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POVZETEK
Obvladovanje krize podjetja
Obvladovanje krize je nujen koncept, v okviru katerega se je treba odločati in sprejemati ukrepe
na ravni strateškega managementa, ne samo zato, da bi podjetje obvladalo krizo, ko do nje
dejansko pride, ampak tudi zato, da se preprečijo morebitne prihodnje krizne situacije. Treba se
je zavedati, da delovanje v smeri obvladovanja kriznih situacij že, ko se začnejo pojavljati prvi
simptomi, kot nekakšni znanilci negotovih časov poslovanja, mnogokrat ni samo cenejše, ampak
je tudi manj stresno za vse udeležence poslovnega sistema, prav tako pa tudi management ne
izgubi verodostojnosti v notranjem okolju podjetja in tudi ne v zunanjem okolju.
V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljen celoten koncept planiranja obvladovanja
krize, pri čemer so proučeni in izbrani najpomembnejši oziroma najustreznejši ukrepi in
strategije, ki jih podjetje mora izbrati in uresničevati, da lahko obvladuje krizne situacije.
V aplikativnem delu magistrskega dela pa je pozornost namenjena proučevanju obvladovanja
krize podjetja na ravni strateškega managementa ob primeru podjetja Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o. Raziskava je potekala predvsem na osnovi spoznanj kriznih modelov po
Pümpinu in Prangeju (1995) ter Kropfbergerju (2003).
Raziskava planiranja razvoja podjetja kot ukrepa obvladovanja krize na ravni strateškega
managementa je potekala na osnovi spoznanj MER-ovega modela integralnega managementa.
Na ravni strateškega managementa je bila pozornost namenjena iskanju strateških možnosti in
strategij, njihovega vrednotenja ter izbire in programiranja uresničitve planiranega razvoja
podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.
Ključne besede: obvladovanje krize, razreševanje krize, planiranje razvoja, strategije podjetja,
ekonomsko vrednotenje in izbira strategij podjetja v krizi, iskanje strateških možnosti in strategij
podjetja v krizi, uresničitveni program planiranega razvoja podjetja
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SUMMARY
Company Crisis Management
Crisis management is an essential concept and a necessary framework for taking decisions and
actions at the level of strategic management, which not only enables a company to deal with the
crisis when it actually comes up, but it also helps to prevent any future crisis situations. It should
be noted that managing crisis situations when the first symptoms begin to appear, as harbingers
of uncertain times, is often not only cheaper but also less stressful for all participants in a
business organization. Also, the management does not lose credibility in the company’s internal
as well as external business environment.
The theoretical section of this thesis is concerned with the entire concept of crisis management
planning. There is a detailed description of the most important and relevant measures and
strategies that a company must select and implement in order to cope with crisis situations.
The applied section of the master's thesis is focused on the study of company crisis management
at the level of strategic management, as detailed in the case study of Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o. The study was primarily based on crisis models by Pümpin and Prange (1995)
and Kropfberger (2003).
The study of company's development planning as a measure of crisis management at the strategic
management level was based on MER's model of integral management. At the level of strategic
management the emphasis was on discovering strategic options and strategies, their evaluation
and selection, and on programming the planned development of Panvita, Prašičereja Nemščak,
d. o. o.
Keywords: crisis management, crisis resolution, development planning, business strategies,
economic evaluation and selection of strategies for a company in crisis, discovering strategic
opportunities and strategies for a company in a crisis situation, the realization program of the
company's planned development
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Okolje, v katerem podjetje izvaja svojo dejavnost, postaja v sodobnem času vse bolj turbulentno.
Tak razvoj povzroča spremembe gospodarstva in gospodarskega prostora, zaradi česar prihaja do
strukturnih sprememb tudi znotraj podjetja. S pravočasnim odzivanjem na strukturne spremembe
trga in konkurence lahko podjetje obvladuje krizne situacije, in sicer z oblikovanjem popolnoma
novih strategij, struktur in kultur podjetja (Thommen 2003, 171). V fazi obvladljive pereče krize
(Kropfberger 2003, 150) so najpomembnejše aktivnosti podjetja takojšnji operativni ukrepi, na
podlagi katerih se vzpostavi normalno stanje podjetja. Za dolgoročnejši uspeh podjetja je nato
treba izpeljati celovit proces planiranja na ravni strateškega managementa (Harrold in Wallace
1992). Na podlagi strateškega planiranja lahko podjetje napove in se sooči z različnimi vplivi
zunanjega okolja ali s problemi, ki se lahko pojavijo, česar na operativni ravni ni mogoče takoj
opaziti (Kash in Darling 1998). Strateško planiranje je po izvedbi takojšnjih operativnih ukrepov
ključnega pomena, da bi se podjetju zagotovili stabilnost in sposobnost za kontinuirano
poslovanje v prihodnosti (Chong 2004). Podjetja se različno odzivajo na pojave raznovrstnih
nepričakovanih dogodkov v širšem in ožjem okolju, v katerem poslujejo, in v tej povezavi se
nato pojavljajo tudi različne krizne situacije. Odzivnost posameznega podjetja na pojav kriznih
situacij je odvisna od pravočasnega spoznanja ključnih simptomov, ki kažejo na morebitno krizo
ali pa jo napovedujejo. Za uspešno in učinkovito spoznavanje in odkrivanje simptomov ter
odpravljanje ključnih vzrokov krize je treba ugotoviti, v kateri fazi življenjskega cikla je podjetje
(Pümpin in Prange 1995), in analizirati zaporedje posameznih faz podjetniških kriz (Kropfberger
2003), na podlagi katerih ugotovimo, v kateri fazi krize je podjetje. Na podlagi tega lahko nato
podjetje uvede ustrezne ukrepe za odpravljanje vzrokov krize, ki omogočajo uspešno
obvladovanje kriznih pojavov.
Turbulentne razmere v okolju prinašajo podjetjem nenehne spremembe, na katere se je treba
neprestano odzivati, kar kaže na izjemno pomembnost hitrega odzivanja in prilagajanja na nove
spremembe. Nepravočasno spoznavanje potreb in pričakovanj okolja ter zanemarjanje internih
problemov pripelje podjetje v krizno situacijo, ki se ne pojavi v kratkem časovnem obdobju,
temveč se posamezne razmere v podjetju zaostrujejo v daljšem obdobju. Krizni simptomi so v
podjetju zelo težko opazni, in če jih vodstvo podjetja ne odkrije dovolj hitro, lahko nastane
akutna (obvladljiva) kriza, ki zahteva takojšnje ukrepanje (Dubrovski 2004). Pravočasno
ukrepanje in pravilne odločitve vodstva zagotavljajo podjetju, da se odziva na neprestane
spremembe okolja ter s tem omogočijo nadaljnji obstoj in razvoj podjetja. Zato je treba v vsaki
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naslednji fazi življenjskega cikla podjetja opredeliti in izpeljati ustrezne ukrepe za izboljšanje
stanja v podjetju.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen magistrskega dela v teoretičnem delu je preučiti obvladovanje kriznih situacij z vidika
strateškega managementa in podati kritično oceno, ali krizo res lahko obvladujemo zgolj z
operativnimi ukrepi ali pa je potrebno celovito planiranje razvoja na ravni strateškega
managementa.
Utemeljenost teoretičnih spoznanj je bila preverjena ob primeru podjetja Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o. Ob konstantnih spremembah v poslovanju podjetja je management v položaju,
ko mora neprestano obvladovati krizne situacije, da ne zaide v akutno (neobvladljivo) krizo. Pri
obvladovanju krize podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., so bila uporabljena teoretična
spoznanja različnih avtorjev o pomembnosti strateškega in kriznega managementa pri
obvladovanju krize. Predpogoj za izvedbo procesa obvladovanja krize v podjetju je ugotovitev
trenutnega razvojnega stanja podjetja, ki bo izveden s Pümpinovo in Prangejevo (1995) metodo,
ter ugotovitev faze podjetniških kriz, kar bo izvedeno s Kropfbergerjevo (2003) metodo. V
povezavi z ugotovljeno fazo krize so predlagani ukrepi za obvladovanje kriznega stanja podjetja.
Cilji raziskovalne naloge so naslednji:
•
•
•
•
•

preučiti teoretična spoznanja o obvladovanju krize v podjetju;
analizirati obstoječe stanje podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.;
analizirati faze podjetniških kriz;
oblikovati predlog razvoja podjetja;
na ravni strateškega managementa izvesti ostale faze procesa planiranja za obvladovanje
krize v podjetju Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.

V raziskavi bodo preverjane naslednje hipoteze:
H1. Podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., je v fazi obvladljive pereče krize.
H2. V podjetju Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., gre po metodologiji Pümpina in
Prangeja (1995) za krizo moči in birokracije.
H3. Izhod iz krize je mogoč ob izvedbi takojšnjih operativnih ukrepov z razvojnim
planiranjem na ravni strateškega managementa.
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1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
V raziskavi je predpostavljeno, da lahko podjetje, ki je zašlo v krizno stanje ali se mu približuje,
uspešno obvladuje krizo, če ima natančno opredeljeno vizijo, poslanstvo, smotre, temeljne cilje
in strategije podjetja, ob konstantnem prilagajanju politike in strategij spremembam okolja, v
katerem deluje.
Predpostaviti je mogoče, da lahko podjetje ob uspešnem obvladovanju kriznih situacij dosega
poslovno uspešnost s premišljenimi in pravilnimi odločitvami, ki morajo zadovoljevati tako
notranje kot zunanje udeležence, kar je še posebej pomembno v začetnih fazah obvladovanja
kriz. Tako je treba za določitev novega programa razvoja najprej opredeliti in analizirati
programsko-tržna področja in strateške poslovne enote, potem pa:
•
•
•
•
•

iskati nove strateške možnosti in strategije;
ekonomsko vrednotiti nadaljnjo (razvojno) uspešnost podjetja;
izbrati najboljše strategije;
opredeliti nove potenciale podjetja;
na novo programirati nadaljnji razvoj (in uresničitvene projekte) podjetja.

Raziskava je omejena na proučevanje obvladovanja krize podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak,
d. o. o.
Tema raziskovalnega dela je proučevanje obvladovanja krize na ravni strateškega managementa.
Pri študiju tematike obvladovanja krize in strateškega managementa ter njune medsebojne
povezave je bila v oporo domača in tuja strokovna literatura s teh dveh področij. Obširnost
področja proučevanja je vzrok za omejitev na proučitev obvladovanja krize na ravni strateškega
managementa.
V okviru temeljnih funkcij managementa, kot so planiranje, organiziranje, neposredno vodenje in
kontrola, je obravnava omejena le na planiranje kot del upravljalno-vodstvenega procesa.
Skladno s tem konceptom integralnega managementa so obravnavani procesi planiranja na ravni
strateškega managementa.
Razvojno planiranje z vidika upravljalno-vodstvene hierarhije poteka triravensko, vendar je v
magistrskem delu poudarjeno proučevanje le planiranja na ravni strateškega managementa.
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1.4 Predvidene metode raziskave
Da bi ugotovili fazo življenjskega cikla, v kateri je podjetje, in v tej povezavi ugotavljanje
tipskih kriz podjetja, je bilo na podlagi metodologije Pümpina in Prangeja (1995) diagnosticirano
razvojno stanje podjetja, ki je bilo uvrščeno v ustrezno fazo življenjskega cikla. Osrednji del
raziskave je namenjen določitvi kriznega stanja podjetja, kar je bilo izvedeno na podlagi
razpoložljive metodologije po Kropfbergerju (2003). Za raziskovalno nalogo sta bila izbrana
tako deskriptivni kot tudi analitični pristop. Metode, ki so bile pri raziskovanju uporabljene v
okviru deskriptivnega pristopa, so naslednje:
•
•
•
•
•
•
•
•

metoda analize – uporabljena je bila pri analizi poslovanja oziroma izdelavi celovite
ocene razvojnega stanja podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.;
metoda deskripcije – uporabljena je bila pri opisovanju dejstev in pojavov s področja
strateškega managementa;
metoda klasifikacije – uporabljena je bila pri opredeljevanju oziroma določanju mesta
posameznih pojmov s področja obvladovanja kriz in strateškega managementa;
komparativna metoda – uporabljena je bila pri primerjanju podobnih ali enakih dejstev,
postopkov ali procesov z obravnavanega področja strateškega managementa,
metoda kompilacije – uporabljena je bila pri povzemanju opazovanj, stališč, sklepov in
rezultatov različnih avtorjev.
metoda intervjuja – uporabljena je bila pri zbiranju podatkov.
metoda sinteze – uporabljena je bila pri izvedbi empiričnega procesa obvladovanja krize
podjetja;
metoda primera – uporabljena je bila pri prenosu teoretičnih spoznanj na praktični primer
podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.
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2 OPREDELITEV KRIZE PODJETJA

2.1 Kriza podjetja in njene posledice
Sodobno okolje je prepleteno z različnimi naravnimi katastrofami, s konflikti na različnih
področjih, z večjimi ali manjšimi težavami podjetij, ki se tako ali drugače povezujejo s pojmom
krize. Beseda kriza izvira iz grške besede krinein, kar pomeni odločiti kaj, soditi, preobrat.
Podjetje v krizi pogosto zaide v položaj, v katerem se odloča o tem, ali bo preživelo, propadlo ali
morda celo uspešno poslovalo naprej (Kropfberger 2003, 139). V strokovni literaturi je več
definicij, ki poskušajo razložiti pomen krize v podjetju. Krystek (1989) opredeljuje krizo kot
nenačrtovane, nezaželene in časovno omejene procese, na katere je mogoče le omejeno vplivati,
njihov izid pa je lahko zelo različen: porušitev sistema ali uspešno obvladovanje (vključno s
prestrukturiranjem). Pri opredeljevanju krize se vedno pojavlja dilema, ali gre pri krizi za
nenadni dogodek ali pa za proces, ki se razvija v daljšem obdobju (Lerbinger 1997, 4). Krizo kot
dogodek lahko opredelimo kot veliko težavo, nesrečo, napako, ki se pojavi nenadoma. Težave,
nesreče in napake se v razmerju podjetja do okolja zelo pogosto odražajo glede na obseg
informacij, ki jih javnosti posredujejo različni mediji, kar kaže na to, da podjetja pogosto
poskušajo prikriti različne nepravilnosti, ki se pripetijo, da bi čim bolj omejile izliv negativnih
informacij v javnost. Dogodki, ki povzročijo krizo v podjetju, so lahko interni ali eksterni.
Spillan (2003) na tem področju razlikuje med naslednjimi kategorijami kriznih dogodkov:
izvajalska kriza (problemi v računalniškem ali informacijskem sistemu), neetično ravnanje
(goljufije, tatvine, nasilje na delovnem mestu), naravne katastrofe (poplave, viharji, potresi) in
pravne krize (odškodnine, preiskave, pravde itd.). Krizo kot proces lahko definiramo kot
rezultanto napačnih poslovnih odločitev, ki postopoma zastrupljajo poslovni sistem, rušijo
smotre in cilje podjetja ter povzročajo njihovo notranjo entropijo (Končina 1999, 21). S
procesnega vidika krize ne obravnavamo kot nevarnosti, ki se pojavi nenadoma, saj ta v večini
primerov ne nastopi tako nenadoma in tudi takoj ne ogroža obstoja, temveč napreduje korakoma
skozi različne faze.
Prašnikar (1992) loči naslednje faze nastajanja (razvijanja) krize v podjetju:
•
•
•
•

inkubacijo – krizo je v določeni meri mogoče slutiti, vendar je podjetje najpogosteje še ne
občuti, še manj pa jo je sposobno prepoznati;
pojav kriznih dogodkov – podjetje začne prepoznavati znamenja krize;
poglabljanje krize – kriza se postopoma širi in poglablja zaradi neustreznega in
prepočasnega ukrepanja, kar začne prepoznavati tudi zunanje okolje podjetja;
kolaps – zaradi napačnega odziva na zorenje krize podjetje hiti proti prenehanju
poslovanja.
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Neprestane spremembe, ki se pojavljajo v okolju podjetja, prinašajo po eni strani priložnosti, ki
jih lahko podjetje izkoristi, po drugi strani pa neizkoriščena ali zamujena priložnost že lahko
pomeni krizo za posamezno podjetje. Podjetja, ki uspešno obvladujejo ali razrešijo posamezne
krizne situacije, se morajo soočati z različnimi posledicami, ki jih povzročajo krizni dogodki.
Razrešitev kriznih situacij lahko v podjetju povzroči tako negativne kot tudi pozitivne posledice.
Med najpogostejšimi negativnimi posledicami, ki jih povzročijo krize, so (Caponigaro 2000, 11–
14):
•
•
•
•
•

prizadet ugled podjetja;
načetost kredibilnosti podjetja in zaupanje vanj;
izguba lojalnosti zaposlenih;
dodatni (nujni) stroški, ki so potrebni zaradi minimiziranja škode, ki jo povzroči kriza;
znižana raven produktivnosti zaposlenih.

Po uspešnem obvladovanju ali razrešitvi krize ni nujno, da kriza povzroči samo negativne
posledice, temveč so lahko, kot omenjata Meyers in Holusha (1986, 28), posledice krize v tem
primeru dobre, in sicer:
•
•
•
•
•
•
•

pojav novih junakov in kalitev novih, največkrat mladih managerjev;
pospešeno spreminjanje;
urejanje mnogih prej zanemarjenih zadev;
možnost spreminjanja ljudi;
očiščenje poslovodstva, saj odidejo tisti, ki se upokojijo, ter nesposobni in nepošteni;
razvoj zgodnjega opozorilnega sistema ter povečanje budnosti in prožnosti;
nastanek novih konkurenčnih prednosti.

Krizo podjetja opredelimo (glede na pozitivne in negativne posledice ter stopnje razvoja
podjetja, skozi katere se problemi stopnjujejo, tako znotraj kot zunaj organizacije) kot dinamičen
proces problemov, ki se razvijajo skozi posamezne razvojne faze, kar povzroči neugodno,
neželeno in kritično stanje, ki posredno ali neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj podjetja.
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3 VRSTE KRIZE PODJETJA
3.1 Kriza v fazah življenjskega ali razvojnega cikla podjetja
Koncept življenjskega cikla izvira iz biologije. Gre za model, ki opisuje evolucijski proces
nastajanja, rasti, spreminjanja in minljivosti živih sistemov med začetnim (rojstvom) in končnim
dogodkom (smrtjo). Življenjski cikel opisuje kakovostne in količinske spremembe, ki jih
posamezna živa bitja na zanje značilen način s časom doživijo in jih je mogoče precej natančno
napovedati. Praviloma pri tem lahko razlikujemo več življenjskih obdobij, za katera so značilni
določeni znaki ali njihova kombinacija. Zaporedje teh obdobij je v večini primerov določeno.
Trajanje posameznega obdobja in tudi trajanje celotnega cikla se spreminjata. Smrt lahko
praviloma nastopi prej, kot je običajno, s čimer se življenjski cikel predčasno konča (Pümpin in
Prange 1995, 23). Zamisel življenjskega cikla se je prenesla tudi na podjetje. Na življenje
podjetja se gleda kot na zaporedje njegovega dogajanja od rojstva do smrti, kar pa je
izpopolnjeno s številnimi spremembami samega sebe in okolja, v katerem podjetje živi. Te
spremembe rišejo vsakemu podjetju posebej svojevrstno življenjsko krivuljo. Kot prikazuje slika
1, začne podjetje svoje življenje z ustanovitvijo, kar se v pravno-formalnem pomenu obravnava
kot ustanoviteljski vpis v sodni register, kar pomeni, da podjetje od tega trenutka naprej začne
oblikovati svoj življenjski cikel (Belak 2002, 33).
Slika 1: Življenjski cikel podjetja
Poslovne možnosti

Čas
Vir: Pümpin in Prange 1995, 38
Po nastanku, ko si ustanovitelj zagotovi in pridobi naložbe in začne uresničevati poslovne
možnosti, zaposli delavce, ustvari formalne strukture, sledi faza rasti, v kateri podjetje zavestno
odkriva nove poslovne možnosti z osvajanjem novih prodajnih trgov, izkoriščanjem
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organizacijskih potencialov in potencialov zniževanja stroškov. Po fazi rasti podjetje preide v
fazo zrelosti, v kateri se sooča z zrelostjo večine poslov, ki jih pridobi v fazi rasti. V fazi zrelosti
pa se sooča z večdimenzionalno organizacijsko strukturo, ki naj bi omogočila odziv na raznolike
spremembe večdimenzionalnega okolja z večjo občutljivostjo. Podjetje v fazi zrelosti lahko s
prestrukturiranjem preide v fazo pionirja ali v fazo rasti, vendar če ne oblikuje in sprejme
pravilnih strategij in odločitev, se znajde v fazi preobrata, ki pa že kaže znake akutne krize (Duh
2002, 79–83). V procesu življenjskega cikla prihaja na določenih zaporednih točkah do različnih
razvojnih kriz, pri čemer so te točke na prehodu iz ene faze v drugo. Poznavanje različnih
razvojnih modelov je zato namenjeno managementu, da že vnaprej predvidi možne kritične točke
razvoja, se na njih ustrezno pripravi in jih prepreči, ublaži ali odpravi. Tako ni nujno, da do krize
dejansko tudi pride.
Kriza lahko večkrat prekine dalj časa trajajoč stalen razvoj podjetja. Razvoj posameznega
podjetja poteka neenakomerno, pri tem pa je mogoče opaziti stabilne faze, v katerih podjetje
dosega bolj ali manj stalne stopnje rasti, in kratke presledke z obdobji globoke krize, ki je
pogosto povezana z večjimi preobrati, vse do redimenzioniranja ali celo prenehanja delovanja.
Ni nujno, da se kriza obravnava kot zgolj disfunkcionalna, češ da zapravlja vire; njena vloga je
tudi pozitivna, saj ustvarja napetost in spodbuja pojavljanje novih idej. Diskontinuiteta pospešuje
kakovostne spremembe v podjetju (prestrukturiranje, novo oblikovanje sistemov vodenja,
oblikovanje novega sloga vodenja itd.), ki so postale zaradi staranja in (ali) rasti podjetja
življenjsko nujne. Kriza je tako pomembna sila napredka v nasprotju s težnjami vodstva po
vztrajanju (Pümpin in Prange 1995, 78, 79). Kriza v razvojnem ciklu podjetja povzroča porušitev
postopnega razvijajočega ravnotežja, ki lahko na eni strani omogoči razvoj, na drugi strani pa
lahko porušitev postopno razvijajočega se ravnotežja v primeru nezadostne pazljivosti oziroma
pozornosti in nepravočasnega ukrepanja povzroči kolaps poslovnega sistema, katerega rezultat je
povsem negotov.

3.1.1 Razvojna kriza po Pümpinu in Prangeju
Pümpin in Prange (1995, 207–225) sta na osnovi svojih proučevanj in ugotovitev iz drugih študij
razvojno krizo opredelila z značilnostmi za določene točke oziroma faze razvoja, pri čemer ni
nujno, da pride do vsake od teh kriz, nasprotno, previdno vodstvo jih lahko prepreči. Razvojne
krize ne nastopijo nenadoma in udeležencev povsem ne presenetijo. Nastajajo namreč daljši čas
in se z nekaterimi znaki vnaprej najavljajo. Če se vodstvo dovolj zgodaj odzove na ta opozorila
in ukrepa, so možnosti za uspešno in manj drago obvladovanje krize večje. Predlagani ukrepi, če
se jih lotimo pravočasno, v veliki meri veljajo za obvladovanje že akutne krize. Obvladovanje
akutne krize se lahko zaostri, če se hkrati pojavi več oblik kriz, ki so predstavljene v tabeli 1.
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Tabela 1: Razvojne krize in njihove značilnosti
Razvojna kriza

intuitivno finančno vodstvo pri
ustanovitvi
napake vodenja
pomanjkljiva preglednost nad
podjetjem
prepozno nastopanje z novimi izdelki
povečana potreba po kapitalu
veliko močnejši konkurenti

kriza nesposobnosti

Kriza v pionirski fazi
kriza nepravilnega
napovedovanja
kriza drobljenja

kriza prevelike ekspanzije
Kriza v fazi rasti
diverzifikacijska kriza

kriza identitete

Kriza v fazi zrelosti

kriza nasledstva

kriza oblasti in birokracije

Kriza v fazi preobrata

Značilnosti

kriza preobrata

Vir: Povzeto po Pümpinu in Prangeju 1995, 219–225
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zgrešeni projekti
črtanje izdelkov
relativni tržni delež
dinamična stopnja zadolževanja
pritisk marže
povečanje zalog
upadajoča donosnost iz prodaje
izostale sinergije
močna heterogenost
starostna struktura proizvedenega
programa
produktivnost raziskav in razvoja
raven cen lastnih izdelkov
starostna struktura vodilnega moštva
stopnja fluktuacije
želja po lastnem potrjevanju
rast števila štabov
povečanje hierarhije
vse večje zaposlovanje
usmeritev v prosti čas
zastarel proizvodni program
težišče na racionalizaciji
površno obravnavanje številk
veleprojekt
reklamacije

Tabela 1 prikazuje napoved morebitne razvojne krize podjetja. Model poskuša prikazati z
opisom različnih
nih oblik razvojne krize, ki se lahko pojavijo v bližnji prihodnosti. V trenutku, ko
podjetniški sistem odkrije prve znake krize, je treba nemudoma ukrepati,
ukrepat z vnaprej
pripravljenimi ukrepi.
3.1.2 Kriza rasti po Greinerju
Greiner (1972, v: Duh 2002, 69––72)
72) je razložil razvoj podjetja kot funkcijo notranjih dejavnikov.
Po Greinerjevem modelu preidejo rasto
rastočaa podjetja pet razvojnih faz, od katerih vsaka vsebuje
vse
razmeroma mirno obdobje rasti, zaklju
zaključii pa se s krizo vodenja. Greiner tudi ugotavlja, da, glede
na to, da na vsako fazo močno
čno
no vpliva prejšnja faza, lahko management s smislom za preteklost
podjetja naslednjo krizo predvidi in se nanjo tudi pripravi. Tako lahko podjetje krizo pretvori v
priložnost za prihodnjo rast. Model rasto
rastočega
ega podjetja po Greinerju je prikazan na sliki 2.
Slika 2: Model rastočega
ega podjetja po Greinerju

Vir: Povzeto po Duh 2002, 70
V prvi fazi, tj. fazi ustvarjalnosti, podjetje usmerja vso dejavnost v pretvorbo svoje osnovne
ideje, zaradi katere je bilo ustanovljeno, v novi izdelek, v obvladovanje proizvodnega procesa in
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osvajanje trga. Organizacija in komunikacija sta neformalni, svoboda vsakega posameznega
zaposlenega pa je razmeroma velika. Zato prevladuje ustvarjalno razmišljanje, pri čemer vsa
pravila delovanja še niso postavljena, ker niso znane vse razmere oziroma okoliščine poslovanja.
V tej fazi pride do krize vodenja, ker rast podjetja in s tem pojavljanje novih nalog, postaneta za
ustanovitelja, povečini tehnično usmerjenega ali brez formalnega znanja glede vodenja,
prezahtevne. Značilen prehod iz prve krize vodenja je zamenjava ustanovitelja v vlogi vodje
podjetja s poklicnim managerjem, ki ima potrebno znanje in veščine. V drugi fazi, fazi
direktivnega vodenja, doživi podjetje bliskovito rast, ki temelji na centraliziranem vodenju z
managerjem na čelu. Vzpostavi se funkcionalno-organizacijska struktura s formalnimi
specializiranimi mesti in hierarhičnimi ravnmi. Rast podjetja se zaradi učinkovitega nadzora
nadaljuje, vendar pa se pojavijo nove težave v obliki krize avtonomije, ko si zlasti managerji na
srednji ravni želijo, da bi lahko na svojih delovnih področjih razvili več samoiniciative. Krizo je
mogoče razrešiti s postopnim delegiranjem posameznih nalog. V tretji fazi, fazi delegiranja, se
na podlagi uspešne uvedbe decentralizirane organizacijske strukture naloge, pristojnosti in
odgovornosti za tekoče posle prenesejo na srednjo raven managementa. Rast podjetja je odvisna
od povečane motivacije zaposlenih na srednji in nižji ravni. Značilna kriza za to fazo je kriza
kontrole, ker ima najvišje vodstvo občutek, da izgublja kontrolo nad močno diverzificiranimi
področji. Avtonomni področni managerji niso naklonjeni koordiniranju planov, denarja,
tehnologije in ljudi z drugimi deli podjetja. Rešitev za odpravo krize kontrole je v uvedbi
posebnih tehnik koordiniranja. V četrti fazi, fazi koordinacije, najvišje vodstvo uvede formalne
sisteme koordiniranja, predvsem sisteme načrtovanja in nadzora. Decentralizirane enote so
združene v proizvodne skupine, vsaka od teh skupin pa se obravnava kot investicijski center. V
tej fazi se lahko pojavi kriza birokracije, za katero je značilno, da notranje inducirana
zapletenost, ki se poraja iz mreže formalnih sistemov in proceduralnih predpisov, pospešuje
neproduktivni birokratizem. Formalizem v podjetju zaduši vsakršno obliko individualnosti in
inovativnosti. Podjetje postane preveliko in preveč kompleksno, da bi ga bilo mogoče voditi s
formalnimi in togimi sistemi. Pri iskanju izhoda iz krize birokracije se vodstvo močneje usmeri
na sodelovanje majhnih večfunkcionalnih projektnih skupin, kar vodi do organizacijske
strukture, podobne matrični. Tako podjetje preide v peto fazo, tj. fazo sodelovanja, v kateri se
strukture in sistemi podjetja poenostavijo in postanejo prožnejši. Na novo naj bi se spet zavestno
pospeševali komunikativnost, ustvarjalnost, spontanost in končno tudi uspeh inovacij. Krizo bi
lahko na koncu pete faze povzročila psihološka zasičenost zaposlenih. Vzrok zanjo bi lahko bila
nenehna zahteva po kreativno inovativnem mišljenju ter iz tega izhajajoča fizična in emocionalna
izčrpanost zaposlenih (Duh 2002, 70–73). Razrešitev slednjih faz krize je mogoče izvesti z
vzpostavitvijo medsebojnega sodelovanja na vseh področjih v podjetju, pri čemer je na začetku
treba vzpostaviti direktivni slog vodenja ter nato postopno prehajanje na demokratični slog
vodenja, ki pa seveda mora temeljiti na zadovoljevanju posamičnih in skupnih interesov vseh
sodelujočih.
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3.1.3 Razvojna kriza po Bleicherju
Bleicher (1996, v: Duh 2002, 73) opisuje model razvoja podjetja, ki poteka v šestih zaporednih
fazah. Vsaka ima drugačen
en kontekst in ob koncu vsake faze obstaja nevarnost za razvoj kriznega
stanja. To lahko pomeni prag do naslednje razvojne faze, premik v prejšnjo fazo ali pa povzroči
povzro
zaton podjetja, čee management krize pravo
pravočasno
asno ne obvlada. Model prikazuje slika 3, pri tem pa
prikazano zaporedje faz ni nujno in za prakso tudi ni vedno tipi
tipično.
Slika 3:: Model razvoja podjetja po Bleicherju

Vir: Povzeto po Duh 2002, 75
Pionirska faza je podobna prvi fazi Greinerjevega modela (rasti zaradi ustvarjalnosti), saj gre za
komercializacijo neke zamisli in s tem za
začetek
etek razvoja podjetja. Podjetje v tej fazi še ni
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izoblikovano kot poslovni sistem. Vsa pozornost je osredinjena na razvojno in tehničnotehnološko fazo, manj pa se razmišlja o trgu. Ker gre za sistematično in načrtno delovanje, je
možnosti za nastanek krize zelo veliko. Vzroki za krizo so lahko: slaba podjetniška ideja,
pomanjkanje virov in (ali) pomanjkanje vodstvene sposobnosti ustanovitelja. Ko izdelek doseže
stopnjo, ko ga je mogoče redno plasirati na trgu (tehnično brezhiben in tržno atraktiven), se vsa
pozornost usmeri na iskanje odjemalcev (v fazi osvajanja trga). V tej fazi se dodatno angažirajo
notranji in zunanji resursi, podjetje pa mora zadovoljujoče razviti vse poslovne funkcije, s čimer
se zahteva ustrezna organizacijska oblika. Na koncu faze lahko pride do kriznega položaja, ki
izhaja iz tržnega dogajanja in spoznanj (krog odjemalcev za izdelke je omejen, že prisotna
konkurenca razpolaga z več zmožnostmi itd.). Po uspešni razrešitvi krize podjetje preide v fazo
diverzifikacije, ko želi podjetje zmanjšati odvisnost od enega izdelka in s tem povezano tveganje
ter razširiti svoje proizvodno-prodajne programe. Organizacijsko je mogoče programe ločiti v
novih poslovnih enotah ali celo za njih ustanoviti nova hčerinska podjetja in jih koncernsko ali
holdinško povezati. V razmeroma samostojnih enotah (pri divizionalizaciji), ki morajo biti
povezane in usklajene, je pomembna vloga nadzora in kontrolinga, podprta s potrebnim
informacijskim sistemom. Nevarnost naraščajočega diverzificiranja je v tem, da podjetje vedno
bolj prehaja na področja, kjer prvotno ni bilo prisotno, in se odmika od svoje osnovne dejavnosti,
zaradi katere je bilo ustanovljeno. Na eni strani je soočeno s pomanjkanjem znanja in izkušenj na
novih področjih, kjer se srečuje z utrujeno in izkušeno konkurenco, na drugi strani pa zaradi
prenosa sredstev med dejavnostmi izgublja konkurenčne prednosti v svoji osnovni dejavnosti.
Zaradi neuspešnega ali nenadzorovanega diverzificiranja se lahko kaj kmalu pojavi kriza, ki jo je
mogoče razreševati z izločitvijo posameznih programskih delov, da njihova ogroženost ne bi
ogrozila celotnega sistema, s pripojitvami ali spojitvami. Faza akvizacije se nanaša na podjetje,
ki pripaja (prevzema) drugo podjetje, in podjetje, ki je pripojeno. V obeh primerih se iščejo nove
konkurenčne in razvojne prednosti ter priložnosti, čeprav lahko eno od podjetij preneha obstajati
kot pravna oseba (pri pripojitvi) ali pa iz obeh nastane novo podjetje (pri spojitvi). Do krize
lahko pride zaradi neuspešne združitve, ki dobi širše razsežnosti, saj se pojavljajo elementi
poslovanja, ki so bili prej običajno neznani. Krizo akvizacije je mogoče razreševati s
kooperativnimi razmerji z drugimi podjetji, ki lahko temeljijo na kapitalski zvezi (pri združitvah,
prevzemih, skupnih vlaganjih) ali nekapitalski povezavi (pri strateških poslovnih zvezah).
Neuspešne strateške zveze lahko ponovno povzročijo krizno situacijo, ki pa jo je mogoče
razreševati s hkratnim notranjim in zunanjim celovitim prestrukturiranjem, kar pa je predvsem
zahteven proces z obilo pretečih nevarnosti propada podjetja (Dubrovski 2003, 95–145). Uspeh
strateških zvez in doseganje želenih rezultatov sta odvisna od iskanja in vzpostavljanja
optimalnega razmerja med strateškima partnerjema, pri čemer je treba oblikovati zvezo in v njej
poleg podobnosti proizvodov, dejavnosti, kulture itd. oblikovati tudi bolj ali manj enakovreden
delež (kapitala) lastništva v zvezi, ne pa, da ima en partner prevladujoči delež nad drugim.
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3.2 Kriza glede na stopnjo intenzivnosti
Čee krizo obravnavamo kot nevarnost, ki se ne pojavi nenadoma, ampak napreduje korakoma
skozi različne
ne faze, lahko glede na verjetnost in bližino v času,
asu, fazo zorenja in stopnjo
intenzivnosti razlikujemo med naslednjimi oblikami krize (Krystek 1984, v: Kropfberger 2003,
143):
•
•
•
•

potencialno krizo,
latentno krizo,
obvladljivo perečo krizo,
rizo,
perečoo neobvladljivo krizo.

Slika 4 prikazuje potek podjetniške krize skozi štiri faze – od možne, prek prikrite, obvladljive
pereče do neobvladljive pereče
če faze krize.
Slika 4:: Model faz podjetniške krize

Vir: Krystek 1980, 65
Možna potencialna kriza je pravzaprav vsakdanje tveganje podjetja, kar se izraža v različnih
razli
obvladljivih poslovnih izzivih. V tej fazi v resnici gre za obi
običajno
ajno poslovanje »Business as
Usual«. Znakov, značilnih
ilnih za krizo, še ni, čeprav se že pojavljajo
vljajo prvi simptomi, ki pa se jih še
ne zavedamo oziroma ne moremo zavedati. Čee bi v tej fazi že odkrili možne nevarnosti in bi se
primerno odzvali, krize sploh ne bi bilo, temve
temveč bi morda postala celo priložnost.
V drugi fazi, fazi latentne krize, so kr
krizni
izni simptomi že prisotni, vendar so še zamegljeni.
Potenciali uspešnosti so v tej fazi že ogroženi. Podjetje pogosto izgubi velik del konkurenčnih
konkuren
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prednosti in (ali) mu pada tržna privlačnost obravnavanih trgov. Na podlagi različnih analiz
(analize SWOT, portfeljske analize itd.) bi morale biti take oblike krize že vidne. Vendar pa so
pogosto prikrite zato, ker je podjetje zavestno ali nezavestno izčrpalo potenciale uspešnosti,
sploh ni ali pa je premalo vlagalo v prihodnost, zaradi česar kratkoročno sicer dosega imenitne
izide in polaga dobre račune.
Če nevarnosti ali izgube potencialov uspešnosti ne odkrijemo pravočasno, se pojavi pereča, torej
očitna kriza na strani uspešnosti. Pojavijo se prve izgube, krizo pa je mogoče še vedno obvladati
z intervencijskimi ukrepi. Perečo krizo je treba obvladati zato, da se prepreči stopnjevanje
dogajanja in se omeji škoda zaradi časovnega pritiska. Če to ne uspe, pride ob izgubi potencialov
uspešnosti in uspeha tudi do izgube likvidnosti. Kriza nato vstopi v zadnjo, neobvladljivo fazo,
ko je skoraj nemogoče preprečiti plačilno nesposobnost in v najslabšem primeru tudi likvidacijo
podjetja (Kropfberger 2003, 143, 144). Poznavanje posameznih faz razvojnih kriz omogoča
podjetju spoznavanje simptomov, ki kažejo na morebitno krizo ali pa jo napovedujejo. S
poznavanjem simptomov je mogoče pravočasno prepoznati vzroke krize, ki so dejanski krivci za
nastali položaj. Pravočasno zaznavanje in upoštevanje simptomov s pravilnimi akcijami in
dejavnostmi lahko v podjetju omili posledice že začete krize ali celo prepreči njen nastanek.
3.3 Kriza z vidika hitrosti nastopa
Z vidika hitrosti nastopa je mogoče razlikovati (Boeckenfoerde 1993):
•
•

nenadno in nepričakovano krizo ter
postopno, kumulativno in spoznavno krizo.

Nenadna in nepričakovana kriza se običajno pojavi zaradi enkratnega neugodnega dogodka, na
katerega ni mogoče vplivati oziroma ga preprečiti. Izbruhne lahko tudi v obdobju harmonije in
nadzorovanega razvoja, njen značaj pa je bolj ali manj katastrofičen. Postopna in spoznavna
kriza se lahko pojavi predvsem predvidljivo in preračunljivo.
3.4 Kriza z vidika ogroženosti ciljev
V odvisnosti od tega, kakšni cilji podjetja so ogroženi, lahko krizo razvrstimo (Krystek 1989, v:
Dubrovski 2004, 76) na:
•

strateško krizo – ta se pojavi, ko so dolgoročne možnosti za uspeh podjetja resno v
nevarnosti oziroma so te že porabljene, medtem ko nove, ki pa bi jih bilo mogoče
dolgoročno uporabljati, še niso bile ustvarjene, kar pomeni, da je bila prepozno izvedena
priprava in implementacija potrebnih strateških sprememb glede na spremembe v okolju
ali znotraj podjetja;
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•

•

kriza uspešnosti – ta se pojavi ob nerešeni strateški krizi; čeprav podjetje še vedno
ustvarja donos, se ta nezadržno zmanjšuje, slabi donosi pa povzročijo pomanjkanje
denarja iz poslovanja, zaradi česar se je podjetje prisiljeno zadolževati; s tem sta resno
ogrožena doseganje in razpoložljivost uspešnostnih zmogljivosti; uspešnostna kriza se
tako kaže v nezadostni učinkovitosti strateškega in operativnega managementa, v
zgrešenih naložbah ali v neustrezni prodajni politiki;
kriza likvidnosti – ta se pojavi, ko je ogrožena plačilna sposobnost podjetja in prihaja do
prezadolžitve; pojavi se zaradi dalj časa trajajoče slabše donosnosti, nepričakovanega
padanja prometa, nenadne spremembe cen; vodenje likvidnostne krize je usmerjeno k
finančnim ukrepom, na primer k spreminjanju likvidnostnih sredstev oziroma k
spremembi sestave kapitala (Vrečko 2002, 5, v: Rabič 2003, 7).

S pojavom krize so lahko ogroženi naslednji cilji podjetja, kar je prikazano na sliki 5:
•
•
•

operativni – ohranjanje tekoče likvidnosti;
strateški – zagotavljanje zdajšnjih in prihodnjih strateških položajev uspešnosti;
normativni – zagotavljanje sposobnosti življenja in razvoja podjetja.
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Slika 5: Kriza z vidika ogroženosti ciljev
Spremembe v okolju (potencialna kriza)

izguba konkurenčnih prednosti

izguba tržne privlačnosti

Kriza potencialov uspešnosti (latentna kriza)

padec prometa (znižanje količin in cen)

izguba stroškovnih prednosti

Kriza uspešnosti (pereča, obvladljiva kriza)
preveliko stalno odtekanje
finančnih sredstev

razpad gotovinskega toka
(»cash flow«)

nenadna nedostopnost
finančnih sredstev

Likvidnostna kriza (pereča, neobvladljiva kriza)
Vir: Kropfberger 2003, 145

3.5 Kriza z vidika vzrokov nastanka

Kriza se v življenju podjetja nenehno pojavlja. Razlogi za to so tako raznoliki kot gospodarsko
življenje samo. Pri iskanju vzroka krize lahko načeloma izhajamo iz tega, da možni razlogi
izvirajo iz okolja – predvsem iz tržnih in konkurenčnih pogojev. Okolje podjetja se namreč
nenehno spreminja in v zvezi s tem se za podjetja postavljajo vedno nove zahteve, ki jih ta
morajo izpolnjevati. Mnoge spremembe, na katere vodstvo praviloma – vsaj kratkoročno – ne
more neposredno vplivati, skrivajo nevarnost sprožitve krize (povzročene od zunaj) (Pümpin in
Prange 1995, 201). Vendar pa ni nujno, da na krizo podjetja vplivajo samo spremembe v okolju,
temveč lahko tudi z veliko verjetnostjo zastopamo tezo, da je za večino kriz podjetij odgovoren
oziroma kriv management, pri čemer gre torej za notranje vzroke krize. Pri ugotavljanju vzroka
krize (ali gre za zunanji ali notranji vzrok) lahko sklepamo, da je resničen vzrok nekje na sredini.
Če se podjetje npr. bori s slabimi tržnimi pogoji, je torej kriv trg (zunanji vzrok) ali pa
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management, ki teh problemov ni pravočasno odkril, zato se nanje ni pravilno odzval (notranji
vzrok) (Kropfberger 2003, 145).
Krizo je zato mogoče razvrstiti na podlagi naslednjega vidika:
•
•

notranjih vzrokov krize (endogene krize);
zunanjih vzrokov krize (eksogene krize).

Najpogostejši notranji vzrok krize so napake vodenja, med katerimi prednjačijo napačna izbira
pravne oblike podjetja, premajhna opremljenost z (lastnim) kapitalom, preširok proizvodni
program, negospodarne odločitve po načelu »naredi sam ali kupi« glede lastne stopnje dodelave,
nejasne odgovornosti, centralizacija vsega odločanja, zaposlovanje in napredovanje ne dovolj
usposobljenega osebja, pomanjkljiv nadzor, prodaja na kredit dvomljivim odjemalcem,
pomanjkljiva ureditev nasledstva itd. V krizo lahko vodi tudi rast podjetja, merjeno po prometu
in številu zaposlenih, ko doseže določene pragove, s čimer postanejo dotedanje organizacijske
strukture in sistemi vodenja ali pa struktura kapitala neustrezni. Interni vzroki krize so prav tako
tudi notranji boji za oblast in osebni spori na ravni vodilnih, ki vire podjetja glede na njihov pravi
namen, ustvarjanje vrednosti za tretje, napačno vodijo v smer neproduktivne porabe. Vzrok krize
je lahko tudi odhod vrste ključnih oseb. To je lahko v podjetju raziskovalna skupina, prodajni tim
ali večinski del najvišjih vodilnih (Pümpin in Prange 1995, 202-203). Med primeri notranjih
vzrokov kriz pa so naslednji (Dubrovski 2004, 37-38):
• neustrezna usposobljenost managementa – napačne poslovne odločitve, delovanje brez
strateških usmeritev, pomanjkanje vizionarstva ter managementske miselnosti in vedenja,
nerealno ocenjevanje prihodnjih možnosti itd.;
• zavirajoča organiziranost – preveč hierarhičnih nivojev, elementi birokratskega vodenja,
neustrezni kadri na ključnih področjih organizacije, zastarela organiziranost, necelovite in
nenačrtne organizacijske rešitve itd.;
• nekonkurenčni tržni položaj – zastareli izdelki in storitve, izdelki z nizko dodano
vrednostjo, čezmerna odvisnost od tujih dobaviteljskih kanalov, napačne tržne ocene,
težave z izdelki, ki zahtevajo umik s trga, itd.;
• težave na področju managementa sodelavcev – neustrezna kvalifikacijska in starostna
struktura, neučinkovito motiviranje in razvoj zaposlenih, negativna kadrovska selekcija,
zastarele metode vodenja, zavirajoča kultura podjetja, pomanjkanje kadrovske razvojne
strategije itd.;
• predraga proizvodnja – prenizka količinska in vrednostna produktivnost, zastarel
tehnološki proces in strojna oprema, pomanjkanje razvoja in inovativnosti, neprimerna
struktura stroškov, pomanjkanje sodobnega tehnološkega in proizvodnega znanja itd.;
• zanemarjena finančna funkcija – neuspešno upravljanje finančnih virov, premajhno
notranje financiranje, premalo vpliven opozorilni sistem, neupoštevanje znanih načel in
pravil financiranja itd.
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Med najpomembnejšimi zunanjimi vzroki krize je življenjski cikel poslovnih možnosti,
predvsem prehodi med fazami. Krizo lahko sproži na primer povečano povpraševanje, ki je
posledica pridobljenega tržnega potenciala na prehodu iz faze nastanka v fazo rasti. Nasprotno pa
lahko krčenje tržnega potenciala na prehodu v fazo zatona spet sproži krizo, če podjetje na
primer ni pravočasno zmanjšalo svojih zmogljivosti in zaradi obremenjenosti s fiksnimi stroški
že dlje izkazuje izgubo. Enako je mogoče pričakovati v primeru nenadne predčasne prekinitve
življenjskega cikla poslovne možnosti. Do krize pride tudi, če na trg, ki ga podjetje obdeluje,
vstopi novi konkurent ali se dotedanji konkurenti združijo v novo silo. Kot posledica tega se
lahko ustaljena struktura (tržni delež, raven cen itd.) primerno spremeni. Če novi konkurent
napade celo z nadomestnimi proizvodi ali na osnovi nove tehnologije izdelave in s tem
zrevolucionira do zdaj veljavna pravila igre na trgu, sta presenečenje in šok za uveljavljena
podjetja zlasti velika. Možnost je tudi vsakršna malenkostna sprememba v okolju. Kot
pomembni vzroki krize se v zvezi s tem pojavljajo dvig plač, pomanjkanje in visoke cene na
nabavnih trgih, spremembe tečajev, upad konjunkture, ukrepi na področju socialne politike in
politike okolja, konkurence, davčne in subvencijske politike ter naravne nesreče, vojne in stavke
(Pümpin in Prange 1995, 201, 202). Med zunanje vzroke krize lahko prištevamo tudi izvajanje
velikih projektov in poslovanje nad zmožnostmi podjetja, ki zaradi premalo razpoložljivih
sredstev za njihovo izvedbo privedejo do kriznega stanja, kar se pogostokrat konča s stečajem.
Ko se v podjetju pojavi kriza, ni nujno, da ta povzroči porušitev poslovnega sistema kot celote,
ampak lahko omogoči ponovno revitalizacijo poslovnega sistema (ker le ob resnično velikih
problemih ključni udeleženci v organizaciji spoznajo nepravilno ravnanje, delovanje in vedenje,
ki zastruplja poslovni sistem) ob pravočasnem spoznanju problemov in pravilnem sprejemanju
ukrepov, s katerimi se na posameznih upravljalno-vodstvenih ravneh vzpostavijo novi smotri,
cilji in strategije podjetja, na podlagi katerih nato lahko oblikujemo prihodnje normalno
poslovanje. Ob tem je treba upoštevati, da se lahko vzpostavi normalno oziroma uspešno
poslovanje v prihodnosti le, če se problemi, ki povzročajo krizne situacije, prepoznajo
pravočasno in se v tem trenutku začnejo poslovni problemi obravnavati kot resnični problemi (ki
lahko ogrozijo nadaljnji razvoj podjetja), in ne kot problemi, ki se bodo razrešili sami od sebe.
Značilnosti posameznih kriznih situacij so odvisne od vzrokov, ki so do njih privedli. Vsaka
posamezna krizna situacija zajema splet težko razrešljivih problemov in težav, ki jih je treba
obvladovati in razreševati na osnovi dejavnosti in ukrepov, ki so specifični za vsako posamezno
fazo razvoja krize. Kriza se stopnjuje oziroma razvija skozi različne faze življenjskega cikla, ki
se med seboj razlikujejo po kompleksnosti in težavnosti njihovega razreševanja. Zaradi tega so
pristopi k njihovemu razreševanju različni. Pristop k obvladovanju in razreševanju obvladljive
pereče krize bo precej drugačen od obvladovanja in razreševanja latentne krize, tako kot je
odpravljanje zunanjih vzrokov krize drugačno od odpravljanja naravnih nesreč.
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4 OBVLADOVANJE KRIZE PODJETJA
4.1 Obvladovanje krize podjetja na ravni strateškega managementa
4.1.1 Značilnosti in namen planiranja na ravni strateškega managementa
Planiranje kot funkcija managementa obsega potrebno celoto raziskovalno-prognostičnih
dejavnosti, katerih izidi so analizirane in ocenjene možnosti za planiranje. Po Belaku (2000, 95)
planiranje na ravni strateškega managementa obsega:
•
•
•

iskanje strateških možnosti in strategij;
ekonomsko vrednotenje in izbiranje strategij;
programiranje uresničitve izbranih strategij.

Ti procesi morajo v podjetjih potekati nepretrgoma, tj. kontinuirano; zaobseči morajo celoto
vsebinskih, pomenskih ter časovnih in prostorskih vprašanj prihodnjega razvoja ter poslovanja z
vsemi razsežnostmi delovanja in ravnanja podjetij. Podjetniško planiranje je namenjeno
upravljanju in vodenju podjetij in v zvezi s tem tudi obvladovanju kriznih situacij. Planiranje
doseže svoj namen samo in zgolj takrat, kadar mu sledi dobro organiziranje podjetja v
strukturalnem in procesnem delu.
Na ravni strateškega managementa je treba opredeliti, kaj in kako naj podjetje (iz)dela ter kako
naj (p)ostane uspešno. V središču planiranja na ravni strateškega managementa so strateški
potenciali in strategije podjetja. Podjetje mora razpolagati z ustreznima celoto in strukturo
strateških potencialov za obvladovanje krize in nadaljnji razvoj podjetja kakor tudi za svoje
delovanje (Bleicher 1995, 77). Strateški potenciali so izraz spoznanih razvojnih možnosti in
strategij podjetja. So torej izraz razmer in konkurenčnega položaja podjetja ter izhajajo iz danega
in ustvarjalnega položaja podjetja v konkurenčnem okolju. Strateški potenciali podjetju
omogočajo uresničitev ustanovitvene in razvojne vizije ter politike podjetja. Ne gre zgolj za
razvojne možnosti podjetja na prodajnih trgih, pač pa tudi na drugih področjih njegovega
delovanja.
Planiranje na ravni strateškega managementa se nanaša na oblikovanje smeri razvoja, ki ji sledijo
vsi udeleženci podjetja – od najvišjega managementa do vseh zaposlenih; nanaša se na
oblikovanje smeri, ki bo zagotovila, da bo vsak del podjetja deloval v harmoniji in se bo usmerjal
proti kristaliziranemu poslovnemu namenu, kar bo podjetju zagotovilo konkurenčno prednost in
izboljšalo učinkovitost poslovanja (Reading 1993, 17-18).
Za uresničitev procesnega obvladovanja krize, nadaljnjega obstoja in delovanja ter razvoja mora
podjetje razpolagati z integralno celoto interesnih, strateških in izvedbenih potencialov oz.
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možnosti. Podjetje in njegov strateški management ne moreta izkoristiti določenega
konkurenčnega položaja, če tega ne dopuščajo interesi ključnih udeležencev (npr. lastnikov)
podjetja; tega ni mogoče izkoristiti tudi, kadar tak interes obstaja, podjetje pa ni operativno
opremljeno za to. Podjetje mora planirati potrebno vrsto, obseg in strukturiranost vseh v
prihodnosti potrebnih potencialov (Belak 2000, 31–35).
Zdajšnji in poznejši razvoj podjetja sta vedno povezana s potrebami njegovega ožjega in širšega
okolja. Podjetje se ne razvija zgolj na osnovi spoznavanja zdajšnjih potreb okolja, ampak tudi z
ustvarjanjem novih potreb po drugih in drugačnih dobrinah. Zamisli podjetja o ustvarjanju novih
potreb v lastnem okolju in s tem po ustvarjanju novih strateških možnosti podjetja izhajajo iz
politike podjetja. Na ravni strateškega managementa se te zamisli uresničujejo s strategijami.
Strategije ne opredeljujejo le načinov razvijanja podjetij, ampak tudi načine ustvarjanja možnosti
za to. Podjetje potrebuje poleg splošnih strategij tudi temeljno strategijo celovitega podjetja in
ustrezne strategije njegovih poslovnih oz. programsko-tržnih področij (Belak 2002, 144).
Bleicher (1991, 202-203 v: Belak 2002, 144) ugotavlja, da lahko podjetje izbira med naslednjimi
splošnimi strategijami:
•
•
•

•

v zvezi s ponudbo – strategijo standardizirane masovne ponudbe ali strategijo
individualne naročniške ponudbe;
v zvezi s konkurenco – konformistično (defenzivno, imitativno) ali pionirsko (ofenzivno,
inovativno) strategijo;
v zvezi z lastnim delovanjem – strategijo ustvarjanja sinergije z notranjimi potenciali
podjetja ali strategijo ustvarjanja sinergije z vsemi potenciali podjetja (tudi z zunanjimi, s
kupci in z dobavitelji);
v zvezi z resursi – strategijo determinističnega obvladovanja resursov ali strategijo odprte
ponudbe resursov.

Temeljna strategija celovitega podjetja opredeljuje globalni odnos podjetja do lastnega okolja z
izbiro svojih prihodnjih dejavnosti. Podjetje lahko izbira med (Porter 1990):
•
•
•

strategijami nadaljnjega razvoja in (ali) rasti podjetja;
strategijami normalizacije, stabilizacije ali učvrstitve in
strategijami dezinvestiranja, krčenja ali opuščanja določenih dejavnosti.

V fazi obvladovanja krize so temeljne strategije usmerjene ali k spreminjanju trgov in dejavnosti
ali pa k spreminjanju obojega; lahko so usmerjene v ukinjanje dozdajšnje dejavnosti ob hkratnem
uvajanju novih.
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Poslovne strategije opredeljujejo cilje posameznega programsko-tržnega področja in globalne
naloge strateških poslovnih enot za dosego teh ciljev. Podjetje lahko na posameznem
programsko-tržnem področju izbira in kombinira med (Porter 1985):
•
•
•

strategijo vodilnosti s stroškovno učinkovitostjo;
strategijo diferenciacije proizvodov in
strategijo razvijanja tržne niše ali tržne praznine.

Bistvo poslovnih strategij je v opredeljevanju poti za doseganje konkurenčnih prednosti za
posamezno programsko-tržno področje oziroma strateško poslovno enoto podjetja. Do
konkurenčne prednosti je mogoče priti z doseganjem nižjih stroškov, kot jih dosegajo
konkurenti, ali na podlagi diferenciacije proizvoda oziroma razvijanja tržne niše.
4.1.2 Takojšnji operativni ukrepi za zagotovitev neposrednega preživetja podjetja
V fazi obvladljive (pereče) krize mora vodstvo najprej izvesti ukrepe za zagotovitev
neposrednega preživetja podjetja, ki bodo »zaustavili krvavitev« in vsaj kratkoročno prekinili
negativno gibanje v podjetju. Uspešna izvedba teh ukrepov omogoča vodstvu pri reševanju krize,
da odpravijo ogroženost izvedbenih ciljev podjetja. Šele ko bodo zagotovljeni trdni pogoji za
neposredno preživetje podjetja, se lahko vodstvo v drugi fazi loti doseganja strateških ciljev
podjetja s temeljito strateško prenovo podjetja.
Prepričanje, da bo kriza v podjetju izginila sama po sebi, je lahko usodno nevarno. Glede na
različne vzroke, ki so privedli do krize v podjetju, vrsto krize, razpoložljiva sredstva in
posebnosti podjetja za odpravljanje krize ni mogoče uporabiti nekega splošno veljavnega
modela, koncepta ali pristopa. Latentno krizo odpravljamo z drugačnimi ukrepi, kot pa velja za
perečo krizo. Pred začetkom odpravljanja (obvladovanja) krize mora podjetje obvezno proučiti in
ugotoviti vplivnost vzrokov za njen nastanek ter njene značilnosti in globino krize, saj drugače
ne bo mogoče doseči želenega učinka (Dubrovski 2004, 93). Pri odpravljanju kriznih situacij se
je treba posvetiti predvsem (Thompson 1997, 531):
•
•
•
•

zaustavitvi negativnega denarnega toka in vzpostavitvi finančnega nadzora;
izboljšanju učinkovitosti marketinga in konkurenčnosti ter povečanju prihodka od
prodaje;
učinkovitejšemu upravljanju in vodenju podjetja ter zniževanju stroškov;
učinkovitejši in racionalnejši porabi sredstev.

Zaradi podobnosti nekaterih značilnosti krize je mogoče opredeliti ukrepe (povzeto po
Dubrovski 2004, 93–117), ki se pri zagotovitvi neposrednega preživetja podjetja uporabljajo
najpogosteje.
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Ukrepi na področju managementa in načina delovanja:
(1) Zamenjava managementa – ko se podjetje znajde v fazi pereče obvladljive krize, praviloma
velja, da management, ki je opravljal funkcijo vodenja v podjetju, ne more uspešno izvesti
postopka obvladovanja krize, saj so njegove napake v poslovnih odločitvah največkrat celo
vzrok krize. Tisti, ki krizo povzroči oziroma je pri njenem nastajanju sodeloval, je ne more
zdraviti, saj tako stanje običajno presega njegove zmožnosti in znanje, njegov slog vodenja pa se
je izkazal kot neprimeren. Tako vodstvo pa tudi ni več deležno pravega zaupanja in podpore
notranjega in (ali) zunanjega okolja. Staro vodstvo podjetja ne more oblikovati in izvesti nove
temeljne strategije, saj prav temu vodstvu ni uspelo ugotoviti padanja v krizo ter razviti nove
temeljne in konkurenčne strategije, ki bi podjetju že prej omogočila doseganje pozitivnih
poslovnih rezultatov (Thompson 1997, 211). Zato so nujno potrebne spremembe v najvišjem
vodstvu podjetja z novim voditeljem. V okviru koncepta zamenjave vodstva ne gre samo za
zamenjavo najvišjega voditelja podjetja, ampak za zamenjavo celotnega managementa, pri čemer
je treba upoštevati, da se z zamenjavo celotnega managementa ne sme spremeniti samo vodstvo
podjetja, ampak se mora spremeniti celotna kultura podjetja. Spremenjeno kulturo pa je nato
treba uskladiti z vizijo, s politiko, strategijami in strukturami celotne organizacije (Bibeault
1982, 93–95).
Pri oblikovanju kriznega tima je treba tega glede na naloge primerno razdeliti na dve področji, in
sicer na tisto, ki se ukvarja z razreševanjem nakopičenih problemov iz preteklosti, in tistega, ki
se ukvarja z razvojnimi vprašanji.
Močni in nenehni pritiski učinkov, izvirajoči iz preteklega dogajanja, lahko povzročijo
pomanjkanje časa, ki bi bil namenjen razvojnim ukrepom. Te dejavnosti povzročijo, da je kriza
lahko trenutno odpravljena, ni pa zagotovljen razvoj, kar podjetje pušča na robu ponovnega
izbruha perečih problemov.
Značilnosti novega vodje so naslednje (Prašnikar 1992, 67-68):
•
•
•
•
•
•

ima vodstvene sposobnosti in zaposlene zna motivirati s svojim zgledom;
je fleksibilen;
sprejema hitre in logične odločitve z uporabo običajnih podatkov;
zna učinkovito delovati skozi daljše obdobje stresnih položajev;
sposoben je uveljaviti strategijo preobrata v čim krajšem času;
ima jasne cilje, za katere se je pripravljen izpostaviti.

Med kriznim vodenjem mora prevladovati kritičen in nezaupljiv odnos do uporabljenih receptov
ter neposredno in posredno posredovanih informacij o določenem dogodku in pojavu.
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Sprejemanje ključnih odločitev na osnovi analiz in presoj drugih je preveč tvegano (Dubrovski
2004, 93–95).
(2) Centralizirano poslovodenje – v obdobju krize se mora v podjetju vzpostaviti avtoritativno
vodenje zaradi večje učinkovitosti od kooperativne oblike (Krystek 1989), saj »kriza ne dopušča
lagodnega iskanja konsenzov o ukrepih« (Tavčar 1990). V obdobju krize morajo biti poslovne
odločitve kar se da hitre in po možnosti natančne, zato širokega razpravljanja o ključnih
problemih ni mogoče dopustiti. Najpomembneje je centralizirati finančno poslovanje, s čimer se
vzpostavi nadzor nad denarnimi tokovi, stroški poslovanja in naložbami. Poostri se nadzor nad
varnostjo premoženja in občutljivo poslovno dokumentacijo.
(3) Spremenjena organizacija – ker krizno in kritično stanje zahteva centralizirano in
koncentrirano vodenje, se mora spremeniti formalna organiziranost podjetja. Vodstvo podjetja
mora odpraviti okostenele strukture in ponovno doseči večjo prožnost. Nujno je treba odpraviti
(nepotrebne) hierarhične ravni, da se po eni strani zmanjšajo (skrajšajo) vertikalne
komunikacijske poti, po drugi strani pa odpravi potrebna inflacija nazivov. Namesto zapletenih
matričnih struktur mora vodstvo zavestno uvesti preproste strukture z jasno definiranimi
nalogami in odgovornostmi posameznikov. Jasna odgovornost posameznika tudi olajša nadzor
nadrejenim. Organizacijske spremembe nikakor ne smejo biti le del takojšnjih ukrepov
obvladovanja krize, ampak se morajo nadaljevati v naslednji fazi obvladovanja, v fazi planiranja
strateške prenove podjetja. Razlogi za to so naslednji:
•
•

pravo organizacijsko strukturo določajo strategije podjetja; dokler podjetje nima
oblikovanih strategij, so vsakršne organizacijske spremembe preuranjene;
spreminjanje organizacije ni le oblikovanje novega organigrama in pripravljanje novih
opisov delovnih mest ter obveščanje zaposlenih o teh spremembah; če hoče podjetje
obvladati krizne situacije in resnično doseči spremembe, mora vložiti veliko časa in truda
za to, da zaposlene nauči delati po novem, kajti če ostane pri opisih, bo v podjetju nastala
popolna zmeda, saj se zaposleni za spremembe ne bodo zmenili in bodo še naprej delali
po starem.

Organizacijske spremembe so koristne iz naslednjih razlogov:
•
•
•

reorganizacija vodstvu omogoča vzpostavitev večjega nadzora nad podjetjem;
decentralizacija podjetja na manjše strateške poslovne enote omogoča preprosto in
učinkovito odprodajo ali zapiranje nedonosnih delov podjetja;
decentralizacija povzroči tudi zmanjšanje števila zaposlenih v režiji podjetja.

(4) Komuniciranje – kriznih razmer ni mogoče odpravljati brez sodelovanja vseh zaposlenih
kakor tudi zunanjih udeležencev, zato je treba razviti ustrezen oziroma prilagojen notranji in
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zunanji komunikacijski sistem. Kot v normalnih razmerah poslovanja je komuniciranje tudi v
postopkih obvladovanja krize dvosmerno: med udeleženci v podjetju (navznoter) ter med
podjetjem in njegovim okoljem (navzven). Namen notranjega komuniciranja je prenašanje
oziroma razpršitev vizije izhoda iz krize, strateških in taktičnih ukrepov, da bi bilo tako mogoče
napore vseh zaposlenih usmeriti v isto smer. Ob nastanku krize se največkrat pojavi
informacijska praznina, saj primanjkuje pravih in verodostojnih podatkov o nastalem stanju.
Podjetje ob zavedanju informacijske praznine lahko uveljavlja aktivno politiko komuniciranja na
osnovi premišljenih in vnaprej pripravljenih sporočil. Če se nanjo ne odzove, se bo informacijska
praznina izpolnila s prirejenimi prikazi, z domnevami, govoricami, itd., ki podjetju praviloma ne
bodo v prid. Namesto prej omenjene aktivne politike, ko je mogoče vplivati na vsebino
informacijskih tokov, ki se pojavljajo v podjetju ter v strokovni in širši javnosti, bo vodstvo
moralo uporabiti metodo defenzivnega komuniciranja kot odgovarjanje na pojavljajoče se očitke
ali izkrivljena tolmačenja (demantiranje) (Dubrovski 2004, 96–98).
Ukrepi na področju prihodkov so naslednji:
(1) Povečevanje prodaje (prihodkov) – ko izdelki oziroma storitve podjetja preidejo v fazo
zrelosti začneta rast prometa in dobička nazadovati. Podjetje počasi zaide v stagnacijo in dobiček
se zaradi ostrejše konkurence zmanjšuje. Na tej ključni točki se podjetju odpirata dve možni poti:
obnova ali propad (Pümpin in Prange 1995, 67). Da bi lahko podjetje ponovno vzpostavilo
zadostno raven prihodkov, mora zaustaviti trend padanja prodaje in s tem upadanje denarnega
toka, potem pa tega spreobrniti v rast, kar pa zahteva daljše časovno obdobje in določeno
vlaganje s časovnim zamikom učinkov, podjetje v krizi pa ima omejen razpoložljiv čas in
razpoložljiva sredstva za vlaganje na trg. Povečanje prodaje mora temeljiti na izbranem
asortimentu izdelkov ali storitev, povečani promociji, učinkovitejši prodaji in dodani vrednosti
izdelkov, ki pa seveda morajo pokrivati vse stroške oziroma mejne stroške poslovanja, saj
povečanje prodaje neodvisnih izdelkov lahko povzroči le kratkotrajni likvidnostni učinek, na
drugi strani pa dolgotrajni negativni uspešnostni učinek (Thompson in Strickland 1998, 207). V
kritičnem položaju, ko so v ospredju kratkoročni cilji (preživetje), ima velikokrat prednost
zagotavljanje minimalnega denarnega toka, medtem ko je donosnost drugotnega pomena.
Prodaje ni mogoče povečati brez intenzivnega marketinškega pristopa. Skrbno tržno
komuniciranje lahko v javnosti ugodno odmeva, saj se o podjetju v krizi pogosto širijo govorice
o ukinitvi prodaje, propadu ali stečaju. Ocena prodajnih možnosti je temeljnega pomena za
planiranje drugih poslovnih ukrepov. Ko za neko obdobje ocenimo realno dosegljivo raven
prodaje (prihodkov), upoštevajoč vse izvedljive ukrepe na tem področju, tej ravni prilagodimo
stroške poslovanja. Če stroškov na noben način ni mogoče znižati pod dosegljivo raven prodaje,
je vprašljiv nadaljnji obstoj tega podjetja, saj nima razvite osnovne dejavnosti (»core business«),
ki bi vsaj pogojno prinašala pozitivni rezultat (dobiček iz poslovanja).
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(2) Zvišanje ali znižanje cen ter preoblikovanje drugih prodajnih pogojev – zvišanje cen povzroči
podoben učinek kot povečani obseg prodaje, saj se neposredno odraža v dvigu prihodkov. Gre za
težak ukrep, ki zahteva neprijetno pogajanje z odjemalci, ki lahko utečene posle včasih tudi
postavijo na kocko. Zvišanje cen je odvisno od pogajalskih sposobnosti in položaja izdelka, ki ga
ponuja podjetje (večjega ali manjšega povpraševanja). Če postane storitveni del izdelka
obsežnejši ali kakovostnejši in je na tej podlagi ponudbeni paket izboljšan, ima podjetje večji
manevrski prostor za zvišanje cen, saj so storitve konkurenčno manj primerljive. Glavni pogoj za
zvišanje cen je neobčutljivost prodajnega programa, kar pomeni, da bo zmanjšanje prihodka
zaradi morebitnega nižjega obsega prodaje manjše, kot bodo pridobljeni dobički. Za podjetje v
krizi je pravilno oblikovanje cen odločilnega pomena, saj je z njim tesno povezan dobiček, prav
tako pa cene ne vplivajo le na kratkoročno donosnost podjetja, temveč tudi na tržni delež ter s
tem na dolgoročno donosnost in obstoj ter nadaljnji razvoj podjetja.
Ukrepi na področju financ so naslednji:
Repovž (1992, 113) za cilje finančnih ozdravitvenih ukrepov navaja naslednja ključna področja:
obvladovanje plačilne sposobnosti ob vnaprejšnjem prečiščenju in urejanju bilanc stanja;
zagotovitev potrebne velikosti in strukture lastnega kapitala; zagotovitev potrebne velikosti in
strukture tujega kapitala; znižanje odhodkov financiranja; urejanje poslovanja z bankami in
drugimi večjimi upniki.
(1) Zagotavljanje plačilne sposobnosti podjetja – za podjetje, ki je v kriznem položaju, je
pomembneje zagotoviti zadostne prilive (prejemke, denarni tok) in s tem ohranjati vsaj
minimalno likvidnost kot pa bilančno uspešnost oziroma poslovni izid. Na tej stopnji se je treba
zavedati, da je denar (denarni tok) življenjska kri vsakega podjetja. Zato je treba nujno izvajati
dejavnosti, da se razreši težak finančni problem (Bibeault 1982, 269). Vzpostaviti se morajo
ostrejši cilji gospodarjenja z obratnim premoženjem in zmanjšanje vezave v stalnem premoženju.
Med ukrepe obratnega premoženja uvrščamo doslednejše in načrtno poslovanje z denarjem in
vrednostnimi papirji (rok in način plačila); učinkovitejšo izterjavo s premišljenim in z urejenim
postopkom za obvladovanje zmanjšanja terjatev (boniteta kupca, zavarovanje do izterjave
terjatev); odprodajo nekaterih gibljivih sredstev (dolgoročnih naložb, terjatev); zmanjšanje in
hitrejše obračanje zalog (materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih izdelkov itd.) z
odločitvijo, s spremljanjem in z nadzorom kazalnikov obračanja (čas vezave); čim hitrejšo
odprodajo nekurantnih zalog z neprestano selekcijo njihove kurantnosti. Na področju zmanjšanja
vezave v stalnem premoženju je treba opraviti odprodajo nepotrebnih osnovnih sredstev
(predvsem nepremičnin); odprodajo slabo ali malo izkoriščenih osnovnih sredstev ter poznejši
najem, če je treba; nabavo osnovnih sredstev po načelu leasinga; zmanjšanje in selekcijo
predvidenih investicij (materialnih in finančnih). Splošno pravilo pri odprodaji poslovno
nepotrebnih sredstev je, da se tako pridobljeni prilivi ne smejo nameniti za porabo (plače, plačilo
obresti), temveč zgolj za razvoj, sicer gre za t. i. likvidacijsko politiko. Podobno velja za
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zastavljanje premoženja. Tuji viri financiranja so v krizi precej dražji (zaradi slabe bonitete so pri
banki višje obresti, zaradi zamujanja s plačili se ponekod zaračunavajo zamudne obresti itd.), kar
pa je žrtev, ki jo je treba za zagotovitev nadaljnjega poslovanja pretrpeti. V krizi je škoda, ki bi
nastala zaradi prekinitve poslovnega procesa, večja kot pa povišana cena virov financiranja.
Takoj ko bo zagotovljena minimalna plačilna sposobnost, bo treba razmišljati o strategijah ter
želenih procesih in strukturah.
(2) Prestrukturiranje tujih virov financiranja – v kriznih razmerah je zelo zaželen ukrep
sprememba tujih virov financiranja iz manj ugodnih (kratkoročnih, dragih) v ugodnejše
(dolgoročne, cenejše), ki pa ga spremlja veliko težav, zaradi manjše pripravljenosti bančnih
upnikov na poslabšanje njihovega plasmaja in potrebe po zagotovitvi razpoložljivih virov, s
katerimi bi se nadomestili prejšnji. Med ukrepe prestrukturiranja tujih ukrepov lahko uvrstimo:
•
•
•
•
•
•

premik zapadlosti obveznosti (reprogramiranje, prolongiranje, moratorij);
zamenjavo dotedanjih kreditnih obveznosti z novimi (refinanciranje);
odpis zaračunanih obresti za obveznosti;
preoblikovanje tujega kapitala v lastni kapital (konverzijo terjatev v lastniške deleže);
priskrbo dodatnih razvojnih tujih virov financiranja (kapitala) z upoštevanjem finančnega
vzvodja;
krčenje naložb z dolgoročnim učinkom in pospeševanje manjšega vlaganja s hitrimi
učinki – to pa je lahko usmerjeno v trg, tehnologijo in kadre.

Najpogostejši ukrep podjetja v krizi je konverzija terjatev v lastniški kapital (kar je za podjetje
nedenarna dokapitalizacija), s čimer upniki izgubijo status upnika in prevzamejo poslovno
tveganje – iz manj tvegane gredo v bolj tvegano naložbo, s katero pa pridobijo upravljavske
pravice v višini konvertiranih terjatev. Konverzija upniške terjatve je za upnika precej boljša
odločitev kot odpis terjatev.
(3) Področje lastnega (notranjega) financiranja – na tem področju so priporočljivi naslednji
ukrepi:
•
•
•
•
•
•

sproščanje tihih rezerv v premoženju in kapitalu (pravne in davčne omejitve);
pospešeni amortizacijski in drugi odpisi (drobnega inventarja) ter izredni odpisi,
rezervacije;
kritje izgube iz sestavin kapitala in rezervacij;
povečanje lastnega – trajnega kapitala iz rezultata poslovanja;
povečanje lastnega – trajnega kapitala z dodatnim vplačilom lastnikov ali drugih
zainteresiranih (dokapitalizacija);
zmanjšanje odhodov financiranja.
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Manever pri lastnih virih financiranja se zaostruje vedno bolj, ko se podjetje približuje akutni
krizi, saj se lahko zgodi, da bo imel kapital negativno vrednost (obveznosti presegajo vrednost
sredstev), ki pa ga je mogoče spremeniti le z radikalnejšimi ukrepi, kot so npr. dokapitalizacija,
konverzija terjatev v lastniški kapital, odpis obveznosti itd.
Ukrepi na področju odhodkov so naslednji:
(1) Obvladovanje stroškov – pri obvladovanju stroškov ne gre zgolj za zniževanje stroškov,
temveč za doseganje njihovega optimalnega obsega in najprimernejše strukture. Na področju
znižanja stroškov je treba proučiti strukturo stroškov, jih opredeliti po velikosti in oceniti
možnosti znižanja. Znižanje stroškov mora potekati skupaj s prizadevanji za povečanje
prihodkov in s tem dobička. Če na prodajni strani objektivno zaradi tržnih razmer ni mogoče
preseči določene meje prihodkov, je treba te stroške prilagoditi. Če nadaljnje zniževanje stroškov
ogrozi delovanje podjetja (zniževanje stroškov ima svojo mejo), njihova raven pa še vedno
presega raven objektivno dosegljivih prihodkov, podjetje praviloma brez izrazitih sprememb
nima možnosti za preživetje. Pri zniževanju stroškov je treba upoštevati tudi problem
remanentnosti in historičnosti stroškov. Remanentnost se kaže v nezmožnosti takojšnjega
znižanja fiksnih stroškov, ko se zmanjša obseg poslovanja, historičnost pa v relativnosti
napovedi, ki temeljijo na obsegu stroškov v preteklosti, saj so se lahko okoliščine danes precej
spremenile (prihodnost ni ekstrapolacija preteklosti). Najpomembnejše stroškovne postavke se v
proizvodnih podjetjih nanašajo na stroške materiala, stroške dela in zunanje storitve. Stroške
materiala lahko znižamo z izboljšanimi nabavnimi pogoji, izboljšano porabo oziroma
izkoristkom ter z uporabo novih materialov. Stroške dela je mogoče znižati z zniževanjem plač,
kjer je treba upoštevati zakonske omejitve, in z zmanjšanjem števila zaposlenih. Stroške dela je
mogoče znižati s preselitvijo delovno intenzivnih opravil na geografska področja z nižjo ceno
delovne sile. Pri zunanjih storitvah ne gre za ukrepe za njihovo znižanje, temveč predvsem za
urejanje odnosov s kooperanti in z drugimi partnerji. V teh primerih se lahko uporabi metoda
»outsourcinga«, na podlagi katere se lahko v podjetju neka operacija, dejavnost ali funkcija
delovanja, ki je dražja kot pri zunanjih izvajalcih, izloči iz notranjega procesa in se poveri
zunanjim (cenejšim in bolj usposobljenim) izvajalcem (Thompson in Strickland 1995, 279).
Ukrepi na področju zaposlenih so naslednji:
Zmanjšanje števila zaposlenih – namen zmanjšanja števila zaposlenih načeloma ni v tem, da bi
podjetje želelo opravljati dejavnost z manj ljudmi, temveč v zniževanju stroškov. Zaposleni so v
kriznih razmerah v dveh vlogah, saj so lahko:
•
•

subjekti zdravljenja krize (aktivna vloga) in
objekti zdravljenja krize (pasivna vloga).
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Brez sodelovanja in minimalne pripadnosti zaposlenih podjetju ni mogoče ozdraviti kriznega
položaja podjetja. V tem primeru imajo delavci aktivno vlogo in lahko s svojim delom in
pristopom odločilno prispevajo k ugodni razrešitvi krize. V procesu zdravljenja krize so
zaposleni pogosto objekt razreševanja krize, saj je zmanjšanje števila zaposlenih in obsega
poslovanja (»downsizing«) eden najpogostejših ukrepov zdravljenja krize. Namen zmanjšanja
števila zaposlenih je znižanje stroškov v podjetju. Postopek zmanjševanja števila zaposlenih
obsega po Slatterju (1987, 196) naslednjih sedem korakov:
•
•
•
•
•
•
•

pripravo postopka zmanjševanja števila zaposlenih;
proučitev zakonskih okvirov;
izdelavo kratkoročne strategije do zaposlenih in sindikatov;
pripravo rezervnega načrta za nepredvidene razmere;
odločitve o posameznih podrobnostih glede odpuščanja zaposlenih;
pripravo obrazložitve, zakaj je prišlo do odpuščanja zaposlenih;
pripravo programa komuniciranja.

Z namenom poživitve ustvarjalnega razmišljanja in delovanja je priporočljivo zamenjati stare
sodelavce z novimi, ki vnesejo ustvarjalni nemir (Dubrovski 2004, 93–117).
Obvladovanje krize se vedno začenja z izvedbo operativnih ukrepov, na podlagi katerih lahko
zagotovimo nadaljnje planiranje razvoja podjetja. Vsak izmed omenjenih operativnih ukrepov je
za nadaljnje razreševanje krize ključnega pomena. Izpostaviti je treba predvsem ukrep zamenjave
managementa kot enega izmed najpomembnejših, kajti v večini primerov podjetij, ki se soočajo s
krizo, je prav management glavni vzrok nastanka kriznih razmer. To pa izvira predvsem iz
razlogov nepravočasnega spoznanja in odzivanja na simptome, ki so nakazovali začetno stopnjo
krize. Ko kriza enkrat nastopi, se problemi začnejo kot v verižni reakciji stopnjevati sami od
sebe. V tem primeru so opisani operativni ukrepi obvladovanja krize v primernih kombinacijah
in prepletenosti smernice pri pripravi primernih planov obvladovanja in razreševanja krize. V
konkretnih situacijah je mogoče poleg ukrepov, ki so obravnavani v magistrskem delu, izvesti še
nekatere druge ukrepe. Ker gre v večini primerov za nenadne, radikalne, korenite in dramatične
ukrepe, izhaja iz njih posebnost razreševanja vodenja krize, ki se odražajo v potrebnih žrtvah, ki
jih podjetje mora prestati in pretrpeti, da se izogne grozečemu propadu.
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4.1.3 Planiranje razvojne preusmeritve podjetja na ravni strateškega managementa
Ko je podjetje v (pereči) obvladljivi krizi, ima opravka z nakopičenimi nepravilnostmi
poslovanja, ki resno ogrožajo njegov nadaljnji obstoj in razvoj. Nakopičene nepravilnosti v
poslovanju vodijo do trajne nevarnosti za obstoj podjetja, kar se kaže v tem, da podjetje več ne
dosega bistvenih ekonomskih ciljev, to pa pomeni, da so ogroženi:
•
•
•

operativni (izvedbeni) cilji – ohranjanje nenehne likvidnosti in zadovoljive periodične
uspešnosti;
strateški cilji – ohranjanje zdajšnjih in prihodnjih strateških položajev uspešnosti;
normativni cilji – zagotavljanje sposobnosti življenja in razvoja podjetja.

Planiranje razvojne preusmeritve podjetja vedno začnemo z analiziranjem stanja podjetja, na
podlagi katerega nato začnemo v prvi fazi obvladovanja krize izvajanje kratkoročnih operativnih
ukrepov. Kratkoročnim ukrepom za zagotovitev neposrednega preživetja podjetja v krizi nujno
sledi temeljita proučitev že uvedenih strategij podjetja. Medtem ko so za neposredno preživetje
nujni hitri ukrepi, ki so bolj ali manj kratkoročne narave, je za dolgoročni razvoj podjetja
potrebna strateška prenova. Posegi na ravni strateškega managementa podjetja v krizi bodo
vodili k oblikovanju nove temeljne strategije in poslovnih strategij, ki bodo podprte:
•
•
•
•
•
•

s programsko-tržno preusmeritvijo;
s finančnim prestrukturiranjem;
z organizacijskim prestrukturiranjem;
s spremembo kulture podjetja;
z iskanjem novih poslovnih priložnosti;
z uvedbo sistema kontrolinga in managerskega informacijskega sistema.

Thompson (1997, 533) ugotavlja, da podjetja vselej pridejo do strateške prelomne točke, kjer
morajo vpeljati popolnoma novo strategijo, ker so se potrebe kupcev, konkurenca ali strukture
spremenile. Kdor se na strateški prelomni točki ne more spremeniti, propade. Komur pa se uspe
spremeniti, je nagrajen s še večjim uspehom. Dejstvo je, da neuspeh podjetja dolgoročno zahteva
temeljito proučitev strategij podjetja, s katero je treba ugotoviti, v kolikšni meri so dozdajšnji
cilji strategij podjetja še smotrni in realni ter v kolikšni meri jih je še sploh mogoče uresničiti.
Spoznanje in odzivanje na spremembe, ki podjetje privedejo do strateške prelomne točke, je
mogoče doseči in uresničevati z planiranjem. Mugler in Neubauer (1993, 20) ugotavljata, da brez
planiranja ni podjetja, pač pa je kaos. Vsako uspešno podjetje mora sprejeti planski način dela in
imeti do planskega urejanja zadev pozitiven odnos. Tako bo imelo temeljni in izhodiščni pomen
pri nadaljnjem razvoju ter obvladovanju kriznih situacij podjetja planiranje na ravni strateškega
managementa. Podjetje v krizi se mora ukvarjati z vprašanji, ki se nanašajo na ocenjevanje
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njegovih bistvenih problemov z razvojnega vidika, in z ugotavljanjem poslovnih priložnosti, ki
se kažejo skupaj s preverjanjem dotedanjih razvojnih zamisli in s postavljanjem novih.
Thompson povzema opredelitev Slatterja (1997, 532-533), ki govori o štirih vrstah tipov
obnovitvenih situacij, ki izhajajo iz rezultatov planiranja obvladovanja krize, kar je prikazano na
sliki 6.
Slika 6: Možnost oživitve ponovnega položaja podjetja
Trajno preživetje
Normalno
poslovanje

Sprememba
strategije
Golo preživetje

Kriza

Insolventnost

Neuspešno
zdravljenje

Kratkotrajno okrevanje

Vir: Slatter 1984, v: Thompson 1997, 533
Med omenjene rezultate planiranja obvladovanja krize spadajo naslednje obnovitvene situacije:
neuspešno zdravljenje (neozdravitvene situacije), kratkotrajno okrevanje (uvodoma uspešni
začetek preobrata, vendar dolgoročno neuspešen), golo preživetje in trajno preživetje
(dolgotrajna ozdravitev). Ko se prihodek podjetja ali poslovne enote zmanjša v tolikšnem
obsegu, da pride do negativnega stanja, lahko povzroči krizo podjetja, pri čemer je nato potrebna
sprememba v strategiji, ki je v kriznih razmerah ključnega pomena. Vendar pa razmere v panogi
in konkurenčni dejavniki morda niso taki, da bi bila rešitev podjetja izvedljiva. V tem primeru je
insolventnost neizogibna, ne glede na to, katere strategije podjetje uporabi. Pravočasno izvedene
uspešne strategije preobrata lahko povzročijo ponovni vzpon prihodkov na pozitivno raven, kar
podjetje ponovno dvigne na raven normalnega poslovanja. Podjetje lahko izvede uspešen
preobrat, kar pa še ne pomeni, da mu bo uspelo doseči stopnjo realne rasti in ohraniti običajno
poslovanje podjetja. Nadaljnji razvoj podjetja (vzdrževanje običajnega poslovanja podjetja)
zahteva realno rast in razvoj podjetja ter možne spremembe splošnih, temeljnih in poslovnih
strategij.
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Neuspešno zdravljenje se nanaša na situacije, kjer je malo priložnosti za preživetje in obstaja
verjetnost, da strategije preobrata ne bodo omogočile preobrata podjetja zaradi naslednjih
značilnosti (Thompson 1997, 532):
•

•
•

podjetje ni konkurenčno ter ima majhen potencial za izboljšanje (inovacije), kar je lahko
posledica stroškovnih pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče odpraviti. Primer tega so
določene dejavnosti in panoge, ki so slabele in še vedno slabijo v primerjavi s tujo
konkurenco, še posebej v primerjavi s podjetji iz držav z nizkimi stroški dela, razvoja
itd.;
podjetje ni diverzificirano in mu primanjkuje tako resursov kot dostopa do resursov, na
podlagi česar bi lahko odpravili to pomanjkljivost;
povpraševanje po ključnih produktih ali storitvah podjetja je v nenehnem upadanju.

Kratkotrajno okrevanje – ob uspešno uvedeni omejevalni strategiji lahko podjetje okreva ali pa
tudi ne. Če oblikuje in ohrani nove oblike konkurenčnih prednosti ter je produkt ali storitev
uspešno repozicionirana, se lahko izogne insolventnosti. Če ima podjetje zveste odjemalce, ki so
na določen način odvisni od podjetja ter se soočajo z visokimi izstopnimi stroški, jih lahko
podjetje določeno obdobje izkorišča z zaračunavanjem višjih cen. Tako si bo podjetje začasno
zagotovilo povečanje denarnega pritoka, vendar bo tako srednjeročno kot tudi dolgoročno
izgubilo odjemalce. Podjetja, ki sledijo tej strategiji, morajo ta dodatni prihodek in čas, ki ga
pridobijo, nameniti za razvoj novih strateških priložnosti (Thompson 1997, 533).
Golo preživetje podjetja kaže na to, da je dosežen preobrat podjetja, vendar podjetje ne raste in
se ne razvija v zadostni meri. Panoga, v kateri podjetje deluje, je lahko v počasnem upadanju ali
nedonosna, kar kaže na to, da mora podjetje poiskati in izkoristiti poslovne možnosti, ki
obstajajo v panogi, prav tako pa se mora diverzificirati v nove, donosnejše dejavnosti, ki bodo
zagotavljale dolgoročni razvoj in stabilnost podjetja. Tako golo preživetje kot tudi trajno
preživetje podjetja vključuje dezinvesticijo sredstev ali dela poslovnih možnosti z namenom
koncentriranja na izbran tržni segment ali produkt. Da bi podjetje lahko trajno preživelo in
uspešno poslovalo tudi v prihodnosti, Slatter (1987) predlaga naslednje lastnosti:
•
•

•

zmanjšanje sredstev je nujno, da se zagotovi denarni pritok;
nujno je potreben novi strateški vodja, čigar naloge se bodo v glavnem nanašale na
reorganizacijo poslovanja, uvajanje in razvijanje novih strategij ter redefiniranje nove
politike;
treba je uvesti nov, izboljšan finančni kontrolni sistem.

Bistvo planiranja obvladovanja krize (preobrata) in s tem nadaljnjega razvoja na ravni
strateškega managementa je v opredeljevanju uspešnostnih potencialov, ki bodo omogočili
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uresničitev izbrane politike podjetja. Planiranje nadaljnjega razvoja podjetja v krizi na ravni
strateškega managementa mora biti usmerjeno v iskanje takega strateškega položaja podjetja, ki
bo preprečeval ponovni nastanek (akutne) krize podjetja in zagotavljal strateško prednost pred
konkurenco. Podjetje v krizi morajo označevati predvsem nove realno usmerjene strategije, ki
dolgoročno zagotavljajo rast in razvoj podjetja. Pri tem se je treba osrediniti na področja
(Pümpin in Prange 1995, 189), na katerih:
•
•

ima podjetje (še) konkurenčno relevantno prednost, ki jo bo v prihodnosti nagradil tudi
trg (konkurenčna sposobnost);
je mogoče tudi v prihodnosti pričakovati tudi zadovoljivo dobičkonosnost oziroma jih je
mogoče s sorazmerno majhnim vlaganjem pripeljati do zadovoljive donosnosti (kriterij
rentabilnosti).

Planiranje preusmeritve podjetja na ravni strateškega managementa začnemo z iskanjem novih
strateških možnosti in strategij podjetja, ki jih nato ekonomsko ovrednotimo in izberemo
primerne strategije ter izvedemo programiranje uresničitve planirane razvojne preusmeritve
podjetja, kar je izhodišče za planiranje razvojne preusmeritve podjetja na ravni izvedbenega
managementa, kjer se planiranje uresničitve strategij nadaljuje z izdelavo splošnih in posebnih
akcijskih programov.
Podjetje, ki se sooča s krizo, začne iskati strategije najprej pri sebi, torej znotraj podjetja, in nato
iskanje nadaljuje v svojem okolju. Oblikovanje temeljnih strategij celovitega podjetja v krizi se
nanaša na opredeljevanje optimalnega izbora ključnih dejavnosti podjetja in planiranja potrebne
globalne razporeditve resursov za izvedbo teh dejavnosti. Podjetje lahko izbira med naslednjimi
temeljnimi strategijami (Porter 1990; Pučko 1999; Belak 2002, 146): strategijami nadaljnjega
razvoja in (ali) rasti podjetja, strategijami normalizacije, stabilizacije ali učvrstitve in strategijami
dezinvestiranja, krčenja ali opuščanja določenih dejavnosti. Nosilci planiranja temeljne strategije
podjetja v krizi se bodo ukvarjali predvsem z opredeljevanjem in izbiro strategij opuščanja ali
spreminjanja dejavnosti podjetja in z uvajanjem popolnoma novih dejavnosti ter tudi novih trgov
ali pa le s spreminjanjem že osvojenih trgov. Podjetja v kriznih situacijah se počasi začnejo
soočati z dejstvom, da s prodajnim programom ter z obsegom in učinkovitostjo niso več
usklajena z današnjim, predvsem pa s prihodnjim okoljem, zato so prisiljena v uveljavljanje
radikalnih strategij. Šele ob uspešni izvedbi omenjenih strategij lahko podjetje v krizi oblikuje in
razvija strategije nadaljnjega razvoja in (ali) rasti podjetja ter strategije stabilizacije ali
normalizacije, ki jih je smiselno uporabiti predvsem, ko podjetje spet pridobi dolgoročno
stabilnost denarnega toka. Med strategijami nadaljnjega razvoja in (ali) rasti lahko podjetje glede
na analizo panoge in okolja izbira med strategijo koncentracije (vertikalne ali horizontalne) ali
diverzifikacije (koncentrične ali konglomeratne), kar je prikazano na sliki 7.
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Slika 7: Strateške alternative pri izbiri temeljne strategije

Strategije
razvoja

Koncentracija/tržno
prodiranje
Razvoj novih
produktov
Razvoj trga

Temeljne
strategije
podjetja

Vertikalna
integracija
Strategije
razvoja

Tržna ali tehnološko
usmerjena
diverzifikacija
Diverzifikacija,
usmerjena v
nesorodno dejavnost

Strategije
dezinvestiranj

Omejevanje
Preobrat
Dezinvestiranje

Vir: Thompson 1998, 464
Poslovne strategije opredeljujejo cilje posameznega programsko-tržnega področja in globalne
naloge strateških poslovnih enot za dosego teh ciljev. Kot odgovor na krizno situacijo mora
vodstvo podjetja v krizi izdelati temeljne plane za ponovni zagon in vzpon programsko-tržnih
področij. Porter (1993, 251) je na podlagi svoje raziskave izoblikoval tri generične strategije,
med katerimi podjetje lahko izbira in kombinira alternative preobrata posameznega programskotržnega področja:
•

strategijo vodilnosti s stroškovno učinkovitostjo, ki se obravnava kot najučinkovitejša
strategija za podjetja, ki se soočajo s krizo, ki jo povzroči zasičenost trga ali nenadna
izguba tržnega deleža; ker se obravnavana strategija nanaša na konkurenčnost
posameznih proizvodov ali storitev, Porter (1980, v: Booth 1993, 251) dokazuje, da je ta
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•

•

strategija uspešna ob izvedbi agresivnega doseganja ekonomije obsega, in tako
identificira naslednjih pet prednosti strategije doseganja vodilnosti s stroškovno
učinkovitostjo: večje možnosti doseganja nadpovprečnih donosov, uporaba defenzivne
pozicije v primerjavi s konkurenco, dobra obramba proti močnejšim odjemalcem,
obramba proti dobaviteljem, visoki vstopni stroški za potencialne konkurente; podjetje, ki
izbere strategijo stroškovne učinkovitosti, mora upoštevati naslednja dejstva: zahtevo po
razmeroma visokem tržnem deležu, dostopnost do kupcev in privilegiran dostop do
nabavnega materiala;
strategijo diferenciacije proizvodov, ki se nanaša na razlikovanje posameznih proizvodov
in storitev nasproti konkurenčnim, kar pa ne pomeni, da lahko zanemarimo stroške,
vendar v okviru te strategije niso primarni strateški cilj; strategija diferenciacije lahko
ima nešteto oblik, kot je npr. diferenciacija blagovne znamke; glavni namen strategije
diferenciacije je doseganje nadpovprečnih donosov na podlagi bližnjih medsebojnih
odnosov z odjemalci, kar podjetje doseže s tem, da kupci bolj vrednotijo izdelek kot
ceno, ki jo za ta izdelek plačajo; to vzgaja lojalnost, generira neopazne vstopne ovire in
podjetju omogoča, da za svoje izdelke zaračunava več kot druga identična podjetja na
istem tržnem segmentu;
strategijo razvijanja tržne niše ali strategijo osredotočanja, ki se razvija v smeri
zadovoljevanja in uresničevanja potreb določenega segmenta kupcev; glavna zamisel te
strategije je v tem, da podjetje zadovoljuje določen strateški segment uspešneje in
učinkoviteje kot katero koli drugo podjetje znotraj določne panoge; podjetje na podlagi
tega nato lahko doseže učinkovitejšo diferenciacijo ali nižje stroške, da zadovolji zahteve
določenega segmenta kupcev.

Vsako podjetje, ki je v kriznih razmerah, mora v procesih planiranja oblikovati in razvijati jasne
strategije obvladovanja kriznih razmer, ki pa vedno ne zagotavljajo dolgoročnega preživetja in
obstoja podjetja. Podjetje mora tako izbirati med strategijami, ki so kombinacija prej omenjenih
poslovnih strategij. Na izbiranje in oblikovanje strategij obvladovanja in ponovnega razvoja
podjetja vplivajo interne odločitve managementa in eksterne omejitve podjetja, kar je prikazano
na sliki 8.
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Slika 8: Strateške odločitve in strategije obvladovanja krize
Eksterne omejitve podjetja

Interne odločitve

Razvoj novih
poslovnih možnosti
Rast

strategija
osredinjanja

agresivna strategija

Status quo

Omejevanja

Status quo

Zmanjševanje
obstoječih poslovnih
odnosov

strategija dinozavrov
strategija
transformacije

strategija izločanja

Vir: Booth 1993, 255
S slike 8 lahko razberemo, da ima podjetje različne možnosti izbire primerne strategije
obvladovanja krize, med katerimi se v začetnih fazah obvladovanja lahko odloči za izbiro med
strategijami transformacije (spreobrnitve, preobrazbe) in strategijami izločanja. Strategija
izločanja je v svoji osnovi namenjena zniževanju stroškov ter opuščanju ali dezinvestiranju
nedonosnih programov vse do mere, da podjetje ugotovi donosnost ključnih dejavnosti (jedro)
podjetja, ki predstavljajo ključni vir (jedro) poslovanja. Strategija transformacije pa omogoča, da
podjetje ob ugotovitvi ključnih dejavnosti usmeri svoje napore na razvoj novih poslovnih
možnosti, prepoznanih na trgu. Podjetje, ki v krizi ohranja način poslovanja in vedenja iz
preteklosti ter ne deluje v smeri ugotavljanja vzrokov krize in iskanja novih poslovnih možnosti,
bo dolgoročno doživelo popolnoma enako usodo kot dinozavri (izumrtje). Uresničevanje
agresivne strategije in strategije osredinjanja lahko podjetje uporabi v končni fazi obvladovanja
krize, ko že izboljšuje razmere poslovanja in ustvarja pozitivni denarni tok (»cash flow«).
4.1.3.1 Programsko-tržna področja in strateške poslovne enote podjetja v krizi
Strateška poslovna področja so za podjetje posebej pomemben izsek njegovega delovanja v
okolju. S segmentiranjem poslovnega okolja razmejimo posamezna strateška poslovna področja
od drugih razsežnosti tega okolja. Lombriser in Abplanalp (1997, 68, v: Belak 2002, 139)
navajata za razlikovanje strateških poslovnih področij od drugih naslednje temeljne kriterije:
•
•
•

pričakovano rast in uspešnost področja;
prihodnje možnosti in nevarnosti (turbulentnost in rizičnost);
uspešnostni dejavniki lastnih področij (strategije, organizacijske sposobnosti, investicije
itd.).
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Podjetje, ki je v pereči krizi, si mora pred oblikovanjem novih programsko-tržnih področij
zastaviti naslednja vprašanja (Pučko 1994, 299; Lombriser in Abplanalp 1997, 60, v: Belak
2002, 139):
•
•
•
•
•
•

Katere vrste proizvodov ali storitev lahko ponuja (opravlja)? Gre za vprašanje, kaj je
osnovno (»core business«) poslovno področje organizacije (»What business we are in?«).
Kako učinkovito je sposobno te proizvode izdelati (opravljati storitve)?
Kakšne sinergije lahko podjetje v krizi izkorišča s povezovanjem med posameznimi
programsko-tržnimi področji?
Kako atraktivno bo poslovno področje v prihodnosti?
Kakšen položaj ima ali naj pridobi v prihodnosti na tem poslovnem področju?
Katere strategije naj uporabi, da bo to doseglo?

Ko je podjetje v krizni situaciji, je treba pospeševati prodajo izdelkov, ki so z vidika donosnosti,
dodane vrednosti, razpoložljivih tehnoloških, proizvodnih in človeških zmogljivosti za podjetje
najprimernejši, ter opustiti prodajo tistih, ki povzročajo neuspešen in neučinkovit poslovni
proces, seveda, če trg to dopušča. V mnogih primerih je selekcija proizvodno-tržnega programa
dejansko osredinjanje na ključne zmožnosti ali ključne programe, medtem ko se z obrobnimi in
dopolnilnimi podjetje v krizi načeloma manj ukvarja ali pa jih celo odproda (izloči). Za
programe, ki niso jedro poslovanja, podjetje v krizi preprosto ne zmore zagotoviti dovolj
sredstev. Ko so negativni trendi v podjetju zaustavljeni in pereča kriza obvladana, je mogoče
programsko-tržno prestrukturiranje izvesti na osnovi skrbno izpeljanih raziskav ter z
upoštevanjem dolgoročnih tržnih priložnosti in lastnih zmožnosti (tržno repozicioniranje).
Splošna strateška programsko-tržna usmeritev pa mora omogočati pospeševanje proizvodnje in
prodaje izdelkov z višjo stopnjo dodane vrednosti (Dubrovski 2004, 101, 102).
Pri programsko-tržnem prestrukturiranju podjetja v krizi gre za ugotavljanje, ali se podjetje
ukvarja z nečim, po čemer se na trgu povprašuje, oziroma ali je možnost, da se tako
povpraševanje razvije. Proces programsko-tržnega prestrukturiranja pomeni prehod iz stare
strukture kombinacije izdelkov (programov) in trgov na novo strukturo, ki mora zagotoviti večjo
uspešnost (donosnost) in učinkovitost poslovanja (produktivnost, ekonomičnost). Cilj
programsko-tržnega prestrukturiranja je nova kombinacija programov in trgov, ki za podjetja
pomenijo prehod v višje cenovne (vrednostne) razrede na osnovi višje dodane vrednosti na
zaposlenega, kar posledično omogoča uspešnejše poslovanje podjetja. Kot poudarja Dubrovski
(2004, 232), je višja dodana vednost na zaposlenega posledica ponudbe zahtevnejših izdelkov in
storitev, v katere je poleg dela vloženih več vrst znanja in pridobljenih izkušenj. Omenjenega
prehoda tako ni mogoče zagotoviti, če pred tem ali istočasno niso opuščeni nezahtevni in
nedonosni izdelki in storitve z nizko dodano vrednostjo, kar je lahko za podjetje prava revolucija
(radikalna sprememba velikih korakov).
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V programsko-tržnem prestrukturiranju je treba upoštevati nekatere sodobne posebnosti izdelka
(predvsem naraščajoči obseg storitev). Odjemalci želijo namreč vedno več celovitih storitev, kar
zahteva vedno nove pristope v razvoju ponudbe. Proces programsko-tržnega prestrukturiranja se
mora tako vedno izvajati vzporedno na dveh področjih:
•

•

na notranjem, ki se nanaša na doseganje optimalnega položaja programa v odnosu med
prepletenimi in soodvisnimi poslovnimi funkcijami in organizacijskimi enotami v
podjetju, ter
na tržnem (zunanjem) področju, ki se nanaša na proučevanje možnosti prodaje zdajšnjega
ali novega programa na izbranih trgih oziroma segmentih.

Notranje področje programsko-tržnega prestrukturiranja zajema naslednje vidike programov in
trgov, ki so za podjetje najprimernejši (Dubrovski 2004, 241):
•

•

•

•
•
•

z vidika tehnologije – gre za ustreznost instalirane tehnologije za kakovostno brezhibno
in stroškovno spremenljivo proizvodnjo izbranega izdelka; velikokrat so lahko zahteve s
trga take, da z obstoječo tehnologijo zahtevanega izdelka ni mogoče proizvesti, kar kaže
na potrebno modifikacijo tehnološke opreme ali »outsourcing« določenega dela
proizvodnega programa;
z vidika razvoja – najboljša izbira je izdelek, ki vključuje čim več vgrajenega znanja,
oziroma izdelek z visoko stopnjo dodane vrednosti, ki jo je mogoče na trgu tudi unovčiti,
čeprav ne gre prezreti še pomena časovne sestavine v razvoju;
z vidika donosnosti – gre za opuščanje nedonosnih in nizkodonosnih programov ter
zamenjavanje s tistimi, ki podjetju prinašajo zadovoljivo ali načrtovano donosnost; za
vzpostavitev načel samofinanciranja razvojnih ciklov izdelkov je treba ustrezno
načrtovati denarni tok, da v nekem trenutku vsa sredstva ne bi bila angažirana v izdelkih,
od katerih še nekaj časa ni mogoče pričakovati njihovega vračanja;
z vidika likvidnosti – gre za zagotavljanje zadostnega denarnega toka, skozi celoten
življenjski cikel programa izdelkov;
z vidika zmogljivosti – na voljo morajo biti možnosti nabave zahtevnih materialov,
razpoložljivost ustreznih kadrov in finančnih virov itd.;
z vidika trga – da se izdelki razlikujejo od konkurence in da so edinstveni (tržna niša).

V okviru tržnega (zunanjega) področja prestrukturiranja mora podjetje najprej opredeliti svoje
programe, ki jih namerava tržiti, pri čemer ob notranjih možnostih upošteva še pozicijo v
primerjavi s konkurenti. Nato je treba opredeliti strateški plan, kako naj se ti programi na trgu
ponujajo. Za osnovno odločitev je podjetju na voljo več možnosti, vsaka od njih pa pomeni
drugačno tržno strategijo, kar je prikazano v tabeli 2.
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Tabela 2: Možnosti razvijanja novih tržnih strategij podjetja

Obstoječi trgi
Novi trgi

Obstoječi izdelki
strategija prodora na trg
strategija razvoja trga

Novi izdelki
strategija razvoja izdelka
strategija diverzifikacije

Vir: Kotler 1998, 77
V primeru trgov in izdelkov si podjetje prizadeva postopno osvojiti tržni delež, pri čemer pa na
drugi strani ne smemo zanemariti, da je treba že osvojeni tržni delež tudi ustrezno braniti pred
starimi in novimi konkurenti (na podlagi defenzivne strategije). V primeru novih trgov in novih
izdelkov je tveganje največje, saj podjetje prehaja na področja, kjer običajno nima veliko
izkušenj, zanemarja pa področja, na katerih ima že nekaj časa konkurenčne prednosti (Mugler
1995, 133, v: Belak 2000, 96).
Pri prestrukturiranju programsko-tržnega področja se pogosto pojavi dilema, ali za izdelek
poiskati primeren trg, pri čemer gre za metodo »inside-out«, ali za obstoječi trg razviti oziroma
prilagoditi izdelke po metodi »outside-in« (Belak 2000, 93). V kriznih situacijah je odgovor od
primera do primera različen, vendar praviloma velja, da gre za kombinacijo obojega. Izdelek, ki
v svojem jedrnem delu temelji na določeni instalirani tehnologiji, ni mogoče v krajšem roku in
brez velikega vlaganja v celoti spremeniti, da bi bil prilagojen izbranemu trgu, saj podjetju v
krizi ni na voljo dovolj likvidnih sredstev, s katerimi bi lahko financiralo raziskovalno-razvojne
projekte ter modifikacijo oziroma nakup nove tehnološke opreme za proizvodnjo izdelka. Zato je
priporočljivo za jedrni izdelek z znanimi metodami segmentiranja poiskati primeren trg, segment
ali ciljno skupino (globalno), izdelek pa z dodatnimi značilnostmi prilagoditi tako raziskanemu
trgu oziroma ciljni skupini (lokalno) (Dubrovski 2004, 245, 246). Nadaljnji razvoj programskotržnega področja bo tako odvisen od nadzora nad donosnostjo posameznega programsko-tržnega
področja, razvitega tekočega plana za izboljšanje uspešnosti z zagotovitvijo maksimalne
učinkovitosti, kontinuiranega razvijanja novih izdelkov (na podlagi metode »outside-in«),
vzpostavitve zanesljivega managerskega tima za uporabo tehnik organizacijskega razvoja ter
opredelitve količinskih ciljev in vzpostavitve kontrolnih točk.

4.1.3.2 Iskanje strateških možnosti in strategij podjetja v krizi
Kakršnokoli iskanje strategij podjetja v krizi je odvisno predvsem od ponovne vzpostavitve
vrednosti, ki jo za svoje odjemalce zagotavlja podjetje. Zato je na tej osnovi mogoče uporabiti
Porterjev pristop vrednostne verige, na podlagi katere podjetja dosegajo konkurenčno prednost.
Podjetja brez konkurenčne prednosti dolgoročno ne morejo preživeti. Upoštevanje Porterjeve
vrednostne verige je nujen ukrep za podjetja v krizi, ker na tej podlagi nato lahko iščejo strateške
možnosti in strategije, ki jim bodo zagotavljale doseganje pozitivnega donosa ter s tem
maksimalne vrednosti podjetja. Porterjev pristop določa sistematičen pristop identificiranja
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elementov, ki zagotavljajo aktivnosti dodane vrednosti. Koncept vrednostne verige razdeli
podjetje v njegove strateško pomembne aktivnosti, da bi lahko razumeli njegovo vedenje, stroške
in vire potencialne diferenciacije, kar je prikazano na sliki 9.

Pomožne
aktivnosti

Slika 9: Vrednostna veriga
Infrastruktura podjetja
Kadrovski podsistem
Podsistem razvoja tehnologije
Podsistem nabave
Notranja
logistika

Operacije
(proizvodnja)

Zunanja
logistika

Trženje

Poprodajne
storitve

M
A
R
Ž
A

Temeljne aktivnosti
Vir: Porter 1985, v: Booth 1993, 257
Vrednostna veriga sestoji iz vrednostnih aktivnosti podjetja, ki so si fizično in tehnološko
različne, in marže kot razlike med celotno vrednostjo ter celotnimi stroški opravljanja
vrednostnih aktivnosti. Vsaka vrednostna aktivnost vključuje pridobljen »input«, človeške vire in
nekatere oblike tehnologije za izvedbo določene funkcije. Vrednostne aktivnosti so razdeljene na
temeljne in pomožne. Temeljne aktivnosti vključujejo notranjo logistiko, operacije
(proizvodnjo), zunanjo logistiko, trženje in poprodajne storitve. Pomožne aktivnosti pa
vključujejo infrastrukturo podjetja, kadrovski podsistem, podsistem razvoja tehnologije in
podsistem nabave. Definiranje in določanje vrednostne verige ter na tej osnovi iskanje strateških
možnosti in strategij je težavno, vendar je osnovni namen vrednostne verige v tem, da se
aktivnosti obravnavajo kot strateško relevantne, da bi podjetje spoznalo, zakaj stroški v njem
učinkujejo tako, ter kakšni so zdajšnji in morebitni novi izvori za oblikovanje nove strategije
podjetja. Vsako posamezno aktivnost v vrednostni verigi lahko uporabimo za analiziranje
različnih strateških možnosti in strategij, na podlagi katerih lahko ugotovimo, ali je določeno
strategijo smiselno uporabiti in izvesti ali ne (Booth 1993, 257, 258).
Nujen ukrep podjetja v krizi, pred iskanjem novih strateških možnosti je revizija strategij –
izmed katerih je treba ugotoviti, katere strategije so neuporabne (nedonosne) in so vzrok slabega
poslovanja. V tem okviru je zato nujno, da podjetje ob spoznanju neustreznosti strategij uporabi
strategijo spreobrnitve na podlagi naslednjih smeri: spreobrnitve k novemu konkurenčnemu
pristopu, da si podjetje ponovno vzpostavi tržno pozicijo; spreobrnitve internih postopkov
(operacij), sposobnosti virov in poslovnih strategij, da bodo bolj podpirale skupno temeljno
strategijo; možne združitve z drugim podjetjem v panogi ter oblikovanja novih strategij, ki bodo
temeljile na moči ciljnega podjetja; osredinjenja podjetja na jedro poslovanja in osredinjenja na
ključne potrebe kupcev (Thompson in Strickland 1998, 206, 207).
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Po reviziji že sprejetih strategij podjetje nato išče strateške možnosti in strategije v okolju, ki
omogoča razvoj podjetja, kakor tudi v podjetju samem. Oboje, razvojne možnosti in strategije,
izhajajo iz razpoložljivih prodajnih in oskrbnih tržnih potencialov podjetja ter iz sposobnosti
podjetja, da te potenciale tudi izrabi (Belak 2000, 96).
Za določanje razvojnih možnosti in strategij podjetja Mugler (1995, 132–143, v: Belak 2000, 96)
opredeljuje štiri tipična strateška področja, in sicer v naslednjih kombinacijah:
a) prodajnih trgov in možnih dejavnosti podjetja, izraženih z globalnimi proizvodnimi in
storitvenimi učinki tega podjetja, kar je prikazano v tabeli 3.
Tabela 3: Strateške alternative na odločitvenem področju proizvodi – trg
Proizvodi
Prodajni trgi
Stari
Novi

Stari

Novi

prodor na trg

inovacija proizvoda

razširitev trga

diverzifikacija

Vir: Mugler 1995, v: Belak 2000, 96
Podjetje mora najprej ugotoviti, ali lahko doseže večji tržni delež s svojimi izdelki na že
pridobljenih trgih (strategija tržnega prodora). Nato prouči možnost pridobitve novih trgov za
obstoječe izdelke (strategija razvoja trga). Sledi proučitev možnosti za nove izdelke, ki bi bili
morda zanimivi za že osvojene trge (strategija razvoja izdelka). Na koncu podjetje prouči še
možnost za razvoj novih izdelkov za nove trge (strategija diverzifikacije) (Kotler 1998, 77).
b) oskrbnih trgov s surovinami, z materiali, energijo in delovnimi sredstvi ter s potrebami
podjetja po teh resursih, kar je prikazano v tabeli 4.
Tabela 4: Strateške alternative na odločitvenem področju resursi – nabavni trg
Resursi

Stari

Novi

Stari

prodor na nabavni trg

inovacija resursov

Novi

razširitev nabavnega trga

diverzifikacija resursov in trga

Oskrbni trgi

Vir: Mugler 1995, 141, v: Belak 2000, 97
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Pri kombiniranju obstoječih in novih oskrbnih trgov ter potrebnih resursov ima podjetje
naslednje načelne možnosti:
•
•
•
•

prodor na oskrbne trge,
inoviranje proizvodnih dejavnikov,
razširitev oskrbnih trgov (npr. z uvozom),
diverzifikacijo dejavnikov in trgov.

c) trga delovne sile in potrebnih sodelavcev podjetja, pri čemer je v ospredju pomen potrebne
kvalifikacijske usposobljenosti zaposlenih in možnosti za njihovo prekvalificiranje, kar je
prikazano v tabeli 5. Temeljni kriterij za spreminjanje kadrovskih potencialov z novimi
praviloma niso ljudje, ampak njihova potrebna in razpoložljiva usposobljenost.
Tabela 5: Strateške alternative na odločitvenem področju sodelavci – trg delovne sile
Sodelavci

Stari

Novi

enaka kvalifikacija z istega trga
delovne sile
enaka kvalifikacija z novega trga
delovne sile

nova kvalifikacija z istega trga
delovne sile
nova kvalifikacija z novega trga
delovne sile

Trgi delovne sile
Stari
Novi

Vir: Mugler 1995, 141, v: Belak 2000, 97
č) trg kapitala in potrebnih vrst kapitala, pri čemer gre za razmerja, ki se nanašajo na
opredeljevanje razvojnih možnosti in strategij podjetja. V tabeli 6 je prikazana soodvisnost med
obstoječimi in novimi vrstami in trgi kapitala ter posamezne možnosti, izhajajoče iz teh
kombinacij.
Tabela 6: Strateške alternative na odločitvenem področju kapital – trg kapitala
Vrsta kapitala

Stari

Novi

Stari

isti financerji in iste vrste
kapitala

sprememba strukture kapitala

Novi

novi financerji in nove vrste
kapitala

nove vrste kapitala z novega trga
kapitala

Trgi kapitala

Vir: Mugler 1995, 142, v: Belak 2000, 98
Pri iskanju strateških možnosti in strategij podjetja v krizi je treba upoštevati predvsem notranje
in zunanje dejavnike rasti in razvoja podjetja. Med zunanjimi dejavniki rasti in razvoja podjetja
je treba opozoriti na hitro razvijajoče se panoge, na zdajšnje in ugotovljene tržne priložnosti, na
učinke zunanje ekonomije, na ekonomijo velikega obsega v povezavi z vprašanjem zagotavljanja
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čim večje stopnje poslovne fleksibilnosti in na potrebo po naslanjanju na poslovna področja, ki
obljubljajo potencialno rast, oziroma na razvijanje takega poslovnega in prodajnega programa, za
katerim stoji potencialno rastoče povpraševanje. Med notranjimi dejavniki rasti in razvoja
podjetja so premalo zaposlene (izkoriščene) določene prvine poslovnega procesa, ki so lahko
konkurenčna prednost za podjetja. Take sestavine ali različne njihove kombinacije so lahko
pomemben dejavnik izbire smeri pri iskanju novih strateških možnosti in strategij, saj lahko
pomenijo preobrat in izhod iz krize podjetja, prav tako pa omogočajo nadaljnji razvoj podjetja in
dajejo konkurenčno prednost pri komercializaciji novih proizvodov (Pučko 1999, 174).
Iskanje strateških možnosti in strategij podjetja v krizi je odvisno predvsem od spoznanja
podjetja o razsežnosti diverzifikacije programsko-tržnega področja. Če ima podjetje opredeljeno
kristalizirano razsežnost diverzifikacije programsko-tržnega področja, lahko v naslednjih
stopnjah oblikuje strategije, ki glede na stabilno ali nestabilno okolje poslovanja prispevajo k
rentabilnosti in uspešnosti ne samo programsko-tržnega področja podjetja, ampak tudi celotnega
podjetja. Gre namreč za oblikovanje strategij celotnega podjetja kot tudi posameznega
programsko-tržnega področja, da bodo te še vedno temeljile na neki osrednji konkurenčni
prednosti oziroma poslovni sposobnosti podjetja. Pri iskanju strateških možnosti in strategij se je
treba zato osrediniti na poslovne možnosti v okolju, na ugotovljene sposobnosti podjetja in tudi
na posle, ki jih podjetje želi ali o katerih misli, da jih mora opravljati.

4.1.3.3 Ekonomsko vrednotenje strategij podjetja v krizi
Podjetja so predvsem ekonomski sistemi. Obstoj in razvoj vsakega podjetja je zato v končni meri
vedno odvisen od ekonomskih posledic njegovega razvojnega ter sprotnega delovanja in vedenja.
Šele na podlagi ekonomskih ocen pričakovanih pojavov lahko podjetje presoja in razsoja o teh
pojavih (Belak 2002, 183). Ekonomsko vrednotenje strategij je najpomembnejši ukrep izbiranja
strategij podjetja v krizi, ki so namenjene obvladovanju krize podjetja. Vrednotenje
opredeljujemo kot razvrščanje veličine lastnosti obravnavanih strategij glede na vnaprej določene
kriterije. Postopki vrednotenja prihodnjih strategij temeljijo na ocenjenih veličinah in na
ocenitveno ali meritveno pridobljenih primerjalnih kriterijih. Temeljno izhodišče za ekonomsko
vrednotenje je primerjanje vložkov v vrednoteno dogajanje z izložki in izidi iz tega dogajanja.
Splošni postopek ekonomskega vrednotenja velja tudi za vrednotenje strategij, kjer primerjamo
potrebne vložke v uresničitev določene strategije z izidi njene uresničitve. S tem dobimo mero
ekonomske učinkovitosti in uspešnosti vrednotene strategije. Njen konkretni izraz je odvisen od
uporabljene merske enote predvidenih ali pa planiranih vložkov in izidov uresničitve.
V kriznih razmerah se pri vrednotenju strategij najpogosteje pojavlja vprašanje v zvezi s
tveganjem posamezne naložbe, potrebne za izvedbo določene strategije. Tako prihaja po mnenju
nekaterih avtorjev (Focardi in Jonas 1998; Belak 2000) do vprašanja obvladovanja tveganja pri
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vrednotenju in izbiri prihodnjih naložb. Prvi pogoj za obvladovanje tveganja je poznavanje
tveganja. To pomeni, da morajo nosilci planiranja vsestransko proučiti pojave, zaradi katerih
pride do tveganja, ter si za poslovno odločanje in ukrepanje zagotoviti potrebne informacije.
Ekonomsko vrednotenje se nanaša predvsem na ugotavljanje donosnosti posameznih strategij
podjetja. Donosnost posameznih strategij se odraža v dobičkonosnosti poslovanja podjetja. Kot
ugotavljata Kavčič in Deškovič (1990, 29, v: Belak 2000, 112, 113), je v tržnih gospodarstvih
dobičkonosnost ključni in absolutni vidik poslovanja. Ta je podlaga vsemu drugemu, rasti,
povečanju tržnega deleža, opuščanja posameznih dejavnosti, družbeni odgovornosti itd. Poleg
ugotovitev, ali so določene strategije donosne, morajo podjetja pri njihovi izbiri upoštevati tudi
potreben obseg ugotovljene donosnosti. Podjetju je pri ugotavljanju obsega donosnosti na voljo
več različnih kriterijev, med katerimi so najpomembnejši naslednji:
•

neto sedanja vrednost naložbe podjetja v uresničitev strategije

∑

 

 - 
( )
n = število let; Prih = prihodki; r = diskontna stopnja;
Ik = izhodiščna vrednost naložbe; Odh = odhodki;
•

neto sedanja vrednost, povečana za likvidacijsko vrednost naložbe
 


+
- 
( )
( )
enako kot pri prvem, poleg tega še
L = likvidacijska vrednost naložb;

∑

•

ROI (»Return on Investment«)
∑

•

ℎ − ℎ
(1 + )


ROI, upoštevaje likvidacijsko vrednost
∑(%

Prih − Odh
L
+
(1 + r)(
(1 + r)%
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•

stopnja donosa, računana iz denarnega toka
./
+, − -
+

(1 + )
(1 + )
0
Prej = prejemki; Izd = izdatki; Lpr = prejemki iz likvidacijske prodaje;
Lizd = izdatki v zvezi z naložbo.
∑

Pri izbiri poslovnih strategij so kot izbirni kriteriji še posebej uporabni:
•
•
•

zahtevan prag rentabilnosti (»break-even point« ali prelomna točka),
stopnja varnostne marže,
stopnja pokritja.

Izbiranje strategij prihodnjega razvoja mora potekati tudi z vidika proizvodnosti in gospodarnosti
ter še nekaterih drugih lastnosti. Kot kriterij proizvodnosti lahko uporabi podjetje:
•
•

pričakovani količinski obseg učinkov/vloženi obseg dela,
pričakovani vrednostni obseg učinkov/vloženi obseg dela.

Gospodarnost strategije pa je mogoče opredeliti s kazalnikom: pričakovani prihodki od
uresničene strategije/pričakovani odhodki (Belak 2002, 167, 168). Podjetja glede na ugotavljanje
finančnega zdravja pogosto uporabljajo naslednje kazalnike (Belak 2000, 114):
•
•
•
•
•

stopnjo finančne varnosti: kapital/obveznosti do virov sredstev;
stopnjo zadolženosti: dolgovi/obveznosti do virov sredstev;
stopnjo pokritosti kratkoročnih dolgov: kratkoročna sredstva/kratkoročni dolgovi;
kazalnike obračanja: odhodki/povprečno stanje obratnih sredstev;
kazalnike donosnosti kapitala: dobiček/povprečno stanje kapitala.

Najprimernejše možne metode, uporabne za vrednotenje strategije podjetja v krizi, so predvsem
že razvite naložbene metode. Nekatere izmed njih so usmerjene v opredeljevanje proizvodnosti,
pričakovanih stroškov in naložbenih zneskov, druge v opredeljevanje pričakovanega dobička,
dohodka, gospodarnosti ali pa plačilne sposobnosti, večina pa v opredeljevanje pričakovane
donosnosti. Podjetje v krizi deluje pod velikim tveganjem, ali bodo izidi določene strategije
uresničeni ali ne, zato sta pri ekonomskem vrednotenju strategij zelo pomembna čas vezave in
čas možne uporabe v njihovo uresničitev vezanega kapitala, prav tako pa tudi časovna
razporeditev planiranega vlaganja v uresničitev strategije in načrtovanih učinkov od tega. Ker
učinki ne nastajajo hkrati z vlaganjem kapitala, temeljijo sodobnejše metode za izračunavanje
ekonomskih uspešnosti in učinkovitosti naložb v uresničitev strategij na dinamičnem pristopu.
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Dinamične metode vzpostavljajo primerljivost posameznih časovno različnih ekonomskih
parametrov planirane strategije z obrestno-obrestnim računom z naobrestovanjem in s
kapitaliziranjem, praviloma pa z razobrestovanjem ali diskontiranjem vložkov in učinkov
strategije. V tovrstnih izračunih je zato zelo pomembna določitev pomembne obrestne mere, saj
pomeni stopnjo donosnosti v uresničitev strategije vloženih sredstev. S tovrstnimi dinamičnimi
metodami za ekonomsko vrednotenje strategij skušajo podjetja dobiti odgovor na temeljno
ekonomsko vprašanje v zvezi z naložbami, ali je prihodnji donos strategije vreden kapitala,
vloženega vanjo danes (Melavc 1986, 269, v: Belak 2000, 125).
V nadaljevanju sta natančneje predstavljeni naslednji dinamični metodi (Korošec 1987, 155–
158):
•
•

metoda neto sedanje vrednosti (NSV),
metoda notranje stopnje donosnosti.

Metoda neto sedanje vrednosti je opredeljena kot razlika med sedanjo – diskontirano –
vrednostjo pričakovanih prihodnjih donosov strategije in izhodiščnim obsegom naložbenega
kapitala. Izračunamo jo lahko na podlagi naslednjega obrazca:
NSV = ∑


(

1

)

 −  +

(



)

NSV – neto sedanja vrednost naložb v strategijo
Di – donos v i-tem letu uresničevanja strategije, sestavljen iz letnega dobička in amortizacijskega
zneska v strategijo vloženih sredstev
r – diskontna stopnja
n – število let uresničevanja strategije,
Ik – izhodiščni obseg naložbenega kapitala,
L – likvidacijska vrednost uresničitvenih potencialov strategije po koncu njene življenjske dobe.
Višina neto sedanje vrednosti je zelo odvisna od izbrane diskontne stopnje. Pri določanju
diskontne stopnje lahko vzamemo za primerjavo donose drugih strategij in obrestne mere bank
ali drugih posojilodajalcev.
Izračun po metodi neto sedanje vrednosti prikaže planirano strategijo v eni izmed naslednjih
možnosti:
• NSV < 0 – razlika med sedanjo in začetno vrednostjo je negativna, kar pomeni, da
vlaganja v proučevano strategijo niso smiselna;
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•

•

NSV = 0 – neto sedanja vrednost je enaka začetni vrednosti, k pozitivni odločitvi za
vlaganja v to strategijo pa bodo prispevali drugi – kakovostni – dejavniki in pričakovana
likvidacijska vrednost vloženega kapitala;
NSV > 0 – sedanja vrednost je večja od začetne vrednosti, kar pomeni, da so vlaganja v
proučevano strategijo smiselna.

Metoda interne ali notranje stopnje donosnosti – pri tej metodi gre za to, da podjetje primerja
pričakovano stopnjo donosa naložb (notranjo stopnjo donosa) v posamezno ali celotno strategijo
s stroški kapitala (zahtevano stopnjo donosa), ki ga bo moralo za izvedbo naložb pridobiti z
zadolžitvijo in (ali) s povečanjem kapitala (Mramor 1993, 323).
Interno stopnjo donosnosti strategije izračunamo po naslednjem obrazcu:








3
3
−

=
0,
78
= 
2
2

(1 +  )
(1 +  )
ri – interna stopnja donosnosti naložb v strategijo
Di – donos v i-tem letu uresničevanja strategije, sestavljen iz letnega dobička in amortizacijskega
zneska v strategijo vloženih sredstev
n – število let uresničevanja strategije
Ik – izhodiščna vrednost naložbenega kapitala
Vlaganja v strategijo so ekonomsko spremenljiva, če je ugotovljena interna stopnja donosnosti
strategije večja ali enaka najmanjši spremenljivi stopnji (zahtevani stopnji donosa) donosnosti.
Če ima podjetje pri določeni strategiji več naložbenih možnosti, je po tej metodi najboljša tista z
najvišjo interno stopnjo donosnosti.
Poleg metode neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti lahko podjetje uporabi tudi
model določanja cen dolgoročnih naložb (Capital Assets Pricing Model – CAPM). Na podlagi
tega modela se analizira razmerje med donosom in tveganjem določene strategije. Pričakovano
(zahtevano) donosnost izračunamo ob upoštevanju donosnosti netvegane naložbe, povprečne
donosnosti tveganih naložb in sistematičnega tveganja (Altman 2005, 110):

re = rf + (rm – rf)*β
re – zahtevana stopnja donosa
rf – donosnost netveganih naložb (donosi državnih obveznic itd.)
rm – povprečna donosnost tveganih naložb
(rm – rf) – premija za tveganje
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β – mera sistematičnega tveganja
V procesih planiranja obvladovanja krize in nadaljnjega razvoja se pojavljajo različne oblike
tveganja – od tržnih do tehnično-tehnoloških, kadrovskih in drugih, zato je osrednjega pomena
obvladovanje naložbenega tveganja. Vendar pa žal zaradi prostorskih in časovnih omejitev ne
moremo obravnavati značilnosti metodoloških postopkov pri vrednotenju in izbiranju
medsebojno izključujočih se naložb v okoliščinah tveganja. Metode za ekonomsko vrednotenje
in izbiro v okoliščinah tveganja podrobno obravnavajo Belak (2000) ter Belak in Korošec
(1989).
4.1.3.4 Strateški potenciali za realizacijo strategij podjetja v krizi
V sodobnem poslovnem okolju so se zgodile in se še naprej dogajajo globoke spremembe, ki
korenito spreminjajo način poslovanja podjetij. Spremembe, ki jih prinaša turbulentni razvoj
okolja, pomenijo porušitev ravnovesja in vzpostavitev novega, kar naj bi prineslo večjo
uspešnost in učinkovitost. Če se podjetje na spremembe ne odziva in se ne spreminja, se ne more
razvijati, kar pa dolgoročno vodi v krizne razmere. Podjetje lahko obvladuje spremembe z
iskanjem novih poslovnih možnosti. Pümpin in Prange (1995, 34) opredeljujeta poslovne
možnosti kot položaj v okolju, na trgu ali v podjetju samem, ki ga to s svojo aktivnostjo izkoristi
v prid svojih skupin. Med poslovnimi možnostmi obravnavata zunanje in notranje strateške
potenciale, na podlagi katerih lahko podjetje obvladuje spremembe in s tem morebitno krizo.
Belak (2002, 229) obravnava strateške potenciale kot izraz spoznanih razvojnih možnosti in
strategij podjetja. Strateški potenciali so izraz razmer in konkurenčnega položaja podjetja ter
izhajajo iz danega in ustvarjenega položaja podjetja v konkurenčnem okolju. Podjetju omogočajo
uresničitev razvojne vizije in politike podjetja. Ne gre zgolj za razvojne možnosti podjetja na
prodajnih trgih, temveč tudi na drugih področjih njegovega delovanja. Za nadaljnji razvoj pa
mora podjetje razpolagati ne le s strateškimi potenciali podjetja, temveč z ustrezno celoto in
odgovarjajočo strukturo razvojnih potencialov na politični, strateški in izvedbeni ravni, pri čemer
gre torej za potrebno celovitost političnih, strateških in izvedbenih (operativnih) potencialov
(Bleicher 1995, 77, v: Belak 2002, 295).
Pümpin in Prange (1995, 35) med zunanje poslovne možnosti uvrščata naslednje strateške
potenciale:
•
•

nabavne potenciale – gre za možnost ustvarjanja vrednosti z izkoriščanjem sprememb na
nabavnih trgih in (ali) z inovativnimi zamislimi ali s sistemi nabave;
zunanje človeške potenciale – pritegnitev inovativnih delovnih moči, na primer z
inovativno kadrovsko službo, ponudbo za kapitalsko udeležbo, s povečanjem obsega
odgovornosti itd.;
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•

•
•
•

•

•

•
•

finančne potenciale – spremembe na področju financiranja, ki izhajajo iz sprememb
(povezanih z novimi instrumenti, novimi preferencami vlagateljev, nihanjem cen) na
mednarodnih trgih denarja, kapitala in deviz;
potenciale ugleda – poznavanje podjetja in prestiža izdelkov in blagovnih znamk pri
odjemalcih pa tudi na splošno dobrega imena podjetja v javnosti;
informacijske potenciale – izboljšanje oziroma povsem nove tržne prijeme za oblikovanje
vrednosti v podjetju s sodobnimi informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami;
kooperacijske potenciale – možnost dodatnega ustvarjanja vrednosti z drugimi podjetji na
posameznih področjih poslovanja ali delovanja, kot so npr. »joint-ventures«, strateške
povezave, franšizing itd.;
tržne potenciale – dovzetnost in dostopnost določenih (mednarodnih in narodnih,
globalnih) prodajnih trgov oziroma segmentov prodajnih trgov za proizvode in storitve
podjetja;
potenciale urejanja – izključitev ali učinkovito omejitev konkurence, na primer s
panožnim sporazumom (kartelom) ali z državnim posegom (s protekcionizmom, z
urejanjem trga, s subvencijami);
tehnološke potenciale – oblikovanje povsem novih oziroma spremenjenih prodajnih
izdelkov in izdelovalnih postopkov z novimi tehnologijami;
potenciale prevzemanja in prestrukturiranja – ustvarjanje vrednosti s pridobitvijo drugih
podjetij in z njihovim prestrukturiranjem (združevanjem proizvodnje, očiščenjem palete
izdelkov, s segmentom odjemalcev, prodajnih kanalov).

Poleg zunanjih poslovnih možnosti pa omenjena avtorja (ibid.) obravnavata še notranje poslovne
možnosti, med katere uvrščata naslednje strateške potenciale:
•
•
•
•
•
•

bilančne potenciale – povečevanje dobička, prost pretok sredstev, sprostitev tihih rezerv,
zmanjšano vezanost kapitala ali stroškov kapitala itd.;
nepremičninske potenciale – povečanje vrednosti od uporabe stavbnih zemljišč in zgradb,
ki so v lasti podjetja;
notranje človeške potenciale – izrabo do zdaj ne dovolj aktivnih sposobnosti zaposlenih,
npr. z visoko motivirajočim storilnostnim dejavnikom;
potenciale znanja – ovrednotenje lastnega znanja, ki presega konkurenčno znanje pri
določenih tehnologijah in izdelkih;
potenciale znižanja stroškov – prihranek pri stroških s tehnično racionalizacijo, s
programi za izboljšanje donosnosti itd.;
organizacijske potenciale – ustvarjanje večje vrednosti z novimi postopki in
organizacijskimi strukturami znotraj podjetja, na primer s ciljem zmanjšanja časa za
notranja opravila ali s približanjem odločanja bazi in povečanjem samoiniciative na vseh
ravneh podjetja;
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•

•

lokacijske potenciale – prednosti, ki prispevajo k ustvarjanju vseh večjih vrednosti, na
primer lastništvo prodajnih mest na privlačnih lokacijah, premestitev proizvodnje v
dežele s podjetništvu bolj naklonjeno zakonodajo itd.;
sinergijske potenciale – možnosti, ki jih zaradi velikosti podjetja posameznim
dejavnostim daje skupna uporaba prednosti na posameznih poslovnih področjih
(natančno poznavanje strank, uveljavljeni prodajalci, dostop do razpečevalnih kanalov,
uveljavljena blagovna znamka itd.).

Pomembnost poznavanja razvojnih možnosti omogoča podjetju obvladovanje sprememb, ki
lahko povzročijo krizne situacije, na katere se je treba odzvati, da se razmere oziroma situacije
ne razvijejo v tolikšni meri, da bi povzročile neobvladljive in (ali) neozdravljive razmere, kar bi
lahko povzročilo propad podjetja. Strateški potenciali so tako usmerjeni v ustvarjanje novih
privlačnih poslovnih možnosti, to je obsega dobičkonosnih poslovnih transakcij, ki jih podjetje
izvede na časovno enoto in jih razvija skozi njihovo življenjsko obdobje, pri čemer te transakcije
ne ostanejo trajno nespremenjene.
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5 OBVLADOVANJE KRIZE S STRATEŠKIM MANAGEMENTOM NA PRIMERU
PODJETJA PANVITA, PRAŠIČEREJA NEMŠČAK, d. o. o.
5.1 PREDSTAVITEV PODJETJA
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1960 na območju Občine Beltinci, kot podružnica tedanjega
podjetja KG Rakičan, d. d. Od leta 1980 do 1997 je delovalo kot TOZD (temeljna organizacija
združenega dela) Prašičereja Nemščak. V letu 1997 je prišlo do lastniškega preoblikovanja KG
Rakičan, d. d. in s tem je Prašičereja Nemščak postala profitni center (PC). V letu 2002 je
matično podjetje (KG Rakičan, d. d.) podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., vstopilo,
kot strateški partner v lastniško strukturo podjetja MIR, d. d., v katero sta se v letu 2003 vključili
še podjetji Agromerkur, d. o. o., in MIR – Klavnica, d. o. o. S tem se je oblikovala skupina
podjetij, imenovana Skupina KG Rakičan. V letu 2005 je skupina KG Rakičan, katere član je
tudi podjetje KG Rakičan, d. d. ter njeno hčerinsko podjetje Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o., izvedla preobrazbo korporativne identitete, pri čemer se je spremenilo tudi
ime skupine, ki se po preobrazbi imenuje Skupina Panvita. Tako je podjetje Prašičereja
Nemščak, d. o. o., postalo podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., ki je še vedno ostalo v
stoodstotni lasti podjetja KG Rakičan, d. d. Primarni sektor podjetja Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o., je kmetijstvo. Osnovna in glavna dejavnost podjetja je reja prašičev. Podjetje
je na začetku svojega delovanja kot stransko dejavnost izvajalo veterinarske storitve. Operacijski
in tržni prostor delovanja je bil ob ustanovitvi usmerjen v zadovoljevanje regionalnih in
nacionalnih potreb. Kognitivni prostor se je nanašal na stalno spoznavanje tako lastnikov kot
direktorja podjetja, da bi si pridobili čim več znanja iz izkušenj mednarodnih podjetij in način
poslovanja prilagodili tem razmeram.
Ključne spremembe v razvoju in rasti podjetja so bile rekonstrukcija in dograditev hlevov, ki
ustrezajo evropskim standardom. Mejnik za podjetje Panvita, Prašičerejo Nemščak, d. o. o., je bil
gradnja čistilne naprave na farmi zaradi ekološko prijazne proizvodnje. Pomemben dogodek je še
uvedba sistema vodenja kakovosti in sistema HACCP.
Podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., je danes samostojna družba, ki deluje v okviru
Skupine Panvita. Glede na število zaposlenih in velikost letnih prihodkov se družba uvršča med
srednje velika podjetja. Lastnik podjetja je matično podjetje KG Rakičan, d. d. Glavna dejavnost
podjetja je reja prašičev, medtem ko stranske dejavnosti, ki jih je opravljalo v preteklosti, danes
opravljajo samostojna podjetja na podlagi pogodb. Operacijski prostor delovanja je regionalni
(podjetje opravlja operacijske naloge na sedežu družbe) in nacionalni (glede na veliko število
kooperantov (malih podjetij in kmetij), ki so razpršeni po vsej Sloveniji), tržni prostor je
regionalni, nacionalni ter globalni (podjetje prodaja svoje proizvode v okolju, v katerem opravlja
svojo dejavnost, po vsej Sloveniji in tudi na tujih trgih – na Hrvaškem, v Avstriji in na
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Madžarskem). Kognitivni prostor je še vedno usmerjen v spoznavanje ključnih vodij in
upravljavcev, da bi si pridobili čim več znanja z globalnega področja.

5.2 RAZVOJNA ANALIZA PODJETJA
5.2.1 Strukturna analiza podjetja
Upravljalno-vodstvene funkcije podjetja
Nosilce vodstvenih funkcij v podjetju Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., sestavljajo direktor,
vodja proizvodnje in vodje oddelkov. Upravljalne funkcije podjetja pa opravljajo lastniki
matičnega podjetja KG Rakičan, d. d.
Politiko podjetja (Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.) oblikujejo upravljavci (KG
Rakičan, d. d. – matično podjetje), ob sodelovanju vodstva podjetja (Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o.). Strategijo za celotno podjetje kakor tudi druge strategije oblikujejo v
matičnem podjetju (KG Rakičan, d. d.) tako, da se te skladajo s strategijami celotne skupine.
Vodstvo podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., samo oblikuje strategije za posamezne
poslovne funkcije podjetja.
Poslovne dejavnosti podjetja
Ker podjetje deluje znotraj matičnega podjetja, se nekatere dejavnosti izvajajo v matičnem
podjetju na podlagi pogodbe. Med njimi so marketing, finance in računovodstvo ter kadrovanje.
Dejavnosti, kot so veterinarske storitve, vzdrževanje infrastrukture, obvladovanje emisij
proizvodnje in informatika, izvajajo zunanje organizacije na podlagi pogodbe. V podjetju se
izvajajo prodaja in nabava, proizvodnja in kmetijske storitve. Znotraj proizvodne dejavnosti pa
so osemenjevanje/pripustišče/čakališče, prasilišče/vzrejališče in pitališče. Za koordiniranje in
izvajanje vseh funkcij v podjetju je odgovoren direktor, ki skrbi tudi za sodelovanje s kooperanti.
Poslovne funkcije v podjetju so organizirane na podlagi linijske organizacijske strukture, kar je
prikazano na sliki 10.
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Slika 10: Organizacijska struktura podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.
Direktor
Kooperacija
Proizvodnja

Oddelek 1:
OC/PRIP/ČAK

Nabava in prodaja

Oddelek 2:
PRAS/VZRE

Kmetijske storitve

Oddelek 3:
Pitališče
Enota Nemščak

Enota Jezera

Področja dejavnosti
Podjetje redi oz. proizvaja prašiče. Programsko-tržna področja so:
•

•

•

tekači, pitanci in škart na slovenskem trgu; podjetje te tri vrste proizvodov namenja za
potrebe tako kupcev posameznikov kot tudi podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo mesa;
večinski del tega programa se namenja odjemalcem znotraj skupine;
tekači na hrvaškem trgu – ta vrsta prašičev se prodaja na hrvaškem trgu in je namenjena v
glavnem za nadaljnjo rejo; ta vrsta programa se namenja naslednjim odjemalcem:
zadrugam oz. velikim kmetijam;
škart na avstrijskem in madžarskem trgu; ti prašiči so namenjeni na ta trga za končne
porabnike (za nadaljnjo predelavo mesa).

Tehnično-tehnološka struktura podjetja
Podjetje ima sodobno opremljene hleve za rejo živali. Klasični hlevi so bili rekonstruirani in
dograjeni ter opremljeni s tehnološko in tehnično izpopolnjeno opremo, ki se uporablja za
potrebe reje. Za potrebe ekološko prijazne proizvodnje je bila zgrajena čistilna naprava na obeh
lokacijah, in to tako na farmi Nemščak kot na dislocirani enoti Jezera. Večji del hlevov je tudi
avtomatiziran (pri tem so mišljeni avtomatizirani krmilniki, vodovodi itd.).
Vrednote ključnih udeležencev
Ključni udeleženci podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., so lastniki in vodstvo KG
Rakičan, d. d., ter vodstvo podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o. Glede na to, kakšne so
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vrednote lastnikov in vodstva, lahko rečemo, da med vrednotami na prvi pogled ne prihaja do
ekstremnih opredelitev.
Dejavniki

Načini izražanja
stabilne,
dividende glede na izid
skromne
nizke primerne
visoke
dividende
delež v doseženem skupnem dobičku

Dobiček za
dividende

čim manj

Dobiček za
reinvestiranje

nič

Odnos do
tveganja

čim večja
vrednost

majhno

Rast prodaje

upadanje

ostaja stabilna

majhen

srednji

visok

sprejemanje vračunanega tveganja
srednje

veliko

»primerna« rast
majhna

srednja

velika

primerna raven kakovosti
Kakovost tržnih
učinkov

nepomembna

Geografska
razsežnost

čim več

čim več
sprejem
največjega
tveganja
maksimalna
rast
maksimalna
kakovost je
vrednota
podjetja

nizka

srednja

visoka

lokalna

regijska

nacionalna

omejeno

multinacionalna

Lastninski
odnosi

osebna posest

družinska
posest

majhen krog
lastnikov

javna družba

soudeležba
sodelavcev

Inovacijska
usmeritev

zelo majhna

Odnos do
države

negativna
obrambna
drža

politična
abstinenca

Upoštevanje
družbenih ciljev

nikakršno

le v lastnem
interesu

Upoštevanje
ciljev sodelavcev

nikakršno

le če stimulira
učinek

Slog vodenja

avtoritativen

primerna inovacijska sposobnost
nizka

srednja

visoka

politična
aktivnost v
določeno smer
od primera do primera
če ustreza
če žrtev ni prevelika
lastnemu
prepričanju
politična nevtralnost

tudi, če je povezano z žrtvovanjem

zelo visoka
maksimalna
podpora in
podrejanje
v splošnem,
kolikor je
mogoče
maksimalno
upoštevanje

kooperativen
omejeno

široko

demokratičen

Tabela 7: Proučitev vrednot z uporabo Ulrichove sheme
V tabeli 7 je prikazana opredelitev odnosov posameznika do dobička, tveganja, inovativnosti,
slogov vodenja, ciljev, rasti prodaje in kakovosti. Medsebojna primerjava tako prikazanih
vrednot vseh ključnih udeležencev pokaže njihova stremljenja, pričakovanja in skozi tako
prikazani sistem vrednot tudi pomembnejše interese teh posameznikov (Belak 2002, 116).
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Na splošno je mogoče reči, da ključni udeleženci podjetja zelo poudarjajo kakovost tržnih
učinkov, saj želijo kupcem ponuditi najkakovostnejše proizvode, zato tudi stremijo k temu, da so
kupci zadovoljni z njihovimi izdelki. Ustvarjenega dobička ne namenjajo za izplačilo lastnikom,
ampak za reinvestiranje v nadaljnji razvoj podjetja. Odnos do tveganja se odraža v
konservativnem pristopu, velja predvsem načelo »Tvegaj toliko, kolikor je treba«. Prisotna je
stabilna rast prodaje, geografska razsežnost je multinacionalna, čeprav se večinski delež prodaje
opravi na nacionalnem trgu. Inovacijam se namenja primerna inovacijska sposobnost v manjšem
obsegu, samo toliko, kolikor je treba. Podjetje je politično abstinentno, družbene cilje upošteva v
največjem obsegu, kolikor je mogoče. Vodstvo je pri vodenju demokratično, kar se kaže v tem,
da se predlogi in cilji zaposlenih upoštevajo. Cilji udeležencev se upoštevajo, čeprav je to
povezano z določeno mero žrtvovanja.

5.2.2 Analiza finančnega položaja podjetja
Finančna analiza podjetja obravnava finančne posledice preteklih in (ali) možnih poslovnih
odločitev podjetja. S finančno analizo lahko pridobimo dobro sliko o finančnem stanju podjetja
in oceno o trendu finančnega poslovanja podjetja, na podlagi katerega lahko ugotovimo, ali se bo
podjetje v prihodnosti soočilo ali pa se že sooča s finančno krizo. V nadaljevanju je zaradi
omejitve obsega magistrskega dela podrobneje predstavljena samo analiza bilance stanja, v
okviru katere je pozornost namenjena predvsem analizi sredstev in obveznosti do virov sredstev.
Prav tako je izvedena finančna analiza na podlagi kazalnikov, in sicer so v okviru te analize
uporabljeni naslednji kazalniki: likvidnost, učinkovitost, ravnotežje in uspešnost. Na koncu tega
poglavja pa je predstavljena podrobnejša finančna analiza na podlagi modelov, pri kateri je bil
uporabljen Altmanov model.
Analiza sredstev – v okviru analize bilance stanja je najprej analizirana sestava stalnih in
gibljivih sredstev, kar je prikazano v tabelah 8 in 9.
Tabela 8: Obseg in struktura sredstev podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., v
letih 2007 in 2008
Vrednosti v evrih
31. 12. 2007
31. 12. 2008
Indeks
Postavka
2008/2007
znesek
v%
znesek
v%
A Stalna sredstva

13.068.557

57,8

14.574.042

65,3

111,5

B Gibljiva
sredstva

9.531.228

42,2

7.736.364

34,7

81,16

Skupaj (A + B)

22.599.785

100

22.310.406

100

98,7

Vir: Izkaz bilance stanja podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., v letih 2007 in 2008
61

Iz tabele 8 je razvidno, da so se celotna sredstva podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.,
v letu 2008 glede na leto 2007 zmanjšala za 1,3 odstotka, pri čemer so se stalna sredstva
povečala za 11,5, gibljiva sredstva pa so se zmanjšala za 18,84 odstotka. Spremembo celotnih
sredstev podjetja nakazujejo spremembe v sestavi sredstev, in sicer s tem, ko se je delež stalnih
sredstev v letu 2008 povečal s 57,8 v letu 2007 na 65,3 odstotka. To pomeni, da so se toliko, v
obratnem sorazmerju, spremenili (zmanjšali) tudi deleži gibljivih sredstev.
Razloge za premike v sestavi sredstev je mogoče iskati med stalnimi sredstvi v povečanju
opredmetenih dolgoročnih sredstev, povečanju dolgoročnih finančnih naložb ter v odloženih
terjatvah za davek. Vzroki za spremembo gibljivih sredstev pa so v zmanjšanju zalog, povečanju
kratkoročnih poslovnih terjatev in zmanjšanju kratkoročnih finančnih naložb.
Tabela 9: Obseg in struktura stalnih in gibljivih sredstev podjetja Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o., v letih 2007 in 2008
Vrednosti v evrih
31. 12. 2007
31. 12. 2008
Indeks
Postavke
znesek
v%
znesek
v % 2008/2007
A STALNA SREDSTVA
13.068.557
57,8
14.574.042
65,3
111,5
1. Neopredmetena dolgoročna
46
0,1
0
0
/
sredstva
2. Opredmetena dolgoročna
13.068.511
99,9
13.758.860
94,4
105,3
sredstva
3. Dolgoročne finančne naložbe
0
0
452.826
3,1
/
4. Odložene terjatve za davek
0
0
362.356
2,5
/
B GIBLJIVA SREDSTVA
9.531.228
42,2
7.736.364
34,7
81,16
1. Zaloge
3.363.571
35,3
3.354.746
43,3
99,7
2. Dolgoročne poslovne terjatve
0
0
0
0
0
3. Kratkoročne poslovne terjatve
3.992.179
41,9
4.378.260
56,5
109,9
4. Kratkoročne finančne naložbe
2.159.583
22,6
0
0
0
5. Denarna sredstva
15.667
0,19
183
0,01
1,168
6. Aktivne časovne razmejitve
228
0,01
3.175
0,19
1392
SKUPAJ (A + B)
22.599.785
100
22.310.406
100
98,7
Vir: Izkaz bilance stanja podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., v letih 2007 in 2008
Iz tabele 9 je razvidno, da v podjetju s proizvodno dejavnostjo daleč največji delež med stalnimi
sredstvi predstavljajo opredmetena osnovna sredstva. Med temi sredstvi prevladujejo predvsem
vrednosti poslovnih zgradb s stavbnimi zemljišči in proizvajalna oprema. V letu 2008 so se glede
na leto 2007 opredmetena osnovna sredstva povečala za 5,3 odstotka, medtem ko so se celotna
sredstva povečala za 11,5 odstotka, kar je posledica predvsem povečanja dolgoročnih finančnih
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naložb in odloženih terjatev za davek. Med dolgoročnimi finančnimi naložbami so se povečale
predvsem naložbe v delnice in deleže drugih podjetij, in sicer zaradi vzpostavljanja
kakovostnejših odnosov in vpliva podjetja na poslovanje drugega podjetja.
Med postavkami gibljivih sredstev lahko iz tabele 9 razberemo, da so v proučevanem obdobju
prevladovale predvsem zaloge in kratkoročne poslovne terjatve. V letu 2007 so bile zaloge v
gibljivih sredstvih prisotne z deležem 35,3-odstotka in v letu 2008 z deležem 43,3-odstotka, kar
pomeni, da so se zaloge med celotnimi gibljivimi sredstvi v letu 2008 v primerjavi z letom 2007
zmanjšale za 0,3 odstotka. Glede na skupni delež gibljivih sredstev so se gibljiva sredstva v letu
2008 v primerjavi z gibljivimi sredstvi v letu 2007 zmanjšala za 18,84 odstotka, in sicer zaradi
izrazitega zmanjšanja kratkoročnih finančnih naložb za sto odstotkov.
Analiza obveznosti do virov sredstev
Tabela 10: Obseg in struktura obveznosti do virov sredstev podjetja Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o., v letih 2007 in 2008
Vrednosti v evrih
31. 12. 2007
31. 12. 2008
Indeks
Postavka
2008/2007
znesek
v%
znesek
v%
1. Kapital
5.159.328
22,8
571.932
2,6
11,08
2. Dolgoročne
23.025
0,1
322.061
1,4
1398,7
rezervacije
3. Dolgoročne
8.727.785
38,6
7.623.464
34,2
87,3
obveznosti
4. Kratkoročne
8.656.457
38,3
13.745.780
61,6
158,8
obveznosti
5. Pasivne časovne
33.187
0,2
47.169
0,2
142,1
razmejitve
SKUPAJ
22.599.785
100
22.310.406
100
98,72
Lastni viri
5.159.328
22,8
571.932
2,6
11,8
Dolgovi
17.440.457
77,2
21.738.474
97,4
124,6
Vir: Izkaz bilance stanja podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., v letih 2007 in 2008
Iz tabele 10 je mogoče razbrati, da so v proučevanem podjetju Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o., v obeh obdobjih prevladujoča oblika obveznosti do virov sredstev dolgovi
podjetja, in to v letu 2007 s 77,2-odstotnim deležem in v letu 2008 s kar 97,4-odstotnim deležem
od celotnih obveznosti do virov sredstev. Na osnovi takega deleža dolga ugotavljamo, da v
podjetju prevladujejo pretežno obveznosti do virov sredstev, ki so po določenem roku vračljiva,
in da je kapital, ki ni vračljiv v letu 2007, udeležen z 22,8-odstotnim deležem celotnih obveznosti
do virov sredstev. Iz tega sledi, da so se dolgovi do poslovnih partnerjev iz podjetja povečali za
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24,6 odstotka, medtem ko se je kapital zmanjšal za 88,2 odstotka. Pri tem so se vse obveznosti
do virov sredstev v letu 2008 glede na leto 2007 zmanjšale za 1,3 odstotka, za toliko so se
zmanjšala tudi sredstva podjetja. V obveznostih do virov sredstev so dolgoročne rezervacije v
letu 2007 udeležene z 0,1-odstotnim deležem glede na celotne obveznosti in v letu 2008 z 1,4odstotnim deležem do vseh obveznosti. Pomemben delež v zmanjšanju tujih virov sredstev v letu
2008 predstavljajo dolgoročne obveznosti, ki so se v letu 2008 zmanjšale za 12,7 odstotka, tako
da so v letu 2007 udeležene z 38,6-odstotnim in v letu 2008 s 34,2-odstotnim deležem. Prav tako
pomemben delež v povečanju tujih virov sredstev v letu 2008 predstavljajo kratkoročne
obveznosti, ki so se v letu 2008 povečale za 58,8 odstotka, in sicer so bile v letu 2007 udeležene
z 38,3-odstotnim deležem, medtem ko je v letu 2008 ta delež znašal 61,6 odstotka. Med lastnimi
viri predstavlja pomemben delež zmanjšanje kapitala za 88,92 odstotka, tako je v letu 2007
kapital predstavljal 22,8-odstotni delež vseh obveznosti do virov sredstev, v letu 2008 pa 2,6odstotni delež vseh obveznosti do virov sredstev.
Kazalniki likvidnosti
Kazalnik tekoče likvidnosti =

9:;<=>? @A?=@<A<č>? (BCD;ECF?)GA:HG=F?
9:;<=>: @A?=@<A<č>: <DF:J><G=C

Tabela 11: Kazalniki tekoče likvidnosti
Postavka
2007
Celotna kratkoročna
9.531.228
sredstva
Celotne kratkoročne
8.656.457
obveznosti
Kazalnik
1,1

2008

Indeks 2008/2007

7.736.364

81,17

13.745.780

158,8

0,56

50,09

Vrednost koeficienta, ki je večja od 1, pomeni, da ima podjetje več gibljivih sredstev kot
kratkoročnih obveznosti, kar glede na tabelo 11 velja za podjetje Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o., samo za leto 2007, medtem ko vrednost koeficienta za leto 2008 znaša 0,56.
To pomeni, da v letu 2007 gibljiva sredstva podjetja ne dosegajo minimalne vrednosti za
pokrivanje kratkoročnih obveznosti, prav tako se je v letu 2008 ta kazalnik še zmanjšal na 56
odstotka, kar kaže na to, da tudi v tem letu gibljiva sredstva podjetja ne dosegajo minimalne
vrednosti za pokrivanje kratkoročnih obveznosti. Kazalnik tekoče likvidnosti kaže, da podjetje
Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., v letu 2007 uspeva s kratkoročnimi sredstvi pokrivati
kratkoročne obveznosti. V letu 2008 so se kratkoročna sredstva zmanjšala za 18,83 odstotka,
kratkoročne obveznosti pa so se povečale za 58,8 odstotka, zaradi česar se je vrednost kazalnika
poslabšala, kar pomeni, da podjetje v tem obdobju s kratkoročnimi sredstvi pokriva le 56
odstotkov kratkoročnih obveznosti. Čim višja je vrednost koeficienta, tem večja je sposobnost
plačevanja kratkoročnih obveznosti podjetja. Priporočljiva vrednost tega kazalnika je okoli 2
(pravilo 2 : 1), kar pomeni, da naj bi bila vsaj polovica kratkoročnih sredstev financirana z
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dolgoročnimi obveznostmi. Čim večje je dolgoročno financiranje kratkoročnih sredstev, tem bolj
likvidno je podjetje. Kot je razvidno iz tabele 11, je za podjetje značilna slaba tekoča likvidnost,
saj glede na izračun kazalnika večino kratkoročnih sredstev financira s kratkoročnimi
obveznostmi.
Kazalnik pospešene likvidnosti =

9:;<=>? @A?=@<A<č>: (BCD;ECF?)GA:HG=F? J?;<B:
9:;<=>: @A?=@<A<č>: <DF:J><G=C

Tabela 12: Kazalnik pospešene likvidnosti
Postavka
2007
Celotna kratkoročna
6.167.657
sredstva – zaloge
Celotne kratkoročne
8.656.457
obveznosti
Kazalnik
0,71

2008

Indeks 2008/2007

4.381.618

71

13.745.780

158,8

0,32

45,07

Kazalnik pospešene likvidnosti kaže razmerje med kratkoročnimi sredstvi brez zalog in
kratkoročnimi obveznostmi. Kazalnik pospešene likvidnosti je v primerjavi s kazalnikom tekoče
likvidnosti boljše merilo plačilne sposobnosti, saj v števcu vsebuje kategorije, ki so ali denarna
ali gibljiva sredstva »blizu« denarja. Priporočljiva vrednost tega kazalnika je 1 (pravilo 1 : 1), kar
pomeni, da je velikost celotnih kratkoročnih sredstev brez zalog približno enaka celotnim
kratkoročnim obveznostim. Iz tabele 12 je tako razvidno, da je podjetje Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o., v letu 2007 s kratkoročnimi sredstvi brez upoštevanja zalog pokrila le 71
odstotkov kratkoročnih obveznosti, v letu 2008 pa le 32 odstotkov. Ker je vrednost kazalnika v
obeh analiziranih letih manjša od 1, je v tem primeru likvidnost podjetja zelo nizka. Sposobnost
pokrivanja kratkoročnih obveznosti je tako odvisna od odprodaje zalog in izterjave kratkoročnih
dolgov.
Kazalniki učinkovitosti
Koeficient obračanja terjatev =
Povprečna doba vezave =

;:=>? KA<H?E?

(K<FKA:č>:)=:AE?=F:
=:AE?=F:

;:=>? KA<H?E?/MNO
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Tabela 13: Koeficient obračanja terjatev do kupcev
Postavka
2007
2008
Letna prodaja
15.755.014
16.703.316
Terjatve do kupcev
3.992.179
4.378.260
Kazalnik
3,9
3,8
Terjatve do kupcev
3.992.179
4.378.260
Letna prodaja/360
43.764
46.398
Vrednost kazalnika (v
91
94
dnevih)
Kot je razvidno iz tabele 13, je podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., v letu 2008
nekoliko poslabšalo koeficient obračanja terjatev in imelo vezan denar v terjatvah 94 dni, kar
kaže na to, da ima podjetje predolgi rok preoblikovanja terjatev v denar, zato ima težave z
likvidnostjo, ki so se v letu 2008 glede na leto 2007 občutno povečale. Iz tabele 13 je razvidno,
da podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., v povprečju kreditira kupce 91 dni oziroma
kupci v povprečju poravnajo svoje obveznosti do podjetja v 91 dneh. Da bi izboljšali likvidnost
podjetja, bi morali skrajšati obdobje vezave denarja v terjatvah, kar bi za podjetje pomenilo
doseganje enakega obsega poslovanja z manjšimi sredstvi.
Koeficient obračanja zalog =

G=A<š@C KA<H?>CP KA<CJF<H<F
J?;<B:

Povprečna doba vezave zalog proizvodov =
Tabela 14: Koeficient obračanja zalog
Postavke
Stroški prodanih proizvodov
Zaloge
Vrednost kazalnika
Dnevi vezave zalog

MNO

@<:QCRC:>= <DA?č?>E? J?;<B

2007
10.826.425
3.363.571
3,2

2008
12.605.187
3.354.746
3,7

112,5

97,28

Koeficient obračanja zalog kaže število obratov zaloge proizvodov v prodajo v letu dni. Iz tabele
14 je razvidno, da se je kazalnik obračanja zalog v letu 2008 povečal za 15,62 odstotka. To
pomeni, da so se skrajšali dnevi vezave zalog, kar kaže na to, da podjetje hitreje pride do
denarnih sredstev.
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Koeficient obračanja celotnih sredstev =

KA<H?E?

R:;<=>? GA:HG=F?

Tabela 15: Koeficient obračanja celotnih sredstev
Postavke
2007
Prodaja
15.755.014
Celotna sredstva
22.599.785
Vrednost kazalnika
0,69

2008
16.703.316
22.310.406
0,75

Koeficient obračanja celotnih sredstev kaže učinkovitost izrabe celotnih sredstev v podjetju.
Kazalnik kaže rentabilnost prodaje, saj primerja prihodke od prodaje kot rezultat poslovne
aktivnosti z vsemi poslovnimi sredstvi in pove, koliko je podjetju uspelo prodati glede na
vložena sredstva. Podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., je v opazovanih letih celotna
sredstva obrnilo manj kot enkrat, kazalnik pa se je v letu 2008 v primerjavi z letom 2007
nekoliko izboljšal. Za obravnavani kazalnik, kot tudi za vse druge kazalnike obračanja, velja, da
čim višjo vrednost ima kazalnik, tem manj denarja potrebujemo za financiranje poslovanja
podjetja. Kot lahko razberemo iz tabele 15, podjetje celotnih sredstev ni izrabilo najučinkoviteje.
Kazalniki ravnotežja
Kazalnik zadolžitve =

R:;<=>: <DF:J><G=C (H<;B<FC)
R:;<=>? GA:HG=F?

Tabela 16: Kazalnik zadolžitve
Postavke
Celotne obveznosti (dolgovi)
Celotna sredstva
Vrednost kazalnika

× TOO

2007
17.417.429
22.599.785
0,77

2008
21.416.413
22.310.406
0,96

Kazalnik zadolžitve kaže strukturo virov sredstev, to je razmerje med lastnimi in tujimi viri
sredstev. Iz tabele 16 je razvidno, da je s tujimi viri financiranih več kot 50 odstotkov celotnih
sredstev (v letu 2007 77 odstotkov, v letu 2008 pa 96). Na splošno velja, da so finančno
stabilnejša podjetja z nižjo vrednostjo tega kazalnika, ker to pomeni krepitev lastnih virov
podjetja. Kazalnik kaže, da si je podjetje v letu 2007 izposodilo 77 odstotkov vseh sredstev, leta
2008 pa 96, kar pomeni, da se je zadolženost povečala za 24 odstotkov.
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Kazalnik finančnega vzvoda =

R:;<=>: <DF:J><G=C (H<;B<FC)
;?G=>C FCAC

× TOO

Tabela 17: Kazalnik finančnega vzvoda
Postavke
2007
Celotne obveznosti (dolgovi)
17.417.429
Lastni viri sredstev
5.159.328
Vrednost kazalnika
3,37

2008
21.416.413
571.932
37,44

Kazalnik finančnega vzvoda pove, koliko evrov tujih virov sredstev odpade na evro lastnega
kapitala. V primeru podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., vidimo, da v letu 2007 na en
evro kapitala odpade 3,37 evra obveznosti, v letu 2008 pa na en evro kapitala odpade 37,44 evra
obveznosti. Razmerje med lastnimi in tujimi viri bi naj bilo 1 : 1. Zmanjšanje vrednosti kazalnika
pomeni krepitev samofinanciranja, saj se povečuje lastni kapital oziroma se manjšajo obveznosti,
medtem ko povečanje vrednosti kazalnika pomeni slabitev samofinanciranja, saj se zmanjšuje
lastni kapital in se povečujejo obveznosti.
Kazalnik pokritja dolgov s čistim denarnim tokom (ČTD) pove, kolikšen odstotek celotnih
obveznosti podjetje pokriva s čistim denarnim tokom. V primeru podjetja Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o., obravnavanega kazalnika ne izračunavamo, ker podjetje v obeh obravnavanih
obdobjih ne ustvarja čistega denarnega toka, kar pomeni, da zaradi negativnega denarnega toka
ne more pokrivati celotnih obveznosti.
Kazalniki uspešnosti predstavljajo dobičkonosnost ali donosnost, prikazujejo sposobnost
podjetja ustvariti zadosten dobiček. V obravnavanem primeru kazalniki uspešnosti niso bili
izračunani, ker podjetje v obeh proučevanih obdobjih tako v letu 2007 kot v letu 2008 ni
ustvarilo bruto dobička, temveč izgubo in tako v nobenem obdobju ni uspelo ustvariti donosnosti
poslovnih strategij.
Analiza finančnega položaja podjetja na podlagi Altmanovega modela
Finančno zdravje podjetja z Altmanovim modelom ugotavljamo tako, da izračunamo vrednosti
ranga Z. Omenjeni model je preprost sistem najpomembnejših finančnih analiz z uporabo
različnih ponderiranih petih kazalnikov.

Izračun kazalnikov:
X1 =

>:=< <DA?=>? GA:HG=F?
R:;<=>? GA:HG=F?
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Tabela 18: Vrednost kazalnika X1
Vsebina in vrednost kazalnika
Neto obratna sredstva
Celotna sredstva
Vrednost X1

2007
7.371.645
22.599.785
0,326

2008
7.736.364
22.310.406
0,347

Kazalnik X1 je razmerje med neto obratnimi sredstvi in celotnimi sredstvi. Neto obratna sredstva
so gibljiva sredstva brez kratkoročnih finančnih naložb. Celotna sredstva so enaka aktivi.
X2 =

J?HAž?> H<DCč:@/CJBVD?
R:;<=>? GA:HG=F?

Tabela 19: Vrednost kazalnika X2
Vsebina in vrednost kazalnika
Zadržan dobiček/izguba
Celotna sredstva
Vrednost X2

2007
–1.440.673
22.599.785
–0,063

2008
–4.064.917
22.310.406
–0,18

Ker podjetje ne ustvarja dobička, je bila upoštevana ustvarjena izguba podjetja Panvita,
Prašičereja Nemščak, d. o. o. Kazalnik X2 prikazuje razmerje med zadržanim dobičkom ali
izgubo in celotnimi sredstvi. Prikazuje podatke celotne rentabilnosti podjetja. Čim večji je
obravnavani kazalnik, tem večja je sposobnost financiranja iz zadržanega dobička podjetja. To
pomeni, da podjetje z visokim kazalnikom X2 financira sredstva z večjim obsegom svojih
sredstev v primerjavi s tujimi viri sredstev. Vrednost kazalnika podjetja Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o., je v obeh obravnavanih obdobjih negativna, kar pomeni, da je podjetje
nerentabilno. To pomeni, da se podjetje ni sposobno financirati iz svojih virov, ampak se
financira iz tujih.
X3 =

DAV=< H<DCč:@ QC>?>č>C G=A<š@C
R:;<=>? GA:HG=F?

Tabela 20: Vrednost kazalnika X3
Vsebina in vrednost kazalnika
Bruto dobiček + finančni
stroški
Celotna sredstva
Vrednost X3

2007

2008

–590.092

–2.176.851

22.599.785
–0,026

22.310.406
–0,097

Vrednost finančnih stroškov predstavljajo odhodki iz financiranja. Vrednost kazalnika X3 pove,
kakšna je produktivnost sredstev podjetja. Večja vrednost obravnavanega kazalnika kaže, da
podjetje učinkovito izrablja sredstva, ki jih uporablja za opravljanje svoje dejavnosti. Ker je
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obravnavani kazalnik v našem primeru v obeh obravnavanih obdobjih negativen,
predpostavljamo, da podjetje sredstev ne izrablja dovolj učinkovito, da bi z njimi lahko
ustvarjalo pozitiven denarni tok.
X4 =

=Až>? FA:H><G= H:;>CR: (=A?E>C @?KC=?;)
@>ECB<F<HG@? FA:H><G= H<;B<F

Tabela 21: Vrednost kazalnika X4
Vsebina in vrednost kazalnika
Tržna vrednost delnic
Knjigovodska vrednost dolgov
Vrednost X4

2007
2.579.663
17.384.242
0,15

2008
285.966
21.369.244
0,013

Kot tržna vrednost delnic se upošteva trajni kapital. Ocenitev tržne vrednosti trajnega kapital je
vprašljiva, zato se vzame polovična vrednost kapitala. Knjigovodsko vrednost dolgov
predstavljajo dolgoročne in kratkoročne obveznosti. Vsakoletno zmanjšanje obravnavanega
kazalnika kaže na to, da se vrednost kapitala podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.,
vsako leto poslabšuje. To pomeni, da podjetje ne ustvarja donosa na enoto vloženega kapitala.
X5 =

KA<H?E?

R:;<=>? GA:HG=F?

Tabela 22: Vrednost kazalnika X5
Vsebina in vrednost kazalnika
Prodaja
Celotna sredstva
Vrednost X5

2007
15.755.014
22.599.785
0,697

2008
16.703.316
22.310.406
0,75

Prodaja predstavlja prihodke iz poslovanja. Kazalnik kaže rentabilnost prodaje, saj primerja
prihodke od prodaje kot rezultat poslovne aktivnosti z vsemi poslovnimi sredstvi in pove, koliko
je bilo prodanega glede na vložena sredstva. Podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., je v
opazovanih letih celotna sredstva obrnilo manj kot enkrat, kazalnik pa se je v letu 2008 v
primerjavi z letom 2007 nekoliko izboljšal. Za obravnavani kazalnik, kot tudi za vse druge
kazalnike obračanja, velja, da čim višjo vrednost ima kazalnik, tem manj denarja potrebujemo za
financiranje poslovanja podjetja. Kot lahko razberemo iz tabele 22, podjetje celotna sredstva ni
izrabilo najučinkoviteje.
Za izračun vrednosti Z so bile upoštevane vrednosti kazalnikov, ki so bili izračunani in so
prikazani v tabelah od 18 do 21.

70

Tabela 23: Vrednost Z
Kazalnik

2007

2008

1,2 * X1
1,4 * X2
3,3 * X3
0,6 * X4
1 * X5
Vrednost Z

0,39
–0,088
–0,086
0,09
0,697
1

0,416
–0,252
–0,320
0,0078
0,75
0,60

Po Altmanovih raziskavah so v podjetjih lahko naslednje vrednosti Z (Altman 2005, 240–249):
•
•
•
•

v finančno močnih podjetjih je Z-vrednost nad 2,99;
v podjetjih v resnih težavah je Z-vrednost pod 1,81;
podjetja z Z-vrednostjo od 1,81 do 2,99 kažejo, da lahko gredo v obe smeri;
vmesna meja od 1,81 do 2,99 kot meja nevarnosti bankrota in uspešnega poslovanja je pri
2,675.

Iz tabele 23 lahko razberemo rezultate, dobljene na podlagi Altmanovega modela. V podjetju
Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., je bila vrednost Z v opazovanih obdobjih med 0,60 in 1,
kar predstavlja vrednost Z, manjšo od 1,81, in pomeni, da je podjetje v resnih finančnih težavah.
Glede na to, da se je vrednost Z v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 poslabšala, predvidevamo,
da se finančni problemi iz leta v leto vedno bolj zaostrujejo, kar kaže na to, da ima podjetje resne
poslovne probleme in da bo v prihodnosti zelo težko sledilo poti uspešnega poslovanja. Kot
najpomembnejši vzrok slabega finančnega stanja podjetja lahko izpostavimo predvsem predolgo
časovno obdobje vezave denarja v terjatvah, prav tako pa tudi preveliko zadolženost podjetja.
Vendar pri tem nikakor ne smemo zanemariti vseh drugih kazalnikov, ki smo jih obravnavali pri
analiziranju finančnega stanja podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., kajti vsak izmed
obravnavanih kazalnikov daje končno sliko finančnega stanja podjetja.

5.2.3 Diagnosticiranje razvojnega stanja z določitvijo razvojne faze v življenjskem ciklu
podjetja
Diagnosticiranje podjetja in njegova uvrstitev v ustrezno fazo življenjskega cikla temeljita na
pred tem opravljeni raziskavi (priloga 1, 107). Uporabljena je bila Pümpin-Prangejeva metoda za
določanje faze življenjskega cikla podjetja. Avtorja te metode predstavljata štiri idealne tipske
konfiguracije podjetja v širšem pomenu besede: pionirsko, rastoče, zrelo in podjetje v preobratu.
Presoja podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., je zajemala 18 elementov za vsako
posamezno fazo. Seznami kriterijev za diagnozo podjetja upoštevajo možnost mešanih tipov, kar
pomeni, da se v podjetju lahko prepletajo različni elementi pionirstva, rasti, zrelosti in preobrata.
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Pümpin in Prange (1995) pri povzetku diagnoze podjetja predlagata, da se namesto
matematičnega povprečja za prikaz uporabijo numerični podatki v obliki vodoravnih črt. Skupne
ocene, ki so bile pridobljene na podlagi rezultatov analize razvoja dinamičnega podjetja
(raziskava razvoja podjetja je prikazana v prilogi 1), so prikazane v obliki vodoravnih črt, pri
čemer njihova dolžina pove, kako močno so zastopani elementi posameznih tipov podjetij, kot je
prikazano v tabeli 24.
Tabela 24: Povzetek diagnoze podjetja
Elementi pionirstva

Elementi rasti

Elementi zrelosti

Elementi preobrata

Povsem ustreza
(++)
Ustreza glede na
smer gibanja (+)
Deloma ustreza
deloma pa tudi ne
(+/-)
V glavnem ne
ustreza (-)

Nikakor ne
ustreza (--)

Rezultati kažejo zanimivo sliko, saj gre v podjetju Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., za
medsebojno prepletanje značilnosti več različnih faz, kar pomeni, da ne moremo govoriti o
idealnem tipskem podjetju, temveč moramo posamezne faze obravnavati ločeno.
Podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., lahko ocenimo tako:
•

Z vidika celote je podjetje na prehodu iz faze zrelosti v fazo preobrata oziroma je že v
fazi preobrata; značilnosti se kažejo predvsem v povezavi s pridobivanjem poslovnih
možnosti v fazi zrelosti (»žetev«, »črpanje«, »posnemanje«), prisotna je šibka realna rast
prometa in pritoka denarja, kar se kaže v močno upadajočem in končno negativnem
denarnem toku, prisotne so le še obrobne inovacije proizvodov, enostranska usmerjenost
k stroškom, izboljšanje dobička, tok denarja in prometa se vedno znova najavlja za
prihodnje leto ali za dve leti vnaprej. V podjetju prevladujejo bitka posameznih vodij za
osebno preživetje in medsebojno obtoževanje, pojavljajo se nejasna navodila zaposlenim,
vmešavanje nadrejenega, neprepoznavanje prioritete, kar vedno bolj vzbuja občutek
zaskrbljenosti pri zaposlenih. Postopoma se pojavlja stagnacija, v primerjavi s panogo je
podjetje staro in veliko, vrhovno vodstvo nima skoraj nobenega stika več z bazo,
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usmeritev k velikosti financ (ROI) in učinkovitosti prekaša nekoličinske cilje velikosti,
kot so: kakovost, znanje, tehnološki položaj itd., izravnalno oblikovanje plač, majhna
priznanja inovatorjem za uspehe; prisoten je participativni slog vodenja.
•

V določeni meri so prisotni tudi elementi rasti, ki se kažejo predvsem s srednje
radikalnimi inovacijami, vodstvena skupina pa je sestavljena iz zastopnikov z različnimi
funkcijami oz. z različnih poslovnih področjih, značilen je slog vodenja s prenašanjem
pooblastil, prisotne so tri hierarhične ravni.

•

Manj je elementov, značilnih za pionirsko fazo; poudarjeno je pridobivanje novih
poslovnih možnosti, prav tako nagrajevanje z ustno nagrado, individualno reševanje
problemov kupcev, izumitelji in superprodajalci so na vrhu, ni štabnih oddelkov.

•

Prevladujejo predvsem elementi zrelosti in preobrata, pri čemer je skrb vzbujajoče stanje,
da povsem izginjajo elementi pionirstva in rasti. Če se podjetje hoče izogniti veliki
nevarnosti, bo moralo namenjati dovolj pozornosti elementom preobrata, ker lahko ti
znaki v končni meri začnejo vedno bolj prevladovati. Nadzorovati je treba tudi elemente
zrelosti in narediti vse v zvezi z usmerjanjem poslovanja na elemente rasti.

Na podlagi rezultatov, pridobljenih v raziskavi, je mogoče ugotoviti, da je podjetje Panvita,
Prašičereja Nemščak, d. o. o., na prehodu iz faze zrelosti v fazo preobrata, kar prikazuje slika 11.
Ker pa rezultati kažejo, da gre za začetno fazo preobrata, se koristnost za navezane skupine
postopoma zmanjšuje. Podjetje uresničuje svoje poslanstvo, vendar ob tem ne dosega želenega
prispevka k uspešnosti celotnega podjetja. Dozdajšnjo uspešnost poslovanja je podjetje dosegalo
z izkoriščanjem pridobljenih poslovnih možnosti:
•
•
•
•

z novimi potenciali tehnologije (s tehnološko dovršenimi hlevi, čistilno napravo, z novo
računalniško opremo itd.);
z novimi tržnimi potenciali na podlagi strategije širjenja trga (trgov v Srednji Evropi);
s potenciali učinkovitosti na podlagi specializacije zaposlenih;
s človeškimi potenciali (z zavedanjem pomembnosti zaposlenih za učinkovitejšo
proizvodnjo).

To pa počasi izgublja, predvsem zaradi nezmožnosti ohranjanja in zadovoljevanja potencialov
učinkovitosti na podlagi specializacije zaposlenih in tržnih potencialov, saj strategijo gradijo na
zasičenih dozdajšnjih in zdajšnjih trgih.
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Slika 11: Življenjski cikel podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.

5.2.4 Določitev kriznega stanja po Pümpinu in Prangeju
Pümpin in Prange (1995, 207) v svojem modelu obravnavata oblike krize, ki so značilne za
določene točke oziroma faze razvoja. Podjetje v svojem življenjskem obdobju prehaja skozi
različne faze življenjskega cikla, na prehodu iz ene faze v drugo pa se vedno sooča z različnimi
razvojnimi krizami. Podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., se glede na razvojno stopnjo
srečuje oziroma se bo v prihodnosti soočalo z oblikami krize, značilnimi za fazo zrelosti in
preobrata (ibid.), in sicer s krizo:
•
•
•

identitete,
nasledstva,
oblasti in birokracije.

1. Kriza identitete – podjetje sledi viziji z blagovno znamko Pigi, in sicer z namenom postati
najpomembnejši vir ponudbe visokokakovostnega prašičjega mesa v Sloveniji in Srednji Evropi.
Vizija podjetja je uresničljiva in dosegljiva, kar kaže na to, da še ni zbledela. Posli, s katerimi se
podjetje ukvarja, imajo skupno vez. Zasnova podjetja se obnese v zadostni meri, kar se kaže
predvsem v stabilnosti prodaje, prav tako pa se dosegajo zadostne stopnje povečanja prometa v
posameznih obdobjih. Zaloge se še ne povečujejo, na področju tehnologije pa se začne
prikazovati vodstvena stagnacija.
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Vidni znaki krize identitete v podjetju so:
•

•

•

•
•

•

•

Starostna struktura proizvodnega programa – proizvodi, s katerimi podjetje trži, še
vedno prinašajo zadovoljiv delež prometa in donosa, kar kaže na to, da niso podvrženi
stagnaciji.
Starostna struktura proizvodnih naprav – v podjetju je določen del opreme, ki se
uporablja za potrebe reje, zastarel, vendar je treba poudariti, da se delež opreme že
izboljšuje tako, da je nekaj opreme že tehnološko dovršene, zato lahko zaključimo, da
starostna struktura proizvodnih naprav ne narašča.
Produktivnost raziskav in razvoja – raziskave v podjetju se izvajajo za opravljanje
izboljšav proizvodov tako, da bi ti kar najbolje zadovoljevali odjemalce. Premalo
pozornosti se namenja samostojnim raziskavam (npr. raziskavam, namenjenim
ugotavljanju čim kakovostnejšega »inputa« (merjasca), ki bo zagotovil optimalen učinek
(prirast, mesnatost)).
Upad naročil – naročila se gibljejo glede na razmere na tržišču (v obdobju konjunkture se
povečujejo, v obdobju recesije pa stagnirajo).
Raven cen lastnih izdelkov – cene izdelkov se določajo na trgu, kar pomeni, da lahko
podjetje dosega ugodnejše cene samo tako, da znižuje stroške celotnega podjetja in si s
tem ustvarja donosnejše razmere v primerjavi s konkurenco.
Odhodi sodelavcev – prisotnost visokokvalificiranih delavcev je v podjetju mogoče
opaziti samo pri sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. Kvalificirani zaposleni v podjetju
pa ne izražajo želje, da bi podjetje zapustili.
Nemotiviranost – gre za enega izmed problemov, ki se pojavljajo v podjetju. Vodstvo
podjetja ne namenja dovolj pozornosti motiviranju zaposlenih, kar se kaže v
nezadovoljstvu zaposlenih. Vzdušje v podjetju je moreče, prav tako je tudi težko občutiti
ponos.

2. Kriza nasledstva – direktor namenja planiranju vodilnega osebja za vodenje podjetja premalo
pozornosti. Vlada namreč prepričanje, da bo po njegovem odhodu prevzel vodenje nekdo iz
ožjega strokovnega vodstva podjetja, tako da se pri tem ni treba osredinjati na planiranje
vodstvenih sposobnosti posameznika. Za vodstvo podjetja bi bilo predvsem dobro, da bi se
odločilo za sistematično planiranje osebja. To pomeni, da na druge vodilne ravni začnejo
prenašati vodstvene (projektne) naloge, ker bi tako določene posameznike usposobili za prevzem
vodstvenega položaja. Direktor bi bolj moral usmerjati svoje moči v strateške smeri poslovanja
in se umikati iz dnevnih poslov.
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Znaki krize nasledstva so:
•

•

•

Starostna struktura vodilnega moštva – prevladuje predvsem starostna struktura vodilnih
strokovnih kadrov, starih okrog 50 let, medtem ko vodilnih, starih okrog 40 let,
primanjkuje.
Stopnja fluktuacije – odhodi in bolezenski dopusti na drugi in tretji vodstveni ravni ne
naraščajo. Zaposleni na omenjenih ravneh si prizadevajo za čim učinkovitejše opravljanje
dela, zato se za bolniške dopuste odločajo samo, kadar je res nujno.
Želja po samopotrjevanju – direktor se še vedno poskuša dokazati, predvsem v težkih
časih (ko pride do zmanjšanega povpraševanja po proizvodih ali ob pojavu bioloških
težav). V obdobju recesije sprejema avtoritativne odločitve, drugače pa prevladuje
participativni slog vodenja.

3. Kriza moči in birokracije – v podjetju prihaja do nesoglasij med posameznimi oddelki, kar
vodi v to, da vodilni v nekaterih oddelkih porabljajo preveč sredstev, ob tem pa prihaja do
vsakodnevnega nasprotovanja. Za premagovanje problemov, ki se pojavljajo v tej fazi
poslovanja, bi bilo treba vzpostaviti močnejši nadzor. Vodilni na vrhu so zelo vpleteni v
probleme, zato od njih ni mogoče pričakovati korenitih sprememb. V ta nam bi bilo treba na
vodilnem mestu zaposliti novega človeka ali pa poskušati zastaviti zahtevnejše cilje.
Znaki krize oblasti in birokracije so naslednji:
•
•
•
•
•
•
•
•

rast štabov – v podjetju ni štabnih oddelkov;
povečanje hierarhije – razmerje med hierarhičnimi ravnmi in prometom je v prid
prometu; promet namreč narašča, medtem ko hierarhične ravni ostajajo na enaki ravni;
prepiri glede pristojnosti – v podjetju se pojavljajo, predvsem je nejasno opredeljena
podrejenost posameznih vodij;
postavljaštvo – v podjetju ni bilo zaznano;
vse večje zaposlovanje – zaposlovanje v podjetju poteka v skladu s sprotnimi potrebami;
težnja hčerinskih družb po neodvisnosti – podjetje deluje znotraj skupine Panvita, pod
okriljem matičnega podjetja, kot samostojna družba pa nima hčerinskih podjetij;
večja prizadevanja za poravnave – višji vodilni vodje namenjajo precej časa za
poravnavanje osebnih sporov med vodji;
usmeritev v prosti čas – več prostega časa si vodje privoščijo ob ugodnejših poslovnih
razmerah, medtem ko se v težavnih poslovnih razmerah posvečajo reševanju nastalih
razmer.
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Kriza preobrata – podjetje ogroža velika nevarnost, da ne bo preživelo zaradi svojih ne več
uporabnih poslovnih možnosti, pomanjkanja vsakršne podjetniške iniciative in strukturne
okostenelosti. To se kaže v trajno slabih rezultatih poslovanja, zato se podjetje približuje
insolventnosti. V podjetju so notranje strukture povsem okostenele. Skozi več različnih obdobij
so se za premoč izoblikovale in tako močno utrdile različne skupine, ki se med seboj borijo za
premoč ene skupine nad drugo, povzročajo spletke, sebično razmišljanje in samoizolacijo od
okolja. Vodstvo podjetja nikakor ne opazi oziroma noče opaziti propadanja podjetja. Že nekaj
časa se pomirja z oceno, da so vzrok slabe donosnosti nepričakovani dogodki: eno leto so to
nestabilne cenovne razmere na prašičerejskem trgu, drugo leto različne bolezni živali, tretje
nestrokovnost zaposlenih itd. Tako iskanje vzrokov je najpogosteje samoprevara in nesmiselnost,
saj lahko take razmere proizvodnjo prizadenejo kadarkoli. Namesto da vodstvo podjetja išče
zunanje vzroke za nedonosnost poslovanja, bi se lahko osredinilo na raziskovanje in iskanje
drugih možnih poti za preprečitev ali izognitev situacij, ki slabšajo donosnost poslovanja (npr. če
se zmanjšujejo odkupne cene prašičev, bi lahko podjetje vse sile usmerilo v zniževanje stroškov
poslovanja, ne pa, da ob zmanjševanju cen zvišuje stroške, za katere ni tehtnih razlogov, prav
tako pa se odloča za investicije, ki niso smiselne za razmere, v katerih se je znašlo podjetje). Prav
tako podjetje preveč investira in se ukvarja z nerentabilnimi posli, ki se vlečejo že leta, vedno z
utemeljitvijo, da so vzrok za trenutno stagnacijo oziroma nazadovanje »posebni primeri« v
tekočem poslovnem letu in da se bosta promet in zaslužek ob ugodnih zunanjih dejavnikih v
prihodnjih letih spet močno povečala.

5.2.5 Določitev kriznega stanja po Kropfbergerju
Kriza je nenavaden položaj, ki najpogosteje nastopi presenetljivo in ki po eni strani dolgotrajno
moti oz. celo ogroža obstoj podjetja, po drugi strani pa ga je treba obvladati v časovni stiski
(Kropfberger 2003, 142). Glede na opredeljeno definicijo krize bo treba v podjetju Panvita,
Prašičereja Nemščak, d. o. o., opredeliti, v kateri fazi krize je podjetje, da bi bil omogočen
nadaljnji obstoj podjetja in bi bil preprečen prehod v naslednjo fazo krize.
V podjetju Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., smo (kar prikazuje slika 5, stran 23)
ugotavljali, v kateri fazi krize je obravnavano podjetje in kakšni so vplivi na njegovo
gospodarjenje.
Spremembe v okolju podjetju povzročajo velike težave, saj je potrebno stalno spremljanje in
ukrepanje v vseh sestavnih delih okolja – ekološkega, tehnično-tehnološkega,
družbenopolitičnega in ekonomskega okolja ter trga. Za podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak,
d. o. o., velja, da spremlja vse razsežnosti svojega okolja, vendar se nanje odziva prepočasi. To
se kaže v tem, da začne počasi izgubljati konkurenčno prednost, vendar pa so proizvodi kljub
temu še vedno tržno privlačni (zaradi velike mesnatosti prašiča). Glede na izgubo konkurenčnih
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prednosti, ki je posledica stanja v proizvodnji, podjetje počasi izgublja tudi privlačnost na trgu,
kar se kaže v izgubi potencialov uspešnosti. Kakor je značilno za proizvodnjo (rejo prašičev), ki
je glavna dejavnost podjetja, se cene na trgu oblikujejo tako, da pri tem podjetje ne vpliva preveč
na oblikovanje cen. Kljub neprestanemu nihanju cen podjetje ne dosega zadovoljivega deleža
prometa in s tem dobička. In čeprav pozornost neprestano namenja zniževanju stroškov
celotnega podjetja, izgublja stroškovno prednost. Finančna sredstva se porabljajo v skladu s
potrebami poslovanja, pri tem pa ne gre za preveliko stalno nesmiselno odtekanje finančnih
sredstev. Podjetje prav tako kljub omenjenim težavam še nima težav v zvezi z dostopnostjo do
finančnih sredstev.
Za podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., lahko rečemo, da je v fazi obvladljive (pereče)
krize, čeprav že čuti vplive likvidnostne krize. Glede na to, da je podjetje v svojem okolju
prepoznavno in se prepočasi prilagaja na spreminjajoče se okoljske razmere, mora biti ob tem
vedno pozorno na pojav situacij, ki lahko spremenijo poslovanje podjetja. V okolju je namreč
veliko konkurenčnih podjetij, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo in lahko v prihodnosti
podjetju Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., popolnoma odvzamejo konkurenčno prednost. Z
zanemarjanjem sprememb v okolju in ukvarjanjem s problemi, ki niso strateške narave, bo
podjetje počasi začelo popolnoma izgubljati konkurenčno prednost in s tem tudi tržno
privlačnost. To pomeni, da bodo konkurenčna podjetja začela ponujati tržno zanimivejše
proizvode in tako izpodrinila dozdajšnjega konkurenta. Za podjetje je pomembno, da spremembe
čim prej odkrije in se nanje pravočasno odzove, ker lahko s tem ponovno pridobi konkurenčno
prednost in si zagotovi tržno privlačnost, da ne zaide pregloboko v fazo likvidnostne (pereče,
neobvladljive) krize. Prvi ukrepi podjetja se morajo tako nanašati na intenzivnejše obvladovanje
stroškov in povečanje prometa s povečanjem količin, ker cene niso v pristojnosti podjetja.
Pomembno je predvsem stalno težiti k čim večji stroškovni prednosti, ker bo podjetje le tako
lahko dosegalo večji delež prometa in s tem dobička. Finančna sredstva se morajo še naprej
porabljati v skladu z načrtom in s potrebami poslovanja.

5.2.6 Sinteza spoznanj o kriznem stanju podjetja
Na podlagi analize finančnega položaja podjetja in ugotavljanja razvojne faze v življenjskem
ciklu podjetja ter določitve kriznega stanja po Pümpinu in Prangeju ter Kropfbergerju (2003,
139–152, v: Belak 2003, 139–152) je bilo ugotovljeno, da je podjetje Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o., v krizni situaciji. Gre predvsem za nevarnost, da se podjetje ne bi pravočasno
odzvalo na spremembe, ki se vsakodnevno pojavljajo v okolju podjetja. V določenih segmentih
poslovnega procesa podjetje ni uspešno, predvsem zaradi pritiska konkurence ne more ohraniti
konkurenčne prednosti in s tem tudi tržne privlačnosti. Zato se je treba osredinjati predvsem na
ohranjanje plačilne sposobnosti in nenehno iskanje novih potencialov uspešnosti, kar podjetju
Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., nikakor ne uspeva. Vzroke za to pa je treba iskati ne samo
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v nizkih cenah produktov (ki se oblikujejo na trgu), temveč tudi pri poslovodstvu
(managementu), ki mu nikakor ne uspe znižati stroškov celotnega proizvodnega procesa, ter v
nezmožnosti iskanja novih poslovnih možnosti. Prav tako se mora podjetje začeti zavedati
nevarnosti velike konkurence in v ta namen usmerjati vse svoje potenciale v premagovanje
konkurenčnih podjetij, ne pa zaspati ob svojem prepričanju o nepremagljivosti v panogi. Vse
resnejše stopnjevanje zaostrenih razmer se lahko nadaljuje, če v podjetju pravočasno ne
ugotovijo, da jim grozi kriza nasledstva ter moči in birokracije, medtem ko je pojav krize
identitete manj verjeten. Vzrok krize nasledstva izvira iz vprašanj okrog tega, kdo od vodilnih bo
prevzel vodenje podjetja. V podjetju namreč ni sistemskega planiranja osebja. Da bi mu uspelo
premagati krizo nasledstva, bi bilo smiselno sistematično planiranje osebja, in sicer tako, da bi se
začel prenos nalog na drugo in tretjo raven vodenja, in sicer z namenom usposobitve za poznejši
prevzem položaja z vso odgovornostjo, s čimer bi bila zaposlenim ponujena priložnost, da se
izkažejo.
Vzroki krize moči in birokracije izhajajo predvsem iz organiziranosti podjetja. Preveč ohlapna
funkcijska struktura še dodatno poglablja nasprotovanja med vodstvom podjetja. V sistemu
podjetja je težko napredovati. Na vodstvenih položajih se zaposlujejo osebe z visoko oziroma
višjo izobrazbo in na teh delovnih mestih ostanejo, dokler sami ne zapustijo podjetja oziroma se
ne upokojijo. Predvsem bi bilo treba omogočiti napredovanje, saj bi s tem dosegli večjo
inovativnost in ustvarjalnost posameznih zaposlenih. Več finančnih sredstev bi bilo treba
nameniti tudi za dodatno izobraževanje zaposlenih. V podjetju je tudi mogoče opaziti
razdvojenost med posameznimi oddelki podjetja, ki je predvsem posledica premajhnega
direktorjevega nadzora nad poslovanjem podjetja.

5.3 Predlog ukrepov za obvladovanje kriznega stanja podjetja
5.3.1 Planiranje razvoja na ravni strateškega managementa kot ukrep obvladovanja krize
5.3.1.1 Proučitev podjetja z opredelitvijo njegovih prednosti in slabosti
Da bi lahko določili prednosti in pomanjkljivosti oziroma slabosti podjetja, je treba podjetje
Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., primerjati s konkurenčnimi podjetji.
Vsako podjetje se mora poleg odjemalcev posvečati tudi konkurentom. Podjetje mora nenehno
primerjati svoje izdelke, cene, tržne poti in promocijo z istimi postavkami pri najbližjih
konkurentih. Tako lahko ugotovi, na katerih področjih ima konkurenčne prednosti in na katerih
slabosti. Podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., ima določeno konkurenčno prednost
pred tekmeci, ki se izkazuje v zelo veliki mesnatosti prašiča. Prednost podjetja je tudi v tem, da
odjemalcem ponuja kakovostnejše proizvode kot konkurenti.
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Pri konkurentih podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., nas najprej zanima, kateri so
najpomembnejši konkurenti podjetja in kako kakovostne proizvode ponujajo odjemalcem. V
Sloveniji so največji konkurenti podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., naslednji
podjetji: Prašičereja Ihan, d. o. o., in Farma Draženci, d. o. o. Nekaj pa je tudi veliko večjih
kmetij, katerih glavna dejavnost je reja prašičev, vendar te trenutno za podjetje Panvita,
Prašičereja Nemščak, d. o. o., niso neposredna konkurenca. Ob nepozornosti na nevarnost
tovrstne konkurence pa lahko podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., izgubi pomembno
konkurenčnost in tržni delež.
Kakovost proizvodov podjetja se kaže predvsem v večji mesnatosti in masi toplih polovic.
Konkurenčna podjetja v teh dveh kategorijah še nekoliko zaostajajo, vendar se podjetju Panvita,
Prašičereja Nemščak, d. o. o., zelo približujejo.
Tabela 25: Ocena konkurenčnih sposobnosti
Panvita,
Pokazatelj
Prašičereja
Nemščak, d. o. o.
Kakovost proizvodov – pitancev
Kakovost proizvodov – tekačev
Učinkovitost proizvodnje
Kakovost promocije izdelkov

4
4
3
2

Prašičereja
Ihan, d. o. o.

Farma
Draženci,
d. o. o.

4
3
3
3

3
3
3
2

Tabela 25 prikazuje oceno konkurenčne sposobnosti podjetja Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o., na podlagi katere lahko sklepamo, da je v podjetju Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o., kakovost proizvodov – pitancev izenačena s kakovostjo proizvodov podjetja
Prašičereja Ihan, d. o. o., medtem ko je od drugega konkurenta boljša v kakovosti svojih
proizvodov ter tudi na drugih področjih konkurenčne sposobnosti, ti rezultati pa kažejo predvsem
na določeno konkurenčno prednost podjetja. Vodilo podjetja je, da morajo proizvodi vedno
ustrezati zahtevam odjemalcev, zato stalno težijo k izpolnitvi zahtev odjemalcev. Da to lahko
naredijo, morajo svoje prispevati tudi zaposleni, predvsem v oddelku osemenjevalni
center/pripustišče/čakališče (OC/PRIP/ČAK), saj je ta del proizvodnje ključnega pomena.
Slaba stran podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., se kaže v promociji izdelkov,
predvsem zaradi tega, ker podjetje nima izdelane spletne strani, na podlagi katere bi lahko
oglaševalo in pridobivalo dodatne odjemalce. Slabost podjetja pa je tudi v izobrazbeni strukturi,
pri čemer gre predvsem za to, da podjetju primanjkuje nekaterih vrst specifičnega znanja.
Prednosti in slabosti v primerjavi s konkurenco so na kratko že bile predstavljene, v tabeli 26 pa
je podrobnejši prikaz.
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Tabela 26: Prednosti in slabosti podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.
PREDNOSTI

SLABOSTI

Proučevana kategorija podjetja
M

S

Lastninski odnosi
Sposobnosti vodstva
Izobrazbena struktura vodstva
Starostna struktura zaposlenih
Informacijska mreža
Strokovno finančno znanje
Organizacijska struktura
Velikost podjetja
Rast podjetja
Lokacija
Geografska razsežnost
Perspektivnost razvoja panoge
Raziskave, razvoj in inovacije
Motiviranost zaposlenih
Tehnično-tehnološka opremljenost
Kakovost proizvodnje
Cena proizvodov
Prodajne izkušnje
Odnosi z odjemalci
Ugled na tržišču
Odvisnost od politične naravnanosti
Dostopnost ključnih odjemalcev
Širjenje proizvodnega programa
Pridobivanje novih odjemalcev
Spletna stran
Prodaja v Sloveniji
Reševanje reklamacij
Prilagajanje odjemalcem

V

M

S

V

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Promocija proizvodov podjetja Panvita,

X

Prašičereja Nemščak, d. o. o.
Legenda kratic:
M – majhno
S – srednje
V – veliko
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5.3.1.2 Analiza razvoja in razvitosti okolja podjetja ter določitev pomembnejših možnosti
in nevarnosti za podjetje
Za ugotavljanje razvojnih možnosti podjetja je treba predvideti verjetni razvoj v ekološkem,
družbeno-političnem in drugem socialnem okolju, tehnično-tehnološkem, ekonomskem in
tržnem (v zvezi z nabavnim, s prodajnim in finančnim trgom ter trgom delovne sile) okolju. To
proučujemo kot podlago za ugotavljanje možnosti in nevarnosti podjetja Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o.
Ocena predvidenega razvoja okolja
Ekološko okolje – podjetje se zaveda, da je ekologija v sodobnem poslovanju najpomembnejša
komponenta uspešnosti, še posebej, ker podjetje opravlja dejavnost, ki v precejšnji meri vpliva
na okolje, zato je ekološka zavest tako širšega kot tudi ožjega okolja v porastu. Podjetje se
razvojno vključuje v celotni in sonaravni prostor okolja, s čimer prispeva k ohranjanju naravnega
okolja. Ekološko čim uporabnejše surovine in prilagajanje proizvodnje ekološkim zahtevam
uporablja za promocijske namene. Ekološko neoporečno proizvodnjo mora podjetje še naprej
povečevati na vseh področjih, tako v oskrbi kot tudi drugod. Vsa odpadna voda iz proizvodnega
procesa se preusmerja v čistilno napravo. Na vhodne resurse (za krmo živali) podjetje nima
neposrednega vpliva, vendar pa sodeluje z dobavitelji tovrstnih resursov za potrebe proizvodnega
procesa, da so ti okoljsko čim bolj neoporečni.
Družbenopolitično okolje – za države, iz katerih so podjetja, s katerimi podjetje Panvita,
Prašičereja Nemščak, d. o. o., sodeluje, so značilne podobna kultura in vrednote, saj gre za
države, nastale na območju nekdanje Jugoslavije, in države Evropske unije. Poslovanje je v večji
meri usmerjeno na domače tržišče. Družbenopolitične razmere v Sloveniji so razmeroma stabilne
in umirjene. Slovenija ima dobre odnose z vsemi, za podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o.
o., tržno zanimivimi državami.
Tehnično-tehnološko okolje – zaradi hitrega zastaranja tehnike in tehnologije je treba vse bolj
vlagati v opremo, stroje, delovna sredstva in predmete dela, kajti dobra tehnološka oprema lahko
podjetju prihrani denar. Podjetje uporablja napredno računalniško opremo in različne programe,
na podlagi katerih je mogoč kakovostnejši proizvodni proces. Podjetje še posebej poudarja
predvsem nakup opreme za potrebe proizvodnega procesa in druge opreme za opravljanje
dejavnosti. Oprema in druga mehanizacija se nenehno obnavljajo, vse več pa se tudi nabavlja
nova mehanizacija, in sicer za potrebe proizvodnega procesa, ker naj bi v podjetju vzpostavili
čim bolj avtomatizirano proizvodnjo. Podjetje tudi stalno sledi novemu tehnološkemu napredku
in finančna sredstva vlaga v pridobivanje nove tehnološke opreme.
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Materiale in opremo ter druge surovine za nemoteno delovanje podjetja je mogoče nabaviti
prosto na trgu, prav tako tudi programsko in strojno opremo. Ker mora podjetje stalno prilagajati
proizvode potrebam kupcev, posebno mesto zavzema računalniško podprt poslovni proces. S
sodobno izpopolnjeno tehnološko opremo in z uvajanjem avtomatizacije se bo proizvodni proces
popolnoma avtomatiziral. Z večanjem zahtevnega strokovnega znanja in z naglim tehnološkim
razvojem se bo podjetje lahko razvilo iz delovno intenzivne v kapitalno intenzivno usmerjeno
proizvodnjo.
Ekonomsko okolje – z vključitvijo v Evropsko unijo in uvedbo evra je Slovenija postala
stabilnejša država. Vendar pa je nenadni pojav svetovne finančne krize povzročil nestabilne
razmere ekonomskega okolja. Inflacija je zaradi gospodarskih razmer, ki vladajo v svetovnem
gospodarstvu, nad povprečjem Evropske unije, tudi brezposelnost nezadržno narašča, vendar se
napoveduje, da se bo počasi stabilizirala. Življenjski standard prebivalstva v državah, ki so za
obravnavano podjetje potencialni kupci, se počasi povečuje. Čim večja bo kupna moč, tem več
odjemalcev bo povpraševalo po proizvodih podjetja. Kupna moč večine odjemalcev, s katerimi
podjetje sodeluje, je stabilna. Ekonomske razmere se kljub svetovni gospodarski krizi počasi
stabilizirajo tako v drugih državah kot tudi v državah nekdanje Jugoslavije, kjer je problem
predvsem nezadostna kupna moč odjemalcev v teh državah. Na finančnih trgih je na voljo dovolj
sredstev po razmeroma ugodnih obrestnih merah.
Tržno okolje
Prodajni trgi – prodaja proizvodov v podjetju poteka odgovorno, predvsem pa se ohranjajo stiki
s kupci in se upoštevajo njihove osebne želje, da bi bili s proizvodi podjetja zadovoljni. Podjetje
prodaja svoje proizvode na celotnem slovenskem trgu, prav tako pa ima svojo prodajno mrežo
tudi v sosednjih državah (v Avstriji ter na Madžarskem in Hrvaškem). Ciljni trgi podjetja so
oskrbovani s kakovostnimi proizvodi, zato se priložnost podjetja kaže v večji kakovosti
proizvodov in v prilagajanju proizvodov zahtevam posameznih kupcev. Priložnost podjetja je v
oskrbovanju večjih in tudi srednje velikih odjemalcev, osredinjati pa se je treba tudi na manjše
odjemalce in posameznike. Za podjetje pa sta nevarna izrazito močna konkurenca in morebitni
prihod novih ponudnikov.
Nabavni trg – podjetje sodeluje s svojimi dobavitelji, ki mu zagotavljajo kakovosten material.
Zelo pomembno je, da ima podjetje dobre dobavitelje in da z njimi kakovostno sodeluje, zato bi
bilo treba proučiti možnosti nabave pri več različnih dobaviteljih. Treba bi bilo poiskati
dobavitelje cenejšega in hkrati kakovostnega materiala. To bi bil pomemben vir zniževanja
stroškov podjetja in s tem povečanja njegove konkurenčnosti.
Finančni trg – podjetje najema kredite doma, v tujini pa ne. Ker je včasih problematična
plačilna sposobnost kupcev, to slabo vpliva na plačilno sposobnost podjetja, zato bi podjetje pri
odjemalcih moralo zmeraj preverjati njihovo plačilno sposobnost in boniteto, doseči pa bi bilo
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treba tudi ustreznejše roke plačila. Glede na razvoj tehnologije, organiziranost dela in
informatiziranost na področju kmetijske proizvodnje bo moralo podjetje v posodabljanje
zmogljivosti v naslednjih letih vložiti precej sredstev. Nelikvidnost domačih in tudi tujih kupcev
narašča, s tem pa tudi obseg zapadlih neplačanih terjatev. Podjetje ne sme najemati dragih
kratkoročnih kreditov za financiranje gibljivih sredstev.
Trg delovne sile – podjetje ne predvideva povečanja števila zaposlenih in bo zaposlovanje
uravnavalo glede na potrebe. Pri tem bo poudarek na večji strokovnosti delovne sile.
Organiziranost bo podjetje prilagajalo potrebam poslovanja. Predvidoma naj bi našlo delavce z
visoko in višjo izobrazbo, in sicer za potrebe poslovanja zaradi tehnološkega in tudi drugega
napredka v podjetju.
Tabela 27: Priložnosti in nevarnosti podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.
Ugotavljanje razvoja okolja,
ki je pomemben za podjetje

Opis možnih
priložnosti

Ekološko okolje
Tehničnotehnološko
okolje

ekološko neoporečna
proizvodnja,
rast okoljske ozaveščenosti
hiter razvoj proizvodne
tehnologije,
hiter razvoj informacijske
tehnologije

Družbeno okolje poudarjanje zdravja ljudi

Ekonomsko
okolje

Trgi

finančna sredstva na voljo po
ugodnejših obrestnih merah,
večanje življenjskega
standarda

nevarnosti

ekološko neoporečna
proizvodnja izdelkov

višji stroški za vlaganje v
opremo, ki je namenjena za
tovrstne potrebe

uporaba najnovejših
tehnoloških postopkov in
opreme

draga uporaba najnovejše
tehnologije

možnost privabiti
primerno strukturo
odjemalcev
ponudba kakovostnih
izdelkov,
pridobitev potrebnih
finančnih sredstev

zapoznela ugotovitev slabe
bonitete odjemalcev,
nezainteresiranost
odjemalcev za sodelovanje s
podjetjem
večje zahteve odjemalcev

prodajni povečevanje konkurence,
širitev prodajnega trga
trg

prodaja izdelkov na novih
tujih trgih

močna konkurenca na ciljnih
trgih podjetja

nabavni
trg

širitev nabavnega trga
materiala za proizvodnjo

večja izbira dobaviteljev
materiala za proizvodnjo

napačna izbira dobavitelja

nenehno izobraževanje

pridobivanje
strokovnejšega kadra

čedalje dražja delovna sila

težnja po večjem kapitalu

pridobitev sredstev iz EU

nezmožnost pridobitve
sredstev EU

trg
delovne
sile
finančni
trg
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Podjetje se ukvarja z dejavnostjo, ki neposredno precej vpliva na naravno okolje. V sodobnem
času je skrb za ekološko okolje čedalje večja, kar pomeni, da se mora tudi podjetje na ekološke
spremembe prilagajati v čim večji meri. Da bi to doseglo, je ozaveščenost glede ekologije v
podjetju čedalje večja. Priložnosti na podlagi tega se kažejo v težnji po čim večji ekološki
proizvodnji. Vendar se ob tem pojavljajo tudi nevarnosti, ki se kažejo predvsem v visokih
stroških pri vlaganju v opremo, ki bi omogočala tovrstno proizvodnjo.
Zelo hitre spremembe, ki močno vplivajo na proizvodnjo podjetja, se pojavljajo na tehničnotehnološkem trgu. Če se želi podjetje prilagajati potrebam odjemalcev in oblikovati čim bolj
ekološko proizvodnjo, mora nenehno slediti spremembam na tehnično-tehnološkemu trgu. Z
nenehnim teženjem po iskanju najkakovostnejše proizvodne opreme se priložnost podjetja kaže
predvsem v uporabi napredne tehnologije, ki bo omogočala proizvodnjo na želeni način.
Odjemalci bodo tako dobili proizvode, kot jih zahtevajo, podjetje pa bo sposobno zadovoljiti
tovrstne potrebe in ob tem ponuditi izdelke, ki si jih odjemalci želijo. Vendar se ob tem pojavlja
nevarnost, ki se kaže predvsem v visokih cenah in v dolgotrajni dobavljivosti opreme.
Iz družbenopolitičnega okolja izvira vedno večje poudarjanje pomena zdrave prehrane ljudi.
Čeprav podjetje s svojimi proizvodi ne vpliva neposredno na zdravje ljudi, pa zelo vpliva
posredno. Zaradi tega se kaže priložnost podjetja v pridobivanju primernejše strukture
odjemalcev, ki bodo s svojim proizvodnim programom prispevali k čim večjemu prizadevanju za
zdravje ljudi. Priložnost podjetja je tudi, da se na kmetijsko-živilskih sejmih tako doma kot tudi v
tujini prikazuje kot podjetje, ki zelo poudarja zdravje ljudi in s tem pridobiva odjemalce, ki težijo
k tovrstnim zahtevam. Nevarnost, ki se pojavlja pri tem, je, da podjetje v želji po pridobitvi čim
več novih odjemalcev zanemarja boniteto posameznega odjemalca. Nevarnost, ki se še lahko
pojavi, je tudi, da se novi odjemalci kljub velikemu prilagajanju podjetja njihovim potrebam
odločijo za konkurenčno podjetje.
Na ekonomskem področju je ključnega pomena, da podjetje pozna življenjski standard ljudi, saj
mora vedeti, koliko si lahko posamezni odjemalci privoščijo. Čeprav je podjetje v manjši meri
neposredno odvisno od posameznih odjemalcev, mora vseeno poznati njihov življenjski
standard, kajti če se bo ta zniževal, bo tudi manj povpraševanja po končnih proizvodih in s tem
tudi po proizvodih podjetja. Priložnost za podjetje je ponujanje čim kakovostnejših proizvodov, s
čimer je mogoče prispevati k zadovoljevanju vseh skupin odjemalcev. Nevarnost pa se kaže v
čedalje večjih zahtevah odjemalcev.
Trgi so zelo pomembna komponenta okolja, na katero mora biti podjetje pozorno. Na nabavnih
trgih se priložnosti kažejo predvsem v dobrem sodelovanju z dobavitelji, medtem ko se
nevarnost kaže v predolgem dobavnem roku proizvodnega materiala. Na prodajnih trgih so
priložnosti v odpiranju novih trgov zaradi širitve EU, katere članica je tudi Slovenija. Nevarnost
pri tem pa je, da podjetje ne bo pridobilo odjemalcev, s katerimi bi lahko zanesljivo sodelovali.
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Na finančnem trgu se priložnost kaže v ugodnejših obrestnih merah pri pridobivanju kreditov,
medtem ko je nevarnost povezana predvsem z nestabilnostjo finančnih trgov v zadnjem obdobju.
Priložnosti, ki se pojavljajo na trgu delovne sile, izhajajo iz pridobivanja delovne sile iz EU,
vendar se ob tem nevarnosti prikazujejo predvsem v primanjkovanju izobraženega strokovnega
kadra.
Ključne priložnosti in nevarnosti, ki se pojavljajo v podjetju, so prikazane v tabeli 28.
Tabela 28: Priložnosti in nevarnosti podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.
Priložnosti

•
•
•
•

Nevarnosti

tržna moč podjetja zaradi konkurenčne
prednosti
vstop na nova tržišča (v Srednji Evropi)
visoka strokovnost zaposlenih
povečevanje potrebe po proizvodih
podjetja

•
•
•
•
•
•
•

prihod novih konkurentov zaradi odprtega
trga EU
nihanje cen proizvoda
nihanje cen materiala
pomanjkanje strokovnih kadrov
premajhno zanimanje ljudi za opravljanje
del v kmetijskih podjetjih
zviševanje stroškov dela
premajhna
agresivnost
pri
prodaji
proizvodov

5.3.1.3 Temeljna strategija, poslovne strategije in programsko-tržna področja podjetja v
krizi
Na osnovi v prejšnjih poglavjih obravnavanih analiz podjetja lahko opredelimo strategije izhoda
iz krize. Pogoj za podajanje tako temeljnih kot tudi poslovnih in splošnih strategij je opredelitev
programsko-tržnih področij, ki jih lahko opredeljujemo na ravni dejavnosti, proizvodne skupine,
lahko pa tudi na ravni posameznega proizvoda, če je to smiselno.
Programsko-tržna struktura je bila določena na podlagi vrednotenja obstoječih in planiranih
programsko-tržnih področij podjetja. V tabeli 29 so prikazane programske in tržne značilnosti
podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.
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Tabela 29: Strateške značilnosti proizvodnih programov
PROIZVODI

TEKAČI

PITANCI

ŠKART

Zahteve, ki jih zadovoljuje

zahteve po
nadaljnji reji

zahteve po
nadaljnji
predelavi

zahteve po
nadaljnji
predelavi

Čas proizvajanja in
prodajanja

vse leto

vse leto

vse leto

STRATEŠKI
ELEMENT

ZNAČILNOST IZDELKA

ZNAČILNOSTI TRGA
Položaj konkurence

srednje velika
konkurenca

močna
konkurenca

Prodajna področja

Hrvaška,
Slovenija

Slovenija

podjetja z
dejavnostjo za
nadaljnjo rejo

odjemalci
posamezniki,
podjetja z
dejavnostjo za
predelavo mesa

Kanali prodaje

srednje velika
konkurenca
Avstrija,
Madžarska
odjemalci
posamezniki,
podjetja z
dejavnostjo za
predelavo mesa

Programsko-tržna področja (v nadaljevanju PTP) podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.,
so določena glede na trg in glede na proizvod, ki ga ponujajo. Podjetje ima štiri osnovne trge:
slovenskega, madžarskega, avstrijskega in hrvaškega.
Programsko-tržna področja podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., so:
•

•

•

programsko-tržno področje tekači, pitanci in škart na slovenskem trgu (v nadaljevanju
PTP1); podjetje te tri vrste proizvodov namenja za potrebe tako kupcev posameznikov
kot tudi podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo mesa; večinski del tega programa je
namenjen odjemalcem znotraj skupine Panvita;
tekači na hrvaškem trgu (v nadaljevanju PTP2); ta vrsta prašičev se prodaja na hrvaški trg
in je namenjena v glavnem za nadaljnjo rejo; ta vrsta programa je namenjena zadrugam
oz. velikim kmetijam;
škart na avstrijskem in madžarskem trgu (v nadaljevanju PTP3); ti prašiči so namenjeni
na omenjena trga za končne porabnike.

Obetavnost programsko-tržnih področij ocenjujemo v tabeli 30 z naslednjimi pokazatelji:
•
•
•

stopnja rasti trga (ocena 5 – najhitrejša rast trga, 0 – stagnacija na trgu);
stabilnost prodaje (ocena 5 – stabilna prodaja, 0 – nestabilna prodaja);
razmerje s kupci (ocena 5 – odlični poslovni odnosi s partnerji, 0 – odnosov ni);
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•

ponudba konkurence (ocena 5 – konkurence ni, 0 – konkurenca je zelo močna).

Tabela 30: Ocena perspektivnosti dozdajšnjih programsko-tržnih področij
Programsko-tržno
področje
Pokazatelj

PTP1

PTP2

PTP3

Rast trga

2

2

1

Stabilnost prodaje

4

3

3

Razmerje s kupci

4

4

3

Ponudba konkurence

3

3

4

Skupaj

13

12

11

Iz tabele 30 je razvidno, da je najperspektivnejše programsko-tržno področje PTP1, ki mu sledi
programsko-tržno področje PTP2, najmanj perspektivno pa je programsko-tržno področje PTP3.
Konkurenčna sposobnost podjetja je prikazana v tabeli 31. Uporabljeni so bili naslednji
pokazatelji:
• ekonomičnost (ocena 5 pomeni najvišjo, 0 pa najnižjo stopnjo ekonomičnosti PTP);
• razpoložljivost materiala (ocena 5 pomeni najboljšo možno oskrbo, nižja ocena pa
slabšo);
• kakovost proizvodov (ocena 5 pomeni odlično kakovost, nižje ocene pa slabšo).
Tabela 31: Ocena konkurenčnih sposobnosti
Programsko-tržno
področje
Pokazatelj

PTP1

PTP2

PTP3

Ekonomičnost

4

4

3

Razpoložljivost materiala

5

3

3

Kakovost proizvodov

4

4

0

Skupaj

13

11

6

Iz tabele 31 je razvidno, da je za podjetje najbolj konkurenčno sposobno programsko-tržno
področje PTP1, sledita pa mu področji PTP2 in PTP3.
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PTP1
Močna

10

PTP2

Povprečna

5

PTP3

Šibka

0

Konkurenčna sposobnost podjetja glede PTP

15

Tabela 32: Portfeljska analiza programsko-tržnih področij

Šibka

0

Povprečna

7

Močna

14

20

Perspektivnost programsko-tržnega področja

Na podlagi rezultatov iz tabele 32 je mogoče ugotoviti naslednje:
•

•

•

Največja je konkurenčna sposobnost PTP1, prav tako je tudi perspektivnost programskotržnega področja še vedno dovolj močna. Konkurenca na tem programsko-tržnem
področju je precej močna, saj konkurenčna podjetja prodajajo podobne proizvode na
slovenskem trgu. Razpoložljivost materialov na tem programsko-tržnem področju je
velika, prav tako pa tudi ekonomičnost.
Za programsko-tržno področje PTP3 lahko rečemo, da je perspektivnost povprečna,
medtem ko je konkurenčna sposobnost tega programsko-tržnega področja šibka.
Konkurenca na tem programsko-tržnem področju je prisotna v manjši meri.
Razpoložljivost materiala in ekonomičnost pa sta povprečni.
PTP2 je programsko-tržno področje s povprečno perspektivnostjo in povprečno
konkurenčno sposobnostjo. Konkurenca na tem področju je manjša kot pri programskotržnem področju PTP1, vendar še vedno v veliki razsežnosti. Pri tem programsko-tržnem
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področju je nekoliko manjša razpoložljivost materiala, medtem ko je ekonomičnost
dovolj velika.
Podjetje mora naprej z nekaterimi izboljšavami uresničiti programsko-tržno področje PTP1, prav
tako pa z izboljšavami nadaljevati uresničevanje področja PTP2, programsko-tržno področje
PTP3 pa ohranjati na dozdajšnji ravni.
Temeljna strategija podjetja
Temeljna dejavnost podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., je reja prašičev. Podjetje
mora uvesti strategijo učvrstitve in stabilizacije dozdajšnjega poslovanja. Za programsko-tržno
področje Slovenije (PTP1) mora izbrati strategijo normalizacije in stabilizacije, saj po podatkih
portfeljske analize na tem programsko-tržnem področju že dosega močno konkurenčno
sposobnost in tudi močno perspektivnost. Ker ga konkurenca na tem področju ne more dosegati,
je smiselno ohranjanje proizvodnje v tej smeri tudi v prihodnje. Za programsko-tržno področje
PTP2 predlagamo, naj podjetje uporabi strategijo nadaljnjega razvoja in rasti, strategijo
normalizacije pa za programsko-tržno področje PTP3.
Poslovne strategije
Opredeliti je treba cilje posameznega programsko-tržnega področja, ki izhajajo iz temeljnih
strategij celovitega podjetja. Predlagana poslovna strategija je za vsa programsko-tržna področja
strategija stroškovne učinkovitosti. Pri ponudbi proizvodov podjetja je konkurenca izjemno
močna, prav tako pa se cene proizvodov oblikujejo na trgu. Zato mora podjetje izvajati celoten
poslovni proces s čim nižjimi stroški, da lahko pokrije odhodke s prihodki in si tako zagotovi
uspešno poslovanje.
Splošne strategije
Za podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., predlagamo za programsko-tržna področja
naslednje splošne strategije:
•
•
•

V zvezi s ponudbo za vsa programsko-tržna področja predlagamo strategijo standardne
ponudbe.
V zvezi s konkurenco predlagamo za PTP1 defenzivne, za PTP2 in PTP3 pa ofenzivne
strategije.
V zvezi z lastnim delovanjem predlagamo za vsa programsko-tržna področja strategijo
optimiranja dobička z doseganjem tržne uspešnosti, ki omogoča zadovoljevanje lastnih
potreb in potreb drugih udeležencev.
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•

V zvezi z resursi – predlagamo za vsa programsko-tržna področja strategijo fleksibilne
oskrbe z resursi, pri tem pa naj podjetje naveže stik s čim več dobavitelji. Za opremljenost
podjetja z resursi naj uporabi strategijo specializirane opremljenosti.

5.3.1.4 Ekonomsko vrednotenje razvojne uspešnosti obravnavanega podjetja
Za obdobje od leta 2010 do 2012 smo planirali potrebne strukture in pričakovane izide.
Organizacijska struktura
Pri organizacijski strukturi bi bilo treba opraviti nekatere spremembe, predvsem uvesti nadzor
nad vodji posameznih oddelkov, ker ti ne sodelujejo in ne komunicirajo z vodjo proizvodnje v
zadostni meri. Potrebna sta obojestranska komunikacija in sodelovanje, da ne pride do napak, ki
so lahko v posameznih delih proizvodnje usodne za nadaljnji razvoj podjetja. Kot novo
organizacijsko strukturo bi bilo treba uvesti preprostejšo strukturo z jasnim dodeljevanjem nalog
in odgovornosti posameznikom. Odpraviti bi morali predvsem nepotrebne odvečne hierarhične
ravni, da bi se po eni strani skrajšale (vertikalne) komunikacijske poti, po drugi pa odpravila
potratna inflacija nazivov.
Kadrovska struktura
V kadrovski strukturi se potrebne spremembe nanašajo predvsem na področje visoko-izobraženih
kadrov. Predvidoma v letu 2010 bo kadrovska struktura v precejšnji meri spremenjena, saj se bo
obseg zaposlenih v letu 2010 zmanjšal na 46 zaposlencev, predvsem zaradi odhoda nekaterih v
pokoj, zmanjšanja obsega zaposlenih zaradi tehnološkega presežka in razporeditev v druge
dejavnosti znotraj skupine Panvita. Podjetje bo nadaljevalo politiko zaposlovanja visokoizobraženih kadrov tako, da bo do leta 2012 pridobilo več oseb z visokošolsko izobrazbo,
medtem ko bo postopno zmanjševalo število zaposlenih s poklicno izobrazbo. V tabeli 33 je
prikazana planirana kadrovska struktura za obdobje od leta 2010 do 2012.
Tabela 33: Kadrovska struktura podjetja v obdobju 2010–2012
Stopnja izobrazbe
VII. in VIII.
VI.
V.
IV.
Skupaj

2010

2011

2012

6
5
20
15
46

8
6
21
15
50

10
6
24
10
50
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Tehnično-tehnološka struktura
Na področju tehnično-tehnološke strukture so v podjetju na voljo sodobna računalniška,
proizvodna in vsa druga oprema, ki se uporablja za proizvodni proces. Izboljšanje proizvodnega
procesa in s tem prispevanja h kakovostnejši proizvodnji se kaže v najsodobnejši proizvodni
opremi, ki ustreza vsem predpisanim standardom. Določene izboljšave je mogoče izvesti na
stavbnih objektih in sistemih za potrebe vodenja proizvodnega procesa, na podlagi katerih bi
lahko pridobivali hitrejše povratne informacije.
V planiranem obdobju 2010–2012 so planirane naslednje vrednosti nabavljene opreme:
• v letu 2010 je planirano vlaganje v opremo za posodobitev stavbnih objektov (za rešetke,
kletke itd.), katerega investicijska vrednost znaša 61.550 evrov;
• v letu 2011 se planira vlaganje v posodobitev tehnološke opreme (npr. za nove rešetke,
elektronske krmilne postaje itd.), kar znaša 754.000 evrov;
• v letu 2012 se planira vlaganje v posodobitev informacijske opreme za potrebe vodenja
proizvodnega in poslovnega procesa, katerega vrednost znaša 20.000 evrov.
Tabela 34: Plan nakupa opreme v letih 2010–2012
v evrih
Vrednost opreme
Vrsta opreme
Posodobitev stavbnih objektov
Tehnološka oprema
Informacijska in programska
oprema
Skupaj

2010

2011

2012

61.550
754.000
20.000
61.550

754.000

20.000

Premoženjska struktura
Pri planiranju premoženja podjetja je treba izhajati iz bilance stanja in bilance uspeha za leto
2009. V tabeli 34 je prikazana bilanca stanja za planirano obdobje 2010–2012, v tabeli 35 pa
bilanca uspeha za planirano obdobje 2010–2012. Sredstva in obveznosti do virov sredstev se
bodo vsako leto povečevali. Pri izdelavi planirane bilance stanja oziroma pri postavki
opredmetenih osnovnih sredstev je bil upoštevan tudi nakup dodatnih sredstev za potrebe
poslovnega procesa, torej vlaganja v osnovna sredstva, kar je bilo že omenjeno v prejšnjem delu
besedila. Nakup teh sredstev bo omogočen s tujim kapitalom, predvsem se planira pridobivanje
tako dolgoročnih kot tudi kratkoročnih sredstev v obliki dolgoročnih in kratkoročnih kreditov,
kar je razvidno tudi iz planirane bilance stanja. Vrednost zalog, kratkoročnih poslovnih terjatev,
kratkoročnih finančnih naložb in denarna sredstva pa naj bi se povečevali v enakem
odstotkovnem razmerju, kot se je povečevala prodajna vrednost v vseh planiranih obdobjih.
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Razlog za povečevanje drugih postavk glede na leto 2009 pripisujemo planiranemu razvoju
podjetja.
Tabela 35: Planirana bilanca stanja za obdobje 2009–2012
v evrih
Leto

2009

2010

2011

2012

A SREDSTVA
I. OSNOVNA SREDSTVA
Neopredmetena
dolgoročna
sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe

24.406.014
14.168.511

25.611.673
14.227.561

26.880.734
14.979.061

27.139.510
14.964.061

10.000

7.500

5.000

0

14.158.511
0

14.220.061
0

14.974.061
0

14.964.061
0

II. GIBLJIVA SREDSTVA
Zaloge
Poslovne terjatve

10.237.262
3.563.870
4.192.379
2.459.683
21.330

11.383.834
3.963.023
4.661.925
2.735.167
23.719

11.901.378
4.248.361
4.695.491
2.932.099
25.427

12.175.109
4.346.073
4.803.487
2.999.537
26.012

241

278

295

340

B OBVEZNOSTI
I. KAPITAL
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve

24.406.014
901.923
6.000.000

25.611.673
2.368.075
6.000.000

26.880.734
4.645.587
6.000.000

27.139.510
7.195.899
6.000.000

0

0

0

0

Preneseni čisti dobiček/izguba

–5.428.077

–5.098.077

–3.631.925

–1.354.413

330.000

1.466.152

2.277.512

2.550.312

23.476.741

23.213.253

22.199.507

19.904.091

9.682.785

10.418.760

11.727.760

11.747.760

13.793.956

12.794.493

10.471.747

8.156.331

27.350

30.345

35.640

39.520

Kategorija

Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva
III. AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

Čisti
dobiček
tekočega
leta/izguba
II. FINANČNE IN POSLOVNE
OBVEZNOSTI
Dolgoročne
finančne
in
poslovne obveznosti
Kratkoročne
finančne
in
poslovne obveznosti
III. PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

Iz planiranega izkaza stanja (tabela 34) je razvidno, da v prvem letu (2010) planiramo povečanje
sredstev za 4,94 odstotka, v drugem letu (2011) za 4,95 odstotka, glede na prejšnje leto, v letu
2012 se planira 0,96-odstotno povečanje sredstev glede na prejšnje leto. Iz predstavljenih
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rezultatov je razvidno, da je planirano uresničevanje strategij v prvem in zadnjem letu usmerjeno
predvsem v povečanje sredstev, kar zahteva ustrezno povečanje financiranja sredstev.
Tabela 36: Bilanca uspeha za obdobje 2009–2012
v evrih
LETO

2009

2010

2011

2012

I. PRIHODKI
Zunaj skupine
Znotraj skupine

15.960.000
2.770.000
13.190.000

17.750.000
4.850.000
12.900.000

19.020.000
5.940.000
13.080.000

19.450.000
6.240.000
13.210.000

II. ODHODKI
Stroški materiala in surovin
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi odhodki
III. BRUTO
DOBIČEK/IZGUBA
IV. DAVEK NA DOBIČEK
V. ČISTI DOBIČEK

15.520.000
9.970.000
2.090.000
1.930.000
940.000
590.000

15.917.310
10.280.000
2.105.000
2.030.000
952.310
550.000

16.173.110
10.280.000
2.120.000
2.130.000
1.103.110
540.000

16.262.110
10.560.000
2.135.000
2.190.000
1.107.110
270.000

440.000

1.832.690

2.846.890

3.187.890

110.000
330.000

366.538
1.466.152

569.378
2.277.512

637.578
2.550.312

Kategorija

Pri planiranju stroškov storitev so bili upoštevani predvsem stroški prodajnega marketinga in
dodatnega izobraževanja kadrov, ki bodo v celotnem planiranem obdobju znašali 15.000 evrov.
V obdobju 2010–2012 planiramo zvišanje stroškov dela v skladu z planirano kadrovsko
strukturo. Vrednost stroškov amortizacije se bo spreminjala glede na prejšnja leta, ker v
celotnem obdobju planiramo vlaganje v opredmetena osnovna sredstva.
V bilanci uspeha planiramo povečanje prihodka za obdobje 2010–2012, ki izhaja iz naslova
širitve prodaje na tuje trge in širitve obsega prodaje domačim odjemalcem. Iz tabele 35 lahko
razberemo, da se s planiranim uresničevanjem planiranih strategij čisti dobiček vsako leto
povečuje. V primerjavi s prejšnjim letom (2009) se bo v prvem letu (2010) uresničevanja
planiranih strategij čisti dobiček povečal za 344,3 odstotka, v drugem letu (2011) še za 55,3
odstotka, v tretjem letu (2012) pa še za dodatnih 11,97 odstotka. Ustvarjeni dobiček je namenjen
predvsem za poravnavanje finančne izgube iz preteklih let.
Ekonomsko vrednotenje z uporabo statičnih metod
Pri ekonomskem vrednotenju strategij se bomo omejili na uporabo statičnih metod. Pri statičnem
vrednotenju strategij bomo izbrali metodo koeficienta donosnosti in ekonomičnosti. Metodo
koeficienta donosnosti bomo izvedli s primerjavo pričakovanega dobička od uresničene strategije
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s pričakovanim obsegom v njeno uresničitev vseh vloženih sredstev. Koeficient ekonomičnosti =
(prihodek/odhodek) izraža razmerje med vsemi prihodki in vsemi odhodki. Čim večji je kazalnik
ekonomičnosti, tem bolj ekonomsko učinkovito je preoblikovanje »inputov« v »outpute«.
Tabela 37: Prikaz statičnih kazalnikov razvojne uspešnosti podjetja Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o.
LETO
KAZALNIK
Ekonomičnost
Donosnost prihodka v %

2009

2010

2011

2012

1,03
1,35

1,12
5,72

1,18
8,47

1,20
9,4

Ekonomičnost (prihodki/odhodki) je razmerje med prihodki in odhodki. Poslovanje podjetja je
ekonomično, če je kazalnik ekonomičnosti večji od ena, torej če so prihodki večji od odhodkov.
Podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., ima v obdobju od 2009 do 2012 kazalnik
ekonomičnosti večji od 1, kar pomeni, da bo v tem obdobju poslovalo z dobičkom.
Kazalnik stopnje donosnosti v strategijo vloženih sredstev (pričakovan dobiček/vsa vložena
sredstva), nam pove, koliko denarnih enot dobička prinese vsaka denarna enota v strategijo
vloženih sredstev. Stopnja donosnosti v strategijo vloženih sredstev podjetja Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o., bo najvišja leta 2012, ko bo znašala 9,4 odstotka, najnižja pa je bila leta 2009,
ko je znašala 1,35 odstotka. Zaradi planiranih večjih prihodkov pričakujemo posledično tudi
večji dobiček, kar pa vpliva tudi na povečanje donosnosti skozi vsa leta. Stopnja donosnosti
prihodka podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o. je skozi vsa leta pozitivna, kar bo
ugodno vplivalo na uresničevanje temeljne strategije podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o.
o.
5.3.1.5 Programiranje in uresničevanje prihodnjega razvoja podjetja
Program razvoja podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., je zaključna faza v planiranju
obvladovanja krize in nadaljnjega razvoja na ravni strateškega managementa. Podjetje mora
svoje cilje dosegati na način, ki bo omogočal čim gospodarnejšo izrabo potencialov, ki so mu na
voljo. Na tej podlagi so zastavljene tudi strategije podjetja in tako bodo v skladu z njimi v
planiranih obdobjih potekale naslednje dejavnosti:
V obdobju od leta 2010 do 2012 bo podjetje nenehno vlagalo v:
•
•
•

tehnično-tehnološko opremo za potrebe proizvodnega procesa;
v razvoj organizacije in usposabljanje kadrov;
v marketinške akcije na programsko-tržnem področju PTP1.

Tako bodo v planiranem obdobju potekale naslednje dejavnosti:
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LETA 2010:
•
•

vlaganje v posodobitev stavbnih objektov,
vlaganje v marketinške akcije na programsko-tržnem področju PTP1.

LETA 2011:
•
•
•
•

vlaganje v marketinške akcije na programsko-tržnem področju PTP1, za povečanje
tržnega deleža,
vlaganje v razvoj organizacije,
vlaganje v usposabljanje kadrov,
vlaganje v posodobitev tehnološke opreme.

LETA 2012:
•
•
•

vlaganje v marketinške akcije na programsko-tržnem področju PTP1, za povečanje
tržnega deleža in prepoznavnost blagovne znamke Pigi,
vlaganje v izboljševanje programske opreme za vodenje proizvodnega procesa,
vlaganje v posodobitev informacijskega sistema.

Pri programiranju uresničitve strategij, ki smo jih opredelili za podjetja Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o., in njegova programsko-tržna področja smo uporabili portfeljsko metodo. Na
sliki 12 je prikazan portfelj programsko-tržnih področij, ki temelji na tržni rasti in tržnem deležu
izbrane strategije.
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Slika 12: Portfelj planiranih strategij

ZRELOST

RAST

PTP2
PTP3

Nizek

Tržni delež

Visok

PTP1

ODMIRANJE
Nizka

UVAJANJE
Visoka

Tržna rast

Programsko-tržni področji PTP2 in PTP3 sta v fazi uvajanja, kjer sta rast in donosnost sicer
nizki, vendar se mora podjetje truditi, da bo obe programsko-tržni področji poskušalo narediti
čim donosnejši. Programsko-tržno področje PTP1 je v fazi zrelosti in je donosno, kar pomeni, da
je perspektiva za vlaganje velika, zato predlagamo, da podjetje v prihodnosti naprej vlaga tako v
obravnavano področje kot tudi v področji PTP2 in PTP3.
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6 SKLEP
Obvladovanje krize podjetja na ravni strateškega managementa je koncept, ki ni pomemben
oziroma ključen samo za obstoj podjetja, ampak tudi za njegov nadaljnji razvoj. Predmet
raziskave za namen magistrskega dela je bil obvladovanje krize na ravni strateškega
managementa. V teoretičnem delu smo proučevali celoten koncept planiranja obvladovanja
krize, pri čemer so bili proučeni in izbrani najpomembnejši oziroma najustreznejši ukrepi in
strategije, ki jih podjetje mora izbrati in uresničevati, da lahko obvladuje krizne situacije. Skozi
proučevanje modelov razvoja podjetja je bilo treba poiskati odgovor na vprašanje, kako lahko
podjetje obvladuje krizne situacije skozi posamezne razvojne faze, da ne zapade pregloboko v
fazo odmiranja, v kateri ne bo več možnosti za preživetje in nadaljnji razvoj. Obravnavani so bili
procesi in metodološki vidiki planiranja obvladovanja krize na ravni strateškega managementa.
Pri tem je bilo v ospredju iskanje novih strateških možnosti in strategij, njihovega vrednotenja in
uresničitve planiranega razvoja podjetja.
Trditev, da je izhod iz krize mogoč ob izvedbi takojšnjih operativnih ukrepov z razvojnim
planiranjem na ravni strateškega managementa, je mogoče na podlagi prejšnjih proučitev
potrditi. Ugotovljeno je bilo, da je uspešna izvedba takojšnjih operativnih ukrepov predpogoj za
nadaljnje planiranje razvoja podjetja na ravni strateškega managementa. Pri tem je treba še
poudariti, da je treba po uspešni izvedbi operativnih ukrepov oblikovati popolnoma nov
upravljalno-vodstveni proces na vseh ravneh – tako na ravni politike kot tudi strateškega in
operativnega managementa. Če ne bodo upoštevane vse ravni procesa managementa, se lahko
kaj hitro zgodi, da smo odpravili samo simptome bolezni, ne pa tudi vzrokov, ki so bolezen
dejansko povzročili, zato lahko bolnik (tj. podjetje) kljub zdravljenju umre.
Z diagnosticiranjem razvojnega stanja in znotraj tega z določitvijo kriznega stanja po
metodologiji Pümpina in Prangeja (1995) je bilo ugotovljeno, da so v podjetju Panvita,
Prašičereja Nemščak, d. o. o., zastopani predvsem elementi zrelosti in preobrata. Kot
najpomembnejšo značilnost teh faz in hkrati nevarnost za podjetje lahko izpostavimo predvsem
slabost realne rasti prometa in pritoka denarja, kar se kaže v močno upadajočem in končnem
negativnem denarnem toku. V določeni razsežnosti pa še vedno lahko štejemo kot pozitivne
lastnosti dejstvo, da so v podjetju še vedno prisotni elementi rasti in pionirstva. Trditev, da gre v
podjetju Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., po metodologiji Pümpina in Prangeja (1995) za
krizo moči in birokracije, lahko na podlagi teh rezultatov potrdimo. Prav tako pa ugotavljamo, da
se podjetje ne sooča samo s krizo moči in birokracije, ampak še s krizo identitete, krizo
nasledstva in krizo preobrata. Najpomembnejši ukrep za uspešno obvladovanje teh kriz je
predvsem spoznanje poslovodstva, da poslovanje podjetja ni sestavljeno samo iz kvantitativnih
vidikov, ampak so pomembni tudi kvalitativni.
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V magistrski raziskavi je bilo na podlagi metodologije po Kropfbergerju ugotavljano, v kateri
fazi krize je podjetje. Ob proučevanju podjetja na podlagi omenjene metodologije, finančne
analize na podlagi Altmanovega modela in spoznanj na podlagi metodologije po Pümpinu in
Prangeju (1995) je bilo ugotovljeno, da je podjetje v fazi obvladljive pereče krize. Po ugotovitvi
dejanskega stanja podjetja so bile na podlagi proučevanja analize razvitosti okolja ter opredelitve
njegovih prednosti in slabosti, kakor tudi priložnosti in nevarnosti, oblikovane strategije za
obvladovanje trenutnega stanja podjetja kakor tudi strategije nadaljnjega razvoja podjetja. Na
podlagi ekonomskega vrednotenja je bila obravnavana razvojna uspešnost obravnavanega
podjetja in tudi posameznih strategij. Pri ekonomskem vrednotenju strategij je bila v
magistrskem delu pozornost usmerjena na uporabo statičnih metod. Pri statičnem vrednotenju je
bila izbrana metoda koeficienta donosnosti in koeficienta ekonomičnosti. Ugotovljeno je bilo, da
je stopnja donosnosti vsa leta pozitivna, kar bo ugodno vlivalo na uresničevanje temeljne
strategije podjetja. Prav tako je koeficient ekonomičnosti vsa leta planiranega obdobja večji od 1,
kar pomeni, da bo podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., v vseh letih planiranega
obdobja poslovalo s pozitivnim poslovnim izidom oziroma z dobičkom.
Na podlagi strateških značilnosti proizvodnih programov samo za podjetje Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o., so bila opredeljena programsko-tržna področja »PTP1 (tekači, pitanci in škart
na slovenskem trgu)«, »PTP2 (tekači na hrvaškem trgu)«, »PTP3 (škart na madžarskem in
avstrijskem trgu)«. Prav tako so bile za obravnavano podjetje opredeljene splošne, temeljne in
poslovne strategije. Za uspešno obvladovanje kriznega stanja in realiziranje strategij je bil
izdelan uresničitveni program planiranega obvladovanja in razvoja podjetja Panvita, Prašičereja
Nemščak, d. o. o. Uresničitveni program planiranega obvladovanja krize in nadaljnjega razvoja
podjetja obsega vse dejavnosti oziroma projekte, ki so potrebni, da se bo podjetje razvijalo v
predvideni smeri.
Proučitev podjetja je pokazala, da ima podjetje Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o., ob
takojšnji uvedbi ukrepov obvladovanja krize vse možnosti za nadaljnjo rast in razvoj. Vodstvo
podjetja mora spoznati, da samo z operativnimi ukrepi na ravni izvedbenega managementa krize
ni mogoče odpraviti oziroma razrešiti v tolikšni meri, da bi lahko govorili o preživetju podjetja,
kaj šele o nadaljnji rasti in razvoju.
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PRILOGE
Priloga 1: Seznam kriterijev za diagnosticiranje razvoja podjetja
Seznam kriterijev za ugotavljanje elementov pionirstva
ELEMENTI PIONIRSKEGA
PODJETJA
V središču je pridobivanje novih, obetajočih
poslovnih možnosti.
Dejavnosti podjetja lahko označimo kot
radikalno inovativne.
Podjetje je mlado.
Promet je še majhen, prav tako število
zaposlenih in kupcev.
Na vrhu podjetja je podjetnik – lastnik.
Med vrhom podjetja in izvajalci je največ ena
raven vodenja.
Najvišje vodstvo kaže veliko razumevanja za
podrobnosti poslovanja (»allrounder«).
Vrh podjetja ima osebne odnose praktično z
vsemi strankami.
Moč odločanja je centralizirana na vrhu in je
zelo intuitivna.
Avtoritarno-patriarhalni slog vodenja z
neposrednimi ustnimi navodili vsem delavcem,
ki jih daje šef sam.
Ni nobenih formalnih organizacijskih sredstev,
npr. organigramov, opisov delovnih mest.
Spontano ustno izrečene nagrade za izjemne
uspehe nadomeščajo neobstoječi sistematični
plačilni sistem.
Ni štabnih oddelkov.
Izdelki
in
postopki
večinoma
niso
standardizirani, gre za bolj individualno
razreševanje problemov kupcev.
Majhna specializiranost zaposlenih.
Izumitelji ali superprodajalci so na vrhu.
Opremljenost z lastnim kapitalom je le
tolikšna, da zadosti minimalnim zakonskim
predpisom.
Stopnja lastnega financiranja (LK/TK) je v
razmerju od 1 : 3 do 1 : 5.
SKUPNA OCENA

Povsem
ustreza.
(++)

Deloma
V glavnem
ustreza,
ustreza.
deloma ne.
(+)
(+/–)

V glavnem Nikakor ne
ne ustreza.
ustreza.
(–)
(– –)
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3

1
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3
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Seznam kriterijev za ugotavljanje elementov rasti
ELEMENTI RASTOČEGA
PODJETJA

Povsem
ustreza.
(++)

V glavnem
ustreza.
(+)

V glavnem
ne ustreza.
(–)

Nikakor ne
ustreza.
(– –)

X

Poslovne možnosti podjetja so večinoma v fazi rasti.
V ospredju je manj radikalna inovacija, v večji meri
pa multiplikacija uspešnih konceptov in dejavnosti.
Inovacije, ki jih uresničuje podjetje, so srednje
radikalne, novi izdelki so npr. zelo sorodni prvotnim
izdelkom.

Deloma
ustreza,
deloma ne.
(+/–)

X

X

Prodor iz osnovnega posla na nove trge in v nove
regije.

X

Promet in število zaposlenih in kupcev izjemno hitro
naraščata.

X

Izrazito razmišljanje o širjenju in težnja po razširitvi
na vseh ravneh podjetja, z usmerjenostjo h koristim
naveznih skupin.
Vodilni in inovatorji lahko obogatijo z osebnimi
uspehi in inovacijskimi projekti (udeležba pri
uspehu).
Na vrhu podjetja je vodstvena skupina, sestavljena iz
zastopnikov z različnimi funkcijami oz. z različnih
poslovnih področij.

X

X

X

(Še vedno) osebni stiki med vrhom podjetja in
ključnimi strankami.

X
X

Slog vodenja s prenašanjem pooblastil.
Tri ali štiri hierarhične ravni.

X

Naslonitev na maloštevilna formalna organizacijska
sredstva, organigrami obstajajo, opisi delovnih mest
so omejeni na bistvene točke.

X

Podjetje kaže funkcionalno strukturo, med nadaljnjo
rastjo se uvede divizijska struktura.

X

Opiranje predvsem na formalne komunikacijske
strukture, načelo enotnosti vodenja.

X

Standardizacija izdelkov, ukinitev obrobnih
dejavnosti.
Rastoča stopnja specializacije zaposlenih, strojev,
proizvodnih mest.
Uvajanje štabov za storitve (tržne raziskave,
načrtovanje, pravo/davki), ki so jih do zdaj najemali
drugje.

X
X
X

Več povečanja lastnega kapitala v kratkih časovnih
presledkih.
SKUPNA OCENA

X
3

3
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Seznam kriterijev za ugotavljanje elementov zrelosti
ELEMENTI ZRELEGA
PODJETJA

Povsem
ustreza.
(++)

Podjetje pridobiva poslovne možnosti pretežno
v
fazi
zrelosti
(»žetev«,
»črpanje«,
»posnemanje«).

X

Deloma
V glavnem
ustreza,
ustreza.
deloma ne.
(+)
(+/–)

V glavnem Nikakor ne
ne ustreza.
ustreza.
(–)
(– –)

X

Zelo dober, stabilen tok denarja.
Šibka realna rast prometa in pritoka denarja,
postopoma se pojavlja stagnacija.
Staro in veliko podjetje v panožni primerjavi.
Vrhovno vodstvo nima skoraj nobenega stika
več z bazo.
V vrhu podjetja so finančni strokovnjaki,
pravniki, dolgoletni sodelavci.
Usmeritev k velikosti financ (ROI) in
učinkovitosti prekaša nekoličinske ciljne
velikosti, kot so kakovost, znanje, tehnološki
položaj itd.
Pisna komunikacija, ki izhaja iz formalnih
organizacijskih struktur, nadomesti ustno,
neformalno komunikacijo.
Ozračje nezaupanja, temu primerno močno
poudarjanje nadzornih nalog, poudarjanje
formalnih pristojnosti (»predalčkanje«).
Priročniki, navodila za delo itd. kot instrument
standardizacije in nadzora, znaki nestrpnosti do
odklonskega vedenja.
Izravnalno oblikovanje plač, majhna priznanja
inovatorjem za uspehe.

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

Matrična struktura.
Potraten, večstopenjski proces načrtovanja.

X
X

Številne (trajne) komisije.
X

Participativni slog vodenja.
Dolgotrajne, pretežno prikrite, bitke za oblast v
vodstvenem krogu.

X

Politiziranje poslovnih odločitev v ravnotežju
med notranjimi in zunanjimi interesnimi
skupinami.
Stopnja lastnega financiranja (LK/TK) je nekje
pri 1 : 1.
SKUPNA OCENA

X
X
8

4
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Seznam kriterijev za ugotavljanje elementov preobrata
Povsem
ustreza.
(++)

ELEMENTI PODJETJA
V PREOBRATU

Deloma
V glavnem
ustreza,
ustreza.
deloma ne.
(+)
(+/–)

Poslovne možnosti, ki jih je podjetje pridobilo,
so večinoma v fazi zatona.

X

Upad prometa.

X

Močno upadajoč,
denarja.

končno

negativen

tok

Kvečjemu le še obrobne inovacije izdelkov.

X
X

Prevelike
zmogljivosti,
cenovne
bitke,
konkurenca podjetje izpodriva s prodajnih
trgov, prisiljeno je v nenehno zniževanje cen.
Enostranska usmerjenost k stroškom.

X
X

Neopazno
popuščanje
glede
kakovosti
izdelkov, povečano število reklamacij, napake
se le površno odpravljajo.

X
X

Odhodi dobrih moči (»brain-drain«).
Izboljšanje dobička, toka denarja in prometa se
vedno znova najavlja za prihodnje leto oziroma
za dve leti vnaprej.
Izjemno kratkoročna usmerjenost h kratkim
rokom (eno ali dve leti) ciljev in dejavnosti
podjetja; zgolj taktično odzivanje na akcije
konkurence.
Prizadevanja za regulacijo, klic po državni
zaščiti (s protekcijo in subvencijami),
oblikovanje panožnih kartelov.
Ostarelost in dolgotrajna pripadnost podjetju in
panogi članov vrhovnega vodstva.
Bitka posameznih vodij za osebno preživetje,
medsebojno obtoževanje.
Nejasna navodila zaposlenim, vmešavanje
nadrejenega,
neprepoznavanje
prioritete,
zaskrbljeni zaposleni.
Močne oblastne skupine, vklenjene v svoje
nasprotujoče položaje v podjetju, v določenih
okoliščinah pa tudi med delničarji.

V glavnem Nikakor ne
ne ustreza.
ustreza.
(–)
(– –)

X

X

X
X
X
X

X

Velike količine razmnoženih papirjev.

X

Lastna osamitev podjetja od okolja.

X
X

Veliki projekt.
SKUPNA OCENA

8

1
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Priloga 2:

CURICULLUM VITAE

OSEBNI PODATKI
Ime in Priimek:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Državljanstvo:

Boštjan Zver
29.06.1983
Murska Sobota
Slovensko

IZOBRAZBA:
2007 – Izobraževalna ustanova:
EPF Maribor
Status:
Podiplomski bolonjski magistrski študij
Program:
Ekonomske in poslovne vede
Smer:
Strateški in projektni management
Naslov magistrskega dela: Obvladovanje krize podjetja na ravni
strateškega managementa
Povprečna ocena podiplomskega študija: 9,0
2003 – 2007

Izobraževalna ustanova:
Pridobljen naziv:
Status:
Program:
Smer:
Diplomska naloga:
Ocena diplomskega dela:

EPF Maribor
Diplomiran ekonomist
Dodiplomski študij
Poslovna ekonomija
Management
Obvladovanje krize v poslovanju podjetja
10

1998 – 2002

Izobraževalna ustanova:
Pridobljen naziv:

Srednja kmetijska šola Rakičan
Kmetijski tehnik

1990 – 1998

Izobraževalna ustanova:

OŠ Beltinci

DELOVNE IZKUŠNJE
2003 – 2004

Tovarna Močnih Krmil Črnci d.d.
Produktno-razvojna, prodajna, nabavna ter administrativna dela

2007

Občina Beltinci
Administrativna dela

111

