanja,

•

razvoj in posodobitev.

Analiza vrednostne verige pomaga prepoznati medsebojno povezane elemente, ki sodelujejo pri
proizvodnji izdelkov. Analizira, kako in v koliksni meri posamezna postavka ustvarja dodano

vrednost in pomaga ugotoviti, koliko podjetniskih virov ti elementi potrebujejo. Ocenjevanje
sistemov, ki temelji na verigi vrednosti, je lahko izhodisce za proucevanje trendov v industriji in

iskanje referencnih vrednosti v panogi. Se vec, pristop vrednostne verige podjetij omogoca
uporabo neindustrijskih praks kot funkcionalnega merila in njihovo vkljucevanje v korporativno
prakso.

2.4

DELITEV

Organizacijske procese lahko razdelimo na dejavnosti, ki imajo - tako kot procesi in celotna
organizacija - vhod in izhod (rezultat), transformacija med njima pa je sama dejavnost. V skladu z
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zgoraj predstavljeni procesi niso nic drugega kot skladne verige dejavnosti, ki so definirane v

prostoru in casu in so namenjene zadovoljevanju potrebe ali reśevanju problema.
Izraz dejavnost se lahko nanaśa na poljubno preobrazbo, lahko je preprosta, enostavno

avtomatizirana naloga, ki ne zahteva razmiśljanja, lahko pa se nanaśa tudi na zapletene fizicne
in/ali miselne naloge.
Ceprav je organizacijska struktura z dolocitvijo dimenzij delitve dela in kompetenc ter s

preucevanjem sistemov s poskusom ocenjevanja vloge procesov v vrednostni verigi podpora delu
odlocevalcev v podjetjih, raznolikost organizacijskih enot in njihovih procesi pogosto opravicujejo
razgradnjo na podlagi dejavnosti. Pri razgradnji organizacij je pomembno dolociti enote, ki
spodbujajo to:

•

ustvarjena je dobro strukturirana organizacija,

•

optimizirajte izvajanje kljucnih procesov,

•

izboljśati operativno ucinkovitost.

Pomemben namen delitve je, da je uspeśnost enot, ustvarjenih na podlagi dejavnosti, lahko dobro
prepoznana in merljiva. Namen delitve je torej ustvariti enote, ki jih je mogoce opredeliti za vsako
enoto konfiguracije - ne glede na to, ali gre za skupino ali v skrajnem primeru za eno osebo (ki ima

jasno locene naloge in odgovornosti od drugih) - dolociti nacin merjenja in spremljanja nalog, ki jih

izvajajo enote.
Za dosego tega cilja lahko organizacija uporablja razlicne logike delitve. Kadar se funkcionalno

delijo - kot v primeru funkcionalne delitve dela - se iste poklicne dejavnosti organizirajo v enote,
medtem ko se razgradijo na podlagi delitve dela, se dejavnosti razdelijo po posameznih skupinah

izdelkov, krogih strank ali regionalnih enotah. Logika procesno naravnane delitve se v glavnem
razlikuje od logike delitve vzdolź delitve dela. Tu je veriga dejavnosti v razmerju vhod/izhod osnova

notranje logike razgradnje. Ce je v organizaciji pomembna razmejitev materialnih in informacijskih
procesov, lahko pride tudi do materialne/informacijske delitve.

Delitev lahko pomaga tudi pri razlikovanju strateśko pomembnih (npr. Temeljna usposobljenost) in
manj pomembnih dejavnosti. V takśnih primerih govorimo o strateśki delitvi in subjektih, ustvarjenih
po teh nacelih, imenujejo se strateśke poslovne enote. Za strateśke poslovne enote je śe posebej
pomembno, da so njihove dejavnosti dobro opredeljene in merljive.
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2.5

KAZALNIKI UCINKOVITOSTI

Organizacijsko delovanje in organizacijske procese je mogoce oceniti z dveh vidikov; ucinkovitosti

in efektivnosti. Postopek je efektiven, ce lahko cilj postopka doseźete v krajśem casu, z manj
napakami ali z manj vloźki. Vendar pa je ucinkovitost bolj zapleten pojav. Menimo, da je postopek

ucinkovit, ko organizaciji omogoca reśevanje kardinalnih vpraśanj/teźav, ko ustvarja vrednost za
organizacijo ali omogoca ustvarjanje vecje potrośniśke vrednosti kot prej.
Glede na dejstvo, ali je mogoce vloźke, rezultate, ucinkovitost procesov ali morda druge dimenzije

dejavnosti najbolje ovrednotiti, se lahko strateśka poslovna enota śteje za srediśce strośkov,
prihodkov, dobicka ali naloźbe. Karakteristike danih enot so povzete v spodnji tabeli.

Slika 2.4. Osnovne vrste strateśkih poslovnih enot
tip

ENOTA NADZORA

NAMEN KONTROLE

TIPI ENOT krizne enote,
kriticne enote, pojavne
enote

STROSKI

Stroski in odhodki

Povecajte ucinkovitost
zmanjsanje stroskov brez
zmanjsanja proizvodnje

Enote s tezko
izmerljivimi izhodi, npr.
upravni oddelki

PRIHODKI

Realiziran promet

DOBICEK

Dobicek

Izboljsati ucinkovitost
Povecajte obseg prodaje

Izboljsati ucinkovitost
Upravljanje z viri
Izboljsati ucinkovitost

INVESTICIJE

Donosnost nalozb

Obsezno fiskalno
upravljanje

Enote, ki nadzorujejo
procese zunaj
organizacijskih meja,
npr. oddelki prodaje

Oddelki divizijskih
organizacij
Odvisne druzbe ali
posamezne organizacije
holdingov

Vir: Temelji na Govindarajan (1986)

V strośkovnih mestih se nacrtovanje proracuna obicajno izvaja tam, kjer nacrtovanje temelji na
proracunu prejśnjega leta. Zaradi tega se proracun organizacijske enote pogosto loci od obsega

nalog, ki jih mora prevzeti enota. Da bi se izognili takim razmeram, je najbolje uporabiti nicelno

nacrtovanje proracunskih strośkov vsakih 3-5 let, ko organizacija skuśa kolicinsko opredeliti
nekatere naloge, ki jih opravlja enota (npr. S povprecnimi delovnimi urami na teden) in dolociti

26

vni management logiste

proracun, sredstva za oddelek. V primeru stroskovnih mest ima vodja centra razmeroma velik
obseg uporabe stroskov, ki so mu na voljo, vendar je predpogoj za racionalno dodelitev spremljanje

in na nekaksen nacin spremlja in uspesnost dejavnosti s merljivi rezultati. Stroskovno

racunovodstvo se lahko uporablja tudi za organizacijske enote, kjer je razmerje med vhodi in izhodi
dobro znano - iz dolocene kolicine vhodov se lahko ustvari ena enota proizvodnje.

Vzpostavitev centrov za razgradnjo je upravicena, kadar vodja dolocene organizacijske enote ne
more vplivati ne na stroske na enoto vhodov niti na ceno proizvodne enote, zato so prihodki od

izdelkov/storitev, ki jih prodaja enota, najboljsi pokazatelj prizadevanja organizacijske enote.
Profitni center je popolno nasprotje taksnih sistemov odlocanja majhnega obsega. V profitnih
centrih lahko vodja vpliva na stroske/ceno vhodov in rezultatov. Vodja centra ne more samo izbrati

vhodov, ampak tudi sprejemati odlocitve o izdelku in storitvi. Dejavnost enote je mogoce dobro
izmeriti, delovanje enote pa se lahko premika ne le v pozitivnem, ampak tudi v negativnem

obmocju. Se vec, organizacija s primanjkljajem (ustvarja izgubo, negativni dobicek) lahko izmeri

lastno spremembo ucinkovitosti in uspesnosti glede na svoje realizirane rezultate.
Nalozbena sredisca so zadnja vrsta enot odgovornosti. Njihova avtonomija je najvecja od vseh vrst
poslovnih enot, saj ne morejo samo odlocati o svojih vhodih in izhodih, temvec tudi odlocitve o

nalozbah, potrebnih za povecanje ucinkovitosti sodijo v pristojnost vodje oddelka. Zato za

aktivnosti centrov ni znacilna le kratkorocna dobickonosnost, temvec tudi njihova dolgorocna
trajnost.
Pretvorba enot organizacij v enote odgovornosti in racunovodstva pogosto ni enostavna ali

preprosta naloga. Za vec enot je mogoce dejavnosti ovrednotiti na vec nacinov. Zaradi tega je
najvisje vodstvo odgovorno za dolocitev razvrstitve razlicnih poslovnih enot in pooblastilo za
odlocanje, ki je potrebno za njegovo upravljanje, prenese na vodjo te enote - decentralizacija.

Organizacijske uspesnosti s strateskega vidika pa ni mogoce opisati samo s financnimi kazalci.

Obstajajo tudi drugi elementi, ki jih je treba dolgorocno oceniti in nadzorovati, na primer motivacijo
ali zavzetost delavcev. Za vkljucitev nadaljnjih vidikov sta Robert S. Kaplan in David P. Norton

(1996) razvila uravnotezeno preglednico (BSC). Poleg vedno pomembnih financnih vidikov kupci
veljajo tudi za strateske zainteresirane deleznike (za nadaljnje podrobnosti glej tudi poglavje 4.1).

BSC vidi organizacijsko uspesnost tudi skozi lece kakovosti in ucinkovitosti poslovnih procesov,

zato so tudi procesi kljucni del sistema. Nenazadnje organizacije, ki ne reagirajo ali zaostajajo za

industrijskimi spremembami, ne morejo uspevati, zato je ucenje vkljuceno tudi v BSC. Ta vidik
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preucuje uspeśnost z vidika cloveśkega kapitała, infrastrukturę, tehnologije, kulturę in drugih

zmogljivosti, ki so kljucne za organizacijske spremembe in razvoj.

Slika 2.5. Uravnotezena preglednica
UCENJE IN
RAST
Kako lahko podjetje
ohrani svojo sposobnost
spreminjanja in
izboljśanja, da bi doseglo
svojo vizijo?

FINANCE

STRANKA

Kako lahko financno
uspemo, kako naj se
podjetje predstavi svojim
delnicarjem?

za doseganje vizije, kako
se naj entiteta predstavi
svojim strankam?

Vir: LeanSixSigmaBelgium.com
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VPLIV NA LJUDI

3.

Mednarodna literatura razlikuje med dvema razlicnima vrstama upravljanja. Vpliv na Ijudi se

imenuje vodstvo (vodstvo Ijudi), vpliv na organizacije pa je oznacen kot upravljanje (upravljanje
organizacij). Vodstvo je torej element vodstvene dejavnosti, ki se ukvarja s cloveskimi viri,

mobilizira organizacijske clane za doseganje organizacijskih ciljev. To je sposobnost vplivanja na

skupino za doseganje organizacijskih ciljev. Vodstvo je nacin upravljanja, pri katerem vodja ne vodi

neposredno, temvec posredno vodi ucinke svojih podrejenih, uporablja posredne instrumente; ne

zapoveduje, ampak vpliva. Skladno s tem je slog vodenja tesno povezan z motivacijo - temelji na
razumevanju tega, kaj motivira ljudi.

3.1

CENTRALIZIRAN PRISTOP

Iskanje idealnega vodje od nastanka cloveskih druzb ni izgubilo pomena. Medtem ko je v mnogih

druzbah iskanje popolnega vodje temeljilo na raziskavah razlicnih fizicnih lastnosti (v starodavnem

Egiptu - visoko, ravno celo ali kot v starodavni Sparti), so fizicni omejeni dojencki bili vrzeni iz
Tajgeta, medtem ko so bili najmocnejsi izbrani kot voditelji), sodobna organizacijska znanost se
namesto na fizicne lastnosti osredotoca na miselne in custvene lastnosti. Stevilne studije so
poskusale ugotoviti, kaj razlikuje vodjo od zaposlenega in ucinkovite vodje od neucinkovitih.

Pristop, ki custveno inteligenco voditeljev obravnava kot kardinalno lastnost, iz teorij, na katere je

usmerjena lastnost, ni izgubil ustreznosti za sedanjost. Custvena inteligenca tesno sovpada s
sposobnostjo vplivanja in tako daje bistvo vodenja. Ljudje s custveno inteligenco znajo ustvariti
magnetno polje, ki jim daje custveno privlacnost, zato imajo pogosto vedno vecje socialno omrezje

in sistem custvene podpore, bolj so pripravljeni sprejeti sebe in lazje uveljavljajo svojo voljo.

Custvena inteligenca je po Mayerjevem in Saloveyjevem pristopu, ki temelji na sposobnostih,
sposobnost razumevanja, zaznavanja, ocenjevanja in izrazanja custev, jih dvigniti na kognitivno

raven, razumeti njih in njihovo informacijsko vsebino; in sposobnost uravnavanja custvenega in

intelektualnega razvoja posameznika. Torej gre za nabor kognitivnih sposobnosti, ki omogocajo

prepoznavanje, uresnicevanje, pravilno uporabo in artikulacijo custev.
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Drugi menijo, da je custvena inteligenca odnos med sposobnostmi in osebnostmi, ki omogocajo
zaznavanje in zdravljenje custev. Najpogosteje se uporablja model Reuvena Bar-On (1944-), v
katerem je custvena inteligenca prikazana kot custvena, osebna, druźbena in preźivetvena

dimenzija inteligence, ki je pogosto pomembnejśa za vsakodnevno preźivetje kot tradicionalni
kognitivni vidik źivljenja. Custvena inteligenca je orodje za razumevanje sebe in drugih, za

povezovanje z drugimi, za takojśnje prilagajanje spremembam v okolju in sredstvo za dolgorocno
preźivetje. Custveno delo ne pomeni nic drugega kot 'zdrav razum' in nacin ravnanja v bliźnjem
okolju.

Bar-On je custveno inteligenco razdelil na 5 komponent.
•

intrapersonalno: custveno zavedanje, samozavedanje, samopotrditev, samouresnicitev

•

medosebne: empatija, sposobnost ustvarjanja in vzdrźevanja druźbenih odnosov

•

prilagajanje: reśevanje problemov, śtudija izvedljivosti, fleksibilnost

•

obvladovanje stresa: toleranca stresa, nadzor impulza

•

splośno razpoloźenje: optimizem, sreca

Daniel Goleman (1946-) ima drugo staliśce do custvene inteligence. Custvena inteligenca v svoji
interpretaciji zajema śirok razpon custvenih staliśc in kompetenc, od motivov, osebnih lastnosti do
naucenih sposobnosti. 25 kompetenc, ki jih je dolocil, je bilo razdeljenih v 5 glavnih skupin:

samozavedanje, motivacija, samoregulacija, empatija in socialne veścine. Meni, da vse prakticne,
delovne veścine temeljijo na teh petih kompetencah, custvena inteligenca pa je potencial, ki bi

omogocil obvladovanje le-teh.

Zato je za voditelje śe posebej pomembno, da imajo visoko custveno inteligenco.

3.2

PRISTOP NA OSNOVI ODLOCITEV

Vendar v mnogih primerih ni dovolj, da imajo menedźerji visoko custveno inteligenco, ce podrejeni

(morda zaradi njihove niźje ravni custvene inteligence) ne cutijo, da niso zgolj usluźbenci
organizacije, temvec tudi njeni pomembni deli. Ta zagon je postavljen v srediśce raziskav teorij

vodenja, osredotocenih na odlocitve, ki tipizirajo sisteme upravljanja glede na postopek odlocanja
in se osredotocajo na to, kako vodja sprejema odlocitve in kakśno sodelovanje pri odlocanju /

omogoca podrejenim. To vpraśanje je glede na predhodno opisane strukturne znacilnosti
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enostavno povezano z sistemom moci znotraj organizacije in z njeno centralizacijo ali
decentralizacijo.
Vizija Kurta Lewina (1890-1947) je mocno poenostavila poloźaj voditelja. Po njegovi teoriji bodisi
vodja vkljucuje zadevne ljudi in se demokraticno odloci, ali vse odlocitve sprejema sam in velja za

avtokratske ali - in to v resnici ni vodstveno ravnanje - pusti organizacijo in njene clane same v
poloźaju odlocanja “laisseiz-faire”.

Za avtokratski slog je znacilen avtoritarizem, centralizirana moc. Vodja prevladuje v dejavnostih
skupine. O vseh pomembnih vprasanjih odloca sam, strogo disciplinira, ocenjuje subjektivno. Po

drugi strani delovanje decentraliziranega sistema temelji na demokraticnem sodelovanju, ki izhaja
iz skupnih ciljev organizacijskih clanov. Naloga vodje je povecati udeleźbo in aktivnost clanov
skupine v situacijah odlocanja in objektivno oceniti uspeśnost.

“Laisseiz-faire” sistem si je teźko predstavljati z vidika delitve oblasti, saj tu odlocitev s premiśljeno

delitvijo oblasti ni prenesena na niźjo raven organizacijske hierarhije. Sistem je izjemno liberalen,
kar pogosto vodi do anarhicnih operacij, kjer je delo nenadzorovano. Vodja v takih primerih ni pravi
vodja, temvec pasiven udeleźenec v organizaciji. Ne inicira, ne pomaga ali samo na zahtevo
pomaga pri delu clanov organizacije.

Rensis Likert (1903-1981) slednjega "vodstvenega" sloga ni vkljucil v svojo tipologijo. Bil je precej
osredotocen na raziskovanje avtokratskih in demokraticnih sistemov, ki se po njegovem mnenju
med seboj izkljucujejo. Kot rezultat svojih raziskav je razvil śtiristopenjsko tipologijo vodenja, katere

edini dejavnik je śe vedno stopnja vkljucenosti podrejenega v proces upravljanja, vendar je śe bolj
izpopolnil nekdanji binarni sistem, upośtevajoc odnosa voditeljev .

V njegovem sistemu je izkoriścevalski avtokratski vodja nezaupljiv, saj zaposlene motivira z
groźnjami, kaznijo (zelo redko nagradi). Centralizira odlocanje in nadzor, uporablja komunikacijo

navzdol. V nasprotju s tem je lahko drugacen tip centraliziranega sistema, v katerem je vodja
dobronamern. V takih situacijah ima vodja nekaj zaupanja v clane organizacije in njihove lastnosti.

Obcasno zahteva mnenja podrejenih in jim omogoca, da se odlocajo o manjśih zadevah, vendar
odlocitev vedno nadzoruje sam. V takśnih organizacijah je smer komunikacije śe vedno

prevladujoca navzdol. Vodja - v nasprotju z izkoriścevalskim avtokratskim sistemom - motivira
vecinoma z nagrado.
Naslednja stopnja zaupanja v podrejene je svetovalno vodstvo. Vodja ne vkljucuje samo śirokega
kroga zaposlenih v postopek priprave in odlocanja, ampak iśce skupne odlocitve o globalnih
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vpraśanjih. V takśnih sistemih komunikacja deluje v obe smeri. Zaposleni niso motivirani le z
nagrado, ampak tudi z udeleźbo, saj so njihove ideje vkljucene v organizacijsko resnicnost.
Pri interpretacji Likerta je organizacijska oblika popolnega zaupanja participativno vodstvo. Clani

skupine niso vkljuceni samo v pripravo in odlocanje, temvec tudi pri izpolnjevanju ciljev, dolocitvi

kazalcev uspeśnosti in pri ocenjevanju uspeśnosti. Vodja zahteva mnenja in ideje podrejenih,

zaupa njihovim odlocitvam. Podrejene se ocenjujejo in motivirajo tako s financnimi kot tudi
nefinancnimi prejemki.

3.3

OSEBNOSTNI PRISTOP

Oba sistema, Lewin in Likert, jasno kaźeta, da je delitev odgovornosti zelo pomembna strukturna

razseźnost in mocno vpliva na voditelje in podrejene. Tipologije vodenja, usmerjene v odlocanje,

pa tako kot vsak model na zelo poenostavljen nacin predstavljajo organizacijsko resnicnost in
sisteme vodenja. Zaradi tega se je vodstvena literatura usmerila k razvoju nadaljnjih preiskovalnih

vidikov in namesto centralizirane narave odlocitev sta osebnost vodje in njegova osredotocenost

postala osrednja tocka raziskav.
Raziskovalci z univerze v Michiganu (Likert in Hemphill) so na podlagi vodstvene pozornosti
opredelili enodimenzionalni kontinuum med dvema stiloma vodenja. V njihovem sistemu si vodja,

osredotocen na delovna mesta, vzame cas za razclenitev, organizacijo in nadzor nad nalogami,
ker ga zanima predvsem organizacijska uspeśnost. Med svojim delom gradi na legitimnih,

nagrajevalnih in prisilnih pooblastilih. Po drugi strani se vodja, usmerjen v zaposlene, osredotoca
na druźbeno ozracje delovne skupine, ustvarja kohezivno skupino, gradi na skupinski koheziji, saj
je zanj pomembno, da so zaposleni zadovoljni. Nenehno dela na reśevanju ali celo preprecevanju
konfliktov. Zanj je naloga le drugotnega pomena. Za njegov/njen slog vodenja je znacilna delitev

oblasti. Zaposleni so motivirani z moźnostjo sodelovanja in razvoja. Slog, ki je osredotocen na
zaposlene, se osredotoca na obnaśanje zaposlenih: podporno vodenje in interakcijo.

V modelu univerze v Michiganu sta dve usmeritvi dve koncni tocki pozornosti voditeljev. Vodja
lahko svojo pozornost v celoti usmeri v dober odnos s sodelavci ali nalogo, ne pa na oba hkrati.
Vendar pa ima model univerze Ohio potencial “popolne vodje”, vodja pa lahko ustvari kombinacijo

osredotocanja na strukturo in pozornosti na podrejene. Zanimiva tocka modela je, da se dve vrsti
pozornosti ne obravnavata kot dve koncni tocki kontinuuma, ampak kot loceni dimenziji. V skladu
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s tem obe dimenziji dvojno pozornost navajata kot izvedljivo. V skladu s sistemom pozornost na
enem obmocju ne pomeni sorazmernega zanemarjanja drugega obmocja.

Z uporabo terminologije modela lahko vodja, ki v dimenziji zacetne strukture doseźe visoko

vrednost, podrobno oblikuje naloge, procese, mehanizme za podrejene in predpiśe, kaj in kako to
storiti. Po drugi strani se vodja zanima za podrejene, iśce prijateljsko, zaupljivo, podporno vzduśje

in se odziva na obcutke in medcloveśke teźave podrejenih. Druga zanimivost modela ne more
samo izmeriti pozornosti vodje, temvec tudi napovedati njegov vpliv na organizacijo, kot je
prikazano v naslednji tabeli.

Slika 3.1. Vpliv pozornosti vodje na organizacijo
VISOKO INICIATIVNA
STRUKTURA

NIZKO INICIATIVNA STRUKTURA

Dobro delovanje

Slaba zmogljivost

Malo pritoźb

Malo pritoźb

Nizko nihanje

Nizko nihanje

Dobro delovanje

Slaba zmogljivost

Veliko pritoźb

Veliko pritoźb

Visoko nihanje

Visoko nihanje

VISOKO
UPOŚTEVANJE

NIZKO
UPOŚTEVANJE

Model univerze v Ohiu in pristop, ki je usmerjen v odlocanje, sta sintetizirana v modelu vodilnega

sistema Roberta Blakea (1918-2004) in Jane Mouton (1930-1987), ki uporablja krivulje
uporabnosti, znane iz mikroekonomije, da nakaźe vpliv vodje o organizaciji. Obe dimenziji sta v

tem primeru oznacili skrb za ljudi in skrb za rezultate. Zasnova omreźja in lokacija krivulj

uporabnosti kaźeta, da je vodja ucinkovit, ce posveti najvec pozornosti obema dimenzijama.
Novost mreźnega pristopa je ta, da so bile predhodne teorije preizkuśanja in oznacevanja vodje
zasnovane tako, da so opozorile na podrocja, ki jih je treba razviti, in vodjo pouciti, kako naj izboljśa
svoj stil vodenja s treningi.
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Sredina sistema je slog vodenja z kompromisi, oznacen kot "srednji management", z ideologijo
doseganja dobre organizacijske uspesnosti z ustvarjanjem ravnovesja med ohranjanjem
pricakovane delovne uspesnosti in zadovoljive ravni morale zaposlenih hkrati. Na isti krivulji

uporabnosti sta tudi slog vodenja avtoritativni management in slog vodenja, usmerjen v ljudi. Tako
lahko trdimo, da mreza vkljucuje kontinuum, ki so ga zasnovali raziskovalci univerze v Michiganu.

Model pa je se naprej razvijal in integriral idejo, "popolne vodje", ki ga je razvila Univerza v Ohiu,
ki je v tem sistemu prejel ime vodja ekipe. Vendar na podlagi teorij, ki so usmerjene v odlocanje -

in zlasti Lewinove - teorije, mreza poudarja tudi slog vodenja, kjer vodja ni vkljucen v organizacijsko

vodenje, kar je dobro usklajeno s slogom vodenja laissez-faire.
Ne glede na to, ali gre za lastnosti, odlocitve ali osebnostno usmerjene pristope, obstaja en sam
skupni zakljucek. Vsi poudarjajo pomen cloveske razseznosti vodenja; tudi ko verjamejo v

moznost, da se razvije v vodjo, in zato predlagajo treninge vodstva za proces, kako postati popoln
vodja, ali ko poudarjajo vztrajnost osebnosti in togost stalisc, s poudarkom na izbiri idealnega
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vodje. Vse to pocnejo, ker lahko slog vodenja vodi do vecje organizacijske ucinkovitosti, ce poveca
motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih.

Strokovnjaki za vodenje 20. stoletja vidijo resitev v transformacijskem vodstvu, v katerem - v
nasprotju s prejsnjim transakcijskim pristopom, ko delavec dela v zameno za dolocene koristi -

vodja poskusa doseci svoje cilje z ustvarjanjem in poenotenjem vrhunskih cloveskih ciljev in

vrednosti. Preoblikuje miselnost delavcev in nadomesti nekdanje podoptimalne vrednosti (in
stalisca) z novim vrednostnim sistemom.
Henry Mintzberg (1939-) je isti argument podal z vidika vodilnih vlog. Poudaril je, da ceprav imajo

vodje tradicionalno vlogo pri odlocanju, kot so razporejanje virov, motnje ali pogajanja, so osebne

in informacijske naloge vodstva prav tako pomembne. Medtem ko slednje vkljucuje zbiranje in

distribucijo informacij ter vlogo predstavnikov, je v medosebnih vlogah najpomembnejsa vloga
vzpostavljanja odnosov in negovanja, kar poudarja pomen custvene inteligence (o cemer smo źe
govorili v povezavi s teorijami, osredotocenimi na lastnosti) . Ta skupina vkljucuje tudi sirok spekter

vlog, kot je na primer figura organizacije, skupaj z javnimi nastopi in zastopanjem organizacije.

3.4

MOTIVACIJA

Odnos voditeljev in podrejenih je kardinal za organizacijske situacije. Vendar so lahko

organizacijska kultura, skupine in sistemi spodbud, ki jih upravlja organizacija, prav tako
pomembni. Zadovoljstvo zaposlenih je doloceno s tem, katere pobude organizacija uporablja in

kako prepoznava uspesnost zaposlenih.
Motivacija je pripravljenost za uresnicevanje organizacijskih ciljev. Pripravljenost za doseganje

organizacijskih ciljev, s katerimi se clovek lahko sooca, in zadovolji svoje individualne potrebe.
Nagonsko se vedemo na dolocen nacin. Vodje bi si zato morali zavestno prizadevati za motiviranje

svojih usluźbencev ne le za boljse delovanje, temvec tudi za vecje zadovoljstvo z delom in
delovanjem.
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Slika 3.3. Shema modela motivacije v organizacijah
Vhod

Prenosna spremenljivka

CLOVESKI DEJAVNIK
-individualne lastnosti
skupinski ucinki

Izhod

IZVEDBA

Motivacijska strategija
vodje
ORGANIZACIJSKI
DEJAVNIK
-tehnologija
-struktura

ZADOVOLJSTVO

Splośno sprejeta metoda za motiviranje podrejenih pa ni. Iskanje pravega sistema nagrajevanja in

motivacije. V 20. stoletju je bila ena najbolj znanih motivacijskih teorij tista, ki jo je razvil Abraham

Harold Maslow (1908-1970). Po njegovi teoriji so clovekove potrebe organizirane hierarhicno,
motivacija pa se lahko doseźe na razlicne nacine, odvisno od dejanske ravni posameznika

Na najniźji ravni so postavljene fiziolośke potrebe. Kadar se posameznik bori predvsem za obstoj,
je najucinkovitejśe, ce ga vodja motivira s sredstvi, ki so z njim povezana: nastanitev, postreźba.
Seveda je denar (placilo), z katerim je mogoce vse to kupiti, tudi dobro orodje za motivacijo tistih,

ki so na najniźji ravni motivacijske piramide. Druga raven piramide je varnost, ki ni le zaścita pred

oboroźenimi spopadi in teroristicnimi napadi, ampak tudi nakazuje, da je delo mogoce izvajati v
varnih pogojih in z neśkodljivimi sestavinami in materiali. Sem spada tudi varnost pri delu. Ce se

zaposleni nenehno boji izgubiti sluźbo, bo glavni dejavnik njegovega vedenja varnostni motiv.
Clovek je druźbeno bitje. Da bi se lahko identificiral/dosegel svoje cilje, mora iskati partnerje. Zato

je tretja stopnja motivacijske piramide rezervirana za odnose, za obcutek pripadnosti - kot zadnji

temeljni motiv. Toda obcutki pripadnosti lahko preplavijo potrebo po sprejemanju in spośtovanju kadar delavec ni le clan skupnosti, ampak je njegovo delo prepoznano in cenjeno.

Na viśjih ravneh motivacijske hierarhije je mogoce najti potrebe tako imenovanega zrelega delavca,

kot so kognitivne, estetske in transcendentalne potrebe. Sem spada tudi potreba po
samouresnicevanju, v katerem posameznik ceni svobodo, ustvarjalnost in neodvisnost. Ceprav

vni management logiste

organizacje le redko nudijo prostor za samouresnicitev na niźjih hierarhicnih nivojih, lahko

zaposleni pridobijo stalno motivacijo iz dejstva, da je samouresnicenje prisotno na visjih
hierarhicnih nivojih, na vodilnih poloźajih.

Stevilni so kritizirali Maslowovo teorijo. Najbolj nasprotuje temu, da po Maslowovih besedah
razlicne stopnje motivacije postanejo pomembne śele zaporedoma - s nasicenostjo prejśnje ravni.
Vendar so pri vecini ljudi prisotni in hkrati ustvarjajo motivacijo. Ko posameznik naleti na

nezadovoljivo potrebo, se lahko vrne na źe nasiceno raven in tam poiśce motivacijo, pozitiven
zagon (npr. prenajedanje). John Hunt (1938 -2015) je izhajal iz te teorije, ko je razvijal svojo teorijo
motivacije na delovnem mestu. Z razvojem svoje teorije ni opazil le, da posamezni cilji odraźajo

vrednote, prepricanja, izkuśnje, ampak da se lahko tudi dinamicno spreminjajo, odvisno od starosti
in okoliścin. Poleg tega se cilji lahko razlikujejo po moci in pomembnosti.
V njegovi teoriji udobje, povezano s fiziolośko ravnjo, ni manjśe od strukturnega motiva, ki opisuje

naravo dela, ali kakrśnih koli drugih organizacijskih motivov. Odnosi, prepoznavnost, moc in
samostojnost kot motiv se pojavljajo tudi v njegovem sistemu. Vendar tudi opozarja, da motivi ne

opredeljujejo vedenja, le vplivajo nanj.
Ceprav sta Masloweva in Huntova modela zelo zapletena in prikazujeta raznolikost posamezne

motivacije, vodje śe vedno potrebujejo orodja in modele, ki jasno kaźejo, kakśne spodbude naj
uporabljajo. Herzberg (1923-2000) je skuśal reśiti ta problem in organizacijske znacilnosti razdeliti

na dve skupini - motivatorje in higienske dejavnike. V njegovi razlagi so higienski dejavniki

znacilnosti, katerih pomanjkanje povzroca veliko nezadovoljstva, vendar pa obilica higienskih
dejavnikov ne prinese zadovoljstva, v najboljśem primeru ustvarja nevtralno staliśce. V to skupino

sodijo delovni pogoji, odnos zaposlenih in odnos njih z vodjo, ter placa. Po njegovem mnenju so

motivacijski dejavniki tisti, ki povecujejo zadovoljstvo zaposlenih (medtem ko njihova odsotnost ne

vodi v nezadovoljstvo pri delu). Takśni motivi so lahko potencial za razvoj, napredovanje,
prepoznavanje uspeśnosti in sama oblika dela. Ce menedźerji motivirajo svoje podrejene z
vertikalnim obogatitvijo delovnih mest in ne z vodoravnimi delovnimi obremenitvami, imajo moźnost

povecati ne le uspeśnost, temvec lahko vplivajo na motivacijsko strukturo in samopodobo
podrejenih tudi z moźnostjo samorealizacije.

McClellandova (1917-1998) motivacijska teorija temelji na moźnosti vzporednega obstoja potreb.
Razlikoval je le tri osnovne motive, ki so zdruźevali tipologijo Masloweve hierarhije in sistem
Herzbergovih higienskih dejavnikov in motivatorjev. V svojem sistemu se motivacija na delovnem
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mestu razvija v treh dimenzijah: odnos, uspesnost in moc. Da bi lahko ugotovili, kateri od njih je

najbolj vpliven za posamezne zaposlene, je usluzbence preucil iz sestih vidikov:
•

Pomen spostovanja pravil

•

Obseg odgovornosti

•

Pomen individualne uspesnosti

•

Ravnotezje med nagrado in kaznijo

•

Preglednost organizacije

•

Timski duh

Na podlagi odgovorov na zgornja vprasanja je oznacil, da je odnos ljudi motiviran, ce je pomembno
ohranjanje druzbenih odnosov in velika zelja po sprejemanju drugih ter zelja po gradnji prijateljskih
odnosov za medsebojno razumevanje in socutje.

Zaposleni, ki so motivirani za uspesnost, si po drugi strani prizadevajo za uspeh. Njihov cilj je
preseci uspesnost drugih ali doseci enako zmogljivost v krajsem casu. Vendar zavracajo situacije,
ki so previsoke ali prenizke.
Vodje so zelo posebna skupina organizacijskega osebja, zato je v njihovem primeru morda
pomembno dolociti osnovni motiv, ki je - po McClellandu - moc, sposobnost vplivanja na druge in

krepitev lastne avtoritete. Seveda imajo vodje lahko tudi druge motive, saj je za vsakega
organizacijskega clana lahko znacilna mesanica teh treh osnovnih motivov.

4.

ORGANIZACIJSKI CILJI IN
NJIHOVO MERJENJE

Dejavnosti in uspesnost organizacij je mogoce izmeriti in preizkusiti v stevilnih razseznostih. Prej
smo razpravljali o razlikah v uspesnosti, vendar v primeru organizacije kot subjekta lahko

uspesnost merimo z vidika dobickonosnosti in pravicnosti.
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Slika 4.1. Indeksi organizacijske uspeśnosti
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MERJENJE ORGANIZACIJSKE USPEŚNOSTI

Vecina organizacij ima posebne zahteve glede zmogljivosti za svoje delovanje. To so lahko
kazalniki za upravljanje, organizacijski procesi, izdelki, storitve ali trźni vpliv organizacije. Po

Robertu S. Kaplanu in Davidu P. Nortonu (1996) stvari, ki jih organizacije ne zmorejo meriti, tudi
ne morejo upravljati. Vendar je natancna opredelitev zmogljivosti pogoj za njegovo merjenje. Vsaka

organizacija mora biti sposobna dolociti ustrezno organizacijsko uspeśnost. Za pomoc voditeljem
pri tem lahko uporabimo metodo SIPOC. Metoda se osredotoca na pet kljucnih podrocij podjetja.

1. dobavitelj - vidiki izbire dobaviteljev (kakśne institucionalne odnose ima organizacija, kdo
so "vhodna" podjetja)
2.

vhodi - merila kakovosti vhodov, ki jih zagotavljajo dobavitelji

3.

postopek - kakovost, uspeśnost in uspeśnost glavnih dejavnosti in storitev organizacije

4. Rezultat - Kazalniki proizvodov in storitev organizacije ter meritve vpliva organizacije na
njeno zunanje okolje (kupci, partnerji)

5.

Stranke - vidiki, ki opredeljujejo potrebe strank (kdo so kupci izdelkov in storitev)

39
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Po opredelitvi uspesnosti je naslednji moment kvantifikacija. Kazalnike uspesnosti doloci

organizacija (vodja) organizacije in doloci se njihova optimalna/pricakovana raven.

Kazalniki, kot meritve, ki so ze obravnavane v primeru delitve, so dobro opredeljeni, ce lahko merijo
uspesnost dolocene dejavnosti, procesa ali oddelka na najvisji ravni, lahko upostevajo razmerje

moci lastnika procesa ali organizacijske enote in na katere kazalnike lahko pomembno vpliva s
svojimi odlocitvami.

•

Kazalniki vhodov - Kaj je na voljo? Kaj in koliko virov prihaja v organizacijo ali bo

uporabljenih? npr. stevilo zaposlenih, stevilo prejetih primerov
•

Kazalniki izhodov - Kaj / koliko proizvede? npr. Stevilo koncnih izdelkov

•

Kazalniki, ki merijo financne vidike - Kaksno je financno poslovodenje? npr .: izdatki,
prihodki, subvencije in njihova casovna razporeditev

•

kazalniki izkoriscenosti zmogljivosti - Koliko je porabil svoje vire? npr. izracun koristnega

casa delovanja strojev
•

Kazalniki ucinkovitosti - Kako so rezultati povezani z uporabljenimi viri? npr. velikost

proizvodnje na delavca
•

Kazalniki ucinkovitosti - Kaksen je odnos posrednih ucinkov in neposrednih rezultatov
uspesnosti institucije s strateskimi cilji institucije? npr. nove ideje, ki jih je razvil oddelek za

raziskave in razvoj, in delez izdelkov, ki so jih zaceli prodajati
•

Kazalniki merjenja ucinka - Kaj kaze na doseganje srednjerocnih in dolgorocnih ciljev? npr.
ali je nova predstavitev in pakiranje povecala zvestobo blagovnih znamk potrosnikov

•

Kazalniki casa izvedbe - s kaksnim casom izvajanja organizacija opravlja svoje naloge?
npr. povprecni cas za obravnavo primera

•

Kazalniki zadovoljstva - Kaj mislijo kupci o kakovosti storitev, ki jih nudi organizacija? npr.
ocena zadovoljstva strank

4.2

POSTENOST/PRAVICNOST

Poseben del uspesnosti organizacije je zadovoljstvo in zavzetost clanov organizacije. Vendar pa
je merjenje uspesnosti clanov in spodbujanje njihovih dejavnosti zelo zapletena naloga, se
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posebej, kadar vodstvo poskuśa najti univerzalno orodje. Vecina sistemov nagrajevanja - ne glede
na njihov zapleten slog - ne more pravilno sluźiti svojim ciljem. Zaposleni pogosto menijo, da so
prejemki nepravicni, nesorazmerni s svojim delovanjem. Teorija lastniśkega kapitala opozarja na

dejstvo, da zaposleni ne gledajo na nagrado samo po sebi, temvec preucijo, koliko vloźka so vloźili

v neko nalogo in kaj so prejeli (rezultat - rezultat) in nato primerjajo svoj deleź vloźenega dela v
primerjavi z drugimi. Teorija tudi poudarja, da niso bistveni rezultati, ampak potrebna energija za

njihovo doseganje je osnova za primerjavo, zato nagrade, ki izhajajo zgolj iz uspeśnosti, ne morejo
voditi do optimalnih rezultatov.

V primeru neskladanja vecina ljudi najprej spremeni vloźek - spreminja cas in energijo dela.
Poskuśajo ga prilagoditi na - po njihovem mnenju nepośteno - nagrado. Le v zelo majhnem

odstotku primerov nepośtenost sproźi postopek, ki povzroci spremembo rezultata - v tem primeru

spremembo stopnje nagrade -, ceprav bi to ublaźilo obcutek nepravicnosti.

Kratkorocno omogoca tudi razumen rezultat (upad nezadovoljstva), ko posameznik ponovno oceni
svoje sposobnosti in kompetence ter prilagodi svojo zaznano raven ravni rezultatov, dolgorocno
pa ima to negativen vpliv ne samo na osebo, ampak tudi na organizacijsko uspeśnost. Omeji

posameznikovo potrebo po razvoju, njegovo potrebo po viśjih motivih in tudi njihovo samozavest.
Prav tako bo prineslo neoptimalne rezultate, ce zaposleni izkrivlja podobo referencne osebe, da

se sam pokaźe v bolj pozitivni smeri v primerjavi z drugo osebo. V resnici je obcutek neenakosti

vsaka (majhna ali velika) nagrada, ne glede na to, katere koli narave, videna drugacno v drugacni
luci.
Poleg tega se je pomembno zavedati, da ni samo motivacijska struktura vsake osebe drugacna,
ampak je motivacija pravzaprav postopek, ki od posameznika, v tem primeru zaposlenega,

zahteva, da se zaveda, da ima neizpolnjene potrebe.

V skladu s teorijo je clovek, ki je popolnoma zadovoljen s svojim poloźajem, lahko motiviran za
dejanje le, ce źe prej ustvarjamo potrebe in s tem notranjo napetost. To se lahko zgodi na primer

s statusnimi proizvodi ali z viśjimi motivi, kot sta prepoznavanje povpraśevanja ali samouresnicitev.
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Slika 4.2. Shema modela motivacijskega procesa

4.3 TEORIJA POSTAVLJANJA CILJEV

Teorija postavljanja ciljev pravi, da so cilji sami po sebi motivacijske sile. Dobro merjeni, jasni cilji,
podobne potrebe, spodbujajo vedenje. Dolocitev pravih ciljev bo tako pomagało organizaciji

povecati uspeśnost zaposlenih - kar je mogoce storiti po vec kazalnikih, kot je opisano zgoraj.
V skladu s teorijo nagrajevanje ali kaznovanje po vedenju dolgorocno ne motivira zaposlenih, ker

se delavci v resnici ne zavedajo, kakśno uspeśnost organizacija pricakuje od njih in zakaj se morajo

obnaśati na dolocen nacin ali izvajati dolocene dejavnosti. Zaradi tega Edwin Locke (1938-) meni,
da je predhodna dolocitev organizacijskih ciljev in ozaveścanje delavcev na delovnem mestu
zaźelena.

V skladu s teorijo postavljanja ciljev specificni cilji vodijo do boljśega ucinka kot nejasno formulirane
smernice. To śe posebej velja, kadar so cilji za posameznika izzivni (ker se v takśnih primerih

aktivira viśji red, npr. Motivi za samo realizacijo), od takrat so njihova prizadevanja za dosego ciljev

sorazmerno vecja. Za povecanje uspeśnosti je nujno, da zaposleni sprejmejo zastavljene cilje in
da jih lahko doseźejo. Pomembno negativno vpliva na zaposlene, kadar ne morejo doseci svojih
ciljev; bodisi zato, ker niso sposobni sprejemati potrebnih odlocitev ali pa jim primanjkuje spretnosti

in kompetenc, potrebnih za nalogo.
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Sprejemanje ciljev uspeśnosti bo okrepljeno, ce bodo podrejeni vkljuceni v postopek njihove
opredelitve. Udeleźba zagotavlja tudi, da ne bi bili prepoznani nedosegljivi cilji. Pooblastilo pa je

pomembno ne le pri dolocanju ciljev, ampak tudi v zvezi s postopkom nadzora. Samokontrola je

mocnejśi motivirajoci dejavnik kot zunanji nadzor. Ali je mogoce spremljati uspeśnost zaposlenega
ali pa ne - neprestane povratne informacije so izrednega pomena za trajno motivacijo.

4.4 VODENJE S CILJI

Proces postavljanja in doseganja ciljev je jedro filozofije upravljanja s cilji. Bistvo sistema je
poudariti vodilno vlogo pri dolocanju ciljev in sprejeti, da so podrejeni sposobni in pripravljeni delati

ucinkoviteje za namene, ki jih poznajo in sprejemajo. Sistem je edinstven po tem, da ne vkljucuje
samo zaposlenih v postopek odlocanja (dolocanje ciljev), temvec si prizadeva za dolocitev
prilagojenih, specificnih ciljev in casovnih okvirov za vsakega zaposlenega. Razkritje ciljev

omogoca uspeśnost zastavljenih ciljev, in tudi njihovo primerjavo, lahko pa tudi poveca sodelovanje
in zavzetost zaposlenih.

Teorija je zelo primerna za enostavnejśe poloźaje, kjer je mogoce enostavno in jasno prepoznati
kazalnike uspeśnosti. V takih primerih se je mogoce izogniti igram, ki so pogoste v bolj zapletenih

poloźajih. Medtem ko je vodenje s cilji tudi orodje za nadzor nad podrejenimi, se osredotoca na
dejstvo, da je veliko vecja verjetnost, da bodo cilji sprejeti z vkljucevanjem zaposlenih v postavljanje

ciljev in s tem povecati zavzetost, uspeśnost in navsezadnje zadovoljstvo.
Dinamicna zasnova sistema in nenehno preoblikovanje ciljev bosta omogocila, da se posamezni

cilji razvijajo v skladu s svojimi kompetencami in prihodnjimi teźnjami, kar odraźa ne samo preteklo
uspeśnost podrejenih, temvec tudi njihovo samopodobo in potrebe samorazvoja. Torej takśen

sistem ni le primerno orodje za povecanje organizacijske uspeśnosti, temvec tudi dober dodatek
za nacrtovanje poklicne kariere in razvojni nacrt izobraźevanja.

Sistem Upravljanje s cilji je najbolje razumeti s preucevanjem njegovega procesa, ki ga lahko
razdelimo na śtiri faze:

•

1, postavitev cilja

•

2, realizacija

•

3, ocena
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•

4, Usposabljanje iz vodenja

Prva faza postopka je postavljanje ciljev, v katerih se vodja trudi opredeliti bolj spodbudne,

zahtevnejse cilje, medtem ko je vloga podrejenih razmisljati o resnicnosti (dosegljivosti) teh ciljev.
V fazi postavljanja ciljev so cilji za dano obdobje postavljeni na vseh ravneh organizacije. Ti cilji so
razclenitev visjih ciljev na nizjih ravneh, vse do delovne skupine ali posameznih ravni. Na tej stopnji
je zelo pomembno, da vodja skupaj z zaposlenimi skupaj doloci cilje, tako da lahko kazalniki

postanejo del motivacijskega sistema zaposlenega in ustvarijo zadovoljstvo.
Postopku dolocanja ciljev sledi faza izvajanja. Ta faza se ne razlikuje radikalno od drugih sistemov

ocenjevanja uspesnosti. Med fazo se izvaja individualno in skupinsko delo; vendar pa se podrejeni
v tej fazi zavestno trudijo doseci zastavljene cilje, so sposobni reflektivno oceniti svoj napredek in
imeti jasno sliko in ne le cilja, ki ga je treba doseci, temvec tudi njegovega razloga in pomena .

Tretja faza je merjenje ali nadzor. Splosno sprejeti cilji se vedno nanasajo na doloceno casovno
obdobje. Uspesnost se meri na koncu obdobja. Resnicna prednost sistema pa ni v tem, da ponuja

priloznost za odkritje od zastavljenih ciljev, ampak tudi v tem, da podrejeni sodelujejo pri dolocanju
ciljev, vendar so (ali so morda) tudi zainteresirani za raziskovanje vzrokov za odstopanje na konec
obdobja izvedbe. Odstopanja zagotavljajo tudi priloznosti za dolocitev posameznih strategij

rasti/razvoja.

Cetrti korak postopka je razvoj vodenja. Kot je bilo z uvedbo postopka to ze veckrat poudarjeno, je

tudi vodenje z cilji tehnika participacije, ki predpostavlja sodelovanje zaposlenih pri pripravi in
odlocanju. V skladu s tem evalvacija ne kaze le na pomanjkljivosti organizacij in zaposlenih, temvec

daje tudi priloznost za dolocitev podrocij, ki jih je treba razviti za vodje. Lahko razkrije

pomanjkljivosti vodje glede spretnosti ali znanja, ki jih je mogoce izboljsati s programi razvoja
vodstva. Usposabljanje voditeljev je v vodenju z cilji povezano tudi z ustreznim motivacijskim

sistemom, ki nagrado managerjev veze na kazalnike uspesnosti, ki jih je sprejela organizacija.
Glavna prednost MBO je torej v tem, da tako upravljavce kot zaposlene spodbuja k delu v

organizacijske namene. Ceprav ponuja boljsi vpogled in sodelovanje na nizjih ravneh, bo

spodbudila voditelje na visjih ravneh s financnimi spodbudami za dosego ciljev. Pomanjkljivost
sistema je v dejstvu, da se tisti, ki se na nizjih ravneh trudijo, da se zascitijo in si med postopkom

dolocanja ciljev prizadevajo za nizje rezultate, vodje zaradi sistema nagrajevanja poslovodstva
zanimajo za dolocitev visjih ciljev. Poleg znacilnosti, predstavljenih v povezavi s teorijo postavljanja
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ciljev, na odnos cilj-uspeśnost mocno vplivajo organizacijska kultura, posameznikova zavzetost in
odnos med vodstvom in podrejenim.
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SITUACIJSKO VODENJE

5.

Vodja kot oseba ali vodstvo kot proces se nikoli ne more interpretirati samo po sebi (voditeljem je
treba slediti) in dobro vodstvo ni nikoli samozadostno. Vodilna tocka je, da vodja spodbuja

zaposlenega in celotno organizacijo k doseganju organizacijskih ciljev. Posledicno na slog vodenja

v idealnem primeru vplivajo osebnost vodje, osebnost clanov skupine, cilji, potrebe clanov skupine,

skupinske situacije in organizacijski cilji. Obstaja pa śe en dejavnik, ki je tesno povezan z
delovanjem organizacij kot odprtih sistemov, in sicer śirśe socialno, gospodarsko in kulturno okolje,
ki pomembno vpliva na sisteme upravljanja.
Zato je vredno organizacijsko teoreticne trende pribliźati situacijskemu pristopu, vse trendi pa je
treba razlagati znotraj njihovega socialnega in ekonomskega konteksta. Zaradi tega bodo v tem

poglavju predstavljene śtevilne teorije vodenja. V povezavi z vsakim od teh trendov se bo pojavil
ustrezen druźbeni in ekonomski kontekst, da bo mogoce bolje razumeti notranjo logiko trendov.

5.1

KLASIĆNA SOLA

Menedźment in organizacija kot znanost se je rodil na zacetku 20. stoletja. Zacetni sistemi

upravljanja so iskali vodstvo organizacije in njihov idealni ciljni status ne glede na okoljske pogoje.
Do druge polovice stoletja pa so se pristopi, ki so organizacije gledali kot na odprte sisteme, vedno

bolj uveljavljali. Vodenje je bilo treba obravnavati kot loceno disciplino, zato sta bila potrebna
vodstvena in organizacijska nacela Taylorja, Forda, Fayola in Weberja. Med vzroki za njihov razvoj

sta bila poleg industrializacje najpomembnejśa siritev trgov (zaradi gradnje cest in źelezniśkih

omreźij) in naraścanje nekvalificirane delovne sile, ki izhaja iz urbanizacije. Sprememba
ekonomskih in socialnih razmer je zahtevala oblikovanje pravil, ki bi omogocilo mobilizacijo vecjega
śtevila zaposlenih za dolocen organizacijski namen.
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5.2

KLASIĆNA DOBA V AMERIKI

Zgodovinsko in ekonomsko ozadje:

•

kolonizacija Amerike,

•

obseźno raziskovanje in izkoriścanje naravnih virov,

•

hitra rast,

•

śiritev trgov.

Stanje na trgu dela:

•

vec kot polovica (58%) delavcev je priseljencev,

•

pomanjkanje jezikovnih kompetenc,

•

nekvalificirana (pomanjkanje spretnosti) delovna sila,

•

pomanjkanje industrijskega usposabljanja,

•

dolg delovni cas (60+ na teden),

•

nizke place,

•

zelo veliko nihanje (delavci se zamenjajo 4-8x letno).

V tem casu so bili tudi neizobraźeni kapitalisticni podjetniki in menedźerji. Kvalifikacije in izkuśnje
inźenirjev so bile prav tako manjśe, omejene na tehnicna - predvsem gradbena - konstrukcijska znanja. Na splośno so vodje vedeli malo o tehnologiji, produktivnosti, placnih sistemih in ucinku
utrujenosti. Vodenje proizvodnje je bilo śe vedno patriarhalno, obrtniśko delo (dnevna placa,

neposredno upravljanje) tudi v velikih obratih. Prav tako ni bilo upravljanja s cloveśkimi viri
(zaposleni so bili odpuśceni, ce jih naslednji delovni dan niso potrebovali ali pa so delavci pobegnili

iz necloveśkih delovnih pogojev). Zaradi tega je bila produktivnost v industriji zelo nizka.
Frederick Winslow Taylor (1856-1915) je źelel ponuditi inźenirski pristop k tej teźavi. Sistem temelji

na zelo razmejeni podobi cloveka.
Po Taylorjevem mnenju je cloveśtvo po naravi leno in samo razmiślja o zabavi. Sreco lahko

doseźejo le z uźivanjem potrośniśkih dobrin. Zato lahko ljudi motiviramo za delo le s financnimi
sredstvi. Ker si hipotezi 1 in 2 nasprotujeta, mora clovek zaradi blaginje premagati svojo naravo z
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disciplino. Ker pa proizvodni delavec, tega (ne bi) mogel storiti sam, morajo zanj veljati stroga
pravila. V skladu s tem je bilo potrebno locevanje fizicnega in dusevnega dela (proizvodni in

pisarniski delavec). Taylor delavcu ni zaupal naloge iskanja in razvoja tehnologije za izvajanje

dolocene naloge; to je bilo treba vnaprej nacrtovati in predpisati z uporabo znanstvenih spoznanj.
Inźenirji, ki so imeli znanje o povecanju produktivnosti (in ki niso bili podvrźeni zgoraj navedenim

nacelom), so bili najboljsi za oblikovanje teh pravil in s tem delavcem omogocili dostop do dohodka,
potrosniskih dobrin in srece.

Po Taylor-jevih besedah so bili dolgi delovni cas in nizke place glavne ovire za industrijski razvoj.

Njegov namen je bil razviti sistem z visokimi placami in nizkimi stroski. Po njegovi teoriji povecanje

produktivnosti ne naredi konflikt med delodajalcem in delojemalcem, saj oba hkrati profitirata od
tega. Zaposleni prejemajo visjo placo in bonuse v primeru dodatnih uspesnosti, delodajalec doseźe
vecji dobicek.

V skladu z njegovo teorijo morajo delavci za visoke place delati na visokem nivoju, od njih pa se
lahko zahteva le uspesnost, ki jo lahko vzdrźijo na dolgi rok, ne da bi ogrozili svoje zdravje. Vendar

pa vsi niso sposobni za taksno visoko zmogljivost. Zato je treba “izbrati” (fizicne) delavce. V
sistemu Taylorja je bila naloga vodstva preuciti znacaj, naravo in uspesnost delavcev, nato pa

poiskati ustrezno delo/nalogo zanje. Za laźjo dolocitev ustrezne delovne obremenitve so bile

razvite razlicne metode in postopki:
•

casovna analiza (potek dela je razdeljen na delovne elemente/naloge; cas, porabljen za
izvedbo naloge na vec nacinov, se meri s stoparico, nov potek dela pa se kombinira iz
najkrajsih elementov)

•

enakomerno delovanje (orodja, naprave, razlicne tehnoloske specifikacije ter elementi
operacije in njihov cas delovanja se standardizirajo)

•

upravljanje z nalogami (delavci prejmejo posamezne vnaprej dolocene naloge in njihove

place se razlikujejo glede na njihovo uspesnost)

•

funkcionalno vodenje (priprava in administracija delovnega mesta - teoreticno delo - poteka

na uradu za zaposlitev; naloga vodje / delovodje je usposabljanje, upravljanje in nadzor
dela)

Taylor in njegovi sodelavci so standardizirali delo delavca s casovno analizo in analizo gibanja ter

tako zmanjsali njegovo zapletenost. S tem sistemom je delavcem odvzel moźnost razvoja in samo
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izboljśanja tehnologije pri predpisani nalogi. Druga pomanjkljivost taylor-jevega sistema je ta, da
je povecal śtevilo neproduktivnih zaposlenih (śtevilo "ekonomistov", ki delajo v pisarnah).

5.3

MEHANIZACIJA IN INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA

Tehnolośki napredek in vse vecja industrializacija sta zahtevala nadaljnji razvoj taylor-jevega
sistema. Henry Ford (1863-1847) je oblikoval proizvodnjo tekocih trakov in s tem povezana

vodstvena in organizacijska nacela.
Naloge in stroje je dodelil proizvodnemu procesu po njegovi dolźini. Izdelke za predelavo so delavci

dostavili na tekocem traku, tako da je bila delovna intenzivnost dolocena s hitrostjo jermena. Za to

je bila potrebna śiroka standardizacija izdelkov. Najboljśi primer tega je model Ford T, za katerega
je sam Ford izjavil, da bi zadovoljil vse povpraśevanje na trgu, ce bi bilo povpraśevanje po crnem

avtomobilu tipa T.
Uvedena tehnicna inovacija, tekoci trak je olajśala ne samo proizvodnjo, temvec tudi organizacijo

in njeno upravljanje. Koordinacija aktivnosti v procesu je bila »programirana« v zasnovo proizvodne
linije. Zdruźil je casovne norme, dobavni cas in cas enote ter enostavno nacrtoval proizvodnjo.

Nenehno spośtovanje pravil je zmanjśalo trud delavcev. Racionalizacija delovne organizacije je

zmanjśala potrebo po srednjem vodstvu, ogromna neproduktivna skupina osebja, za katero je bil

kritiziran Taylor, in moźnost napake.

5.4

KLASIĆNA DOBA V EVROPI

Situacijski pristop zahteva, da so ameriśke teorije vodenja strogo izolirane od evropskih śol. V

Evropi so bile povsem drugacne okoliścine, v katerih so bile ustanovljene zacetne śole upravljanja
in vodenja.
Gospodarsko in zgodovinsko ozadje
•

ljudje v delovni dobi (delovno sposobni), predvsem nekvalificirani in kmetijski delavci, se

izseljujejo,
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•

raziskovanje naravnih virov, obseg zalog je primeren,

•

hitra rast zaradi industrijske revolucije in mehanizacije,

•

preoblikovanje trgov, boj za tradicionalne trgovinske poti, kolonializem in prerazporeditev
znanega sveta.

•

Stanje na trgu dela:

•

nezadovoljeno povprasevanje na trgu dela (kljub dejstvu, da je urbanizacija se vedno

predstavljala veliko stevilo priseljevanja s kmetijskih obmocij)
•

dolg delovni cas (50-60 ur na teden)

•

nizke place,

•

omejeno nihanje - podjetja si niso mogla privosciti, da bi izgubila delavca,

•

Poleg nekvalificirane delovne sile se iz kmetistva pojavlja vec generacij kvalificiranih

delavcev,
•

lokalni trg dela - delavci dobro govorijo svoj materni jezik.

V tem casu se je vodenje proizvodnje izvajalo celo v velikih obratih s patriarhalnimi in majhnimi

obrtnimi industrijskimi metodologijami, vendar se je zacel nadaljnji razvoj proizvodne. Delavci so
bili placani tedensko zaradi tega, ker jim niso dovolili oditi, in dodatne ugodnosti so se pojavile
poleg tradicionalnih plac. Dela, naloge bi lahko podedovali, kar je breme usposabljanja preneslo iz

organizacije na zaposlenega.

5.5

FRANCIJA

Zaradi poloźaja na Baltskem morju je bila Francija śe posebej v nevarnosti izseljevanja. Zaradi

tega so lokalna podjetja hitro ugotovila, da delovna sila ni enako kot orodje ali preprost stroj. Drugi

sistemi in procesi so potrebni, ce źelijo delavce obravnavati celostno in ne enako kot v ameriśkih
mehanicnih strukturah.

Sistem Henrija Fayola (1841-1925) se osredotoca na osebo, odgovorno za izvedbo naloge.
Organizacijo oblikuje funkcionalisticna delitev dela. Njegove korporativne dejavnosti so naslednje:
•

tehnicna (proizvodnja, obdelava, predelava);

•

komercialni (nabava, prodaja, zamenjave);

•

financni (pridobivanje kapitala in konsolidacija kapitala);
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•

varnost (lastnina in osebna zaścita);

•

racunovodstvo (upravljanje zalog, priprava bilance stanja, racunovodstvo strośkov,
statistika);

•

upravljanje (nacrtovanje, organiziranje, vodenje, usklajevanje, nadzor).

V tem smislu je vodenje naloga vsakega organizacijskega clana. Vodstvene dejavnosti niso vec

privilegij niti enostranska obveznost voditeljev organizacije. Seveda, bolj ko je clovek v

organizacijski hierarhiji, pomembnejśa je njegova vodstvena vloga. Upravljanje v sistemu Fayola
ni isto kot tradicionalno upravljanje v drugih sistemih. Izvajanje vodstvenih nalog, tako kot druge

funkcije, so razdeljene med zgornjo in spodnjo raven druźbene organizacije.
Bistvo upravljanja je ustvariti optimalno sintezo med funkcionalnimi podrocji organizacije z
opredelitvijo splośnega akcijskega nacrta organizacije, usklajevanjem in sinhronizacijo njenih
prizadevanj.

upravljanje je sestavljeno iz osnovnih nalog:
•

Oblikovanje ni nic drugega kot raziskovanje prihodnosti in dolocitev podrobnega programa

delovanja (vecletni nacrti). Nacelo zasnove je, da mora biti posamezni interes podrejen
javnemu interesu, torej da morajo biti interesi organizacije vedno postavljeni nad interese

posameznika. Cilj zasnove je ustvariti stabilnost, ne glede na to, ali se kaźe v dolgorocnih

gospodarskih koristih ali obstoju osebja.
•

pomeni

Organiziranje

vzpostavitev

dvojne

materialne

in

druźbene

organizacije

organizacije. Po njegovem mnenju je pomemben osebni stik. Po njegovem mnenju je moc

organizacije v enotnosti njenih clanov. V nasprotju s Taylorjem meni, da je zmerna

specializacija idealna in enotna organizacija (malo hierarhicne ravni). Vsaka organizacijska
enota mora biti pooblaścena, pristojnost pa se deli med razlicnimi oddelki in akterji

organizacije

v sorazmerju

z

njihovo

odgovornostjo.

Glede

samoorganizacije

in

odgovornosti zelo odgovarja.
•

Cilj vodenja (neposreden nadzor) je pouciti izvajanje nalog s. Osnova neposrednega
nadzora je avtoriteta, njegova najcistejśa oblika paternalisticno vodstvo. Za pravilno

delovanje poveljniśke verige je treba dolociti hierarhijo sistema, razjasniti porazdelitev moci
in odgovornosti.

•

Paternalisticni vodja ima pravico razpolaganja in pouka, vendar mora prevzeti odgovornost
tudi za svoje odlocitve. Vodja lahko prisili posluśnost zaposlenih, ce posluśnost sproźi trdo,
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vztrajno, premisljeno in prizadevno delo. Ker je vodja odgovoren tudi za vzdrzevanje

discipline.

•

Koordinacija je naloga zdruzevanja in sinhronizacije dela in prizadevanj za njihovo

izvajanje. V sistemu Fayol je enotnost dolocbe izjemnega pomena, da lahko vsak zaposleni
dobi navodila samo od ene osebe.

•

Nadzor pomeni spremljanje skladnosti z izdanimi pravili in navodili. Ocena temelji na

nacelu pravicnosti, po katerem mora biti nagrada/kazen usklajena s kakovostjo
opravljenega dela. Kdor je delal za organizacijo, se mu lahko izrece opomin s posteno
placo, neprimerni zaposleni pa morajo biti odpusceni. Pomemben pogoj je, kompetentnost

in nepristranskost osebe, ki izdaja ukrepe ter da se nadzor izvaja na vseh ravneh
organizacije.

V fayolianskem sistemu obstajajo vodje na visjih hierarhicnih nivojih, ki se nanasajo tudi na vse

organizacijske dejavnosti, najbolj ocitno pa je seveda upravljanje. Te pozicije - za razlikovanje od
vodstvene naloge - imenujemo upravna mesta.
V tej definiciji je vloga upravljanja organizacije k njenemu cilju, tako da cim bolje izkoristi

razpolozljive vire in skupaj izvaja sest organizacijskih funkcij.

5.6

NEMCIJA

Medtem ko se je Francija v dvajsetem stoletju spopadala s teźavami, ki jih je povzrocila emigracja,
se Nemcija - predvsem zaradi svojega osrednjega poloźaja - ni trudila zadrźati delavce, ampak

povecati njihovo ucinkovitost. Filozofija tayloristicnega strukturalizma se je v osnovi dobro ujemala
z nacionalno kulturo, vojaska produkcja pa je zelo hitro usvojila taylorjska nacela. V mocno

civilizirani druźbi pa je bilo źe ogromno institucij, ki jih ni bilo mogoce organizirati in nadzorovati na
podlagi tayloristicnih nacel. Enaka slabost se je pojavila na upravnih oddelkih proizvodnih podjetij.

Za zapolnitev vrzeli je bila najprimernejsa teorija, ki jo je razvil Max Weber (1864-1920) na podlagi
analize sistemov moci. Weber je pri razvoju svojega organizacijskega koncepta izhajal iz ideje, da

vse cloveske skupnosti potrebujejo pravila za inter-socialno delovanje. V organizacijah pravila

predstavljajo tudi temelj uspesnosti dela, organizacije dela in ustvarjajo izhodisce za vodstvo. V
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njegovi razlagi je vodstvo (dominacja) verjetnost posluśnosti. Po mnenju Weberja so za podjetja
ideal moci nacionalni viri.

Ker je izhodiśce za racionalno prevlado verovanje v pravno drźavo in v urejen red Ijudi, ki mu
zapoveduje pravna drźava, je Weber ugotovil, da je birokracija najpomembnejśi organizacijski
sistem za racionalno prevlado. Njegova zanesljivost presega druge organizacije; zagotavlja

primeren okvir za racionalno ustvarjalno delo in razvoj ucinkovitih organizacijskih dejavnosti, saj
temelji na stalnih, predvidljivih, primerljivih, razumnih in strokovnih formalnih postopkih.

Idealna birokratska organizacija temelji na funkcionalni delitvi dela. Njegova hierarhija je jasna in
lahka za razumevanje, tako kot pravila, na katerih temelji njeno delovanje. Ceprav je sistem

zaradi njih zelo neoseben, Weber meni,

da je »neosebni« pristop bolj pozitiven kot negativen,

saj so pravila in postopki skupni vsem, nadzor, napredovanje in nagrajevanje torej izkljucujejo

vso subjektivnost. Birokrati so izbrani in napredujejo na podlagi njihovega znanja in strokovnosti.
Poleg tega nepristranskost podpira tudi zunanji svet, saj skladnost s pravili izenacuje vedenje in

odlocitve organizacije - in njenih zaposlenih - glede zunanjih partnerjev. V skladu s tem je reśitev
posamezne situacije vedno enaka za vsakega uradnika in stranko - uprava je nepristranska.
Zaradi birokratskega nacina dela v stabilnih trźnih pogojih źe dolgo deluje dobro delujoca
organizacija, za velike organizacije pa so nujna tudi pravila, ki jih priporoca birokratska teorija. Zato

je za javne organizacije birokracija śe vedno najpogostejśa oblika organizacije, saj omogoca, da
deluje kot celovit in dobro urejen sistem, ki ustreza pocasi spreminjajocemu se okolju.

5.7

KRIZNI PROSTOP

Do sredine XX. stoletja je za voditelje podjetij postalo jasno, da se ne smejo osredotocati le na
notranje afere. Ne morejo najti idealnega sistema upravljanja za svojo organizacijo, ce ne
upośtevajo svojega organizacijskega okolja. Vendar pa morajo za oblikovanje sistemov

upravljanja, ki upośtevajo organizacijsko okolje, na novo definirati koncept organizacije. Nekdanje

organizacijske teorije so podjetja obravnavale kot crno skrinjo z vhodi (materiali, denar, cloveśki

viri) procesi transformacije (tehnologija) in izhodi (blaga in storitev). Vendar je bilo treba to
organizacijsko podobo dopolniti. Vodje in raziskovalni menedźerji so se morali domisliti, da v
idealnem primeru obstajajo povratne informacije med organizacijskimi rezultati in vloźki, ki
omogocajo, da se povratne informacije iz okolja organizacije vkljucijo v organizacijske procese in
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olajśajo potrebno posredovanje. Ta zunanja odvisnost je razlog za dejstvo, da ni bilo mogoce

dolociti nobenega idealnega nacina (nobenega najboljśega nacina) organiziranja, da je

najprimernejśa reśitev za organizacijo odvisna od okoljskih in notranjih znacilnosti. Hitrost
sprememb v okolju torej doloca ne le organizacijsko strukturo, temvec tudi sistem upravljanja.

Pomembno pa je upośtevati, da clani organizacije v casu nastanka teorije o nepredvidenih
dogodkih niso vec enaki akterjem taylorijskih ali weberskih sistemov. Zaradi znanstvenega in
tehnolośkega razvoja imajo zaposleni źe visoko raven strokovnih veścin, vodstvenega znanja,

strpnosti in sposobnosti reśevanja, pripravljenosti in sposobnosti za komunikacijo in sodelovanje.
Proźno se prilagodijo organizacijskemu okolju in izpolnjujejo razlicne vloge, ki so jim sprejemljive

glede na njihovo motivacijsko in interesno strukturo. Zaposleni so zato mnoźicno postali dragoceni
zaradi proźnosti, ki je potrebna za spremembe v organizacijskem okolju.

V podjetju so krizni organizacijski pristopi odprti sistemi, ki so v stalni interakciji s svojim okoljem.
V tem pogledu lahko element okolja obravnavamo kot vsako stanje, ucinek in dejavnik, ki vplivajo,
omejujejo in opredeljujejo vedenje in dejavnost organizacije in njenih sestavnih posameznikov ali

skupin.
V takśni organizaciji mora slog vodenja ustrezati pogojem sistema vodenja, zato imajo nacrti

ukrepov v izrednih razmerah prepoznati situacijske dejavnike, ki se jih morajo upravljavci zavedati,

ko ustvarjajo svoj slog vodenja. Modeli vodenja ob nepredvidljivih dogodkih imajo dva pristopa.
Sole, ceprav se strinjajo, da mora vodja preuciti in se prilagoditi organizacijskemu okolju - ni
soglasja glede ucljivosti vodstva.

Obstaja nekaj modelov, ki na podlagi osebnostno osredotocenih teorij preucujejo odnos vodje, da
bi dolocili reśitve (organizacijsko in vodstveno strukturo), ki ustrezajo njegovemu slogu. Fiedler-jev

sistem (1922-2017), ki temelji na vpraśalniku z najmanj zaźelenimi sodelavci, se osredotoca na
odnos med vodjo in podrejenim iz situacijskih dejavnikov. Struktura naloge in potencialna moc
(poloźaj) vodje sta obravnavani dimenziji. Na podlagi teh poskuśa dolociti najprimernejśe
organizacijsko okolje za voditeljevo osebnost, usmerjenost (usmeritev v nalogo ali odnos).

Po drugi śoli je vodenje kompetenca, ki se je lahko naucimo, zato je po pregledu in merjenju
okoljskih dejavnikov opredeljen slog vodenja, ki ustreza dolocenemu stanju. Na primer, v primeru

dreves odlocitev “Vroom in Yetton”, mora vodja po analizi situacije izbrati primeren nacin odlocanja.

Pri analizi organizacijske situacije mora preuciti naravo problema, ki ga je treba reśiti, in kontekst,

v katerem se pojavlja, to sta pomembni lastnosti pri izbiri stila vodenja:
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•

kakśen pomen pripisujejo kakovosti odlocitve (racionalnost)

•

Ali ima vodja koristne informacije in strokovno znanje?

•

Ali tocno ve, katere podatke potrebuje in kje jih lahko dobi?

•

Ali je odlocen pri uveljavljanju odlocitev, cetudi jih podrejeni ne sprejmejo?

•

kakśna je verjetnost, da bodo podrejeni sprejeli enostransko odlocitev nadrejenih?

•

Ali je motivacija podrejenih dovolj mocna, da lahko doseźe cilje, ki se pojavljajo pred
teźavo?

•

Ali so podrejeni nagnjeni k grupiranju v razlicne skupine, ko reśujejo problem (konflikt)?

Zaradi narave vpraśanj slog vodenja, oznacen s situacijskimi lastnostmi, spominja na nabor
vodstveno usmerjenih pristopov:

•

Avtokratski 1: Vodja odloca sam

•

Avtokratski 2: vodja prosi za informacije, vendar svojo odlocitev sprejme sam

•

Posvetovalni 1: Vodja deli svoje podatke o situaciji z izbrano skupino podrejenih in jih prosi
za informacije in nasvete. Odloci se sam, vendar o rezultatih odlocitve obvesti zaposlene

•

Posvetovalni 2: Vodja razpravlja o situaciji s podrejenimi kot skupina. Svojo odlocitev
sprejme na podlagi prostovoljno deljenih informacij

•

Skupina: Vodje in podrejeni se posvetujejo in skupina odloca na podlagi prostovoljno

deljenih informacij.
Hersey-jev in Blanchard-ov sistem prav tako temelji na ucenju vodstvenih sposobnosti in na
omejitvah voditeljevega prilagajanja. Njegov koncni rezultat je, da ne obstaja najboljśi slog vodenja.

Upravljanje je ucinkovito, ce ustreza vsem vidikom organizacijske situacije. Na vodji je da se
prilagodi razlicnim situacijam in po potrebi spremeni svoj slog vodenja. Model meri organizacijsko

situacijo z zrelostjo (strokovnost, inteligenca, samozavest, pripravljenost prevzeti odgovornost)

zaposlenih in oblikuje predloge glede obsega naloge in odnosa.
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Slika 5.1.. Vedenje vodje glede na zrelost zaposlenih

M4

M3

M2

M1

ZRELOST ZAPOSLENIH

Vodja, ki usmerja je potreben, ce je zrelost podrejenih nizka (npr. Za taylorian, fordijski sistem).

Vloga vodje v takih organizacijskih situacijah je odloćilna. Njegova naloga je predpisovanje nalog
in zagotavljanje pogojev za njihovo izvajanje. Poućuje in redno preverja osebje.
Ce ćlani organizacije źe imajo nekaj strokovnega znanja in je povećanje njihove zrelosti

organizacijski cilj, je potreben spodbuden (coaching) vodja. V takem primeru je cilj vodje povećati
samozavest podrejenih, da bi lahko dolgoroćno delali neodvisno. V ta namen vodja vodi

dvosmerno komunikacijo, prepozna in nagradi rezultate podrejenih, jih vkljući v odloćanje in v
nekaterih primerih omogoći, da se odloćajo sami.
Vodenje podpornega sloga je idealen, će organizacija zadrźi ustrezno zrele delavce (npr. Fajolijski

sistem). V ta namen je cilj povećati angaźiranost zaposlenih s pomoćjo priloźnosti in lastnosti, ki

jih ponuja delovno mesto. Naloga sama po sebi ni toliko cilj kot orodje (za već podrobnosti glej
tehniko Upravljanje s cilji v poglavju 4.4).
Ce je zrelost organizacijskih ćlanov visoka, zadostuje prenosni slog vodenja, v tem primeru pa
upravnik nalogo zaupa pravim zaposlenim in jim nato dovoli, da teźavo reśijo neodvisno (npr.
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Sistem Weberian). V taksnih situacijah je odnos med vodjo in podrejenim dejanski in usmerjen v

naloge, motivacija podrejenih ni naloga vodje, odgovoren je le za ustvarjanje in zagotavljanje
potrebnih okoliscin za delo.
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6.

SKUPINE V ORGANIZACIJI

Uspeśnost osebja je tesno povezana z zadovoljstvom na delovnem mestu. Dokazano dejstvo je,
da se lahko ucinkovitost organizacijskih clanov poveca, ce jim omogocimo, da zadovoljijo svoje
socialno psiholośke potrebe. Ceprav je vloga voditeljev v organizacijskem źivljenju nepogreśljiva,

ima vpliv vrstnikov tudi pomemben vpliv. Posameznike lahko motivirajo ne le ekonomske
spodbude, ampak tudi razlicni socialni in psiholośki dejavniki. Na vedenje vplivajo tudi dejavniki,

kot so obcutki, custva in odnos.
Neuradna delovna skupina je tudi pomemben organizacijski dejavnik. Skupina ima pomembno

vlogo pri dolocanju odnosa in uspeśnosti posameznih delavcev. V skladu s tem organizacija kot
druźbeni sistem vpliva na oblikovanje organizacijskih vlog in razvija lastne norme, ki se razlikujejo

od tistih, ki jih zagotavlja formalna organizacija.
Skupina je tvorba dveh ali vec soodvisnih posameznikov, ki medsebojno delujejo, delujejo
kolektivno ali sodelujejo s skupnim namenom. Zaradi tega organizacije ne moremo samo śteti za

skupino, ampak vkljucuje tudi sistem neśtetih formalnih in neformalnih skupin, odvisno od velikosti
organizacije.

Za formalne skupine je enostavno dolociti idealno strukturo skupin glede na njihovo velikost,
sestavo, vloge v skupini, status, pravila, norme in sestavo skupine. Vendar pa se za neformalne
skupine pogosteje odlocajo clani skupine, zato organizacija nima neposrednega vpliva na velikost

ali sestavo skupine. Zato je pomembno zavestno obravnavati in upravljati skupine, ki nastajajo in

so bile namerno ustvarjene, in dejavnike, ki vplivajo na vedenje njihovih clanov.
Obnaśanje clanov skupine je na splośno odvisno od strukture skupine, vendar so od osebnih virov

clanov skupine, narave naloge, dodeljene skupini, uspeśnosti skupine, zadovoljstva clanov

skupine in zunanjih pogojev skupina ima tudi pomemben ucinek. V zunanjih pogojih je

organizacijska struktura kot zunanja znacilnost skupine, delitev moci in odgovornosti znotraj
organizacije,

organizacijska strategija in pravila ter sistem upravljanja s cloveśkimi viri

(zaposlovanje, izbor, merjenje in ocenjevanje uspeśnosti, placilo , usposabljanje) se upośteva. Pri
analizi zunanjih dejavnikov se upośtevajo tudi sredstva, dodeljena skupini, fizicni delovni pogoji in

organizacijska kultura.
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6.1

SKUPINSKA DINAMIKA

Da bi lahko skupine, zlasti za neformalne skupine, za katere je znacilen nov razvoj, morajo preiti

skozi tri pomembne faze. Oblikuje se prva faza skupinske dinamike. Za formalne skupine je to
rezultat organizacijske odlocitve, sestava skupine pa je dana clanom skupine, vendar pripadnost

doloceni skupini ljudi v neformalnih skupinah pogosto ni tako jasna situacija. Vendar se mora prva

faza koncati, preden lahko skupina vstopi v naslednjo fazo. Druga faza je faza razprave (nevihta),
ko vrednote, prepricanja in staliśca clanov med seboj trcijo. Ko lahko vsakdo pove svoje mnenje in zagovarja svoje staliśce. Predpogoj za dobro delujoce skupine je izpostaviti medskupinske
konflikte znotraj te razvojne faze, tako da na poznejśih stopnjah ne bodo vir konfliktov.

Eden najpomembnejśih trenutkov skupinskega razvoja je faza normiranja, ki jo zaradi pomanjkanja

casa ali zavedanja pogosto zanemarimo in pozabimo. Na tej stopnji clani skupine dolocijo pravila,
ki urejajo sodelovanje. Ustvarijo vrednote, norme in pravila, ki jih clani skupine obicajno sprejemajo,
se dogovorijo o vlogah, odgovornostih znotraj skupine in ustvarjajo kulturo skupine. Uveljavljene

norme se lahko uporabljajo za zunanji videz, vedenje javnosti, nacin komuniciranja, pa tudi za
oceno uspeśnosti, odnos do rokov ali dodeljevanje sredstev. Ce ta pravila niso zabeleźena in niso

izrecno oblikovana za clane skupine, se lahko skupina zatakne v fazi storminga in ne bo mogla
doseci optimalne uspeśnosti.
Cetrta faza je faza izvedbe. Skupine se lahko osredotocijo na dosego svojega cilja, ce so źe preśle

skozi tri źe predstavljene faze. Vendar je neoviran pretok skupinske dinamike nujen, vendar ne

zadosten pogoj za optimalno delovanje. Pomembno je tudi razumeti namen in motivacije clanov
ter negotovosti, ki bi jih lahko imeli glede clanstva v svoji skupini.

6.2

MOTIVACIJA

Za cloveka je potreba po pripadnosti temeljni motiv, saj je clovek druźbeno bitje. Clanstvo v skupini,
socialna podpora pomeni moc in vire za dosego posameznih in skupinskih ciljev. Vkljucenost v

skupino lahko poveca posameznikovo samopodobo, pa tudi mesto in uvrstitev v skupini ter status.
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Skupina pa se ukvarja predvsem s prenaśanjem obcutka sprejema, varnosti in sprejemanja. Krepi

vrednote posameznikov, stabilizira njihov sistem prepricanj in tvori nedolocen okvir.
Vendar pa clanstvo v skupini nima le prednosti. Preden se posamezniki pridruźijo skupini, morajo

v vsakem primeru razmisliti o strośkih clanstva v skupini in s tem povezanimi tveganji. Pripadati
skupini je drago. Za clanstvo v skupini ni potreben le cas in energija, ampak pogosto tudi sredstva.

Ostali clani skupine pa lahko zavrnejo osebno naloźbo. Pojavijo se lahko notranje napetosti in
nasprotovanja (zlasti kadar faza standardizacije ni pravilno zakljucena), kar vodi v zavrnitev
posameznika. Po premisleku bi moral posameznik izjaviti svoje preference glede clanstva v

skupini, torej se odlociti, ali pripada skupini.
Ceprav imajo tudi skupine nevarnosti ne le koristi celo na individual™ ravni, organizacije vecinoma
tvorijo (formalne) skupine. Posledica obstoja skupine je sinergijski ucinek, vec znanja in informacij,

vecstransko reśevanje problemov, boljśe razumevanje odlocitve in sprejemanje udeleźbe. Seveda
ustvarjanje skupin ogroźa tudi organizacijo. Prva in morda najpogostejśa je negotova odgovornost,

ki izhaja iz skupinskega dela ali odlocanja. Ce ni dolocene osebe, zadolźene za doloceno odlocitev
ali nalogo, na katero se lahko prijavite, je merjenje in ocena uspeśnosti okorna. Zato je v skupinah
z neustreznimi skupinskimi normami pojav socialne lenobe- kjer clani ocenjujejo, da je delovanje

najśibkejśega clana standard in ne źelijo opravljati vec kot on - je pogosto. To je lahko tudi znacilno

vedenje, ko se ravnovesje moci znotraj skupine premakne in prevladujoci vodja sprejme odlocitve,
pri cemer odvzame pravico do sodelovanja drugim. Skupinski pritiski pa se ne morejo pojaviti samo

v zvezi s standardi uspeśnosti, ampak tudi v zvezi s katerim koli drugim ciljem clanstva, vedenja
ali celo namena, ki si ga clani skupine pogosto prizadevajo za usklajevanje, kar je v nasprotju z
organizacijskim namenom raznolikosti.

6.3

FUNKCIJE V SKUPINI

V dobro delujoci skupini clani skupine ne opravljajo enakega dela, ampak si delijo delo skupaj s
svojimi primerjalnimi prednostmi. koncu faze standardizacije se pojavijo tudi vloge v skupini. V
literaturi so znane tri kategorije funkcij v skupini.
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Slika 6.1. Funkcije v skupini

oK

co
LU

22
O

Postavljanje ciljev
Pobuda
Zbiranje informacij
Zagotavljanje
informacij
Koordinacija
Vrednotenje

Spodbujanje
Posredovanje
Stimulacija
Normiranje
Sledenje
Premisljevanje

o
Coo

¡'n

Blokiranje
Prizadevanje za
prepoznavnost
Prevlada
Umik

W&vtirana f

Meredith Belbin (1926-) je na nekoliko drugacen nacin razvrstila skupinske vloge, jih nagovorila s
fantazijskimi oznakami in ustvarila osnovne vloge, potrebne za sestavo idealne skupine. Njena

teorija ne glede na velikost skupine kaźe, katere naloge (funkcije) so potrebne, da skupina dobro

deluje. Eden najzanimivejsih delov njene teorije je, da ni samo prepoznala ene same vodstvene
vloge, ampak je vodstvo/vodstvene naloge razdelila na vec vlog (hkrati pa je clanu skupine
omogocila, da izpolni vec vodilnih vlog). Prva taka vloga je KOORDINATOR. KOORDINATOR je v

resnici poslovodja, ki źeli uskladiti delo clanov skupine in kar najbolje izkoristiti pristojnosti clanov.
Poleg tega se PREISKOVALEC VIROV lahko obravnava tudi kot vodstvena vloga, katere naloga
je raziskovanje in zagotavljanje virov, potrebnih za delovanje skupine. Je povezava med skupino

in zunanjim svetom, zastopa interese skupine navzven. MOTIVATOR je tipicen vodja. Mocno

vpliva na druge clane v skupini, nadzoruje in delegira clane skupine.
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Belbin sistem opozarja tudi na dejstvo, da v uravnoteźeni skupini niso potrebni le voditelji, temvec
tudi sledilci. RASTLINA je odgovoren za nenehno ustvarjanje novih in inovativnih resitev. Je

kreativni clan skupine. Naloga MONITORJA/OCENJEVALCA je, da omeji ideje, ki so prevec

obseźne in neizvedljive. Njegova glavna naloga je ocenjevanje novih modelov in resitev. Je
hudicev odvetnik. V skupinah, kjer so ljudje razlicnih vlog, je vedno potreben nekdo, ki kljub
nasprotujocim si staliscem skupino ohranja skupaj in zagotavlja usklajeno delovanje. Ta oseba je

TIMSKI-IGRALEC. Njegova naloga je podpirati komunikacijo znotraj skupine in zagotavljati
zadovoljstvo clanov.
Pomembnost clanov skupine v fazi izvajanja je tudi nesporna. Izvajalec je prakticni clan v skupini.

Zahvaljujoc svoji vzdrźljivosti in trdoźivosti, samodisciplini in dobri presoji, deluje natancno in
zanesljivo. Njegova stroga inspekcija in pozornost omogocata preverjanje dela skupine in

preprecevanje napak. Odgovoren je za zakljucne korake, tako da je delo ekipe res kakovostno.
Ne glede na to, ali govorimo o idealni skupini v belbin-skem smislu ali o zdravem razumu, moramo
razlikovati med funkcionalnimi in nefunkcionalnimi skupinami. V nefunkcionalnih skupinah (slaba

uspesnost) so clani v prvi vrsti v stiku zaradi izmenjave informacij in odlocanja, da si med seboj
pomagajo bolje opravljati svoje naloge. Ni potrebe po kolektivnem delu. Njihov nastop je vsota

uspesnosti vsakega clana skupine. Nasprotno pa funkcionalne (optimalno delujoce) skupine
ustvarjajo pozitivno sinergijo kot rezultat usklajenega dela. Njihova uspesnost je vecja od vsote

uspesnosti posameznikov. Za to pa ne zadostuje aktivno sodelovanje in zavzetost vseh clanov,
pomembno pa je tudi, da se clani med seboj dopolnjujejo, da bi dosegli skupne cilje in dosegli le

svoje posamezne cilje. Clani skupine morajo stremeti k iskanju kompromisov, konstruktivnemu

obvladovanju konfliktov in sporazumnem odlocanju v primeru individualnih razlik. Vse to v odprtem
vzdusju, ki omogoca izraźanje kritike.
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KOMUNICIRANJE V ORGANIZACIJI

7.

Organizacijsko delovanje temelji na komunikaciji med organizacijskimi subjekti - organizacijskimi

nivoji, skupinami, posamezniki. Za vodjo je tudi sama komunikacija izrednega pomena, saj lahko
izvaja vodstvene funkcije (organiziranje, vodenje, nadzor), kar mu omogoci, da motivira in vpliva

na zaposlene. Zato je bistveno, da se v organizaciji zgradijo funkcionalne oblike in kanali
komunikacje. Za izgradnjo teh kanalov na eni strani so odgovorni vodje organizacije - takśni kanali

se imenujejo formalni kanali - na drugi strani pa se neformalni komunikacijski kanali pojavijo kot

posledica individualne motivacije clanov organizacije.

7.1

SMERI KOMUNICIRANJA

Komunikacija, je lahko navpicna - med organizacijskimi ravnmi - in horizontalna - med razlicnimi

organizacijskimi enotami. Medtem ko horizontalna komunikacija igra vlogo pri sinhronizaciji

posameznih dejavnosti organizacije in pri usklajevanju odvisnih nalog, vertikalna komunikacija
podpira formalno strukturo moci znotraj organizacije.

Obstajajo tri oblike vertikalne komunikacije:
1.

od zgoraj navzdol,

2.

od spodaj navzgor,

3.

dvosmerna.

Komuniciranje navzdol je klasicno vodilno orodje. Vodja - v skladu s svojimi navadami in slogom
vodenja - poucuje, obveśca ali prosi svoje podrejene, da opravijo nalogo. Kar zadeva vsebino
sporocila, tu spadajo navodila, pojasnila, povratne informacje, izobraźevalna sporocila, pa tudi

politike in navodila.

Komunikacija navzgor se zgodi, ko je vodja sposoben in pripravljen sprejemati informacije od
podrejenih in ce imajo spodnje hierarhicne ravni takśno komunikacijsko motivacijo. Za

komunikacijo navzgor je znacilno, da viśja kot potuje sporocilo, bolj so strnjene informacije; stopnja
filtriranja in koncentracija raste z organizacijskimi ravnmi. Njihova vsebina vkljucuje porocila,
predloge za razvoj ter porocanje o problemih in pritoźbah.
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Pri dvosmerni komunikacji je komunikacja navzdol in navzgor prisotna hkrati. Ceprav se drugi dve

obliki obicajno imenujeta komunikacja, je osnovna opredelitev komunikacje lahko povezana le s
takśno interakcijo. Prejemnikovo razumevanje in namen lahko stranki posijateljica jasno pove, ce
gre za povratne informacje. Namen je śe posebej pomemben za komunikacjo, saj je ne le
pośiljanje ali prejemanje informacij lahko namerno, ampak na postopek kodiranja in dekodiranja

vpliva namen ljudi, ki jih te informacije vkljucujejo.

Slika 7.1. Shema modela komunikacije
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7.2

UCINKOVITA KOMUNIKACJA

Namen komunikacje je prenos sporocila od posiljatelja do prejemnika. Sporocilo pa je lahko zelo raznoliko.

O informacijah govorimo, kadar pośiljatelj żeli prejemniku sporociti nekaj natancnega. Komunikacja se v tem
primeru preteżno prenaśa s pomenom stavkov. Ce namerava pośiljatelj sporociti svoje razpolożenje in
custva, v ospredje pride izrazna funkcija komunikacije. Ta sporocila pogosto vsebujejo klicaje in izraze żelja.

Ko żeli pośiljatelj vplivati, povabi gostitelja k ukrepanju in uporabi klicno vlogo komunikacije. V tem primeru
imajo klicni stavki glavno vlogo v komunikaciji. Namen komunikacije je lahko vzpostavljanje in vzdrżevanje

odnosov. Ce żeli komunikacija vzdrżevati in izboljśati odnos z drugo osebo, prevlada funkcija povezovanja
komunikacije. Obicajno uporabimo vpraśalnike, s katerimi oznacujemo, da komunikacija ni naś prvotni

namen, temvec sprejemanje sporocila druge stranke.
Ucinkovita komunikacija ima poleg pośiljateljeve namere śe veliko drugih pogojev. Na primer,
uporaba skupnega jezika (ali signalnega sistema) se v jeziku komunikacije ne izcrpa, ker ima

jezikovno sporazumevanje vec plasti. Pomanjkanje jezikovnih stilskih elementov in nepoznavanje

żargona sta lahko dejavnik, ki negativno vpliva na ucinkovitost komunikacije, kot ce stranke skuśajo
komunicirati z njimi v jeziku, ki jim ni dobro znan.

Jezik pa je zadosten pogoj za ucinkovito komunikacijo. Stranke za sporazumevanje morajo imeti
skupni aksiomski sistem, referencne tocke in predsodke, da se prepricajo o sporocilu druge strani.
(Ce vemo, kako vsebino komunikacije kodira pośiljatelj v referencnem sistemu, je sporocilo lażje

deśifrirati in stece nemotena komunikacija). Skupna resnicnost, to je soglasje sveta, ki ga poznata
stranki vkljuceni v komunikacijo, je tudi pomemben pogoj za pravilno komunikacijo. Informacije,
prenos znanja, kaj prejemnik ve o necem, in je povezano z njim. Ce to manjka, je postopek

komunikacije veliko daljśi, saj je treba namesto posredovanja informacij najprej vzpostaviti skupno
resnicnost s predstavitvijo situacije in njene notranje logike. Tako kot obicajna resnicnost ima tudi
kontekst pomembno vlogo v komunikaciji. Sporocilo - ne glede na namero pośiljatelja - je lahko po

komunikacijski situaciji in spremembi komunikacijskih pogojev popolnoma drugacno.

Komunikacija ni samo kanal - pośiljatelj lahko istocasno poślje nasprotujoca si sporocila. V tem
primeru je namen sporocila razjasniti namero pośiljatelja.
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7.3

OBLIKE KOMUNIKACIJE

Stranke, ki so vpletene v komunikacijo, si pogosto prizadevajo za medsebojno komuniciranje ali

pa so casovno locene, zato obstajajo razlicne oblike komunikacije, odvisno od posiljateljevega cilja
in zivljenjske situacije. Poleg pisne in ustne komunikacije lahko govorimo tudi o neverbalni
komunikaciji.

V primeru pisne komunikacije je kanal, posredniski medij klasicno papir (prej so ga nadomestili

kamniti bloki, glinene plosce, tekstil, zivalske koze in papirus, v moderni dobi pa elektronska
komunikacija ni nujno materializirana). V verbalni komunikaciji so mediji prek zraka in tehnologije
ljudem omogocili komunikacijo z ljudmi, ki niso v sobi (telefonski klici preko interneta).

Prednost pisne komunikacije je oprijemljiva, preverljiva nota, ki je obicajno bolje formulirana, bolj
logicna, lazja od besedne komunikacije, saj ima posiljatelj cas, da svoje misli, obcutke spremeni v

besede, besede postavi v stavke. Se ena pozitivna stvar je, da je sporocilo mogoce shraniti za
nedolocen cas in fizicno na voljo pozneje. Pomanjkljivost je, da je pisanje dolgotrajnejse in tezje

od verbalne komunikacije; in da je pisna komunikacija casovno nedolocena, manjkajo povratne
informacij prejemne strani, zato ni nobenega zagotovila, da bo prejemnik sporocilo pravilno
dekodiral. (Pri sodobnih oblikah informacijske komunikacije je dejanje, posiljanje in prejemanje

sporocil casovno veliko blizje, zato je mogoce klasicne pomanjkljivosti pisne komunikacije lazje

odpraviti)
Ustna komunikacija po drugi strani ponuja hitre in takojsnje povratne informacije. Kot
pomanjkljivost lahko omenite vcasih zelo hrupni komunikacijski medij (kanal), ki lahko spremeni

vsebino sporocila ali se ga posledicno tezje razume. Pri verbalni komunikaciji je sporocilo pogosto
izkrivljeno, kadar gre za vec kot enega posiljatelja koncnemu prejemniku, ali njegove prvotne oblike

ni ali pa jo je tezko desifrirati. Vendar pa je odlocilna prednost pred pisno komunikacijo, da poleg
uporabe jezikovnih znakov sporocilo lahko obogatimo tudi z neverbalnimi signali.

7.4

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

Pisanje je lastno cloveku, toda verbalna (z glasovi) in neverbalna komunikacja sta możni tudi pri
źivalih. Neverbalna komunikacja je najstarejśa oblika komunikacije. Sem spadajo izrazi obraza, ki
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izrazajo osnovna custva. Druga poudarjena skupina znakov je pridobljena s socializacijo.
Nagonski znaki so znacilni za kulturo, skupnosti, njene vrednote in simbole.
Vkljucena je tretja skupina neverbalnih signalov do zavestno naucenih konvencij, ki ga doloci in
izvaja uporabnik. Pogosto so povezane s poklicnimi podrocji in subkulturami.

Neverbalni signali prenaśajo informacje v zunanji svet custev, ki igrajo vlogo pri urejanju
druzbenih odnosov. Njegova vloga je najbolj izrazita pri prenosu tezko verbalizirane custvene

vsebine.

Obstaja veliko oblik neverbalnih signalov. Locimo vokalne, gibalne, pozicijske in znakovne
signale. Vokalni zvocni signali imajo ogromno vlogo pri obogatitvi ustne komunikacije. Ton,

zvocne znacilnosti vkljucujejo osredotocenost na jezik, intonacijo, hitrost govora, ritem in glas,
tudi z glasnostjo.
Glavne skupine kitajskih znakov so gibanje obraza, kretnje in drza (telesna aktivnost). Pri obrazu

moramo biti pozorni na tri razlicna podrocja s cimer poskuśamo doseci signalni sistem

neverbalne komunikacije. Eno je celo in obrvi, drugo oko (pogled), tretje usta in okolica. Zanimivo
je, da ceprav je v śtevilnem besednjaku nos obravnavan kot sredstvo neverbalne komunikacije,

je pomen komunikacije zanemarljiv. Premikanje obraza je v literature zapisana kot mimika.

Mimike obraza so obicajno spontane posledice ustne komunikacije. Najtezje postane zavestni /
spremenljiv neverbalni signalni sistem.

Kretnja je najbolj izpopolnjen signalni sistem kitajske komunikacije. Sem spada gibanje roke,
dlani, glave in stopala. Medtem ko so gibi glave (kimanje, majanje) jasni signali, gibanje

preostalega telesa ponavadi osvetli ali poudari sporocilo verbalne komunikacije. Poslanci
obicajno sledijo tempu govora. (Poseben krog kretenj z rokami so elementi znakovnega jezika, ki
jih lahko uporabimo kot naucen jezik za lazjo komunikacijo z govorjenim jezikom.)

Neverbalna komunikacija zajema prostor sporocanja in znakovni sistem razlicnih sporocil.
Sporocila, tako kot namere, razmiśljanja in custva vseh vpletenih v komunikacijo. Edvard Hall

(1914-2009) je razvil tudi loceno lestvico za razlago sporocila o prostorskih razdaljah. Doloci
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razdaljo zaupanja 0-45 cm, njegova osebna razdalja pa je v intervalih od 45-120 cm. Glede na
razdaljo govornikov namen ni komunikacja med dvema akterjema, temvec posredovanje
informacij med pośiljateljem in vecjo organizacjo, kot je gostitelj.

Zadnja skupina neverbalnih znakov so znaki/simboli. Sem sovpadajo znaki, povezani z naśimi
oblekami, oblacili in lasmi. Komunikacja je śe posebej raznolik nacin dodatkov, vkljucno z

nakitom, katerega jezik je bil v zgodovini precej bolj izrazit, kot je danes. Enako lahko recemo o

darilih, vkljucno s cvetjem.

7.5

CUSTVENA KOMUNIKACJA

Custva na organizacijsko vedenje vplivajo na vec nacinov. Ta ucinek ima neposredne nacine, kot

so custva, ki sproźijo razlicna vedenja in so posredna, ki vplivajo na vedenje prek mehanizmov

posredovanja, kot sta motivacija ali zaznavanje. Integrativna custva so namenjena krepitvi
medosebnih odnosov, kot so ljubezen, zvestoba, ponos. Nasprotno pa izrazita custva vodijo k

drugacnosti znotraj skupine in razpadu skupin, kot so strah, jeza, prezir. Tretja skupina custev so
skrita custva. Ceprav lahko ta custva prvotno pripadajo kateri koli od prvih dveh vrst, je njihova
glavna znacilnost ta, da se izkrivljajo zaradi samokontrole, zatiranja in skrivanja. To skupino
custev zelo pogosto ustvarijo telesne custvene manifestacije in potrebe po komunikaciji, vendar

lahko v ozadju njenega razvoja vodijo tudi do druźbenih norm.

Izraźanje custev je pomembno podrocje komunikacije za tri stvari. Jasno izraźanje custev
pomaga prejemniku (custveno) razumeti stanje pośiljatelja, kaj źeli in kaj ima drugo vedenje na

njem. Torej, biti moramo sposobni izraziti svoja custva in razpoloźenja. Vecina omenjenih ljudi ne

zna umestiti besed na ustrezen nacin in predpostavljajo zelo visoke jezikovne spretnosti, ko

nekdo uporabi svoje pesniśke podobe, da izrazi svoja custva. Eden najpreprostejśih nacinov

komuniciranja custvenih stanj je neverbalna komunikacija, ki ne more samo pravilno posredovati
osnovnih custev, temvec vam s śirokim naborom orodij lahko daje tudi kompleksna in napeta

custva, tudi brez pomoci besed.

Custvena inteligenca je tesno povezana s tem, kako smo sposobni oblikovati svoje źelje,

pricakovanja in besede. Socializiranje je zelo pomemben sestavni del, da se medsebojno

spoznavamo, kaj źeli druga stran in kako doseci zadovoljstvo ali motivacijo. Ker pa je
komunikacija
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zelja se bolj zapletena kot custvena stanja, so vodje v zelo tezkem polozaju, ko zelijo povecati
zavezanost ali zadovoljstvo zaposlenih, ker nimajo informacij o zeljah.

Podrocje custvene komunikacije vkljucuje reakcijski obcutek - zahvaljujoc negativnim obcutkom -

custev. Ta se od prejsnjega razlikuje po tem, da gostitelju ponuja povratne informacije o svojem

vedenju, vplivu in situaciji. Vendar to ne pocne na kognitivni ravni, ampak kaze na vtis, ki so ga
pustili psiholoski in custveni dogodki. Ta oblika custvene komunikacije je lahko za vodje izjemnega

pomena, saj je custvena povratna informacija dobro izhodisce za izbiro ustreznega stila vodenja,
ustvarjanje delovnih skupin, sistemov nagrajevanja in spodbud.
Custvena komunikacija zaseda pomembno mesto pri razumevanju procesov na delovnem mestu.
Predvsem zato, ker custvene manifestacije ne odrazajo samo custev, zelja in razpolozenja clanov

organizacije, temvec tudi vplivne. Opazovanje custev drugih (do dolocene mere) povzroci custveno
stanje pri gledalcu, ker se custvene manifestacije drugih samodejno odrazajo in niso avtomatsko

kopirane z manjso intenzivnostjo. To ponovljeno custveno izrazanje lahko s postopkom povratnih
informacij vpliva tudi na posiljatelja in na celotno komunikacijsko situacijo. Zaradi tega imajo
stevilne organizacije izrecna ali implicitna pravila dopustnih in nesprejemljivih custvenih

manifestacij. Smernice organizacij delajo mite in zgodbe, s katerimi lahko zaposlene spustijo v

pricakovane custvene manifestacije.
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7.6

CUSTVENO DELO

Medtem ko na vpliv custev na delovanje telesa (fizioloske in fiziognomske ucinke) ne moremo

vplivati ali vplivamo redko, je uravnavanje custev, ki se prenaśajo z drźo, izrazom obraza, kretnjami
ali tonom, osnova naśe druźbene eksistence. Clani organizacije pogosto poskuśajo oblikovati

svojo custveno komunikacijo v skladu z organizacijskimi pricakovanji, prikriti svoja resnicna custva
ali jih preprosto zamisliti. Ta postopek psihicne pretvorbe literatura obravnava kot custveno delo.

Custveno delo je takrat, ko posameznik spreminja svoja custva iz samoodlocbe, lastnega interesa
in zato ne prejme financnega nadomestila. Njegova dejanja pa lahko sledimo v samo-ponovljivem
vedenju v takih primerih, saj je sprememba custev obicajno cilj skladnosti z druźbenimi normami,

zato zrelost postane socialno skladna. Posebnost custvenega dela je, da spada v zasebno sfero
osebe. Ceprav je na delovnem mestu delo, se custvena manifestacija odloca neodvisno, ne glede

na organizacijsko ureditev.

Za velik del osebja pa custveno delo prostovoljca ni dovolj. Njihovo vsakodnevno delo vkljucuje

sporocanje dolocenih custev in custvenih reakcij. Custvena manifestacija zaposlenih sploh ni
privatna zadeva, ampak revizor, ki ga nadzira delodajalec. To śe posebej velja za storitveni sektor,
kjer je sestavni del dela stalna komunikacija z drugimi. Vse je javno in je del druźbenega konstrukta,

ki ga ustvari stranka.

Custva, ki jih zaposleni cutijo ali jih ustvarijo, na delovnem mestu, da zadovoljijo zahteve svojega
dela, kot da bi jih literatura zaznala kot custveno delo. V tem smislu custveno delo spada v uradno
sfero organizacije. Posamezniki so podvrźeni organizacijskim pricakovanjem. Organizacija

nagrajuje custvene manifestacije v skladu s svojimi izrecnimi ali implicitnimi pravili v obliki plac ali
drugega kompenzacijskega nadomestila. Z vidika posameznika in stopnje opravljenega dela lahko

locimo tri oblike custvenega dela: Iskreno, povrśno in globoko custveno delo.

V nasprotju s custvenim delom, kjer je disonanca med pricakovanim in dejanskim custvenim

stanjem nepogreśljiva, lahko iskreno custveno delo ustvari tudi dejstvo, da je spontana custvena
reakcija osebe na doloceno situacijo v skladu s custvenimi potrebami telesa . Ceprav v takih
primerih ni zavestnega truda ali pravega dela, je nadomestilo za pravo uspeśnost zaposlenega.

Prednost iskrenega custvenega dela je, da zaposleni izpolni pricakovanja, ne da bi se zavedal
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truda, s cimer se izogne utrujenosti in negativnim psiholośkim posledicam, medtem ko so

organizacijski rezultati usklajeni s prizadevanji.

Ker je organizacija sposobna samo nadzorovati komunikativna custva custveno izmerjene
dimenzije custev, se implicitna ali eksplicitna pravila obicajno nanaśajo na custveno komunikacijo.

Ce ta pravila ustrezajo spremembi neverbalne komunikacje (izraz obraza, ton, glas, kretnje), torej

custvene manifestacije ne sovpadajo s trenutnimi custvi, opravljajo povrśinsko custveno delo. Ta
oblika custvenega dela pogosto privede do obcutka lenobe med zaposlenimi in lahko negativno

vpliva na uspeśnost in zadovoljstvo z delom.
Medtem ko organizacijske custvene norme urejajo le custvene manifestacije in komunikacijo, bo

morda treba spremeniti custva zaradi verodostojnosti. To vecinoma poteka s pomocjo kognitivnih
procesov. Ljudje z dobro prakso lahko reproducirajo ustrezna custva ne glede na dejavnike, ki jih
sproźijo. V takśnih primerih so negativni psiholośki in somatski ucinki na posameznika veliko bolj

zmerni kot v primeru povrśinskega custvenega dela.
Organizacijski standardi, ki urejajo custveno delo, vkljucujejo socialne, organizacijske in poklicne
standarde, saj so organizacijsko vgrajeni sistemi.

Druźbene norme stranke se pogosto prenaśajo na organizacijo in zaposlene; ugotovite, kakśna

je dobra storitev in kaj mora delavec storiti. Dolocajo vlogo, ki jo podjetja prenaśajo le na svoje

zaposlene. S tega vidika custveno delo ni organizacija, je posebna kultura in normativni sistem in
organizacije ne morejo oz. teźko vplivajo nanj.
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UPRAVLJANJE SPREMEMB

8.

Krizni pristop organiziranja in, kot tudi potreba po situacijski ustreznosti teorije vodenja, soglasno
opozarja na potrebo, da se organizacije prilagajajo svetu okoli njih. Za preźivetje se morajo
spremeniti, da preźivijo. Prilagoditev je na dolgi rok potrebna za vse uspeśne organizacije,

vendar je nacin izvedbe spremembe źe bil dolocen.

Spremembe potekajo v treh fazah; reaktivni, preaktivni in proaktivni. Medtem ko so organizacije,
ki uporabljajo reaktivne strategije, podvrźene okoljskim spremembam, preaktivni organizmi
poskuśajo napovedovati trende okoljskih sprememb in po njihovem znanju svojo prihodnjo

proizvodnjo oblikujejo tako, da najbolje ustrezajo njihovim okoljskim razmeram. Proaktivne
organizacije same poskuśajo vplivati / usmerjati okoljske dejavnike in spodbujati spremembe
dejavnikov, ki dolocajo organizacijske procese.

8.1

ANALIZA ORGANIZACIJSKEGA OKOLJA

Da bi imeli upravljavci optimalne dolgorocne, strateśke odlocitve, da bi organizacije lahko vplivale

na ustrezne okoljske elemente ali prepoznale trende, potrebne za predhodne organizacijske

spremembe, je treba temeljito preuciti okolje organizacije. Brez temeljitega raziskovanja zunanjih
(predstavljenih v tem poglavju) in notranjih organizacijskih dejavnikov (podrobneje opisanih v

poglavjih 5, 6, 7) ni mogoce sprejeti strateśkih odlocitev.
Organizacijsko okolje je razclenjeno na makro in mikro okolje, kot je opisano v prvem poglavju.

Velika vecina organizacij ne nadzoruje makro okolja in vecinoma lahko vpliva le na mikro okolje.
Poznavanje okoljskih segmentov in procesov je kljucnega pomena za dolgorocno nacrtovanje.

Makro okolje organizacije lahko pregledamo s pomocjo analize PEST, v kateri upośtevamo in

strukturiramo dolgorocne okoljske trende, ki vplivajo na podjetja, s cimer omogocimo zajem glavnih

72

vni management logiste

okoljskih dejavnikov, ki lahko vplivajo na strateśke odlocitve. PEST sam je kratica, ki vsebuje

naslednje sfere:
•

politicno - politicno

Glavni poudarek preucevanja politicnih dejavnikov je nacionalna zakonodaja in delovanje
parlamenta, predvidljivost ekonomske politike, vsebina davcne politike, spremembe zakonov

konkurence, zakoni, ki urejajo naloźbe tujcev, okoljski zakoni, vladne politicne smernice, predpisi

delovnega prava in drugi korporativni dejavniki vplivajo na źivljenje neposredno ali prek
posrednikov, ki vplivajo na njihove trge.

•

ekonomsko - ekonomicno

V primeru gospodarskih dejavnikov je treba upośtevati temeljne gospodarske kazalnike in

znacilnosti: BDP, gospodarska rast ali recesija, stopnja inflacije, razvoj cenovnih razredov,

obrestna mera in znacilnosti financnih trgov , trendi naloźb in akumulacije, stopnje zaposlenosti,
trendi zaposlovanja in brezposelnosti. Raven razvitosti infrastrukture in obseg vlaganja.

•

socialno - druźbeno - kulturni

Druźbeno-kulturni dejavniki vkljucujejo vse dejavnike, ki so povezani z zaposlenimi ali potrośniki
ali so lahko povezani z osnovnimi in podpornimi procesi, izdelki in storitvami organizacije. Na

primer ustrezni demografski trendi ali znacilnosti druźbe in nacionalne kulture.
•

Tehnolośko - tehnologija

Tehnolośki dejavniki vkljucujejo znacilnosti tehnolośke infrastrukture in

lahko vkljucujejo

spremenljivke za splośne trende raziskav in razvoja, kot so pogostost pojavljanja novih znanstvenih
rezultatov in hitrost njihove uporabe.

Na źivljenje in delovanje organizacij ne vpliva samo okolje na makro nivoju, temvec vpliva na
industrijo ali mikro okolje, ki je pomembno za njihove izdelke, med katerimi je najbolj sprejet pet-

delni model Michaela Porterja (1947-).
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Slika 8.1. Porterjev model
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Model oceni akterje ustreznega trźnega okolja tako z vidika vhodno-proizvodnih procesov kot tudi
preuci trźno pogajalsko moc dobaviteljev in kupcev ali njihov realni poloźaj moci (narekuje ali sledi)

glede na revidirano organizacijo. Posebna pozornost je namenjena naravi vhodno / izhodnih trgov
(monopol / oligopol / popolna konkurenca) in posledicni bilanci moci.
Vendar model ne analizira samo mikro okolja organizacije, ampak tudi ocenjuje trenutno trźno

konkurenco s preucevanjem konkurentov. Tako kot kupci in dobavitelji je tudi preiskava moci v
srediścu preiskave. Vendar model ne źeli samo analizirati potencíale, temvec tudi potencialne

scenarije v prihodnosti, saj so organizacije veliko boljśa alternativa kot reakcijska sprememba -

ucinkovitejśi postopek - pro-aktivna, organizacijska sprememba, ki je pred spremembami v okolju.

Raziskovanje morebitnih novih udeleźencev, omejevanje trźne konkurence in temeljita trźna
analiza nadomestnih izdelkov omogocajo poslovnim odlocevalcem, da razmiśljajo o strateśkem

casovnem razporedu izdelkov za portfolio izdelkov ali storitev organizacije.
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8.2

STRATEGIJE UPRAVLJANJA S SPREMEMBAMI

Ko se vodje podjetij zavedajo ustreznega okolja organizacije in poznajo notranje procese in
sisteme, se lahko odlocijo, ali organizacija potrebuje korenito preobrazbo ali je dovolj nenehno,
postopno obnavljanje in prilagajanja.

Menimo, da so potrebne korenite spremembe, ki vplivajo na vse ali śtevilne bistvene znacilnosti
organizacije, kot so procesi, tehnologija, rezultati, struktura, kultura, odnosi moci, vedenje.

Potrebne so korenite spremembe pri spodbujanju zunanje prilagoditve organizacije in / ali

ustvarjanju novih konfiguracijskih struktur in procesov organizacijskega podsistema. Radikalne
spremembe so na splośno hitre, vkljucujejo celotno organizacijo, vsako hierarhicno raven in

vkljucujejo velike spremembe v znacilnostih organizacije.
Da bi bile tako radikalne spremembe uspeśne, je potreben natancen akcijski nacrt, po katerem se

najviśje vodstvo - ob razmeroma majhnih spremembah na niźjih ravneh - hitro spremeni. Prednost
radikalnih sprememb je, da se organizacijski procesi popolnoma prenovijo, inercijski sistemi pa ne
postanejo ovira za ucinkovitost. Pomanjkljivost je, da so tisti, ki redko sodelujejo pri nacrtovanju in
odlocanju, le redko dolźni spremeniti cilj prav zaradi hitre izvedbe. V primeru korenitih sprememb

je zelo pomembno, da tisti, ki jih to zadeva, velikokrat ne poznajo ciljnega stanja. Zato clani

organizacije ustvarijo veliko mero organizacijskega odpora iz strahu pred neznanim.
Vecina ljudi je negotova, poskuśa ohraniti status quo, tudi ce je to manj optimalno. V ozadju strahu
je mogoce crpati tako psiholośke kot materialne razloge. Spremembe, zlasti korenite spremembe,

vecinoma vplivajo na materialne interese, vplivajo na sistem pooblastil in sheme dodeljevanja virov,
tako da se lahko vec ljudi sooci s strahom pred izgubo financne in źivljenjske varnosti. To je lahko
povezano tudi s tesnobo, ki izhaja iz dejstva, da izpolnjevanje naśih novih (neznanih) zahtev śe ni

varno, zato ni zagotovljeno, da bosta naśa uspeśnost in dohodek ostala nespremenjena ali se celo
pozitivno spremenila. Ce sprememba vkljucuje reorganizacijo ali ogroźa obstoj dolocene

organizacijske enote, bodo strahovi tistih, ki jih spremembe zadevajo postali bolj ocitni.
Psiholośki vzroki odpornosti proti spremembam vkljucujejo nezaupanje, dogmatizem, preizkuśanje
tistih na poloźajih moci in zaznavne filtre, kar lahko povzroci, zniźanje nivojev ali podcenjevanje

sprememb zaradi pomembnosti ali nujnosti sprememb in ustreznosti odlocanja vodje. To vkljucuje
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tudi pojav selektivnega dojemanja, ce upostevamo pravilnost lastnega vedenja kot standarda in

zavracamo vsak postopek ali dejavnost, ki bi lahko izpodbijala njegovo standardizacijo.

Kot analogija vodenju z dogovorjenimi cilji doseźkov obstaja alternativna strategija upravljanja
sprememb, ki si prizadeva zmanjsati strah, ki ga povzroca vpletenost prizadetih z upostevanjem

njihovega mnenja namesto neprestanega upora. Za tako postopne (pocasne) spremembe ni vse

vnaprej nacrtovano, odlocilno. Pobudnik sprememb vkljucuje veliko ljudi v proces sprememb tako
pri nacrtovanju kot pri odlocanju - s tem se poveca zavzetost in zmanjsa odpor do sprememb.
Postopna sprememba je se posebej primerna za povecanje ucinkovitosti organizacijskih procesov,

optimizacijo sistemov in struktur.
V primeru postopnih sprememb se naenkrat spremeni le nekaj pomembnih organizacijskih

znacilnosti, obseg sprememb in obseg prizadetih oddelkov pa sta tudi bolj omejena kot v primeru
korenitih sprememb. V skladu s tem se taksna sprememba (ali pobuda) ne more zaceti le z
najvisjega vodstvenega nivoja. V takih primerih je sprememba sorazmerno pocasna, korak za

korakom, zato je rezultat manj spektakularen, kar je po eni strani lahko problem merjenja
uspesnosti, strah pred neznanim pa je manj ociten v procesnih organizacijskih clenih.
Postopna sprememba omogoca tudi zmanjsanje izkrivljanja odkrivanja napak. Tisti, ki jih je

sprememba prizadela, se ne pocutijo kot zunanji sodelavci, zato se disonanca med podobami
potrebe in rezultatom spremembe vodje in podrejenih lahko zmanjsa. Odpor do sprememb od zdaj

ne temelji na osebni inerciji, temvec na objektivni razliki v mnenju. To se lahko zgodi, ko se clani

organizacijske ravni / enote (niso), na katere vpliva sprememba, zdijo v spremembi omejeni in bi
se radi enotno prijavili za vse organizacijske enote.
Ne glede na to, ali gre za radikalne ali postopne, organizacijske spremembe obicajno vkljucujejo

zavestne in nadzorovane spremembe. Vodja sprememb se bodo odlocili o neskladju med
trenutnim in zaźelenim ciljnim statusom glede na potrebo po spremembah, osredotocenost in

hitrost spremembe. Pri tej odlocitvi lahko pomaga matrika za ocenjevanje organizacijskih
problemov, ki jo je razvil Dwight D. Eisenhower (1890-1969). Kriticne naloge - ravno zato, ker niso

samo pomembne, ampak so tudi nujne - zahtevajo takojsnje posredovanje. Ce obseg teźave to

upravicuje, morajo vodje organizacij zaceti korenite organizacijske spremembe. Vendar pa lahko

v primeru nujnih, a pomembnih vprasanj oblikujete postopek sprememb z zainteresiranimi stranmi.
V takih primerih lahko vodje izberejo uporabo radikalne ali postopne strategije upravljanja
sprememb.
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Slika 8.2. Eisenhowerjeva matrika

POMEMBNO

NI POMEMBNO

NUJNO

Kriticne tezave

Prekinitve

NI NUJNO

Tezave, ki zahtevajo zavestno
nacrtovanje

Vsakodnevna opravila

Nujne tezave, ki ovirajo vsakodnevno delo, so ponavadi manj pomembne, odlocitve vodstva so
redke, vendar je upravljanje njihovega tekocega poslovanja nujno. Zaradi tega je najbolje, dase
cim prej delegira resevanje taksnih tezav. Zainteresirane strani se lahko lazje odlocijo, ali je tezava

kronicna ali akutna, in zato zahtevajo spremembo na ravni sistema (v tem primeru mora izbrati

strategijo upravljanja sprememb) ali se lahko ukvarjajo z enkratnimi in/ali programiranimi
odlocitvami (v tem primeru in izvrsevanja naloge).
Vsakodnevno delo vkljucuje tudi nesteto manj pomembnih in manj nujnih situacij in tezav, ki ne

zahtevajo upravljanja sprememb na ravni sistema. Ce je stevilo dnevnih tezav na dolocenem

delovnem mestu vztrajno veliko, je zazeleno preuciti delovne odgovornosti in pristojnosti osebe, ki
to delo opravlja.

8.3

SPREMEMBA TAKTIK VODENJA

Raziskovanje okoljskih in korporativnih znacilnosti, ki kazejo na potrebo po spremembah, pogosto
doloca potrebno strategijo upravljanja sprememb. Kljub temu imajo vodje se vedno moznost, da

se odlocijo za uporabljene taktike upravljanja sprememb. Odvisno od tega, zakaj in koliko odpora
lahko pricakujemo od organizacijskih clanov, za katere se pricakuje, da bodo to storili ali katerih

zmaga je bistvena za spremembo, ima lahko vodja sprememb razlicne polozaje. Poleg moci
deleznika so pri izbiri taktike upravljanja sprememb odlocilne tudi osebne lastnosti vodje in njegov

slog vodenja. Paul Nutt (1939-) meni, da lahko voditelji izbirajo med stirimi vrstami taktike
upravljanja sprememb. Za radikalne spremembe so najbolj primerne prisilne in intervencijske
taktike, v primeru postopnih sprememb pa so lahko ucinkovite taktike, ki temeljijo na

participativnem in strokovnem prepricevanju.
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V primeru prepricljivih taktik vodja doseźe nacrt, ki ga je pripravil s pomocjo moci. Vodja odloca o

smeri in vsebini spremembe pri eni osebi, nato pa vkljucenim osebam sporoci takticni nacrt in

pricakovani nacin delovanja in vedenja. Vodja ne źeli prostovoljno vkljuciti zainteresiranih strani;
daje ukaze in uboga. Taktika je najucinkovitejśa za avtoritarne voditeljske osebnosti ali v primerih,

ko je zrelost zaposlenih nizka.
V taktiki intervencije je vodja oseba, ki je pobudnik, vodja in gonilec sprememb, ki potek sprememb
usklajuje z neposrednimi upravljavskimi intervencijami. Osebna vkljucenost v proces je zelo velika

- oblikuje, organizira, uresnicuje, preverja in popravlja. Takśna taktika je primerna za centricne
vodje, saj jasno vidijo organizacijske procese in njihove probleme. (Povezava s clani organizacije

ni osrednje podrocje med spremembami).
Idealen je za vodje, ki raje sprejemajo odlocitve v skupini, da spremenijo taktiko sodelovanja. V

takih primerih vodja poda le glavno usmeritev dejavnosti in omejitve, ki jih je treba upośtevati, idejo
pa prepusti in uskladi spremembe do izvrśitve. Dobro oblikovana skupina za upravljanje odlocanja
in sprememb, o katerih smo źe razpravljali, ima lahko koristi od śirśega sprejemanja sprememb

poleg koristi sinergij in vecih perspektiv.
Organizacijske spremembe bodo morda zahtevale vkljucitev zunanjih strokovnjakov, saj mocna

organizacijska kultura in organizacijska inertnost ovirata nastanek “out of the box” reśitev, ki

zavirajo nove inovativne rutine. Naloga zunanjih strokovnjakov - razen razvojnega nacrta
sprememb - je prepricati vodjo in ustrezne v pravilnost njihove strategije sprememb, kar podpirajo
s strokovnimi argumenti.

8.4

PROCES UPRAVLJANJA SPREMEMB

V idealnem primeru je sprememba zacetno in koncno stanje, med tema dvema pa je razdelek, za
katerega je znacilen dinamicen razvoj organizacijske moci. Zaradi tega je bil postopek spremembe

Kurt Lewin (1890-1947) z uporabo grafa force-field. V zacetnem stanju je telo zamrznjeno, procesi

so togi, nespremenjeni. To stanje je treba teoreticno spremeniti (postopno spreminjanje), - ali v

primeru korenitih sprememb bi bila simbolika nesrece bolj primerna - da bi se spremembe lahko
zgodile. Voda se nenehno spreminja in organizacija se mora obnaśati kot voda, ki se spreminja.
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Za odmrzovanje je treba cim śirśa razSiritev informacij, ki omogocajo razumevanje razmer, tako da
lahko spremembe postanejo izvedljive ali celo potrebne za cim vec deleźnikov.

Tretja faza sprememb je obdobje stabilnosti, ko ustreznim organizacijskim spremembam sledijo
nova organizacijska pravila, strukturni elementi (delitev dela, delitev oblasti)

Slika 8.3. Force-field model of change

Ko je organizacija v stanju pocitka, so gonilne sile sprememb in sile zadrźevanja proti
spremembam v ravnovesju. Da bi se sprememba zacela, morajo gonilne sile in zadrźevalne sile

kazati na spremembe. Zgornja slika je, tako kot vsi modeli, shematicna, ker predstavlja
organizacijske sile v samo dveh dimenzijah. Organizacijski procesi pa tvorijo dimensional force
field, v katerem je vsak subjekt - posameznik, skupina, organizacijska enota - drugacen.

Spremembe v takśnih situacijah se lahko oblikujejo le v dvodimenzionalnem razmerju z dolocenim
strateśkim ciljem, glede na dolocen cilj.

V idealnem primeru pa se postopek ne konca s fazo ponovne zamrznitve. Vodje organizacije bi
morali zavestno preuciti, ali je sprememba omogocila, da je organizacija dosegla status, kot je bil
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predhodno dolocen, in ali okoljske in organizacijske spremembe śe niso dolocile idealnega stanja,
ki ga je treba doseci. Potrebe po spremembah - zlasti v burnih gospodarskih in tehnolośkih

spremembah 21. stoletja - morajo biti nenehna znacilnost organizacij, da lahko organizacija doseźe
svoj cilj - samooskrbo in sluźi interesom lastnika in kupca.
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Vsebina poslovnega nacrta

1.

1

Mission statement and/or vision statement so the organization/its leaders can articulate what

they are trying to create;
2. Description of the organisation and its products or services;
3. Description of how the product or service is different from others on the market;
4. Market analysis that discusses the market one is on, or is about to enter, competitors, and what

type of market share one believes to be able to secure;
5. Description of the management team, including the experience of key team members and

previous successes;
6. How one plans to market the product or service;
7. Analysis of the organisation’s strengths, weaknesses, opportunities, and threat, which shows

that plans presented are realistic and have considered opportunities and challenges;
8. Cash flow statement that shows that you understand what the organisation’s needs are now
and will be in the future (a cash flow statement also can help to consider how cash flow could

impact growth);
9. Revenue projections;
10. Summary/conclusion that wraps everything together (this could be replaced by an executive

summary at the beginning of the plan).

1

As recommended by Hull (2013)
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DEL B - Poslovna nacela
Jan Vlachy
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1. VLOGA IN NAĆELA
FINANĆNEGA UPRAVLJANJA
Eden od nacinov opisovanja vloge menedźerjev v podjetjih je razvrstitev njihovih dejavnosti v

naslednje kategorije:
•

Strateśko upravljanje. To vkljucuje razvoj ciljev podjetja in

razvoj strategije, tj.

Dolgorocnega nacrta za dosego teh ciljev. Obicajno strateśko upravljanje vkljucuje
odlocitve, katerih vpliv presega enoletno obdobje.

•

Upravljanje poslovanja. To vkljucuje uporabo vsakodnevnega nadzora nad razlicnimi

poslovnimi funkcijami, da se zagotovi, da gre vse po nacrtu, in pripravi korektivne ukrepe,

ce jih ni.

•

Upravljanje s tveganji. Mnogo razlicnih tveganj, s katerimi se podjetje spopada, je treba

prepoznati in pravilno upravljati.
Te dejavnosti upravljanja niso popolnoma locene in razlocne. Na primer vodje morajo skrbno
oceniti moźna tveganja in njihov vpliv na poslovanje.

Funkcija financiranja igra temeljno vlogo na vsakem od treh podrocij. Financno poslovodenje

vkljucuje naslednje naloge:
•

financno nacrtovanje To omogoca managerjem, da ocenijo potencialni vpliv strateśkih
odlocitev na prihodnjo financno uspeśnost in zdravje podjetja.

•

Naloźbene odlocitve. Te se nanaśajo na optimalno razporeditev razpoloźljivih sredstev na

nacin, ki ustvarja prihodnji dohodek.

•

Odlocitve o financiranju. Te se nanaśajo na optimalno pridobitev sredstev, potrebnih za

financiranje dejavnosti podjetja.
•

financni nadzor. To vkljucuje porocanje o financnih informacijah, ki pomaga spremljati

uspeśnost in odkriti, kdaj so potrebni korektivni ukrepi.
•

druge dejavnosti, kot so poslovanje na kapitalskih trgih, devizne transakcije in organizacija
placil.

Obstajajo śtevilne povezave med financno funkcijo in nalogami drugih managerjev. Na primer,
splośne strategije podjetij vedno upośtevajo financne nacrte, ki pa obicajno izhajajo iz napovedi

prodaje ustreznih oddelkov. Znotraj financ obstaja tudi razlikovanje med strateskim (dolgorocnim)
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financnim poslovodenjem in operativnim (kratkorocnim) financnim poslovodenjem, od katerih

vsako tesno vkljucuje upravljanje s financnim tveganjem.

1.1

STRATESKO FINANĆNO UPRAVLJANJE

Primarni cilj podjetja se na splośno razume kot maksimiranje financnih sredstev delnicarjev. To je

glavni razlog za edinstveno vlogo financnega poslovodenja. Ukvarja se namrec s kolicinsko
opredelitvijo bogastva, to je vrednotenjem, ki upraviteljem omogoca, da dolocijo ustrezne strategije
za dosego tega kljucnega cilja2.
Pomembno je upośtevati, da je maksimiranje bogastva drugacno merilo od maksimiranja
dobicka iz vec razlogov:

•

pomanjkanje objektivnosti. Na kakrśen koli ukrep dobicka mocno vplivajo posebne
racunovodske usmeritve podjetja, kot so tiste, ki se nanaśajo na amortizacijo, zaloge in
slabe terjatve.

•

Casovno obdobje. Nejasno je, v katerem obdobju je treba povecati dobicek, na primer

kratkorocni dobicek se lahko poveca na racun dolgorocnega dobicka.

•

Tveganje. Cilj maksimiranja dobicka ne upośteva tveganj, kar pa vpliva na splośno
bogastvo, saj delnicarji tvegajo.

•

Priloźnostni strośki. Menedźerji lahko povecajo dobicek svojih podjetij z vloźitvijo tekocih

dobickov, ne da bi upośtevali, da bi lahko delnicarji dosegli vecje donose z naloźbami
sredstev v poslovanje s podobnim tveganjem.

Naceloma obstajata dva nacina merjenja bogastva delnicarjev3. Najbolj enostavno je preuciti
ceno, po kateri je mogoce delnice dejansko kupiti ali prodati. Ceprav je privlacno zaradi svoje

preprostosti in natancnosti, se spopada z dvema glavnima ovirama:
•

Razpoloźljivost cen. Stevilna podjetja in zagotovo njihove poslovne enote nimajo svojih

delnic, s katerimi se trguje na borzi ali bi jih bilo mogoce hitro kotirati na borzi.

2

Tirole (2006, pp. 15-64).

3

Damodaran (2015, pp. 10-14).
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•

Napovedi cen Tudi ko je znana pretekla in trenutna cena delnic, ki omogoca merjenje
pretekle uspeśnosti, je śe vedno teźko napovedati prihodnje cene delnic, ki bi pomagale
oceniti ucinke trenutnih ukrepov upravljanja.

V skladu s tem se naloźbeno premoźenje obicajno doloci z uporabo notranjega vrednotenja, ki

zato vkljucuje temeljno kvantitativno metodo, ki se uporablja pri financnem poslovanju. Za razliko
od dobicka, ki je racunovodski ukrep, ki temelji na pretekli uspeśnosti, je lastno vrednotenje v
prihodnosti, ki izhaja iz napovedi razpolozljivih denarnih tokov v casu, ob upostevanju

njihovega tveganja.

1.2 OPERATING FINANCIAL MANAGEMENT

V nasprotju s strateśkim financnim managementom se poslovni financni management ukvarja z

odlocitvami in transakcjami, ki imajo skoraj neposredni vpliv, obicajno v tekocem letu. Z vidika
celotnega poslovanja podjetja obicajno vkljucujejo trgovanje in proizvodnjo ter denarna sredstva in
stanja na racunih, potrebnih za poravnavo poslovanja, in razlicne vrste financiranja, potrebnih za

financiranje poslovanja. Imenuje se working capital.
Medtem ko se upravljanje obratnega kapitala na splośno osredotoca na ucinkovitost, tj. Zmanjśanje
strośkov obratnega kapitala, potrebnega za poslovanje, je poseben pomislek pri poslovanju

financnega managementa in likvidnost podjetja. To izraza sposobnost podjetja, da izpolni vse svoje
denarne obveznosti.

Ceprav se strateśki financni management ukvarja z maksimizacijo bogastva kot najpomembnejśim

ciljem, lahko trdimo, da je potencialno pomanjkanje likvidnosti najvecje tveganje, s katerim se lahko
podjetje sooci, saj vodi neposredno v bankrot. To poudarja nujno potrebo po strokovnem znanju v
poslovanju s financnim managementom, pri cemer se osredotoca predvsem na razpolozljivost
denarnih sredstev in kratkorocnim financiranjem.

Kljub temu je sposobnost podjetja, da dostopa do dodatnih sredstev ali sprejme korektivne ukrepe,

povezane z likvidnostjo, pogosto odvisna od njegovega polozaja, dolocenega s preteklimi
strateśkimi odlocitvami, na primer z zbiranjem dolgorocnega kapitala ali dolocitvijo njegove
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strukturę. V skladu s tem ga je treba upośtevati v procesu financnega nacrtovanja, ki tako

postane proces, ki povezuje perspektive strateśkega in operativnega financnega managementa.

2. RACUNOVODSKI IZKAZI,
DENARNI TOKOVI
Racunovodski izkazi so standardni nacin financnega nadzora. Izkazi porocajo o financnih

informacijah, ki pomagajo spremljati uspeśnost in odkriti, kdaj so potrebni korektivni ukrepi.

Uporabljajo jih vodstva podjetij, vlagatelji, vkljucno z delnicarji, bankami in drugimi posojilodajalci,
pa tudi druge zainteresirane strani, kot so davcni organi ali glavni trgovinski partnerji.
Po definiciji so racunovodski izkazi pokazatelji za nazaj, zato so manj primerni kot vir za
vrednotenje ali za sprejemanje strateśkih odlocitev. Kljub potrebnim prilagoditvam se pogosto
uporabljajo za pripravo financnih nacrtov in napovedi.

2.1

STRUKTURA RACUNOVODSKIH IZKAZOV

Velika vecina podjetij po vsem svetu uporablja racunovodstvo z dvojnimi vnosi, ki zdruźuje
financne informacije v niz dveh osnovnih izkazov, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Ceprav
se v razlicnih drźavah in za razlicne namene uporabljajo razlicni racunovodski standardi4, je
mogoce temeljne znacilnosti izkazov opisati na naslednji nacin.
V bilanci stanja je prikazan financni poloźaj podjetja na dolocen datum. Ima dve strani:

premoźenje na levi strani in financiranje, ki ima dva dela, obveznosti in lastniśki kapital na desni
strani. Sredstva in obveznosti so obicajno razvrścena po vrstnem redu likvidnosti, ki se śtejejo za

tekoce, tj. pretvorljive v denar v roku enega leta. Kratkorocna sredstva in obveznosti, ki se
uporabljajo za poslovanje podjetja, skupaj, se imenujejo obratna sredstva. V kombinaciji z

4

Podrobno konceptualno primerjavo podaja Popatia (2017).
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dolgorocnimi sredstvi za poslovanje, ki so oznacena kot osnovna sredstva, predstavljajo poslovni
operativni kapital podjetja.
Razlika med vrednostjo sredstev in obveznosti po definiciji je kapital podjetja (ali neto vrednost ali

knjigovodska vrednost), sestavljen iz vplacanega kapitała in ohranjenega dobicka.

Kapital = Sredstva - Obveznosti

(2-1)

Slika 2.1. Bilanca stanja (na dan 31. decembra v mio EUR)
2017

201
6

Obveznosti za placilo

23

15

65

Accrued expenses

78

62

163

138

Kratkorocni dolg

46

33

Zaloge

134

119

Dolgorocni dolg

90

88

Neto naprave in oprema

184

167

Kapital

323

303

Bilancna vsota

560

501

Skupne obveznosti in

560

501

2017

2016

Denarna sredstva in

10

12

Kratkorocne naloźbe

69

Terjatve do kupcev

Vir: Emery, Finnerty, Stowe (207, str. 46), spremenjeno.

Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke in odhodke podjetja v dolocenem obdobju. Nakazuje,

kako se prihodki od prodaje izdelkov in storitev pretvorijo v cisti dohodek. Obicajno zavzema vec

korakov, najprej odśtejemo stroske prodanega blaga, tj. Neposredne strośke prodaje, in PSA
(prodajne, splośne in administrativne strośke), tj. Posredne reźijske strośke, cemur sledij
amortizacija.
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Slika 2.2. Izkaz poslovnega izida (za leto 2018, mio €)
Prodaja

547

Cost of goods solid

-286

Prodaja, splosni in administrativni stroski

-186

Amortizacija

-23

Dobicek pred obrestmi in davki

52

Odhodki za obresti

-8

Cisti dobicek pred davki

44

Davek na prihodek

-11

Cisti prihodki

33

Vir: Emery, Finnerty, Stowe (207, str. 47), spremenjeno.

Ko podjetja svoje finanćne podatke objavijo v obliki letnega poroćila, morajo obićajno vkljućiti

dodatne informacje, na primer izkaz sprememb kapitała in mnoźico pojasnjevalnih opomb.
Pri proucevanju informacij, ki so podane v racunovodskih izkazih podjetja, se pri financnih analizah

in napovedih, ki so bistvenega pomena za vrednotenje, pogosto spopadajo z denarnimi tokovi, ki
niso izrecni v osnovnem naboru izkazov. Ceprav je izkaz denarnih tokov pogosto del objavljenih
informacij v letnih porocilih, je za razumevanje financnega poloźaja podjetij potrebno dobro

poznavanje razmerja med sporocenimi informacijami in njegovega odnosa do denarnih tokov5.

2.2 DENARNI TOK
Obstaja vec razlogov, zakaj prihodki in odhodki v izkazu poslovnega izida podjetja za katero koli
obdobje obicajno ne enacijo njegovih denarnih prilivov in odlivov, zato se njegov cisti dohodek

razlikuje od njegovega neto denarnega toka. Z drugimi besedami, to je posledica dejstva, da

nekateri prihodki in odhodki med letom niso bili prejeti ali placani. Neto denarni tok lahko torej

izhaja iz cistega dohodka kot

5

Garrison, Noreen, Brewer (2018, str. 684-724).
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Cisti denarni tok = Cisti prihodki - negotovinski prihodki + Negotovinski odhodki

(2-2)

Najpomembnejśi primeri negotovinskih odhodkov so amortizacija. Amortizacija je metoda
prerazporeditve strośkov dolgorocnega opredmetenega sredstva skozi njegovo źivljenjsko dobo,
medtem ko se amortizacija nanaśa na isti koncept z neopredmetenimi sredstvi. Metode

izracunavanja amortizacije in obdobja, v katerih se sredstva amortizirajo, se lahko razlikujejo med

vrstami sredstev v istem poslu in so lahko dolocene z zakonom ali racunovodskimi standardi.
Odhodki za amortizacijo se obicajno zacnejo, ko se sredstvo dodeli v uporabo in obstaja vec

standardnih metod njegovega racunanja, vkljucno z enakomernim, fiksnim odstotkom in
padajocim stanjem.
Na primer, sredstvo, ki prvotno stane 10.000 EUR (kar je gotovinsko placilo), se dodeli 2000 EUR

letnih strośkov amortizacije (kar je negotovinsko) po petletnem casovnem nacrtu s hkratnim
zniźanjem njegove neto vrednosti do v celoti amortizirano.

Slika 2.3. Amortizacija sredstev
Neto vrednost
sredstva
€ 10,000

1

2

-€ 10,000
Denarni tok

Vir: Autor.
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Amortizacija zmanjsuje cisti dohodek, vendar se ne izplacuje v gotovini, zato jo je treba pri izracunu

neto denarnega toka dodati neto prihodkom.

V mnogih primerih so druge negotovinske postavke priblizno privedejo do nicelnega denarnega

stanja, zato mnogi analitiki preprosto domnevajo, da je cisti denarni tok enak cistemu dohodku in

amortizaciji. Ce smo natancni, je treba dodati nekaj postavk in odsteti vec drugih postavk.
Vkljucimo jih lahko v tri kategorije6:
•

delujoci denarni tokovi. Poleg dodane amortizacije je treba od cistega povecanja poslovnih
sredstev (tj. Terjatev in zalog) odsteti, vsako neto povecanje poslovnih obveznosti (tj.

Placljive obveznosti) pa je treba pristeti k neto prihodku, kar je v prvotno stanju poslovanje
denarnih tokov.

•

financiranje denarnih tokov. Dodati je treba neto povecanje kratkorocnega in dolgorocnega

dolga ter odsteti dividende.

Izdani izkazi denarnih tokov obicajno locujejo te dejavnosti, pri cemer se izracuna neto denarni tok

kot vsota denarnih tokov iz poslovanja, vlaganja in financiranja, kot je prikazano na sliki 2.4.7
Seveda je se en nacin dolocanja neto denarnega toka preprosto odstevanje kolicine denarja na

zacetku porocevalskega obdobja od tiste na koncu porocevalnega obdobja.

6
Seznam ni izcrpen. Na primer, naloźbam v vrednostne papirje bi dodali naloźbene denarne
tokove, medtem ko odkupi lastnih delnic zmanjśujejo denarna sredstva iz dejavnosti financiranja.

7
Upośtevajte, da je CAPEX mogoce dolociti kot povecanje neto naprav in opreme plus
amortizacija; izplacane dividende kot cisti dohodek, zmanjśan za povecanje lastniśkega kapitala
(tj. zadrźani dobicek).
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Slika 2.4. Izkaz denarnih tokov (za leto 2018, v milijonih EUR)
Vir: Emery, Finnerty, Stowe (207, str. 49), spremenjeno.

Cisti prihodki

33

Amortizacija

23

Povecanje terjatev do kupcev

-25

Povecanje zalog

-15

Pasivne casovne razmejitve
Pasivne casovne razmejitve

8
16

Cisti denarni tok iz poslovanja

40

Nakup naprav in opreme

-40

Cisti denarni tok nalozb

-40

Kratkorocno povecanje dolga

13

Povecanje dolgorocnega dolga

2

Nakup kratkorocnih nalozb

-4

Denarne dividendev

-13

Cisti denarni tok financiranja

-2

Cisti denarni tok

-2

Vendar pa je pri financnih odlocitvah, ki vkljucujejo vrednotenje podjetij, kljucnega pomena dolociti
tok denarnih tokov, ki jih bo poslovanje podjetja ustvarilo zdaj in v prihodnosti, in ne zgolj obcasno

spreminjanje gotovine na racunih. Taksen ukrep se imenuje prosti denarni tok (FCF free cash flow)

in je opredeljen kot poslovni dobicek podjetja po obdavcitvi (NOPAT, tj. Cisti poslovni izid po
odstetih davkih), zmanjsan za znesek novih nalozb v obratna sredstva in osnovna sredstva,

potrebna za ohranjanje posla8.

FCF

=

NOPAT

- Cista nalozba v operativnem kapitalu

(2-3)

To pomeni, da je za izracun prostega denarnega toka potrebno pravilno dolociti obe komponenti.

8

Damodaran (2015, str. 516-561).
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Cisti dobicek iz poslovanja po davkih je znesek dobicka, ki bi ga podjetje ustvarilo, ce ne bi
imelo dolga in ne bi imelo financnih in drugih neoperativnih sredstev. Lahko se izracuna kot

NOPA T = EBIT

x (1 - Davcna stopnja)

(2-4)

Sorazmerna davcna stopnja se lahko izracuna iz izkaza poslovnega izida, ce se dohodnina deli
s celotnim dohodkom podjetja pred davki. Z drugimi besedami, davek od dohodka se razdeli

sorazmerno operativnim in neoperativnim dohodkom pred obdavcitvijo.

Operativni kapital je sestavljen iz obratnega kapitala, ki posledicno odśteje tekoca sredstva in

kratkorocne poslovne obveznosti in operativna dolgorocna sredstva. Cista naloźba v poslovni
kapital v katerem koli obdobju se lahko izracuna iz bilance stanja, tako da se na zacetku obdobja
odśteje njegova neto vrednost od tiste na koncu obdobja. Upośtevajte, da to źe vkljucuje faktor

amortizacije.
Alternativni nacin izracuna prostega denarnega toka uporablja porocilo o denarnem toku, ki se

zacne z denarnim tokom poslovanja, prilagojeno (v nasprotju z vecino objavljenih izjav o denarnem
toku) za davke od dohodka, ki niso povezani z operacijami, in odśtevanje neto dolgorocnih
kapitalskih odhodkov iz poslovanja (CAPEX ). Povedano podrobno, to pomeni
FCF

= EBIT x (1 - Davcna stopnja) + amortizacija - Povecanje terjatev - Povecanje zalog

* Povecanje obveznosti + povecanje pasivnih casovnih razmejitev - CAPEX

(2-5)
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Slika 2.5. Izraćun in uporaba prostega denarnega toka (za leto 2018, milijoni EUR)
Cisti dobicek pred obrestmi in davki

Davek na prihodek (25%)

52
-13

Cisti dobicek iz poslovanja po davkih

39

Amortizacija

23

Povecanje terjatev

-25

Povecanje zalog

-15

Obveznosti za placilo

8

Povecanje pasivnih casovnih razmejitev

Nakup naprav in opreme

16

-40
6

Prosti denarni tok
Strośki obresti po obdavcitvi

-6

Cisti novi dolg

15

Denarne dividende

-13

Povecanje neoperativnih sredstev

-2

0
Vir: avtor, na podlagi podatkov iz Slika 2.2. in Slika 2.4.

Prosti denarni tok se razdeli vlagateljem glede na njihovo senioriteto, ki se zacne z upniki, sledijo

jim delnicarji, preostali del pa ostane kot neoperativna sredstva podjetja, kot je denar in trźni
vrednostni papirji.

2.3 ANALIZIRANJE FINANCNIH RAZMERIJ
Financna analiza se osredotoca na tehnike, ki dolocajo financni polozaj podjetja, obicajno v
primerjavi s podobnimi podjetji, za oceno financnih nacrtov ali glede na trende v casu. Menedzerji

ga uporabljajo za dolocitev situacij, ki potrebujejo takojśnjo pozornost, in za oceno ucinka odlocitev

v financnih napovedih, vlagatelji pa za oceno bonitete podjetja ali za oceno pośtene vrednosti

delnic.
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Ena pogosta tehnika uporablja financna razmerja, ki so bistveno, hitro in razmeroma enostavno
orodje za analizo in razlago racunovodskih izkazov. Uporabljajo se lahko za preucevanje razlicnih
vidikov financnega zdravja in se pogosto uporabljajo za nacrtovanje in nadzor.

Koeficiente lahko razvrstimo v kategorije, pri cemer se vsaka nanaśa na dolocen vidik financne
uspeśnosti ali poloźaja. Medtem ko ne obstaja splośno sprejet seznam razmerij niti standardna

metoda izracuna śtevilnih od njih, se lahko naslednji koraki śtejejo za koristne za odlocanje.

Donosnost. Ta razmerja kaźejo na uspeśnost podjetja pri doseganju cilja ustvarjanja premoźenja.

Donos na kapital = Cisti prihodki / lastniśki kapital Kapital

(2-6)

donosnost sredstev = Cisti prihodki / Skupna sredstva

(2-7)

Donos zaposlenega kapitala = Cisti dobicek iz poslovanja po davkih/Poslovni kapital (2-8)
Bruto stopnja dobicka = (Prodaja - Cena prodanih dobrin) / Prodaja

(2-9)

Stopnja dobicka iz poslovanja = Cisti dobicek iz poslovanja po davkih / Prodaja (2-10)
Stopnja cistega dobicka = Neto dobicek pred izrednimi postakami / Prodaja

(2-11)

Ucinkovitost. Ta razmerja merijo ucinkovitost, s katero podjetja uporabljajo dolocene vire.

Promet s terjatvami = prodaja / Terjatve do kupcev
Obracanje zalog = Strośki prodanega blaga / Zaloge

(2-12)
(2-13)

Obrat fiksnih sredstev = Prodaja / Fiksna stedstva (2-14)
Obrat sredstev = Prodaja / Skupna sredstva (2-15)
Kapitalska moc = Poslovni kapital / Prodaja (2-16)

Vecina razmerij ucinkovitosti ima vzajemne protipostavke in jih je v danih okoliścinah mogoce
uporabiti. Sem spadajo povprecna obdobja poravnave, na primer za obveznosti ali zaloge ali
razmerje med prihodki od prodaje in kapitalom. Koeficienti ucinkovitosti lahko temeljijo tudi na

drugih vrstah virov, razen na porocilih v bilancah podjetij. Na primer
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Prihodki od prodaje na zaposlenega = Prodaja / Stevilo zaposlenih

(2-17)

Treba je opozoriti, da obstaja razmerje med dobickonosnostjo in ucinkovitostjo, razmerja pa se
lahko razclenijo, da se prepoznajo in upravljajo doloceni dejavniki, ki dolocajo splośno uspeśnost

podjetja. Najbolj rudimentarna razclenitev se nanaśa na donosnost uporabljenega kapitała, ki jo je
mogoce dolociti z deljenjem stopnje dobicka iz poslovanja s intenzivnostjo kapitała. To kaźe, da se

lahko uspeśnost poveca s povecanjem dobicka ali z zmanjśanjem kolicine kapitala, uporabljenega

v poslovanju.

Likvidnost. Ta razmerja proucujejo kolicino razpoloźljivih in dostopnih likvidnih virov za
izpolnjevanje dospelih obvznosti.
Trenutno razmerje = Kratkorocna sredstva / Kratkorocne obveznosti

(2-18)

Hitro razmerje = (Kratkorocna sredstva - zaloga) / Kratkorocne obveznosti (2-19)

Treba je najti pravo razmerje zadostne likvidnosti brez prekomernih denarnih sredstev, ki se
razlikujejo za razlicne vrste podjetij. Hitro razmerje je stroźji preizkus likvidnosti, kadar zalog ni

mogoce hitro pretvoriti v denar.

o

Vzvod. Ta razmerja (imenovana tudi razmerja prenosa) se nanaśajo na razmerje med
financiranjem s strani lastnikov in razmerjem med posojili, ki jih je treba odplacati, kar

predstavlja financno tveganje za podjetje. Tako kot pri razmerju pokritosti obresti lahko
upośtevajo tudi sposobnost servisiranja strośkov dolga.

Deleź dolga = Skupen dolg / (Skupen dolg + lastniśki kapital kapital)

(2-20)

Koeficient kritja obresti = EBIT / Financni odhodki za obresti (2-21)
Naloźbe. Ta razmerja ocenjujejo uspeśnost delnic v poslu z vidika delnicarjev, ki niso vkljuceni v

njegovo upravljanje.
Razmerje izplacila dividend = izplacilo dividend / cisti dohodek

(2-22)

Donos dividend = izplacilo dividend / trźna kapitalizacija

(2-23)
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Razmerje cene / dohodka = trina kapitalizacija / cisti dohodek

(2-24)

Razmerje cene / prodaje = trina kapitalizacija / prodaja

(2-25)

Razmerje med trino in knjigovodsko ceno = trina kapitalizacija / lastniski kapital

(2

26)

Vecina naloibenih razmerij se nanasa na trino kapitalizacijo, ki je vrednost, dolocena z

mnoienjem stevila delnic v obtoku in cene delnic, in se lahko steje za oceno trine vrednosti
podjetja.

3. INTRINSIC VALUE NOTRANJA
VREDNOST
Bistveno vrednotenje temelji na predpostavki, da vrednost katerega koli sredstva izhaja iz

njegovega potencíala za ustvarjanje prihodnjega dobicka. Poleg tega bodo na povpraśevanje
vlagateljev vplivali njihovi oportunitetni strośki naloibe v druga sredstva s primerljivo znacilnostjo

tveganja.

Koncept bistvene vrednosti je tesno povezan z nacelom casovne vrednosti denarja. V glavnem

obstajajo trije razlogi, zakaj vecina ljudi in vlagateljev obicajno ne vidi zneska, ki je zdaj izplacan,

kot enakovredne vrednosti, kot je enak znesku, ki je prejet pozneje. Vkljucujejo oportunitetne
strośke potencialne druge donosne naloibe, zaznano tveganje naloibe, ki ga je treba nadomestiti

s premijo za tveganje, in pricakovano izgubo kupne moci denarja, tj. Inflacije.

Ce upośtevamo te dejavnike v celoti, kot oportunitetni strośek za naloibo v trenutnem trinem

okolju in s sorazmerno znacilnostjo tveganja, ki jo bomo oznacili z c, ta kolicina doloca razmerje
med sedanjo vrednostjo SV in bodoco vrednostjo BV katerega koli placila kot:

BV

=

SV

(1 + c)

(3-1)

Priloinostni strośek c je periodicen, zato se razlicna casovna obdobja naloibe posledicno
sestavijo, s posplośitvijo enacbe (3-1) kot:

BVt

=

SV

(1 + c)t

(3-2)

9»
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Za ponazoritev, nakazilo zneska SV = 10 000 EUR pri banki, ki placuje obresti c = 4%, bo do konca
prvega obdobja izplacalo FV1 = 10.000 EUR (1 + 4%) = 10.400 EUR in FV2 = 10.000 € (1 +

4%) 2
= 10.816 € do konca drugega obdobja. Upostevajte, da v tem konkretnem primeru razmisljamo o

dejanskem donosu nalozbe; vendar bi se enaka vrednost stela za oportunitetne stroske za

alternativne primerljive nalozbe.
Pri uporabi casovne vrednosti denarnega okvira za notranje vrednotenje se sedanje vrednosti
izracunajo iz prihodnjih vrednosti, kar ima za posledico preoblikovanje enacbe (3-2) kot v (3-3), pri

cemer je pogostejsa poimenovanje V (kot vrednost) uporabljen namesto sedanje vrednosti in CFt

oznacuje pricakovani prihodnji denarni dohodek v casu t (v letih, ob predpostavki, da se c doloca
letno).
V

=

CFt/

(1 + c)t

(3-3)

Drug izraz, uporabljen za pristop vrednotenja, opisan v enacbi (3-3), ki se nanasa na sestevanje,

je diskontiranje prihodnjih denarnih tokov, zato se oportunitetni stroski c imenujejo tudi diskontni
faktor.

Obicajno sredstva, ki jih je treba ovrednotiti, obsegajo vec denarnih tokov, predvidenih v razlicnih
obdobjih. Poleg tega lahko kateri koli prihodnji denarni tok sprejme negativne in pozitivne vrednosti,

kar pomeni, da predstavlja CFt tako denarne odlive kot tudi prilive v casu. Tipicen primer se nanasa

na nacrtovanje kapitalno intenzivnih projektov, kot je gradnja proizvodnega obrata, ki se zacne z

denarnimi odlivi v casu gradnje, cemur sledijo neto denarni prilivi zaradi prihodkov od prodaje
proizvedenih izdelkov, ki presegajo redne stroske.
Vrednost takega splosnega denarnega toka je preprosto vsota vseh diskontiranih denarnih tokov,

pozitivnih ali negativnih, imenovanih Neto sedanja vrednost (NSV):
NSV =

Zw _cfí_

c

f-° (1+c)

(3-4)
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Ceprav je enacba (3-4) univerzalna formula za vrednotenje, njena uporaba ni vedno prakticna,

zato je prirocno uporabiti enega od posebnih modelov, opisanih v naslednjih odstavkih9.

3.1

RENTA

Renta po definiciji predstavlja niz denarnih tokov, ki se opravijo v dolocenih intervalih in so enake

velikosti. To je znacilno za sredstva, kot so obveznice, in obveznosti ki vkljucujejo potrośniśka

posojila, hipoteke, najemnine ali zavarovalne premije.
Na podlagi timinga zacetnega denarnega toka lahko locimo med tremi vrstami rente:

•

Navadna renta. Denarni tokovi se pojavljajo na koncu vsakega obdobja.

•

zapadle zapadlosti Placila se izvedejo na zacetku vsakega obdobja.

•

Odloźena renta. Zacetni denarni tok zapade v razlicnih obdobjih v prihodnosti, obicajno na
koncu drugega ali naslednjega obdobja, tj. Odloźenega za eno ali vec obdobij.

Tako najpogostejśa navadna renta (ali preprosto renta) predstavlja denarne tokove, kot je
prikazano na sliki 3.1. a) v primeru 5-letne rente v primerjavi z zapadlo rento, prikazano pod b).

Slika 3.1. Denarni tokovi 5-letne rente

a)

0

1

2

3

Zapadle obveznosti

b)

Navadna renta

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

Vir: Vlachÿ (2018, str. 37), spremenjeno.

9

Podrobnejśe izpeljave so na voljo v npr. Capiński, Zastawniak (2003, str. 21-38).
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Anuitete so znacilne po prikazu linearnega razmerja med njihovo sedanjo vrednostjo V in

periodicnimi płacili PMT, ki jih opisuje
Renta v

=

rf

(3-5)

x pmt

Vrednost RF, ki se imenuje rentni faktor, je odvisen izkłjucno od śteviła rentnih obdobij N in
periodicne diskontne stopnje c in se lahko izracuna kot
RF

= (1 / c) - 1 / [c x (1 + c)N ]

(3-6)

Ko je mogoce navaden tok izplacil rente ovrednotiti v skladu z enacbama (3-5) in (3-6), je preprosto
reśiti druge teźave v zvezi z rentami.

Zapadle obveznosti imajo viśjo vrednost v primerjavi z navadnimi rentami, ker se vsako placilo
premakne za eno obdobje in se zato oceni s tocno enim korakom:
Zapadła obveznost V

=

renta V

x (1 + c)

Nasprotno, odloźene rente odloźijo vsako placilo za eno ali vec, obicajno D, obdobij, z ustreznim
diskontiranjem vrednosti kot v
Odloźena renta po obdobjih V =

rentaV /

(1 +

c)D

Koncno je mogoce v prihodnjem trenutku izracunati predvideno prihodnjo vrednost katere koli rente

z znano sedanjo vrednostjo z uporabo Enacbe (3-2).

3.2 PERPETUES
Renta z neskoncnim tokom płacił se imenuje neskoncna doźivljenska renta. Ceprav se, strogo

gledano, zdi nereałno razmisliti o kakrśni koli projekciji płacił ałi prihodkov trajno, je takśen

konceptualni model pogosto prakticno uporabiti v primerih, kot so trajnostni prosti denarni tokovi iz
zrełega podjetja ałi donosi neunovcłjivih prednostnih dełnic.
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Formulo vrednotenja do neskoncnosti je mogoce izpeljati z nastavitvijo N -> « v enacbi (3-5), kar
privede do preproste enacbe (3-7)
Perpetuity V

=

pMT /

c

(3-7)

3.3 RAZLIĆNA ĆASOVNA OBDOBJA
Pomembno je vedeti, da katero koli razmerje med donosom, sedanjo in prihodnjo vrednostjo,
obravnavano v tem poglavju, prevzema dosledna casovna obdobja. Na primer, rentni faktor,
izracunan v enacbi (3-6) z N = 12 in c = 2%, se lahko nanaśa na rento z 12 letnimi płacili, pod

pogojem, da je letni donos 2%, in triletno rento placano po cetrtletjih, pri cemer bi bila 2-odstotna
donosnost cetrtletna ali enoletna renta z mesecnimi placili in 2-odstotno mesecno donosnostjo.

To pomeni, da je pogosto potrebno pretvoriti enakovredne donose za razlicna casovna obdobja. Z
drugimi besedami, iścemo vrednosti c, ki bi dale enake bodoce vrednosti FVt za razlicna

sestavljena casovna obdobja t v enacbi (3-2), to je BVt1 = SV (1 + c1)t1 = BVt2 = SV (1 + c2 )t2, ki se
preuredi kot

10

Gordon, Shapiro (1956).
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c2

= (1 +

c1)t1/t2 -

1

(3-9)

Mesecni donos ci = 2%, pri cemer ti = 12 (sestavljena obdobja v letu) tako pomenil cetrtletni (t2 =
4) donos c2= (1 + 2%)12/4 - 1 = 6,12%.
Enakovredni donos na letni osnovi (kadar je t = i), ki se obicajno uporablja kot referencna vrednost,

se imenuje efektivni letni donos. V tem primeru bi bila njegova vrednost EAR = (i + 2%)i2 - i =
26,82%.

To je treba razlikovati od nominalne letne donosnosti (ali nominalne obrestne mere), ki jo banke
pogosto navajajo in ki preprosto seśteje vse odstotke donosa v enem letu, ne da bi se upośtevalo
obrestni racun. Za 2-odstotno mesecno obrestno mero bi to pomenilo 12 x 2% = 24-odstotno

nominalno obrestno mero (upośtevajte znatno 2,82-odstotno razliko, ce se upośteva obrestnega

racuna.
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4. PROJEKCIJE GIBANJA KAPITALA IN
POSLOVNE ODLOĆITVE VEZANE NA
NJIH
Menedźerji pogosto razmiśljajo o odlocitvah, ki vkljucujejo naloźbene izdatke danes v upanju, da
bodo uresnicili prihodnje prihodke. Takśne odlocitve, od nakupa nove opreme ali njenih

nadomestkov do uvedbe novih izdelkov ali distribucijskih poti, predstavljajo kljucni dejavnik

sposobnosti podjetja, da ustvari bogastvo za svoje delnicarje.
Ustrezni postopek odlocanja se imenuje kapitalski proracun in lahko vkljucuje razlicne vrste situacij,

kot so:
•

Odlocitve o śiritvi. Ali je treba pridobiti nov obrat, skladiśce ali drug objekt za povecanje

zmogljivosti in prodaje?
•

Odlocitve o zniźanju strośkov. Ali je treba kupiti novo opremo za zmanjśanje strośkov?

•

Odlocitve o izbiri opreme Kateri stroj od vec razpoloźljivih strojev je treba kupiti?

•

Odlocitve o zamenjavi opreme. Ali bi morali staro opremo zamenjati zdaj ali pozneje?

Odlocitve o projekcijah kapitala za potrebe poslovnih odlocitev spadajo v dve śiroki kategoriji:

odlocitve o pregledu in odlocitve o preferencah
Odlocitve o preverjanju se nanaśajo na to, ali je predlagan projekt sprejemljiv samostojno z

uporabo ustreznih kazalnkov. Ker je maksimizacija bogastva splośni cilj podjetja, je preverjanje
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odvisno od tega, ali projekt poveca vrednost podjetja. Po definiciji to velja za projekte, ki vrnejo
pozitivno neto sedanjo vrednost. Ce je odlocitev o projektu neodvisna od katere koli druge,
zadostuje izracun neto sedanje vrednosti napovedanih denarnih tokov projekta in sprejetje vseh

projektov, ki imajo NPV> 0. Izvajalci vcasih uporabljajo drugacna merila (na primer povracilo,

racunovodska stopnja donosa , notranja stopnja donosa ali indeks donosnosti), vendar so bodisi

metodolośko slabśi bodisi dajejo enake rezultate.
Odlocitve o preferencah nasprotno zahtevajo izbiro med vec moźnostmi, ki bi sicer sprejele
odlocitev o pregledu. To pomeni, da se projekti med seboj izkljucujejo. Takśna situacija se lahko

pojavi iz razlicnih razlogov. Na primer, podjetje morda razmiślja o vec razlicnih strojih, ki bi

nadomestili obstojecega na tekocem traku, ali pa se v okviru omejenega kapitalskega proracuna
ali drugega redkega vira, na primer kvalificirane delovne sile, razmiślja o lansiranju novih izdelkov.
V dolocenih okoliścinah lahko za reśevanje takih teźav uporabimo razlicne metode.

Na splośno so naslednji koraki pri upravljanju investicijskih projektov v profesionalnem poslovnem
okolju obicajno:

1.

Dolociti razpoloźljive naloźbene sklade, ki se po potrebi ukvarjajo z vpraśanji glede
delitve kapitala;

2. Prepoznati projekte, ki bi lahko povecali bogastvo delnicarjev;
3.

Izboljśati in razvrstiti projekte;

4. Ovrednotenje predlaganega projekta;
5.

Odobritev projektov;

6.

Spremljanje in nadziranje projektov, po potrebi prilagajanje.
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IZBIRA NEODVISNIH PROJEKTOV

4.1

Za preverjanje je temeljno zanesljivo merilo odlocanja sprejemanje projektov s pozitivno neto
sedanjo vrednostjo, ki neposredno doloca njihov potencial povecanja vrednosti. Na primer, projekt,

ki se zacne z zacetno naloźbo v visini 1.000 EUR in predvidi 200 EUR neto denarnih prilivov v
naslednjih osmih letih, bi minil, ce bi prevzel 8% oportunitetni strosek kapitala, zaradi njegove

pozitivne NSV = 149 EUR.

Drug siroko uporabljen ukrep je notranja stopnja donosa (NSD). Opredelimo ga lahko kot strosek
kapitala, ki bo ob uporabi prihodnjih denarnih tokov projekta ustvaril neto sedanjo vrednost,
natancno enako nic. Z drugimi besedami, izpolnjuje naslednji pogoj, ki izhaja iz enacbe (3-4):

0 = Zw

cFt
t=° (1+/W

(4-1)

V bistvu NSD predstavlja letni donos iz naloźbene priloźnosti, zato je treba sprejeti naloźbe, ki

imajo preseźek oportunitetnih stroskov c. V vecini primerov v realnosti NSD ni mogoce izracunati
s preurejanjem enacbe zaprte oblike (4-1), ampak ga je treba dolociti stevilcno s pomocjo iteracij.
Notranja stopnja donosa ima dve prirocni lastnosti. Prvic, ne zahteva natancne ocene

oportunitetnih stroskov kapitala (kar je lahko teźko), ki doloca, da mora biti notranja stopnja donosa
preprosto "dovolj visoka", ki obicajno presega poljubno vrednost, ki jo podjetje doloci kot stopnja
ovire. Omogoca tudi prilagoditev stopnje omejevanja glede na politike ali omejitve glede stevila

projektov, ki jih je podjetje sposobno ali pripravljeno uresniciti v dolocenem casu.
V tem primeru znasa NSD 11,81%, zato je projekt morda sprejet, pod pogojem, da je podjetje
prepricano, da so njegovi oportunitetni stroski kapitala pod to vrednostjo. Vendar bi bilo se vedno

zavrnjeno, ce bi vodstvo postavilo stopnjo ovire na 15%, kar bi omejilo sprejemanje projektov.
NSD ima vec pomanjkljivosti. Predvsem pa neposredno ne obravnava cilja cim vecjega ustvarjanja
bogastva. Ce se uporablja za razvrstitev projektov, lahko zato vodi do napacne odlocitve, pri cemer
prednostno naredi projekt z niźjo stopnjo neprimernosti. To je zato, ker ukrep ignorira obseg
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naloźb. Nadaljnja teźava pri uporabi NSD se nanaśa na to, da je dvoumna pri projektih z

nekonvencionalnimi denarnimi tokovi11.

Nekateri managerji svoje odlocitve temeljijo na kriteriju povracila. To preprosto upośteva cas,
potreben za odpłaciło zacetne naloźbe iz cistih denarnih pritokov iz projekta. Zgornji problem ima
torej povracilo 5 let. Poleg svoje enostavnosti pa povracilo ima vsaj dve glavni pomanjkljivosti.
Prvic, zanemarja casovno vrednost denarja, in drugic, ne upośteva morebitnih denarnih tokov,

pozitivnih ali negativnih, razen povracil. Namesto za sprejemanje bistvenih odlocitev je zato v

najboljśem primeru koristen samo za predhodno pregledovanje projektov.

11
Takśen projekt ima lahko v svoji źivljenjski dobi vec kot en NSD, kot je pojasnjeno v
dokumentu Hartman and Schafrick (2004).
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4.2

IZBIRA MED SEBOJ IZKLJUCUJOCIMI SE
PROJEKTI

Projekte s pozitivnim NSV je treba izvesti, ce żeli podjetje cim bolj povecati bogastvo delnicarjev.
Vendar so vcasih investicijski skladi omejeni. V takem primeru ni mogoce izvesti vseh projektov s

pozitivnim NSV in pravilo potrebuje spremembe, da se zagotovi optimalno razmerje kapitala12.
Najbolj preprost pristop uporablja ukrep, ki predstavlja ucinkovitost sredstev, vlożenih v projekt, ki

se imenuje indeks dobickonosnosti (ID). Izracuna se tako, da se sedanja vrednost vseh
prihodnjih denarnih pritokov deli z zacetnimi izdatki nalożb I0 (= CF0) projekta

ID

=

(4-2)

Ocitno bodo samostojno obravnavani projekti z NSV> 0 imeli ID> 1 in v tem okviru uporaba indeksa

dobickonosnosti ne prinaśa dodatnih koristi. Vendar je koristno orodje za oceno kapitała, kadar se

projekti razvrscajo v skladu z njihovimi indeksi dobickonosnosti in sprejmejo, dokler se ne
doseże omejitev kapitalskega proracuna. To zagotavlja najviśji możni kumulativni NSV od

razpolożljivih sredstev za nalożbe.
Ta pristop ima omejitev, kadar celotna nalożba ne ustreza popolni kapitalski omejitvi, tj. Ce mejni

projekt ni prilagodljiv (ali projekti niso dovolj majhni, da ucinek ne bi bil zanemarljiv).
Druge kombinacije projektov, pri katerih se uporabi vec razpolożljivega kapitala, lahko potem

prinesejo viśjo neto sedanjo vrednost in jih je treba izbrati. Na splośno je takśne teżave mogoce

reśiti z linearnim programiranjem.

12

Damodaran (2006, pp. 227-283).
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Na primer, podjetje lahko razmisli o treh projektih, pri cemer zahteva zacetne izdatke za naloźbe
A/0

= 4 €, B/0 = 3 €, C/0 = 5 € in zagotavlja sedanje vrednosti prihodnjih denarnih pritokov ASV = 5,8

€,

BSV

= 4 €,

CSV

dobickonosnosti

AID

= € 7. Brez teźav je mogoce ugotoviti, da so njihovi uvrśceni indeksi
= 1,45>

CID

= 1,40>

BPI

= 1,33. Ob predpostavki, da je kapitalski proracun

omejen na 9 EUR, je treba izbrati projekte A in C z najviśjimi indeksi dobickonosnosti. Ce pa bi
mejna vrednost znaśala 8 EUR, ta metoda omogoca le naloźbo v A (razen ce bi bilo C mogoce

zmanjśati na 4 EUR), s cimer je ANSV = 5,8 - 4 = 1,8 €. To je v nasprotju z naloźbo, ki zdruźuje B
in C, ki imata dejansko najniźje indekse dobickonosnosti (śe vedno viśja od 1), vendar zagotavljata

viśji skupni

B+CNSV

= 4 + 7 - 3 - 5 = 3 €.

Podjetja se lahko tudi znajdejo v poloźaju, ko se morajo odlociti med dvema ali vec konkurencnimi

naloźbenimi projekti, katerih cilj je zadovoljevanje stalnih potreb in razlicnih źivljenjskih dob. Takśne
situacije imenujemo nadomestne verige. Tudi predlog z najviśjim NSV ne bi smel biti optimalen,

saj krajśa źivljenjska doba sprosti kapital in daje priloźnost, da se prej investira v drug projekt s
pozitivno neto sedanjo vrednostjo.13.

Obstajata dva nacina za reśevanje te teźave. Enostavno velja, da je oprema del ponavljajoce se

verige nadomestitve in primerja alternative na podlagi njihove skupne NSV v najkrajśem skupnem
obdobju.

The other, and more universal one, also uses a common time horizon, but this time the period is
one year. Metoda uporablja rentni koncept in pretvori neto sedanjo vrednost projekta v letni tok

izplacil rente v pricakovani źivljenjski dobi. Kriterij za izbiro projekta najviśje vrednosti se imenuje
ekvivalentna letna renta (ELR), njen izracun pa izhaja iz enacb (3-5) in (3-6) kot

ELR

= NSV / RF

(4-3)

Na primer, lahko razmislimo o alternativnih dva- in triletnih naloźbah z 2NSV = 100 € in 3NSV = 150

€. Ob predpostavki, da je diskontna stopnja c = 10%, ena reśitev upośteva izbiro med tremi
zaporednimi dveletnimi naloźbami, ki imajo skupno 3X2NSV = 100 + 100 / (1 + 10%)2 + 100/

13

Brigham, Ehrhardt (2011, pp. 406-408).
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(1 + 10%)4 = 250,95 € in dve zaporedni triletni naloźbi z 2X3NSV = 150 + 150 / (1 + 10%)3 = 262,70
€. Ob najvisjem NSV v śestih letih je potrebno izbrati drugo moźnost.

Alternativno je mogoce uporabiti ekvivalentne letne rente. Medtem ko ima dvoletni projekt faktor

rente 2RF = (1/10%) - 1 / [10% X (1 + 10%)2] = 1,74, torej 2ELR = 100 / 1,74 = 57,6 €, tri- letni

projekt uporablja faktor rente 3AF = (1/10%) - 1 / [10% X (1 + 10%)3] = 2,49, kar ima posledicno
3ELR = 150 / 2,49 = 60,3 €. Na podlagi njegove najviśje letne vrednosti bi bilo zato potrebno izbrati

tudi

drugo

moźnost

v

skladu

z

metodo

110

skupnega

investicijskega

horizonta.
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5. DENARNI TOK V PROJEKTIH
Za pravilno oceno proracuna za investicijske odhodke morajo nosilci odlocanja oceniti dve razlicni
vrsti spremenljivk, ki se pojavljajo v neto enacbi za dolocanje sedanje vrednosti (3-4). To so namrec
oportunitetni strośki kapitała, obravnavani v 7. poglavju, in periodicni denarni tokovi, o katerih bomo
govorili v tem poglavju.

5.1

NAPOVEDOVANJE PRORACUNA ZA
INVESTICIJSKE ODHODKE

Edini ustrezni denarni tokovi, ki jih je treba upośtevati pri presoji odlocitev o proracunu za

investicijske odhodke, so tisti, na katere lahko vpliva odlocitev, ki se ocenjuje. To preprosto nacelo
vkljucuje nekaj pomembnih tock:
•

Nepovratni strośki. Vse pretekle denarne tokove (kot so strośki, ki so nastali pri raziskavah)
je treba prezreti, ker na njih odlocitev ne more vplivati. Enako velja za nepreklicne
obveznosti, tudi ce placilo zapade v prihodnosti.

•

Diferencialni denarni tokovi. Morebitni prihodnji denarni tokovi, ki se ne bodo spreminjali
glede na odlocitev, so nepomembni. Pri prednostnih odlocitvah je torej dovolj, da se
upośtevajo samo diferencni denarni tokovi in se izbere alternativa, ki v primerjavi z vsemi

drugimi kaźe pozitivno neto sedanjo vrednost.

•

Oportunitetni strośki. Morebitne koristi, ki so bile z odlocitvijo zavrźene, je treba upośtevati

kot opurtunitetne strośke.
•

Obdavcitev. Na vrednost projektov ponavadi vpliva obdavcitev, vcasih v veliki meri. Vse
denarne tokove je zato treba oceniti na osnovi davka.
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Predpostavimo, na primer, da obstaja priloźnost za investicijo 100.000 EUR v obstojec projekt, ki

ima donos 6.000 EUR, s 5% oportunitetnimi strośki kapitała in 20% davcno stopnjo. Prvic,

popolnoma je nepomembno, koliko je projekt stal v preteklosti. Drugie, ni pomembno, kakśni so
dejansko napovedani denarni tokovi, ker projekt, ki se obravnava, vpliva samo na razliko v

denarnih tokovih. Koncno bo letni prihranek v viśini 6000 EUR povecal prihodke iz poslovanja za
enak znesek, kar bo povzrocilo 20% x 6000 davcnih obveznosti. Po uporabi enacbe (3-7) ima
projekt torej NPV = (0,80 x 6000 / 0,05) - 100.000 = - 4.000 EUR in ga je potrebno zavrniti.

Opozoriti je treba, da lahko katero koli odlocitev, vkljucno s pregledom, postavimo kot izbiro med
moźnostmi. Vedno obstaja moźnost, da ne ukrepamo.

Vedno je potrebno upośtevati denarne tokove in ne racunovodskih vrednosti, njihov cas pa je

potrebno pravilno oceniti. Prav tako morda niso vkljuceni vsi denarni tokovi, povezani s strośki
financiranja, na primer placila obresti, ker se z

diskontno stopnjo źe obravnavajo kot

oportunitetni strośki.
Izhajajoc iz teh temeljnih pravil je pri proucevanju projektov kapitalskega proracuna obicajno
potrebno upośtevati vec locenih kategorij predvidenih denarnih tokov:
• Neto zacetni izdatki za nalozbe. Obicajno se pojavi na zacetku projekta in je lahko
pozitiven, pa tudi negativen (ce upośtevamo dezinvestiranje). Vkljucevati mora denarne
izdatke za nova osnovna sredstva, spremembe neto obratnega kapitala, prodajo kakrśnega
koli nadomestljivega premoźenja in morebitne davcne vplive.
• Neto denarni tokovi iz poslovanja. Obicajno se pojavljajo ponavljajoce na letni ravni,
skozi celotno dobo trajanja projekta in morajo vkljucevati obdavcitev dejavnosti.
• Denarni tokovi, ki niso vezani na poslovanje. Pojavijo se lahko na razlicnih tockah, v
casu trajanja projekta in lahko vkljucujejo strośke popravil ali remonta, spremembe
obratnega kapitala, zavarovalnine itd.
• Neto vrednost projekta. Je neto denarni tok po obdavcitvi zaradi prenehanja projekta ob
koncu njegove dobe koristnosti, ki obicajno vkljucuje izkupicek od prodaje sredstev, strośke
ciścenja in odstranitve, sprostitev obratnega kapitala in davcne vplive.

Skladno s tem lahko nadomestni projekt ocenimo na naslednji nacin: Podjetje
trenutno uporablja opremo, s preostalo 4-letno dobo koristnosti, po kateri bi bila
popolnoma amortizirana in operativno brez vrednosti. Njegova letna amortizacija
znaśa 10.000 EUR, zdaj pa jo je mogoce prodati za 30.000 EUR. Predlaga se
zamenjava novega in ucinkovitejśega stroja, ki bi stal 140.000 EUR, amortiziran v
sedmih letih. Po śtirih letih naj bi imel vrednost, enako knjigovodski vrednosti.
Podjetju bi prihranili 24.000 EUR letno pri operativnih strośkih in zmanjśali potrebo
po zalogah za 30.000 EUR. Davcna stopnja podjetja znaśa 25%, oportunitetni strośki
kapitala pa 8%.

Neto zacetni denarni tokovi nalozb vkljucujejo nakup nove opreme (- 140.000 EUR), prodajo

stare opreme (+ 30.000 EUR), njen davcni vpliv, ker je prodaja pod knjigovodsko vrednostjo
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40.000 EUR, tj. z izgubo v visini 10.000 EUR (podjetje prihrani 25% x 10.000 = 2.500 EUR
davka, kar je pozitiven denarni tok) in sprostitev denarja iz zalog v vrednosti 30.000 EUR.

Razlika v denarnih tokovih iz poslovanja v vsakem od stirih let bo znasala + 24.000 EUR, vendar
jih je treba prilagoditi za 25% x 24.000 = - 6.000 EUR davcne obveznosti. Podjetje bo zaracunalo
tudi 20.000 EUR amortizacije, kar bo imelo za posledico 25% x 20.000 = + 5.000 € prihranka pri

davku. Po drugi strani pa bo zaradi prodaje izgubil pravico do amortizacije stare opreme, zato bo
moral placati 25% x 10.000 = - 2.500 EUR vec davka v primerjavi z moznostjo vodenja v

poslovnih knjigah.

Nazadnje bo podjetje cez śtiri leta lahko prodalo novo opremo (+ 60.000 EUR) brez davcnega
vpliva, saj je pricakovana prodajna cena enaka knjigovodski vrednosti. Prav tako je treba

spremeniti zacetno prilagoditev obratnega kapitała v zacetno stanje, kar pomeni negativni
denarni tok v visini - 30.000 EUR, kajti ce bi obdrźali staro opremo, bi bil denar v tem trenutku

sproścen.

Na kratko, napovedi denarnega toka projekta so CF0 = - 77.500 EUR, CF1 = CF2 = CF3 =

20.500 EUR in CF4 = 50.500 EUR, kar daje pozitivno neto sedanjo vrednost NPV = 12.450 EUR,
ce primerjamo moźnosti nadomestitve z nenadomestitvijo . Opremo je zato potrebno zamenjati.
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5.2

NEGOTOVOSTI V NAPOVEDIH PROJEKTNIH DENARNIH
TOKOV
Eno najvecjih vpraśanj v zvezi z napovedmi prihodnjih denarnih tokov pri projektih kapitalskega

proracuna se nanaśa na negotovost njihovih ocen14. Tveganje je lahko posledica zunanjih in
notranjih dejavnikov. Se posebej pomembno je, kadar projekti vkljucujejo velike kapitalske

proracune in dolgo rocnost. V takih primerih bi bilo koristno uporabiti metode za oceno tveganja.
Na splośno jih je mogoce razvrstiti v dve skupini: analiza obcutljivosti in analiza scenarijev15.
Analize obcutljivosti preucujejo vpliv na neto sedanjo vrednost projekta zaradi spremembe

ocene tocno dolocenega dejavnika tveganja. Dejavniki tveganja so vrednosti, ki jih je treba

napovedati za izdelavo ocen denarnega toka, in - v dolocenih okoliścinah - lahko vkljucujejo
spremenljivke, vkljucno

s

śtevilom

prodanih

enot

izdelka,

prodajno

ceno,

razlicnimi

komponentami strośkov, parametri, povezanimi z ucinkovitostjo, kot so zahtevki in deleź
kvarjenja, pa tudi obrestne, menjalne ali davcne stopnje.

Za analize obcutljivosti je znacilno, da se preucuje obcutljivost NSV na kateri koli dejavnik, ob

predpostavki, da vse druge napovedi ostanejo nespremenjene. Na primer, lahko ugotovimo, da bi
zmanjśanje napovedane prodaje na enoto za 10% zmanjśalo NSV za 3,2 milijona EUR, 20% za
6,4 milijona EUR itd. Viśji strośki energije za 10% bi zmanjśali NSV za 1,4 milijona EUR, 20odstotno povecanje pa bi NSV zmanjśalo za 2,8 milijona EUR.

Obstajata dva pogosta nacina prikaza rezultatov analize obcutljivosti. Nastavitev in razlaga
»tornado« diagrama je enostavnejśa, saj je preprosto sestavljena iz vodoravnih diagramov, ki

primerjajo spremembe NSV na podlagi enakih relativnih sprememb, pozitivnih ali negativnih (na
primer -10% in + 10%), za vsak dejavnik tveganja, ki jih razvrśca navpicno od najviśje do

najniźje.

vni management logiste
Slika 5.1. Tornado diagram
Vir: Vlachÿ (2018, str. 111), spremenjeno.
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14

Anderson, Sweeney, Williams (2016, pp. 622-627). 15 Mun (2006, str. 142-151).

Graf obcutljivosti prikazuje popolno funkcionalno razmerje med odstotnimi spremembami

posameznega faktorja in ustreznimi spremembami NSV. Strmi naklon funkcije kaźe na vecjo

obcutljivost. To je bolj racunalniśko zahteven pristop, vendar omogoca globlji vpogled v profile
tveganj, zlasti kadar nekateri funkcionalni odnosi niso linearni.

Slika 5.2. Graf obcutljivosti

----------------- Cena enote
----------------- St. Prodanih enot
----------------- Davcna stopnja
WACC
Strośki na enoto

Vir: Vlachy (2018, str. 110), Spremenjeno.

116

vni management logiste

Prav tako je mogoce izracunati tocke izenacenja stroskov. Opredeljene so kot vrednost katerega
koli dejavnika tveganja, zaradi katerega bi bila neto sedanja vrednost projekta popolnoma enaka

nic. Ponavadi jih je enostavno izracunati s pomocjo iteracije. Analiza tocke izenacenja privlaci
stevilne vodje, saj jim omogoca intuitivno skladno merilo, meje varnosti v projektu. Na primer,

projekt lahko vsako leto napove 300.000 prodanih enot izdelkov, kar bi imelo pozitivno neto
sedanjo vrednost, vendar bi si povrnili stroske, tudi ce bi bilo prodanih le 220.000 enot. To lahko

koncnim odlocevalcem zagotovi dovolj zaupanja, da potrdijo predlog.

Kakrsna koli oblika je, je analiza obcutljivosti koristna za oceno in primerjavo relativnih vplivov
dolocenih tveganj. Njene ugotovitve se nato lahko uporabijo za prilagoditev predlogov projektov za

izboljsanje njihovih znacilnosti tveganja ali za sprejemanje odlocitev o strategijah za ublaźitev in
nacrtih ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih.
V nasprotju z analizami obcutljivosti scenarijska analiza obravnava bolj zapletene - in s tem tudi

realisticne - situacije, ko se hkrati spremeni vec spremenljivk, da se zagotovi dolocen scenarij.
Vodje lahko predstavijo vec taksnih moźnih stanj, pri cemer vsak opozori na spremenljivke, ki so

kljucne za uspeh projekta. Vcasih se razvijejo splosno zasnovani optimisticni, pesimisticni in

najverjetnejsi scenariji, medtem ko se alternativni pristop raje osredotoci na posledice dolocenih
dogodkov, kot so upad poslovnega cikla, slabo vreme ali motnje v dobavni verigi.

Statisticne simulacije (vcasih imenovane simulacije Monte Carla) so razsiritev analize scenarijev,
saj se ustvari popolna porazdelitev kljucnih dejavnikov v projektu in racunalnik uporabi nakljucno

generiranje stevil in model vrednotenja, da izracuna mnoźico moźnih scenarijev, ki se lahko nato
temeljito analizirajo s statisticnimi metodami16. To omogoca veliko boljse razumevanje projektnih

tveganj kot preprosta analiza scenarija ali analiza obcutljivosti.

16

Mun (2006, pp. 73-85).
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6. FINANCNO NACRTOVANJE
V nasprotju s kapitalskim proracunom, ki zadeva posamezne projektne odlocitve in se ponavadi

decentralizira v vecini podjetij, se financno nacrtovanje nanaśa na splośne strategije podjetij.
Dolgorocno nacrtovanje je pod neposrednim nadzorom viśjega vodstva, pogosto pod strogim

nadzorom delnicarjev.

Vsako podjetje mora razviti nacrte za prihodnost in financna sredstva so v srediścu postopka
nacrtovanja. Da bi zagotovili cim bolj ucinkovito uporabo omejenih virov, morajo upravljavci skrbno

oceniti financne posledice vsakega moźnega postopka.

Razvoj nacrtov za podjetje vkljucuje naslednje zaporedne korake:

• • Dolocitev ciljev in ciljev podjetja. Glavni cilj je ponavadi maksimiranje bogastva

delnicarjev.
• • Identifikacija razpolozljivih moznosti. Te moźnosti bi dolgorocno pomenile razlicne

moźne strategije.
• • Izbira moznosti (strategije) v okviru razvoja dolgorocnih nacrtov. Vsaka bo obravnavana

z oceno vpliva na prihodnji financni poloźaj.
• • Razvoj kratkorocnih nacrtov. Zagotavlja, da so vsakodnevne odlocitve in ukrepi

upravljanja v skladu z dolgorocnimi nacrti.
Financne napovedi imajo kljucno vlogo v zadnjih dveh korakih procesa nacrtovanja: ocenjevanju

dolgorocnih strategij in razvoju kratkorocnih nacrtov. Vsi trije glavni racunovodski izkazi, to je

predvidena bilanca stanja. Tako imenovani napovedi/projekcije racunovodskih izkazov, ki se
uporabljajo predvsem za dolgorocno nacrtovanje nudijo izcrpno sliko pricakovanega prihodnjega

financnega

stanja,

dobickonosnosti

in

likvidnosti,

kar olajśa

primerjave

med

razlicnimi

strategijami.

Na splośno velja, da izkazi uporabljajo podobne metode in nacela, ki se uporabljajo za obicajne

racunovodske izkaze. Naceloma so kratkorocne projekcije ponavadi osredotocene na denarni
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proracun zaradi prevladujoce skrbi glede likvidnosti, medtem ko se dolgorocne napovedi
osredotocajo na bilanco stanja zaradi njegove reprezentativne vrednosti.
Razlika je tudi med pripravo zacasnih pro forma izjav za razmeroma kratka in dolgotrajna obdobja.

Medtem ko jih je pogosto mogoce pripraviti do dolocene mere v kratkem casu, so preprostejśe in
manj podrobne izjave obicajno na voljo v daljśih obdobjih, ko so na voljo manj zanesljive informacje

in strośki priprave ne bi bili ustrezni.

Ucinkovitost in poloźaj, ki ga razkrivajo nacrtovani racunovodski izkazi, je treba vedno kriticno

preuciti. Po eni strani bi se morali managerji vedno vpraśati, kako so bile razvite projekcije, katere
so bile osnovne predpostavke in ali so bile vkljucene vse ustrezne postavke, tj. Ali so napovedi

zanesljive. Po drugi strani pa morajo biti prepricani, da je razvoj podjetja po nacrtu trajnosten, saj
postavljajo vpraśanja, kot so:

•

Ali so denarni tokovi zadovoljivi za izpolnitev vseh obveznosti, vkljucno z nepredvidenimi
dogodki?

•

Ali je potrebno dodatno financiranje in ali je mogoce pridobiti?

•

Ali je raven zadolźevanja sprejemljiva glede na poloźaj podjetja pri delnicarjih?

•

Ali je donosnost za delnicarje sprejemljiva glede na donosnosti podjetja?

•

Ali podjetje ucinkovito uporablja svoja sredstva?

Oceno trajnosti je mogoce izvesti z analizo financnih kolicnikov, izracunanih iz projekcij in po

potrebi prilagoditi nacrt. Financno nacrtovanje je torej postopek ocenjevanja ucinka alternativnih
odlocitev o vlaganju in financiranju, pogosto z vec povratnimi informacijami, kot prikazuje slika

6.1.
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Slika 6.1. Interakcija odlocitev financnega nacrtovanja

Net borrowing requirement -potreba po neto zadolzitvi

Terms of issues - pogoji za zadolzevanje

0
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Vir: Emery, Finnerty, Stowe (2007, str. 703), spremenjeno

Financni nacrti se redno posodabljajo, glede na nacrtovalni cikel. Vsaka posodobitev doda

najnovejse razpolozljive podatke in obnovi nacrtovalsko obdobje. Za kratkorocne nacrte je to eno
leto ali manj in ponavadi priblizno pet let za dolgorocne nacrte, ceprav je to obzorje v nekaterih
panogah bistveno daljse. Kratkorocni nacrti se lahko posodabljajo mesecno, tedensko in celo

dnevno, dolgorocni nacrti se obicajno posodabljajo vsako leto ali cetrtletje.

6.1

FINANCNA NAPOVED

Izhodisce pri vecini financnih napovedi je napoved prodaje. Prodaja je dejavnik, ki obicajno doloca

mejo rasti poslovanja in doloca raven poslovne dejavnosti. Pri napovedovanju prodaje se

upostevajo pogoji splosnega gospodarstva, industrije in konkurence. Pristopi so lahko kvalitativni,

kot so raziskovanje prodajnih sil, strokovne skupine ali ankete potrosnikov, pa tudi kvantitativni, od
analiz trendov do ekonometricnih modelov. Pogosto je treba upostevati sezonskost (za

kratkorocne nacrte) ali poslovne cikle (za dolgorocne nacrte).
Najpogostejse orodje kratkorocnega financnega nacrtovanja je denarni proracun, ki napoveduje
denarne prilive in odlive podjetja v obdobju nacrtovanja17. To omogoca projekcijo kumulativnih
denarnih zneskov in nacrtovanje kratkorocnih transakcij, ki se uporabljajo za kritje primanjkljaja

denarja ali porabo denarnih presezkov. Pozitiven neto denarni tok lahko poveca stanje gotovine,

zmanjsa neporavnana posojila, financira nakup kratkorocnih likvidnih vrednostnih papirjev ali pa
se uporabi drugje v poslu. Nasprotno pa lahko negativni cisti denarni tokovi zmanjsajo denar ali se
izravnajo z dodatnim zadolzevanjem ali prodajo likvidnih vrednostnih papirjev.

Denarni prilivi so obicajno vezani na prodajo, odvisni pa so tudi od deleza med denarno in kreditno

prodajo, kjer so casovne zamude pri zbiranju odvisne od kreditnih pogojev in placilnih vzorcev.
Nekateri spremenljivi denarni odlivi, na primer odkup materiala ali energije, so obicajno odvisni tudi

od prodaje, medtem ko so drugi denarni izdatki, kot so najemnina, fiksni in ne spreminjajo s
trenutno prodajo.

17

Garrison, Noreen, Brewer (2018, str. 380-384).
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Preprost primer mesecnega denarnega proracuna je ponazorjen na naslednji nacin: Podjetje ima
(na zacetku leta) trenutno 10.000 EUR financnih sredstev, kar smatrajo za mínimum, medtem ko

ne zeli imeti financnih stredstev, ki presegajo 20.000 EUR. Pricakuje se, da bo njegova gotovinska
prodaja v januarju znasala 80.000 EUR, vsak mesec pa se bo povecala za 3%, razen julija in

oktobra, ko prodaja upade za 60%, in se bo vrnila na junijsko prodajo v novembru. Spremenljivi
stroski znasajo 40% prodaje, placane s 30-dnevnim kreditom, fiksni mesecni stroski (brez
amortizacije) znasajo 40.000 EUR. Marca bo treba placati davcno obveznost v visini 18.000 evrov

za preteklo leto, junija pa bo za 50.000 evrov kupljen nov stroj.

Naslednja slika prikazuje prosti denarni tok in kumulativne denarne napovedi iz poslovanja v

naslednjih 12 mesecih:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sredstva

10,000

18,932

29,332

23,244

36,713

51,787

18,512

-2,939

-9,552

20,932

39,539

59,539

81,525

Prodaja

77,670

80,000

82,400

84,872

87,419

90,041

92,742

55,654

55,645

92,742

95,524

98,390

101,34

Variabilni stroski

-31,068 -32,000 -32,949 -33,949 -34,967 -36,016 -37,097 -22,258 -22,258 -37.097 -38,210 -39,356

Fiksni stroski

-40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000

Davek
NCF neto
denarni tok

-18,000

8.932

10,400

-6,088

-50,000
13,469

15,073

-33,274 -21,452

-6,613

30,484

18,427

20,180

21.986

Slika 6.2. Mesecni denarni proracun
Vir: Autor.

Nato je treba sprejeti odlocitve in v proracun vkljuciti denarne tokove v zvezi s kratkorocnimi

financnimi transakcijami. V skladu s svojo politiko upravljanja z gotovino lahko podjetje razmisli o
pogajanjih o 4-mesecnem depozitu v visini 10.000 EUR od februarja, dodatnih depozitih v aprilu in

maju, ki mu sledi dvomesecno posojilo itd.
Nekateri denarni tokovi v denarnem proracunu so ponavadi predvidljivi, medtem ko je cas drugih
precej negotov; to od podjetij zahteva, da imajo gotovino v previdnostni rezervi, kot je pojasnjeno

v okviru upravljanja obratnega kapitala v 8. poglavju.

2
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6.2

DOLGOROĆNO FINANĆNO NACRTOVANJE

Za dolgorocno nacrtovanje v enem letu se obicajno uporabljata dve metodi: metoda odstotka

prodaje, ki je najpreprostejśa, in celotni napovedani racunovodski izkazi.
metoda odstotka prodaje (pogosto jo imenujemo PDS, za potrebna dodatna sredstva) je surov,

vendar prakticen nacin za oceno sredstev, potrebnih za financiranje rasti

18.

To je veliko laźje

uporabiti kot napovedovati celotne racunovodske izkaze, vendar daje le napovedi bilanc stanja.
Njegova glavna predpostavka je, da vsaka rast prodaje zahteva rast obratovalnih sredstev, to je

terjatev do kupcev, zalog in osnovnih sredstev. Hkrati se nekaj financiranja obratnega kapitala
pojavi spontano, in sicer s povecanjem poslovnih obveznosti do kupcev. Dodatno financiranje izvira

iz zadrźevanja dobicka. Vsako preostalo financiranje, ki je potrebno, mora izvirati iz drugih virov,

na primer dodatnega zadolźevanja ali izdaje novega lastniśkega kapitala. Zato je verjetno neto

dodatno zunanje financiranje mogoce izracunati kot
Potrebno dodatno financiranje = Potrebno povecanje sredstev - Povecanje obveznosti Povecanje zadrźanega dobicka

(6-1)

V svoji najpreprostejśi obliki metoda prevzame naslednje predpostavke:

•

odhodki, vkljucno z davki, se lahko izrazijo kot fiksni odstotek prodaje; z drugimi besedami,

neto stopnja dobicka od prodaje m ostaja konstantna.
•

Vsa poslovna sredstva (tj. Kratkotrajna in nekratkorocna sredstva) se lahko izrazijo kot stalen
odstotek prodaje

•

OpA

/ S.

Kratkorocne poslovne obveznosti (poslovne obveznosti in pasivne casovne razmejitve)

spontano rastejo in jih je mogoce izraziti kot stalen odstotek prodaje
•

18

Koeficient izplacila dividend p ostane stalen.

Brigham, Ehrhardt (2011, str. 478-482).
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Napovedovanje katere koli periodicne stopnje rasti prodaje g = (St - So) / So, enacba (6-1) je nato
mogoce razvrstiti kot
Dodatno financiranje je potrebno = g OpAo - g OpLo - So(1 + g) m (1 - p)

(6 - 2)

Tako dobljeno vrednost je treba dodeliti posebnim virom novega financiranja, ki lahko vkljucujejo

nov kratkorocni dolg, dolgorocni dolg ali kapital ali katero koli kombinacijo teh. To omogoca

oblikovanje bilanc stanja v obliki iz leta v leto za celotno casovno obdobje nacrtovanja. Z analizo
razmerja likvidnosti in financnega vzvoda se nacrt prilagodi po potrebi. Naceloma je mogoce

prilagoditi odlocitve o financni strukturi, razmerje med izplacili dividend ali stopnjo rasti prodaje, da
se dosezejo predpisana merila.
V danih okoliscinah lahko metodo prilagodimo tako, da omogocimo posebne razmere.

•

Pod pogojem, da ima podjetje neoperativna sredstva in obveznosti, se obicajno

napovedujejo po njihovih trenutnih vrednostih (razen ce so spremembe del upravljavskih
odlocitev).
•

Pod pogojem, da dolgorocna sredstva ne delujejo s polno zmogljivostjo, jih ni treba

spreminjati, dokler ni dosezena polna zmogljivost.
•

Koeficient izplacila dividend se lahko spremeni, ce je sorazmeren z distribucijsko politiko
podjetja.

Treba je opozoriti, da ima lahko stopnja rasti prodaje in dodatno dodatno financiranje negativne

vrednosti, kar bi pomenilo krcenje financiranja. Mogoce je izracunati tudi samonosno stopnjo rasti,
ki je vrednost g v enacbi (6-2), kar pomeni natanko o potrebnega dodatnega financiranja (z drugimi
besedami, to pomeni prelomno tocko); to bi lahko koristilo podjetjem, ki imajo omejen dostop do

zunanjega financiranja, ali kadar bi taksno zanasanje ocenilo kot prevec tvegano.
V nasprotju s odstotkom prodajne metode mora metoda napovedovanih racunovodskih izkazov
hkrati oblikovati tako predformne bilance kot tudi izkaze poslovnega izida. Obicajno njegovi vlozki

vkljucujejo prodajo in druge napovedi poslovanja, kot je slika 6.1. Zaradi tega je taksen model

veliko bolj realisticen, a tudi tezko vodljiv. Poleg tega je treba resiti povratne informacije med
izjavami; na primer, vsaka prilagoditev dolga v bilanci stanja vpliva na odhodke za obresti, kar

posledicno vpliva na cisti dohodek, ki ga je mogoce zadrzati, vendar bi to ponovno zahtevalo
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preracun potrebnega dolga. Zato je treba za pripravo celovitih napovedanih izjav uporabiti nacrte,
ki temeljijo na

preglednicah,

ali avtomatizirane module za napovedovanje upravljalskih

informacijskih sistemov (UIS).
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7. FINANCIRANJE POSLOVANJA
Kot źe vemo, ena kljucnih funkcij financnega upravljanja, ki se obicajno pojavlja v procesu
financnega nacrtovanja, zadeva strateśke odlocitve o financiranju podjetij. Sprejemanje takśnih
odlocitev vpliva na dobickonosnost poslovanja, pa tudi na poslovno tveganje.Na splośno

financiranje podjetij vkljucuje vec virov. Kratkorocno financiranje bo podrobneje obravnavano v

poglavju 8. Uporablja instrumente z uporabnostjo, krajśo od enega leta, vendar je odvisno od politik
financiranja obratnega kapitala podjetja mogoce del njihovih del porabiti za precej dolga obdobja,

tj. kot del svojega kapitala. Dolgorocno financiranje se imenuje kapital in bo obravnavano v tem

poglavju, ki se bo najprej osredotocilo na moźne vire kapitala in financne instrumente, nato pa na

dejanske odlocitve o kapitalski strukturi, njihove vplive in oceno oportunitetnih strośkov kapitala za

odlocitve o kapitalskem proracunu.

7.1

VIRI KAPITALA

Za obstoj vsako podjetje potrebuje lastniśki kapital, ki predstavlja tvegani kapital, ki ga zagotavljajo
lastniki, in tvori hrbtenico njegove financne strukture

19.

Za firme, ki so organizirane kot podjetja

(natancna oznaka se razlikuje v razlicnih drźavah), ima kapital navadne delnice. Ni fiksne stopnje
dividende in navadni delnicarji bodo dividendo prejeli le, ce bo razpoloźljiv cisti dohodek za

distribucijo, potem ko so vsi drugi vlagatelji, na primer upniki in prednostni delnicarji, zapadli.
Podobno bodo prejeli morebitne izkupicke od odtujitve premoźenja, ce bo podjetje prenehalo śele,

ko so vsi drugi vlagatelji prejeli svoje upravicenosti. Zaradi visokih tveganj, povezanih z navadnimi
delnicami, bodo vlagatelji obicajno pricakovali relativno visoko donosnost.

Vendar pa obstajata dve posebnosti, ki lahko pritegneta delnicarje. Ena omejuje potencialne izgube

na znesek vloźenega ali naloźenega za naloźbo (ta pravna ureditev se imenuje omejena

odgovornost), druga pa je neomejena viśina potencialnih donosov. Navadni delnicarji tudi nadzirajo

19

Tirole (2006, str. 75-102).
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poslovanje s svojimi pravicami, ki jim omogocajo izbiro direktorjev in odstop z funkcije (natancen
mehanizem izvajanja nadzora delnicarjev se razlikuje tudi v razlicnih pravnih okoljih).
Z vidika podjetij je lastniski kapital privlacen predvsem zato, ker so - v nasprotju z obrestmi in

glavnimi placili dolga - dividende diskrecijske, podjetja pa se jim lahko izognejo izplacevanju, ce
nimajo sredstev za to. Sele ko bo kapital popolnoma izcrpan, bi podjetje moralo vloźiti stecaj. Po
drugi strani so oportunitetni stroski lastniskega kapitala visji od stroskov dolga zaradi vecjega
tveganja za vlagatelje.
Podjetja pridobijo svoj kapital iz dveh virov: Eno je vplacani lastniski kapital, ki ga vlagajo vlagatelji

na zacetku in - morda - pozneje v źivljenju podjetja, ko mora financirati nadaljnjo rast. Ko se delnice
razdelijo javnosti, to obicajno povzroci znatne enkratne flotacijske stroske, kar povzroci stroske
lastniskega kapitala, in tako podjetja motivira, da uporabljajo to obliko zbiranja kapitala le v primeru

mocnega poslovnega primera. Podobno - in veliko bolj rutinsko - podjetja dopolnijo svoj kapital z
zadrźanim dobickom, ki se vedno nosi oportunitetne stroske, vendar se izogne transakcijskim

stroskom.
Nekatere druźbe poleg navadnih delnic (ali navadnih delnic) uporabljajo prednostne delnice. To so

delnice, ki obicajno izplacujejo fiksno dividendo (zaradi cesar so podobne dolgom), vendar obicajno
nikoli ne odplacajo glavnice in podjetja lahko varno zadrźijo dividende, pod pogojem, da navadni

delnicarji niti ne izplacajo (zaradi cesar so podobni lastnemu kapitalu). V kombinaciji z razlicnimi
znacilnostmi financnih instrumentov je prednostna zaloga le ena - najverjetneje najpogosteje

uporabljena - hibridnega financnega razreda, ki vkljucuje bolj eksoticne instumente, kot so
kabrioleti in boni.

Druga osnovna kategorija kapitala je poleg lastniskega kapitala dolgorocni dolg. Posojilodajalci
sklenejo pogodbo s podjetji, v kateri so navedeni obrestna mera, datumi placila obresti, odplacila

glavnice in - kjer je to primerno - dodatni sporazumi, ki povecajo varnost posojilodajalca, kot so
kolektivne in posojilne pogodbe, ki so omejitve za poslovanje, posojilne pogodbe. Na primer,

zaveze lahko posojilodajalcem naloźijo pravico do rednih financnih porocil, obveznost zavarovanja
premoźenja ali neprodaje dolocenih sredstev, omejitev nadaljnjega zadolźevanja ali obveznost, da
ne presegajo dolocenih financnih razmerij. Posojilodajalci lahko v primeru neplacila zaseźejo in
prodajo premoźenje, zastavljeno kot zavarovanje.
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Dolg, ki je neposredno povezan z dolocenim sredstvom ali nizom sredstev, spada v kategorijo

financ na osnovi sredstev

20.

Znacilno je, da se posojilodajalci nato osredotocajo predvsem na

sposobnost ustvarjanja prihodka ali likvidacijsko vrednost takśnih sredstev loceno od celotne

analizę podjetja. V nekaterih primerih se posojila odobrijo brez kakrśnih koli drugih obveznosti

posojilojemalca, ob upośtevanju dejanske pravne locitve sredstev. Obstaja veliko razlicnih vrst
financiranja na podlagi sredstev, vkljucno z najemnim financiranjem, ki je najpogostejśe, pa tudi s

projektnim financiranjem, forfaitingom, hipotekarnim financiranjem, financiranjem poslovnih
nepremicnin in listinjenjem posojil.

V poslovnih knjigah je mogoce izdati posojilo, ki je podrejeno drugemu razredu posojilnega

kapitala. V takem primeru imetniki podrejenega posojilnega kapitala ne bodo prejeli obresti ali
glavnice, dokler ne bodo izpolnjene terjatve posojilodajalcev, razvrścenih nad njimi (take

obveznosti se imenujejo mlajśe in starejśe).
Dolgorocni dolg lahko zagotovijo neposredno banke ali drugi posojilodajalci ali pa se plava na

kapitalskem trgu v obliki obveznic. Na splośno so priloźnostni strośki zadolźevanja niźji od strośkov
uporabe lastniśkega kapitala zaradi manjśega tveganja, ki ga zaznajo vlagatelji. Poleg tega se
strośki dolga zniźujejo zaradi dejstva, da se odhodki za obresti - v nasprotju z dividendami odśtevajo pri dolocanju zasluźka podjetja pred davki, kar zmanjśuje strośke po obdavcitvi. Z
drugimi besedami, zadolźevanje ustvarja davcni ścit do najvecjega zneska davkov, ki jih podjetje
dolguje iz poslovanja20
21.

20

Emery, Finnerty, Stowe (2007, str. 608-633).

21
Nekateri davcni organi omejujejo davcni seit, ki ga podjetja lahko ucinkovito uporabljajo z
uporabo tankih pravil kapitalizacije. Zlasti so namenjena posojilom, dodeljenim med povezanimi
podjetji.
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7.2

STRUKTURA KAPITAŁA IN NJENI STROŚKI

V osnovnem primeru, da kapital podjetja sestavljata samo dve sestavni deli, dolg D in kapital E

(vsak izraz dołoca svoje trzne vrednosti), z razmerjem dolga L = D / (D + E), se njegova cena lahko
doloci kot ponderirana povprecje strośkov sestavnih delov Dc in Ec, imenovano ocenjeni povprecni
strośki kapitała (OPSK):

OPSK = L

x Dc + (1 - L) x Ec

(7-1)

Ce tehtani povprecni strośki kapitała uporabljajo realne sestavne strośke, se lahko śteje za

pośteno oceno oportunitetnih strośkov podjetja in se tako uporablja kot diskontna stopnja za
oceno njegovih projektov investiranja kapitala (z diskontiranjem ocenjenih denarnih tokov
projekta) ali za vrednotenje podjetja (z diskontiranjem napovedanih prostih denarnih tokov).

Obstajajo razlicni nacini za oceno sestavnih strośkov kapitala, vendar je treba poudariti, da je

treba vedno uporabiti oportunitetne strośke. Ce je na primer podjetje pred nekaj leti najelo
dolgorocno posojilo s sedemodstotnimi obrestmi, njegovi oportunitetni strośki ne bodo 7-odstotni,

temvec bi bili ovrednoteni po stopnji, po kateri bi se lahko zadolźilo sedaj, ki je lahko bistveno
viśja ali niźja.
Podobno obstajajo priloźnostni strośki za uporabo lastniśkega kapitala, ceprav ni obveznosti za

izplacilo dividend, ker bi kapital lahko uporabili za dobicek, ce bi ga uporabili drugace.
□ Strośke dolga je mogoce oceniti iz donosa na dolg podjetja ali podjetja s podobnim profilom
tveganja (ocena). To je najlaźje dolociti za druźbe, ki imajo obveznice, s katerimi se trguje

na kapitalskem trgu, kjer obstojeca cena obveznic omogoca izracun donosa do zapadlosti.
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Lahko pa uporabite tudi obveznice drugih podjetij s primerljivo bonitetno oceno, kadar pa tak
instrument ni na voljo, je mogoce banke pregledati glede njihovih trenutnih kotacij posojil.

□ Pri izpeljavi strośkov dolga iz trźno dolocenih donosov Dr je pomembno upoStevati davcni
ścit, ki z vidika posojilojemalca ali izdajatelja obveznic zmanjśa strośke dolga

Dc.

Ce

oznacimo veljavno mejno davcno stopnjo t, dobimo razmerje Dc = (1 - t) Dr, ki ga je mogoce

uvrstiti v enacbo (7-1).
•

Ocena strośkov lastniśkega kapitala pogosto temelji na modelu dolocanja donosnosti
kapitalskih naloźb (CAPM), ki uvaja merilo obcutljivosti trźnega tveganja 3, da se izpelje
preprosto linearno razmerje med tveganjem zaloge in pricakovanim donosom v obliki Er = Fr
+ 3 ( G. - Fr), kjer Fr predstavlja netvegano stopnjo in g. pricakovani donos delniśkega trga

kot celote. Upośtevati je potrebno, da zunanje pridobivanje novega lastniśkega kapitala
- v nasprotju z akumuliranjem dobicka - obicajno vkljucuje znatne strośke izdaje novega

kapitala, kar zviśa strośke lastniśkega kapitala Ec nad vlagateljevimi donosi Er.
Na primer, podjetje ima lahko ciljno razmerje dolga L = 40% in se sooca z mejno davcno stopnjo t
= 20%. Na trgu ima obveznica, s katero se trguje, katere donosnost do zapadlostije

Dr =

5%,

donosnost do zapadlosti lastne obveznice (tj. Netvegana obrestna mera na trgu) je

Fr =

2%,

delniśke druźbe 3 = 1,2 in pricakovana povprecna donosnost delniśkega trga je

Mr

= 7%.

Pricakovana donosnost delnice bo nato Er = 2% + 1,2 (7% - 2%) = 8%, njen oportunitetni strośki

kapitala OPSK = 40% x (1 - 20%) x 5% + (1 - 40%) ) x 8% = 6,4%.
Medtem ko imajo podjetja śtevilne razlicne moźnosti za pridobivanje kapitala, je osnovna teźava,
ki jo morajo reśiti, povezana z optimalno sestavo kapitala na podlagi dolźniśkega kapitala. Z

drugimi besedami, dolociti morajo svoj ciljni kolicnik dolga L.
Podobno kot pri drugih financnih vpraśanjih tudi taka odlocitev vkljucuje kompromis med tveganjem

in pricakovanim donosom. Po eni strani povecanje financnega vzvoda intenzivno uporablja davcni
ścit, ceprav ne upośtevajo niźjih oportunitetnih strośkov zaradi dolga manj tveganega kot
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lastniśkega kapitała. Po drugi strani pa vsako povecanje dolga poveca verjetnost bankrota v

primeru neugodnega razvoja poslovanja, ki bi lahko povzrocilo izcrpavanje kapitała.
Teoreticno lahko optimalno strukturo kapitala za katero koli drużbo dobimo s kombiniranjem

ucinkov vec dejavnikov:
Povecanje dolga poveca donosnost kapitala pod pogojem, da donosnost sredstev ostane

•

nespremenjena.
Povecanje dolga zmanjśuje davke, ki jih placuje podjetje, saj se pri izracunu obdavcljivega

•

dohodka odśtejejo odhodki za obresti.
Povecanje dolga poveca oportunitetne strośke lastniśkega kapitala, ker fiksni zahtevek

•

imetnikov dolgov povzroci tveganje, da bi preostali zahtevek delnicarjev postal bolj tvegan.
S povecevanjem dolga se strośki dolga povecajo, ker povecuje verjetnost financnih stisk in

•

s tem tveganje neplacila dolga.
Zelo visoke stopnje dolga, ki każejo na veliko tveganje bankrota, lahko povzrocijo tudi zmanjśanje

prostega denarnega toka zaradi izgube nekaterih kupcev, tj prodaje, in morda tudi proizvodne
ucinkovitosti (strożji kreditni standardi s strani dobaviteljev, izguba kljucni zaposleni).

Prva dva dejavnika spodbujata podjetja, da se zadolżijo, preostala pa dodatni dolg postopoma

drażita. To v celoti vodi do tocke, ko strośki presegajo koristi vzvoda, ki doloca optimalno
strukturo kapitala podjetja.

Poleg tega asimetricne informacije med delnicarji in upravljavci vodijo do tega, da delnicarji
odlocitev, povezane s kapitalom, kot so oblike zbiranja novega kapitala ali delitve dividend,

zaznavajo kot signale, kar posledicno vpliva na ceno delnic.

Denimo, da podjetje pozna zelo donosno poslovno prilożnost, ki zahteva znatne kapitalske
nalożbe. Njeni sedanji delnicarji bi nato imeli mocne spodbude za zbiranje novega dolga in ne
lastniśkega kapitala, ker jim ne bi bilo treba deliti dobicka z novimi vlagatelji. Po drugi strani

poznavanje potencialnih vpraśanj, ki bi lahko zmanjśale prihodnji dobicek, spodbuja razveljavitev
z izdajo novega kapitala. V skladu s tem je pogosto napoved ponudbe delnic znak, da obeti
podjetja, ki jih vidijo njeni lastni direktorji, niso dobri; nasprotno, ponudba dolga jemlje kot pozitiven

signal.
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Ceprav je koristno za śirśe razumevanje teh dejavnikov in njihovih vplivov, je nerealno domnevati,

da bi vecina podjetij dejansko uporabila kvantitativni ekonomski model za optimizacijo svoje

strukture kapitala. V praksi ponavadi kombinirajo precej preprosta pravila:
•

Podjetja primerjajo svojo ciljno strukturo kapitala, da je skladna s primerljivo uspeśnimi

podjetji. To pomeni, da obstajajo znacilne kapitalske strukture za podjetja, ki poslujejo na
istem trgu, v isti panogi, s podobno strukturo sredstev, s podobnimi poslovnimi priloźnostmi
in s primerljivo lastniśko strukturo.
•

Podjetja v mejah zbirajo kapital, ki ga potrebujejo, v skladu z nedolocenim vrstnim redom,
glede na obstoj flotacijskih strośkov in nesimetricnih informacij. Na splośno gledano najprej
notranje zberejo kapital s ponovnim investiranjem cistega dohodka in prodajo kratkorocnih

trźnih vrednostnih papirjev. Ko bo ta zaloga sredstev izcrpana, bodo izdali dolg in le v

skrajnem primeru bodo izdali skupne delnice
•

Za ublaźitev teźave s signalizacijo veliko javnih delniśkih podjetij poskuśa ohraniti
sposobnost zadolźevanja rezerv, tj. Porabi vec kapitala v obicajnih casih, kot je predlagano

s sporazumom o odpravi tveganj ali preseźkom, tako da se lahko dolg uporabi, ce prihaja śe

posebej dobra naloźbena priloźnost.
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8. MANAGEMENT OBRATNIH SREDSTEV
Obrtni kapital je tisti del kapitała podjetja, ki je kratkorocnega znacaja, z drugimi besedami, tekoc
in se uporablja za vsakodnevno poslovanje. Zato se nanaśa na upravljanje poslovanja podjetja.

Glavni elementi obratnega kapitala tako vkljucujejo:

Operating current assets
•

gotovina (obicajno delno)

•

Zaloga

•

Poslovne terjatve

Kratkorocne poslovne obveznosti
•

Trjatve do kupcev

•

Pasivne casovne razmejitve

Znesek, vloźen v obratna sredstva v katerem koli trenutku, se lahko oceni v bilanci stanja z

odśtevanjem obratnih sredstev in kratkorocnih obveznosti, tj.
Obratna sredstva = Obratovalna kratkorocna sredstva - Kratkorocne poslovne obveznosti (8-1)

Poleg obratovalnih kratkorocnih sredstev in poslovnih kratkorocnih obveznosti imajo podjetja lahko

v lasti tudi nekaj ne delujocih kratkorocnih sredstev ali obveznosti, kot so trźni vrednostni papirji v

rezervi, ki jih ne bi uporabljali v vsakodnevnem poslovanju druźbe, zato se śtejejo za del obratnega
kapitala. Bancni prekoracitveni krediti in kratkorocna posojila se prav tako ne śtejejo za poslovanje,
medtem ko je treba presoditi, kateri del gotovine (vkljucno s stanjem na tekocem racunu) je

neposredno vkljucen v poslovanje.
Velikost in sestava obratnega kapitala se razlikujeta med razlicnimi panogami, naloźbe pa so lahko
velike. Na primer, proizvodno podjetje pogosto veliko vlaga v surovine, nedokoncano proizvodnjo
in koncne izdelke. Svoje blago bo obicajno prodajal tudi na kredit, s cimer je povzrocil terjatve do

kupcev. Trgovec na drobno ima samo eno obliko zalog, gotovih izdelkov, ki so bili poleg tega
kupljeni v kredit in bo blago prodal v gotovini in ne v kredit. Mnoga storitvena podjetja prakticno

nimajo zalog.
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8.1

CIKEL PRETVORBE DENARJA

Obrtna sredstva predstavljajo neto naloźbo v kratkorocna poslovna sredstva. Ta sredstva nenehno
pritekajo v poslovanje in iz njega in so kljucnega pomena za vsakodnevno poslovanje. Razlicni
elementi obratnega kapitala so med seboj povezani in jih je mogoce razumeti kot del cikla,

prikazanega na sliki 16.1., Ki se obicajno imenuje cikel pretvorbe denarja ali cikel obratnega
kapitala.

Slika 8.1. Cikel pretvorbe denarja
1

Prodaja blaga
Dnevi vezave terjatev
Obdobje pretvorbe zalog
■
--------

■

1

Obdobje odloga
placilnih obveznosti

Prejemanje materialov

11
11
1

Casovno obdobje pretvorbe denarja

Placilo materialov

Zbiranje gotovine

Vir: Vlachy (2018, str. 139)

V skladu s tem se gotovina uporablja za placilo obveznosti do kupcev, ki zapadejo na neki datum

po dobavi materiala, ki nato postane zaloga v razlicnih fazah proizvodnje, dokler se koncni izdelki
ne prodajo v kredit, kar povzroci zamudo, preden se denar od prejema od prodaje. Prejem gotovine

zakljuci cikel.

Kolicino pretvorbe denarja je mogoce kolicinsko dolociti glede na povprecni cas nalozbe (v dneh)
za glavne elemente obratnega kapitala in na podlagi teh stevilk izracunati skupni cas, potreben za

financiranje cikla konverzije denarja. Obicajno se povprecni cas nalozbe ocenjuje iz financnih
izkazov podjetja z uporabo naslednjih razmerij22:

22
Razmerja se pogosto imenujejo povprecni dnevi vezave terjatev, povprecni dnevi placila
obveznosti in povprecni dnevi zalog.
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Povprecno obdobje zbiranja-dnevi vezave terjatev = Povprecne terjatve do kupcev /

Prodaja na dan(8-2)

Obdobje odloga placilnih obveznosti = Povprecne obveznosti / CGS + PSA na dan(8-3)

Obdobje pretvorbe zalog = Povprecne zaloge / CGS na dan

(8-4)

Povprecne postavke bilance stanja (terjatve, obveznosti, zaloge) se obicajno dolocijo kot povprecje
vrednosti zacetka in konca obdobja, dnevnih stroskov in prihodkov kot periodicnih vsot, deljenih s

stevilom dni v obdobju. Torej, ce je podjetje v zadnjem cetrtletju prodalo 150 milijonov EUR, 50
milijonov EUR terjatev na koncu in 60 milijonov EUR na koncu, se lahko povprecno obdobje
izterjave izracuna kot [(50 + 60) / 2] + [150/90] = 33 dni.
Upravljanje obratnega kapitala je bistveni del kratkorocnega nacrtovanja podjetja, vendar lahko na

strukturo cikla pretvorbe denarja vplivajo tudi posebne naloźbe, na primer v nadzorne sisteme ali

infrastrukturo za upravljanje zalog.

8.2

UPRAVLJANJE TRJATEV DO KUPCEV

Prodaja blaga ali storitev na kredit bo povzrocila stroske podjetja. Sem spadajo stroski upravljanja

z krediti, slabi dolgovi in stroski financiranja. Te morajo biti tehtane glede na koristi povecanih

prihodkov od prodaje od kupcev, ki prejemajo spodbudo za zamudo pri placilu. Dejansko je
prodaja na drobno na kredit obicajna poslovna praksa.

Ko pa podjetje ponudi prodajo na kredit, mora imeti jasne politike glede:

□ Katere stranke lahko prejmejo kredit,
□ Velikost kredita, ki se lahko ponudi,
□ kaksne pogoje kredita je treba ponuditi; ti vkljucujejo dolźino kredita in po moźnosti, ali bodo

za takojsnje placilo na voljo popusti
□ Katere politike zbiranja in zmanjsevanja tveganja je treba sprejeti

5
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Prvi dve politiki se nanasata predvsem na kreditno sposobnost stranke, na katero vplivajo stevilni
dejavniki, tako financne kot tudi nefinancne narave. Te se lahko ocenijo z razlicnimi viri informacij,

vkljucno s trgovinskimi ali bancnimi referencami, objavljenimi racunovodskimi izkazi, kreditnimi

agencijami ali zgodovino medsebojnih odnosov.
Dolźina kreditov je odvisna predvsem od norm znotraj industrije, konkurence in pogajalskih moci,

kreditne sposobnosti in trźne strategije. Za spodbujanje hitrega placila lahko podjetje ponudi
gotovinske popuste.
Tveganje neplacila zmanjsujejo tudi ucinkovite politike zbiranja sredstev, ki vkljucujejo upravljanje

odnosov s strankami, hitro izdajanje racunov, spremljanje terjatev in ustrezne nadaljnje ukrepe.

Zmanjsati ga je mogoce tudi z ukrepi, kot so predplacilo, kompenzacije, garancije tretjih oseb ali z
zavarovanjem.

8.3

UPRAVLJANJE GOTOVINE IN DELOVNO
OBRATNO FINANCIRANJE

Vsakodnevno upravljanje gotovine se nacrtuje in nadzoruje z denarnim proracunom

23.

Vecina

podjetij zadrźuje nekaj denarja. Na splosno so trije razlogi, zakaj to pocnejo:

□ Za izpolnjevanje vsakodnevnih obveznosti. Na splosno je treba vsa placila placati, ko

zapadejo, kar zahteva gotovino; neizpolnjevanje trenutnih obveznosti lahko ogrozi preźivetje
podjetja. Strogo gledano je to edini del stanja denarnih sredstev, ki ga je treba obravnavati
kot obratna sredstva.

□ Kot previdnost. Kadar koli so prihodnji denarni prilivi ali odlivi negotovi (in v doloceni meri
so vedno), je preudarno drźati denar v rezervi.

□ Za Izkoriśćanje priloznosti. Imetje gotovine olajsa izkoriscanje ugodnih priloźnosti, na

primer nakupovanje blaga s popustom ali pridobivanje poslov konkurenta v financni stiski.

Kolicina denarja, ki je potrebna za poslovanje, se mocno razlikuje, zlasti glede na:

□ narava posla, vkljucno z njegovo sezonskostjo;

23

Glej tudi poglavje 6.

vni management logiste

□ priloźnostni stroski zadrZevanja gotovine in razpoloźljivosti pogojnih izposojil ali
prodaje likvidnih sredstev;

□ Gospodarske razmere, vkljucno z inflacijo;
□ Odnosi z dobavitelji, ki zagotavljajo trgovinsko posojilo, ki se lahko raztegne kot sredstvo

za pridobitev gotovine.

Ti in drugi dejavniki, vkljucno s stopnjo naklonjenosti tveganj s strani upravljavcev in delnicarjev,

dolocajo posebne politike, ki jih podjetja uporabljajo za potrebe upravljanja z gotovino in

financiranja obratnega kapitala. Vsak ucinek vpliva tako na tveganje kot na dobickonosnost.
Ena od sklepov politike se nanaśa na tekoce premoźenje. Poleg zalog in terjatev, ki so doloceni z
locenimi politikami, vkljucujejo gotovino in trźne vrednostne papirje, ki so namesceni kot denar.

Mozne politike segajo od sproscenih do restriktivnih z zmerno politiko med obema skrajnostima.

Sproścena politika pomeni visoko raven sredstev in s tem nizek kolicnik prometa sredstev, kar ima
za posledico nizek donos na kapital, ostale stvari pa so konstantne24. Nasprotno, restriktivna

politika ima za posledico nizka obratna sredstva, visok promet in s tem relativno visok donos na

kapital ROE.

Opozoriti je treba, da obstajajo moźnosti za zmanjśanje neto strośkov zadrzevanja obratnih
sredstev, ne da bi povecali tveganje za pomanjkanje denarja. Te tehnike upravljanja z gotovino

vkljucujejo:
□ Imetje trznih vrednostnih papirjev namesto denarnih sredstev. To ustvarja dolocen donos kot

neoperativno naloźbo, ceprav je obicajno precej niźja od poslovnih sredstev.
□ Urejanje formalnih ali neuradnih kreditnih linij z bankami. Ceprav to pogosto vkljucuje

pristojbine za prevzem obveznosti, so ponavadi niźje od oportunitetnih strośkov zadrźevanja
denarja.

□ Sprejeti ukrepe za zmanjśanje placilnega prometa, na primer z uporabo elektronskih placilnih
sistemov, izboljśanjem spremljanja placil in pobotanjem obveznosti.

24
Formally, this pattern appears from the Du Pont equation stipulating that ROE = Profit
margin * Total asset turnover x Equity multiplier = Net income / Sales x Sales / Total assets x
Total assets / Equity (Brigham, Ehrhardt, 2011, pp: 106-107).
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□ Zmanjśanje potreb po stanju na transakcijskih racunih na locenih racunih z zmanjśanjem

śtevila uporabljenih racunov ali z zdruźevanjem gotovinskih sredstev.
Politika zadrźevanja sredstev se kombinira s politiko financiranja obratnega kapitała. To doloca,
kateri del obratnega kapitala naj se financira kratkorocno in kaj naj se financira dolgorocno.

Eden od dejavnikov, ki jih je treba upośtevati, je posebna razclenitev potreb po obratnem
kapitalu med tistimi, ki so sezonski ali ciklicni, in tistimi, ki so v resnici stalni tudi na nizki tocki
cikla. Nato lahko upravljavci izbirajo med vec pristopi, prikazanimi na sliki 8.2 .:

□ • Agresiven pristop. S tem se financirajo vsa zacasna kratkorocna sredstva in znaten del
stalnih kratkorocnih sredstev, katerih cilj je zniźanje strośkov zaradi obicajno niźjih strośkov

kratkorocnega financiranja v primerjavi z dolgorocnimi, hkrati pa sprejema tveganje

nenadnega povecanja stopenj ali likvidnostne vrzeli.
□ • Konzervativni pristop. V nasprotju z agresivnim pristopom to zmanjśuje tveganje s
financiranjem vseh trajnih kratkorocnih sredstev in tudi dela sezonskih sredstev dolgorocno.

Morebitni zacasni preseźki denarja bi bili uporabljeni za nakup trźnih vrednostnih papirjev z

nizkim tveganjem in łe majhen znesek sezonskih potreb bi se financirał s prekoracitvijo
overdraft-razlicnimi oblikami kratkorocnega zadolźevanja.
praksi ima vecina podjetij na koncu raje kompromis med omenjenimi skrajnostmi. Priłjubłjen
pristop je uporaba uskłajevanja zapadłosti (imenovano tudi samo-łikvidirni) pristop, ki zahteva

uskłajevanje zapadłosti sredstev in obveznosti. Vsa osnovna sredstva plus trajna kratkorocna
sredstva se financirajo z dolgorocnim kapitalom, zacasna kratkorocna sredstva pa se
financirajo s kratkorocnim dolgom. Strogo gledano, to bi morało pomeniti, da bi se załog, ki naj

bi se prodał v 30 dneh, financirał s 30-dnevnim bancnim posojilom, medtem ko bi stavba, ki naj
bi

trajała

15

łet,

financirana

z

hipotekarnimi

8

obveznicami

z

dospełostjo

15

łet

.
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Slika 8.2. Politike financiranja obratnega kapitala
a) Konzervativna politika

b) Agresivna politika

c)

Ujemanje

Vir: Brigham, Ehrhardt (2011, str. 641)

Kratkorocno financiranje obratnega kapitała se lahko, kolikor je potrebno, nanaśa na dolocena
sredstva ali pa predstavlja splośno odgovornost podjetja.
Terjatve do kupcev se lahko spremenijo v gotovino tako, da se jih faktorira ali da se diskontirajo

prodajni racuni ali menice25 ki so vse oblike kratkorocnega financiranja na podlagi sredstev. Pri
pogajanjih brez regresa se uporabljajo metode, ki prenesejo tudi tveganje neplacila. Preprostejśi,

manj formalni nacin uporabe terjatev kot varścine je zastava terjatev.
Zaloge se lahko uporabljajo tudi kot zavarovanje za kratkorocni dolg z uporabo metod, kot so

prejemnice ali financiranje skladiśc.

Podjetja lahko nezavarovano uporabljajo:

25

Danes se menice uporabljajo predvsem na podrocju mednarodne trgovine.
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□ Bancne prekoracitve, ki podjetju omogocajo vzdrzevanje negativnega salda na svojih
bancnih racunih. Je zelo prilagodljiv in obicajno enostaven za urejanje, a obicajno omejen v

kolicini. Prav tako je poplacljivo na zahtevo in lahko zato predstavlja likvidnostno tveganje
za podjetje,

□ Kratkorocna bancna posojila, ki zagotavljajo vecjo varnost financiranja, vendar manj
proznosti kot prekoracitve.

□ Zakladna menica, ki je dolzniski vrednostni papir, dan na trg. To je omejeno na
sorazmerno majhno stevilo velikih podjetij, ki ponujajo zelo dobro kreditno tveganje, vendar
pogosto daje posojilojemalcem zelo konkurencne pogoje.
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9. UPRAVLJANJE Z ZALOGAMI
Podjetje ima lahko zaloge iz razlicnih razlogov, od katerih je najpogostejśi izpolnjevanje dnevnih
potreb kupcev in proizvodnje. Vendar je pogosto tudi vec, kot je nujno potrebno za ta namen za
zmanjśanje tveganj. Tveganje se lahko nanaśa na moznost, da bodo prihodnje dobave prekinjene

ali pomanjkljive ali da se bodo njihovi strośki povecali. Businesses that mine or trade commodities

often try to benefit from holding large quantities when prices are expected to rise, while production

firms mostly consider the potential costs of disruption. Sirśe gledano, so razlogi podobni kot pri
zadrzevanju denarja.

Za nekatere vrste poslovanja zaloge predstavljajo znaten delez njihovega celotnega premozenja.
Na primer, avtoservis, ki najame svoje prostore, ima lahko skoraj celotno premozenje v obliki zalog.

Proizvajalci tudi veliko vlagajo v zaloge, saj morajo imeti tri vrste zalog: surovine, pol izdelke in

koncni izdelki, ki predstavljajo doloceno fazo v proizvodnem ciklu. Poleg tega se lahko za podjetja
s sezonskim povpraśevanjem raven zalog med letom mocno razlikuje.

Podjetja, ki imajo zaloge predvsem za doseganje vsakodnevnih potreb po proizvodnji, pa tudi

njihovi kupci, obicajno poskuśajo zmanjśati skupno kolicino zalog. To je zato, ker so z
vzdrzevanjem zalog povezani strośki strośki:

□ strośki skladiścenja in manipuliranja,
□ strośki financiranja inventarja, vkljucno z priloznostnimi strośki;
□ strośki śkode in zastarelosti.

Upośtevajte, da bi prihranki pri strośkih financiranja zaradi zmanjśanja zalog upośtevali pri oceni

ustreznega ucinka skrajśanja cikla pretvorbe denarja, vendar se preostali dve postavki nanaśata
posebej na upravljanje zalog.

Glede na potencialno visoke strośke zalog je napacno verjeti, da bi moralo podjetje agresivno

minimizirati zaloge, morda celo ohranjati raven blizu nic. Vendar obstajajo tudi strośki, ki nastanejo,
ko je raven zalog prenizka. V okoliścinah lahko to vkljucuje:

□ Izguba prodaje ali dobro ime kupca. Razlog za to je, da se zahtevanega blaga ne more
zagotoviti takoj.
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□ Viśji strośki nakupa ali prevoza. To je posledica nakupa ali prevoza po viśji ceni, da bi

hitro napolnili zaloge.
□ Zmanjśana

proizvodna zmogljivost ali

neucinkovita

proizvodnja.

To je

posledica

pomanjkanja surovin ali drugih zalog.
Za pomoc pri upravljanju zalog so bili razviti śtevilni postopki in tehnike, od katerih bodo nekateri

predstavljeni v naslednjih odstavkih. Na splośno jih lahko razdelimo na sisteme nadzora zalog in

modele za napovedovanje zalog, ceprav se metode v praksi prakticno kombinirajo in prekrivajo.

9.1

SISTEMI ZA SPREMLJANJE IN NAROCANJE

Dobro organiziran sistem belezenja gibanja zalog je kljucni element pri upravljanju zalog. To

vkljucuje ustrezne postopke za spremljanje nakupa zalog, dobave, premikov med skladisci ter
skladiscenje in uporabe. Opraviti je treba redne preglede, da se zagotovi, da kolicina fizicne zaloge
ustreza kolicini fizicnih zalog, kot je navedeno v evidencah zalog. Obstajati morajo tudi jasni

postopki za razvrscanje zalog, katerih dolocitev vkljucuje oceno roka, tj. Casa med oddajo narocila

in prejemom blaga ter verjetno stopnjo povprasevanja. Ce imate dodatne zaloge v rezervi, boste
povecali stroske zalog.

Sprejetje katere koli posebne ravni nadzora zalog zahteva natancno upostevanje stroskov in

koristi. To lahko privede do izvajanja razlicnih ravni nadzora glede na naravo zalog. Sistem ABC
tako temelji na ideji o selektivnih nivojih nadzora, pri cemer se zaveda, da so nekateri predmeti

pomembnejsi od drugih in je smiselno, za draga prizadevanja za upravljanje in usmerjajo te
postavke. Najpomembnejse postavke se uvrscajo med vrste "A", kjer bi se uporabili najpogostejsi

in natancni obcasni pregledi in napovedi, manj pomembni predmeti pa spadajo v kategorijo "B", se
manj pomembni inventarni predmeti pa so oznaceni z "C ".

Metoda rdece crte je verjetno najpreprostejsa tehnika nadzora zalog. Dandanes bi jo uporabljale

razmeroma majhna neodvisna podjetja ali za "C" predmete v sistemu ABC, kot so tista, ki jih
uporabljajo storitve ciscenja ali vzdrzevanja, ki niso kriticne za delovanje. Metoda dejansko izvira
iz tega, da so skladiscniki v posodi ali stojalu naredili rdeco crto, ki je oznacevala tocko narocila, to

je stopnjo zalog, pri kateri je treba ponovno narociti predmet. Njegova uporaba je precej omejena;
na primer bo delovala samo za predmete, ki so shranjeni na enem mestu, pravilno pozicioniranje
tocke narocila (rdeca crta) pa zahteva veliko izkusenj.
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Vse bolj se pojavljajo razlicne vrste racunalniśkih sistemov za nadzor inventarja, ki izkoristijo śiroko
dostopnost potrebne strojne in programske opreme. Na vsakem mestu in v vsakem trenutku lahko

spremljajo zaloge vseh predmetov in signalizirajo, ko so doseźene tocke za narocilo. Uporabljajo
razlicne sestavne dele, na primer sisteme prodajnega mesta (POS), ki so obicajni pri prodaji na

drobno, kjer blagajniki vsak nakup ali skenirajo v blagajno, standardizirane sisteme crtne kode, ki
jih je mogoce uporabiti v celotni dobavni verigi, ali radio- sistemi za identifikacijo frekvence (RFID),
ki omogocajo sprotno samodejno sledenje vsakega posameznega inventarja, kjer koli se nahaja.
Zapleteni proizvodni sistemi v zelo konkurencnih panogah, kot je avtomobilska industrija, zahtevajo
prefinjeno usklajevanje in nacrtovanje dobav ter nadaljnjo obdelavo velikega śtevila sestavnih
delov od vec dobaviteljev. Taka podjetja se obicajno zanaśajo na racunalniśko nacrtovane sisteme

nacrtovanja potreb po materialih (MRP), ki nacrtujejo nazaj od proizvodnega urnika za nakupe in
upravljanje zalog ter zdruźujejo podatke o proizvodnji in postopkih dobave.
Nekoliko povezan je koncept JIT, ki temelji na ideji, da morajo materiali priti tocno tako, kot so

potrebni v proizvodnem procesu, in tocno ob dolocenem casu. Ceprav je metoda privlacna zaradi

velikega zmanjśanja zalog, se metoda opira na vec dejavnikov, vkljucno z zelo izpopolnjenim
usklajevanjem in nacrtovanjem ter strogim nadzorom in izjemnimi dobaviteljskimi odnosi, zaradi
cesar je to izvedljivo le v posebnih okoliścinah.

9.2

FORMALNI INVENTORSKI MODELI

Eden najboljśih nacinov za zagotovitev, da bo na voljo zaloga za zadovoljevanje prihodnjih potreb

po proizvodnji in prodaji, je priprava realnih napovedi. Te se lahko razvijejo na razlicne nacine,

vkljucno z uporabo statisticnih tehnik26, pa tudi z zanaśanjem na mnenja prodajnega in trźnega
osebja.

26
Podrobnejśi opis modelov zalog, vkljucno z njihovimi izpeljavami, je na voljo Anderson,
Sweeney and Williams (2016, str. 457-505).
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Formalni statistićni model, ki ga pogosto uporabljajo strokovnjaki, je model ekonomskih kolićin

naroćil (EKN). Zanaśa se na već poenostavitvenih predpostavk, zaradi katerih je priroćno preprosta
reśitev:
Glavna predpostavka je, da se poraba zalog pojavlja s konstantno hitrostjo. To pomeni, da bo
sćasoma zaloga sledila vzorcu, prikazanemu na sliki 9.1.

Vir: Anderson, Sweeney, Williams (2016, str. 461), Spremenjeno

Ce je zaćetna raven zaloge Q (kot kolićina), bo s te zacetne tocke padla s konstantno hitrostjo,

dokler ni popolnoma izcrpana in jo je treba dopolniti na zacetno raven. Zlahka je razvidno, da bo
povprecna kolicina zaloge na zalogi Q / 2 enot.

Cilj resevanja modela EOQ je izbrati znesek narocanja zalog in pogostost naroćila, ki daje najniźje
skupne stroske vzdrźevanja zalog. Ti so odvisni od dveh locenih dejavnikov, stroskov narocanja in

knjigovodske vrednosti, opredeljenih na naslednji nacin:
•

Stroski narocila (F) so fiksni stroski oddaje in dostave narocila, ne glede na velikost narocila.

Vkljucuje stroske papirologije in komunikacije z dobaviteljem, pa tudi vse fiksne stroske, ki
se prenesejo na kupca, vkljucno z ravnanjem in - morda - odpremo.
•

Letni knjigovodski stroski (C) so spremenljivi stroski na enoto, povezani s kolicino zalog v

zalogi, vkljucno s stroski skladiscenja, ter priloźnostnimi stroski financiranja zalog.
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Ce s S oznacimo letno prodajo (ali uporabo, ce se zalog uporablja interno) v enoti, P pa nabavno
ceno na enoto, se skupni letni strośki zalog (TC) lahko izrazijo kot vsota skupnih letnih
knjigovodskih strośkov in skupnih letni strośki narocanja, tj

TC

= Q/2 x C + S/ Q x F

(9-1)

Z izracunom je enostavno izvesti optimalno velikost narocila Q *, kar zmanjśa vrednost TC, ki se
potem imenuje kolicina ekonomskega narocila (EOQ) in jo dobimo s

EKN

= Q* = V —
c

(9-2)
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Ko je znana optimalna velikost naroćila, se jo lahko uporabi za dolocitev ustrezne frekvence
naroćila kot S / Q *.

Na primer, skladiśćni prostori lahko odpośiljajo zaloge s konstantno hitrostjo S = 20.000 enot na

leto s F = 200 € strośki izvrśitve enega naroćila in C = 50 € strośki za prevoz enote v zalogi na leto.

Z enaćbo (9-2) ugotovimo, da je kolićina ekonomskega naroćila 400 enot. Pogostost naroćila mora
biti 20.000 / 400 = 50-krat na leto (tj. Pribliźno vsak teden), skupni strośki pa 400/2 x 50 + 20.000

/ 50 x 200 = 20.000 €.

Poleg stalne uporabe zalog (kar na primer izkljućuje sezonskost) model EKN predvideva takojśnje
dopolnitev zalog (t.i. brez ćasovnih rokov, kar je obićajno nemogoće) in popolno gotovost v
prihodnjem povpraśevanju. Podjetje se lahko zaśćiti z vzdrźevanjem varnostne zaloge.
Obstajata dva naćina, kako lahko te dejavnike upośtevamo v prefinjenem modelu EKN. Najprej je
moźno preprosto imeti toćko naroćila pred ćasom dobavnega roka, skupaj s ćasom, potrebnim za

vzdrźevanje najmanjśe varnostne zaloge. Drugić, podjetje lahko oceni prićakovane strośke zalog
(tj. Prićakovane letne strośke podjetja, ki jim zmanjka zalog, doloćene kot verjetnost zaloge, ki so
kratkoroćne cene delnice) in jo postavi kot tretjo sestavino celotnega letnega leta strośki v enaćbi

(9-1) pred optimizacijo kolićine naroćila.
Bolj izpopolnjeni modeli zalog prevzemajo verjetnostno povpraśevanje. Ceprav so veliko bolj
realistićne in univerzalne kot razlićice modela EKN (na primer, će vkljućimo dejavnike, kot je
sezonskost, je precej preprosto), so pri uporabi statistićnih tehnik veliko zahtevnejśi, vkljućno z

oceno parametrov doloćenih statistićnih porazdelitev . Poleg osnovne negotovosti v povpraśevanju
lahko razmislijo o drugih vrstah negotovosti, kot je tista v dejanskem ćasu. Moźni pristopi k

reśevanju takśnih modelov vkljućujejo stohastićno raćunanje in raćunalniśko zasnovane simulacije
Monte Carla.
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10. CENOVNA IN STROŚKOVNA POLITIKA
Kljucna sestavina poslovne ekonomije so cene. Odlocitve za oblikovanje cen temeljijo na vec
premislekih, ki vkljucujejo predvsem znacilnost povpraśevanja. Bistveno nasprotje oblikovanju cen

je postopek razporejanja strośkov na dolocene izdelke. Zdruźitev obeh omogoca podjetjem, da
sprejmejo kljucne poslovne odlocitve na ravni izdelka, na primer, ali naj zacnejo ali koncajo

proizvodnjo. To je locen, vendar komplementarni pogled na kapitalski proracun, zato mora biti del

upravljavske perspektive.
Na splośno ekonomija iśce najvecjo ceno pri proizvodnji blaga ali storitve, ki jo prodaja podjetje.

Njen dobicek od katere koli odlocitve je razlika med predvidenimi prihodki in strośki. Povecanje

proizvodnje in prodaje bo povecalo dobicek, dokler dodatni prihodki presegajo dodatne strośke.
Nasprotno pa bo podjetje dobicek zmanjśalo, ce prihranjeni strośki preseźejo odhodke. Ce se torej

spremenijo gospodarske razmere, se bosta optimalna cena in proizvodnja podjetja spremenila

glede na vpliv na njegove mejne prihodke in mejne strośke, tj. Na dodatne pridobljene prihodke in

dodatne strośke, ki nastanejo pri dodatni enoti proizvodnje27.
Mejni dobicek je razlika med mejnimi prihodki in mejnimi strośki, zato je enostavno pokazati, da
mora podjetje zaceti ali nadaljevati proizvodnjo, dokler obstaja pozitiven mejni dobicek, to je, ce

mejni prihodki presegajo mejne strośke. Ko to preneha, je treba proizvodnjo ustaviti. To je nazorno
prikazano na sliki 18.1., Ki se ujema z najvecjo funkcijo celotnega dobicka s tocko preseganja

funkcije mejnega dobicka.

MANJKA 27 vir
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Slika 10.1. Celotni dobicek in mejni dobicek

Vir: Samuelson, Marks (2016, str. 32)

10.1 DEJAVNIKI POVPRASEVANJA

Osnovna ekonomska formulacija povprasevanje (v kolicini) preprosto izhaja iz enega ali vec
dejavnikov, obicajno vkljucno s ceno, v obliki povprasevanja. Povprasevanje je mogoce oceniti in

napovedati na vec nacinov.
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Podatki se lahko zbirajo z uporabo

• Ankete potrosnikov. Povprasevanje potencialnih strank o njihovih nacrtih in źeljah, iz oci v

oci, po telefonu, spletu itd. Ob pravilni izvedbi so uporabni pri zagotavljanju strukturiranih

odgovorov, vendar imajo velike pristranosti zaradi pristranskosti in natancnosti odzivanja.
• Nadzorovane trźne studije. Omogocajo strukturirano opazovanje trga, ponavadi s prodajo

istega izdelka na vec testnih trgih, hkrati pa spreminjajo kljucne dejavnike povprasevanja.
Analize so lahko nato v preseku (z razlicnimi parametri na razlicnih trgih hkrati) ali na podlagi

casovnih vrst (spreminjanje spremenljivk odlocitev v casu na istem trgu).
• Nenadzorovane trźne studije. Z uporabo tehnik rudarjenja podatkov se zbere ogromno

informacij, ki so na voljo v lastniskih bazah podatkov ali na spletu, za sledenje in analizo

vzorcev vedenja potrosnikov.

Podatki se nato obicajno obdelujejo in interpretirajo z uporabo regresijske analize, nabora
statisticnih tehnik z uporabo preteklih opazovanj, ki najbolje povzamejo razmerja med kljucnimi

ekonomskimi spremenljivkami, na primer funkcijo povprasevanja. Napovedovanje uporablja bodisi

strukturne modele, ki identificirajo odvisnost spremenljivk med seboj, bodisi nestrukturne modele,
ki gledajo na vzorce skozi cas.
Poleg natancnih kvantitativnih metod, katerih cilj je dolociti krivuljo povprasevanja, bi se morali
upravljavci zavedati splosnejsih dolocil povprasevanja, kar bi olajsalo kvalitativno presojo. Med

njimi so obicajno najpomembnejse naslednje:
• Jasno je, da je lastna cena blaga kljucni dejavnik povprasevanja. Obcutljivost prodaje na

spremembe cene blaga se imenuje cenovna elasticnost. Povprasevanje je torej lahko
elasticno ali neelasticno, kar vpliva na optimalne cene.

• Takoj za elasticnostjo je stopnja dohodka potencialnega kupca blaga ali storitve. Izdelek se

imenuje normalno blago, ce povecanje dohodka poveca prodajo. Vendar pa za majhno
kategorijo blaga, ki se imenuje manjvredno blago, povecanje dohodka povzroci zmanjsanje

porabe.
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• Tretji sklop dejavnikov, ki vplivajo na povprasevanje, so cene nadomestnih dobrin, ki

tekmujejo in lahko nadomestijo blago, ter cene nadomestnih dobrin, pri cemer povecanje

povprasevanja po enem povzroca povecanje povprasevanja po drugem.
Ena obicajna poslovna praksa, ki podjetjem omogoca koristi od razlicnih dejavnikov povprasevanja
potrosnikov, je cenovna diskriminacija. To se zgodi, ko podjetje proda isto blago ali storitev

razlicnim kupcem po razlicnih cenah. Za ucinkovitost diskriminacije je treba izpolniti dva pogoja.
• Podjetje mora biti sposobno prepoznati trźne segmente, ki se razlikujejo glede na cenovno

elasticnost povprasevanja, saj dobicek zaracuna z visjo ceno na bolj neelasticen trźni

segment.
• Mora biti sposoben uveljaviti razlicne cene, ki jih placujejo razlicni segmenti, kar pomeni, da

placniki visjih cen ne smejo izkoristiti niźjih cen.

10.2 CENOVNO POZICIONIRANJE

PROIZVODA/PRUDUKTA
Za pravilno oceno poslovnih odlocitev, povezanih s proizvodom, se morajo podjetja zavedati

strukture strośkov svojih posameznih izdelkov in storitev. Na splośno razporejeni strośki so

obicajno razvrśceni kot neposredni ali posredni. Neposrednih strośkov je mogoce enostavno

zaslediti do posebnega strośkovnega predmeta, kot je izdelek, posredni strośki pa ne moremo.
Posredni strośki vkljucujejo skupne strośke, ki nastanejo v podporo śtevilnim strośkovnim
objektom, vendar jih ni mogoce izslediti posebej.

Druga klasifikacija strośkov opisuje strośkovno vedenje. Skupni spremenljivi strośki so neposredno

sorazmerni s spremembami v ravni dejavnosti (to so lahko na primer proizvedene enote, prodane
enote, neposredne delovne ure ali delovne ure). Nasprotno pa stalni strośki ostajajo stalni, ne glede
na spremembe v ravni dejavnosti. pol-spremenljivi strośki vsebujejo tako spremenljive kot fiksne
strośke

Na podlagi dolocenih poslovnih znacilnosti se metode, ki se uporabljajo za pridobivanje potrebnih

informacij, ki so obicajno vkljucene v vodstveno racunovodstvo, lahko precej razlikujejo. Na primer,

vecina proizvodnih podjetij svoje proizvodne strośke loci na dve kategoriji neposrednih strośkov,

neposredne materiale in neposredno delovno silo ter eno kategorijo posrednih strośkov,

proizvodne reźijske strośke. Strośki neproizvodnje se nato pogosto razdelijo na strośke prodaje, ki
so lahko neposredni ali posredni, in skupne upravne strośke.
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Za razdelitev stroSkov na izdelke se uporablja vec razlicnih metod

28:

Stroski narocanja na delovna mesta se uporabljajo v okoliścinah, ko se v katerem koli obdobju

proizvede veliko razlicnih izdelkov, vsak s posameznimi in edinstvenimi lastnostmi. To se lahko

nanaśa na proizvodne ali popravljalnice po meri, obseźne gradbene projekte, pa tudi storitvene

panoge, vkljucno z odvetniśkimi pisarnami,

racunovodkami, bolniśnicami, oglaśevalskimi

agencijami in filmskimi studii. Po tem sistemu se material in delovna sila takoj zaracunata za
doloceno delovno mesto z uporabo strośkovnih listov, proizvodna reźijska sredstva se dodelijo

izdelkom z vnaprej doloceno in skupno osnovo za razporejanje, kot so neposredne delovne ure,

neposredni strośki dela ali strojne ure.
Strośki narocanja na delovna mesta so obicajna metoda uporabe absorpcijskih strośkov, pri kateri

so vsi strośki izdelave dodeljeni enotam izdelkov, medtem ko se vsi neproizvodni strośki

obravnavajo kot strośki obdobja. Alternativni pristop, imenovan absorpcijski strośki, ki temeljijo na

dejavnostih, dodeli vse reźijske strośke proizvodnje izdelkom, ki temeljijo na dejavnostih, ki so jih
naredili za izdelavo teh izdelkov. najprej se strośki kopicijo v skupinah strośkov in dejavnostih, ki
se śele nato dodelijo izdelkom.
V nasprotju s strośki narocila za delovna mesta se uporablja procesno obracunavanje strośkov,
kadar podjetja proizvajajo neprekinjen pretok enot, ki jih ni mogoce locevati drug od drugega. Se

vedno je to metoda absorpcijskega obracunavanja, vendar strośke zbira po oddelkih in jih

enakomerno razporeja na vse enake enote, ki skozi obdobje potekajo skozi oddelek.

Obracunavanje strośkov na podlagi dejavnosti (ABC) razśiri osnovo za dodeljevanje nad metodo

absorpcijskega obracunavanja, tako da vkljucuje neposredno pripisljive neproizvodne strośke,
vendar ohrani reźijske strośke proizvodnje kot strośke obdobja. Zbirke strośkov dejavnosti
uporablja kot obmocja za zbiranje strośkov, povezanih z ukrepom dejavnosti, kot je śtevilo

transakcij ali trajanje aktivnosti. Poleg ravni enote se dejavnosti lahko na primer dolocijo na ravni
serije, ravni izdelka ali ravni kupca, kar omogoca vzpostavitev visoko prilagojenih strośkovnih

sistemov.
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Garrisson, Noreen, Brewer (2018, str. 67-109, 154-195, 310-361).
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