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POVZETEK
Magistrsko delo obsega raziskovanje managementa v pogojih globalizacije. Njegova vloga v
podjetju se je skozi čas izjemno spremenila. Izzivi, s katerimi se soočajo managerji, so
korenitejši za podjetja in z ustrezno implementacijo sprememb, ki jih povzroča globalizacija,
lahko podjetje dosega izjemne rezultate.
Preučili smo proces globalizacije, njene vzroke in povezavo z managementom. V globalizaciji
smo našli vzrok, da je danes vsak posameznik vključen v tok informacij, denarja in izdelkov.
Podali smo predloge za izboljšanje delovanje managementa in prav tako smo preučili delovanje
managementa sprememb, ki ga tudi vidimo kot morebitno rešitev. Osredotočili smo se na
raziskovanje zunanjih vplivov na sodobne pogoje poslovanja podjetij. V ta namen smo se
osredotočili na pomen globalizacije in managementa za podjetja v Sloveniji kot izhodišče za
delovanje sodobnega managementa in le-te ugotovitve skušali na konkretnem primeru tudi
analizirati.
S pomočjo globinskega intervjuja z generalnim direktorjem in managerjem podjetja Reflex
Gornja Radgona in analize napisanega in preučevanega smo podali ugotovitve, ki bi lahko
izboljšale delovanje managementa v podjetju in tudi v ostalih organizacijah, kjer je bilo širjenje
podjetja na tuje trge neizogibno. Delujejo v panogi, ki jo je kriza najbolj prizadela, ampak jih
to ni ustavilo. Pravijo, da so se ji prilagodili in poiskali nove možnosti za ustvarjanje prihodkov.
Zato je njihovo vodstvo usmerjeno v aktivno vodenje in management v nenehno prilagajanje in
spreminjanje.
Na podlagi obravnavanih podatkov smo prišli do sklepa, da globalizacija prinaša ugodne učinke
podjetjem. Od managementa in vodstva pa zahteva nenehno sledenje in aktivno vodenje. Pestijo
jih predvsem težave, ki so vezane na gospodarsko aktivnost. Izpostavili bi samo administrativne
ovire in pa nespodbuden davčni sistem, ki obenem onemogoča sistem nagrajevanj in sodelovanj
zaposlenih pri dobičku. Slovensko gospodarstvo pa je predvsem usmerjeno v trge EU, zato
menimo, da tudi ta predpostavka ovira hitrejšo rast podjetij. Management mora dvigniti dodano
vrednost zaposlenih, kljub nespodbudnemu poslovnemu okolju, ter se aktivno vključiti v
mednarodno poslovanje.

Ključne besede:
management, globalizacija, management sprememb, ekonomski odnosi, izzivi managementa.

ABSTRACT
How to improve the functioning of management in conditions of globalization
The main thesis of master thesis comprises research management in conditions of globalization.
His role in the company is extremely changed over time. The challenges faced by managers are
more drastic for the company and with proper implementation of the changes caused by
globalization, the company achieves exceptional results. We have studied the process of
globalization, its causes and its connection with management. In the globalization, we found
the cause, why is almost all population involved in the flow of information, money and
products. We have given suggestions for improving the functioning of the management and we
also examine the functioning of management changes, which is also seen as a possible solution.
Our focuse was on the exploration of external influences on the contemporary conditions of
business enterprises and the management of companies in Slovenia as a starting point for the
operation of modern management.
Through in-depth interview with the general director and the manager of Reflex Gornja
Radgona and analysis which have we studied, we made findings that could improve the
functioning of the management of the company. They are doing business in sector, where the
global crisis made the most influince, but that did not stop them. They say that it adjust and find
new opportunities to generate revenue. Therefore, their leadership focused on active leadership
and management which is constantly adapting and changing.
Based on the present data, we made the conclusion that globalization brings positive effects on
companies. For businesses, big problems are in discouraging entrepreneurial environment.
Slovenian economy is mainly focused on the EU markets, which is why we believe that this
assumption is also impede faster growth. Management must raise value-added employees,
despite not conducive business environment, and starting actively involving in international
business.
Key words:
management, globalization, change management, economic relations, management challenges.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Izzivi, s katerimi se soočajo organizacije, ki konkurirajo na globalnem področju, so številni, kot
primer lahko mednje štejemo: sprejemanje sprememb, konkuriranje preko internetnega
poslovanja, ravnanje z znanjem in informacijami ter ohranjanje visokih etičnih standardov in
družbene odgovornosti. V današnjih ekonomskih pogojih morajo podjetja usklajevati svoje
interese s tujino, se vključevati v proces globalizacije, sodelovati z državami v tranziciji in biti
odprta za nove priložnosti. Danes organizacije združujejo znanje, ljudi, surovine in druge vire,
kar omogoča doseganje rezultatov, ki jih posamezniki ne bi bili zmožni doseči. Ključni cilj tega
dela je poiskati konkretne rešitve, jih predstaviti in opredeliti izhodišča za njihovo možno
uvedbo v podjetje.
Podjetja ne morejo uspešno poslovati, če ne poznajo in ne razumejo okolja, v katerem poslujejo.
Obvladovanje okolja podjetja in podjetja samega je predpogoj za načrtovanje, organiziranje,
usmerjanje in nadzorovanje, s katerimi management zagotavlja učinkovito delovanje podjetja
za uspešno doseganje ciljev. V magistrski nalogi smo preučili značilnosti sodobnega
managementa in kot možno rešitev za izboljšanje delovanja managementa v globalnem okolju
predstavili management sprememb. Ta omogoča obvladovanja oziroma ustrezna reagiranja na
hitro spreminjanje globalnega okolja, v katerem delujejo sodobna podjetja.
Za današnji dinamičen trend razvoja delovanja podjetij je pomembno, da le-ta zaznavajo
spremembe v okolju in so pripravljena na nove izzive tudi hitro reagirati. Živimo v dinamičnem
okolju, kjer se globalizaciji ni moč izogniti. Podjetja so zato prisiljena poiskati načine, kako
preživeti v boju s konkurenco in izkoristiti možnosti, ki jih globalizacija prinaša. V delu smo
tudi predstavili, kaj prinaša ta proces podjetjem in poiskali možnosti, da bi lahko podjetja in
organizacije povečale svojo konkurenčnost v pogojih globalizacije.
Globalizacija je postala sinonim liberalizacije, večje odprtosti gospodarstva in dostopnosti do
vseh svetovnih trgov, ki se vse bolj združujejo v globalni trg (Rosi et al, 2009, 52). Vzporedno
se tudi nenehno spreminjajo potrebe trga in potrošnikov. Doc. dr. Rosi in ostali menijo, da se
bistvo poslovnih sistemov oziroma obvladovanje celostnega odzivanja na spremembe skriva v
obvladovanju potreb trga in potrošnikov. Praksa namreč dokazuje, da se vedno znova srečujemo
z vse bolj obsežnimi in zapletenimi problemskimi situacijami, ki jih z našimi znanimi metodami
in modeli ni mogoče obvladovati.
Menimo, da se uspešno podjetje razlikuje od neuspešnega predvsem v tem, da je ustrezno
pripravljeno na spremembe in je le-te spremembe tudi v hitrem času pripravljeno uveljaviti. V
tem delu vam bomo kot primer predstavili podjetje Reflex, d. o. o., ki uspešno deluje v sodobnih
pogojih poslovanja. Družinsko podjetje se je skozi leta razvilo v največjega ponudnika
raznovrstnega izolacijskega, kaljenega in lepljenega stekla v Sloveniji. Kasneje je k svojemu
asortimanu ponujenih storitev in izdelkov dodalo še področje izdelkov iz aluminija. S pomočjo
podjetja smo poiskali izzive, s katerimi se le-ta sooča v poslovanju, in predstavili management
v podjetju, okolje podjetja ter ob zaključku dela podali predloge za izboljšanje delovanja
managementa.
Za razumevanje sprememb je del naloge namenjen tudi teoretičnim pristopom in
poglobljenemu preučevanju managementa sprememb, izhajajoč iz tega pa so opredeljene tudi
1

smernice, na katerih temelji predstavitev praktičnega primera. V delu smo skušali management
sprememb prikazati kot rešitev obravnavane problematike.

1.2 Namen, cilji in raziskovalne hipoteze magistrskega dela
Namen
Management se za spremembe v podjetjih odloča le analitično, v veliki meri pa intuitivno in pri
tem tudi prevzema pomembna tveganja. Naloga obravnava odločanje za spremembe, odzivnost
na pravočasne in nepravočasne spremembe, kar pa se navezuje na preučevanje odzivanja na
vplive, ki so za podjetje ugodni ali neugodni.
Namen magistrskega dela je preučitev, kaj potrebuje management v sodobnih pogojih
poslovanja v Sloveniji. Na organizacijo vplivajo različne politične in ekonomske sile.
Okoliščine, ki pogosto privedejo do destabilizacije ali kriznega stanja, so lahko objektivne ali
spodbujene, npr. s posledicami globalizacije, recesije, hitre gospodarske tranzicije.
Namen magistrske naloge je opredeliti področje globalizacije, značilnosti delovanja sodobnega
managementa, predstaviti management v podjetju Reflex, d. o. o., in poiskati rešitev za boljše
delovanje podjetja v pogojih globalizacije. Podjetja, vključena v globalizacijske tokove, se pri
delovanju srečujejo s posebnimi težavami. V ta namen smo v delu prikazali različne povezave
med naštetimi dejavniki in jih nato združili v empiričnem delu naloge.
Namen naloge je bil tudi predstaviti sklop instrumentov, s katerimi bi podjetju Reflex, d. o. o.,
lahko pomagali k boljšemu delovanju oziroma poslovanju pri obvladovanju upravljanja
sprememb. Spremembe na trgu so danes prisotne bolj kot kadarkoli prej. Globalizacija,
konkurenčnost izdelkov in storitev, spremembe cen surovin in energentov, demografske
spremembe, hiter razvoj znanosti in tehnologij so le del številnih sprememb, s katerimi se
organizacije soočajo. Spremembe so prisotne povsod in potrebno je uspešno upravljanje z njimi.
Prepoznavanje le-teh izhaja iz analiziranja priložnosti in nevarnosti v notranjem in zunanjem
okolju organizacije. Odločanje o spremembah temelji na vseobsežnem in celovitem
upoštevanju in presojanju pomembnih dejavnikov.
Cilji
Cilj dela je raziskati zunanje vplive na sodobne pogoje poslovanja podjetij ter te raziskave
preučiti na konkretnem podjetju. V ta namen smo se osredotočili na pomen globalizacije in
managementa za podjetja v Sloveniji kot izhodišče za delovanje sodobnega managementa in
le-te ugotovitve skušali na konkretnem primeru tudi analizirati.
Pri uvajanju sprememb je ključna izbira pravega trenutka; prezgodnje ali prepozno
spreminjanje zmanjšuje uspešnost podjetja. V nalogi smo skušali poiskati tudi primeren čas za
uvajanje sprememb oziroma naših predlogov za izboljšave.
Za izvedbo glavnih ciljev raziskave bomo preučili tudi niz naslednjih delnih ciljev:
-

Cilj naloge je zbrati glavne niti delovanja managementa v pogojih globalizacije in
postaviti most med teoretičnimi in praktičnimi vprašanji. To delo pa neizogibno
vključuje obilo selektivnosti, zato bomo poskušali predstaviti tudi svoje predpostavke.
2

-

Cilj naloge je opredeliti značilnosti uspešnega vodenja podjetja Reflex, d. o. o., ter
raziskati nove smernice, ki bi pripomogle k izhodu iz krize.

-

Cilj naloge je raziskati vpliv globalizacije na novo paradigmo managementa v
ekonomskih okvirih. Globalizacija doprinaša k temu, da je danes vsak posameznik
vključen v tok informacij, denarja in izdelkov.

-

Cilj naloge je raziskati, kateri elementi vplivajo na uspešnost managementa.

-

Cilj naloge je predstaviti okolje, v katerem se današnja podjetja nahajajo. Menimo, da
je v tovrstnem stanju edina stalnica le stalnost predvidljivih sprememb.

-

Cilj naloge je podati tudi predloge za izboljšave delovanja podjetja, ki se bodo nanašali
na spodbujanje inoviranja v podjetju ter na usklajevanje in povezovanje z udeleženci
podjetja ter izboljšanje komunikacije z zaposlenimi. Verjamemo, da so dejstva in
številke le pol zgodbe, ostalo polovico predstavljajo ljudje, ki so vključeni v procese
uvajanja sprememb.

Raziskovalne hipoteze magistrskega dela
Hipoteze, ki jih bomo skušali preveriti v magistrskem delu, so naslednje:
-

H1: Globalizacija na poslovanje podjetij vpliva pozitivno.
H2: Management sprememb vpliva pozitivno na konkurenčno prednost podjetja v
sodobnih pogojih poslovanja.
H3: Položaj podjetja na lokalnem trgu določa zmožnost njegovega delovanja na
globalnem trgu.
H4: Razvoj globalizacije od podjetij zahteva nenehno prilagajanje spremembam v
okolju.
H5: Inoviranje v podjetju je pozitivno povezano z ustvarjanjem dobička podjetja.

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
Predpostavke
Osnovna trditev izhaja iz predpostavke, da so spremembe na trgu nenehno prisotne ter da lahko
management s pomočjo globalizacije v podjetju z lažjim dostopom do kapitala poveča obseg
delovanja podjetja, z vedno bolj razvito tehnologijo lahko izboljša svoje inovacije in med svoje
aktivnosti vključi tudi globalno integracijo. Stalno spreminjanje poslovnega okolja zahteva tudi
strateško razmišljanje, kar je podvrženo dejstvu, da načrtovanje poslovanja predvideva več poti
in ima več ciljev, ki se tudi hitreje spreminjajo.
Predpostavke, ki jih bomo v magistrskem delu zasledovali, so:
•
•
•

globalizacija je proces, ki lahko organizacijam in državam prinese razvoj in blagostanje,
globalizacija je proces, ki prinaša gospodarski razvoj in splošni človeški napredek,
prehajanje gospodarskega sistema držav v tranziciji v tržno gospodarstvo pomeni
globalne spremembe,
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•
•
•
•
•
•

managerji v organizacijah, ki so pod vplivom globalizacijskih in tranzicijskih procesov,
iščejo vedno nove poti za dosego tržnih prednosti,
management sprememb bo obravnavan kot izhodišče za obravnavo procesa izvajanja
sprememb v organizaciji,
iz celote vseh poznanih modelov za management sprememb bomo preučili samo izbrane
modele managementa sprememb,
cilji sprememb morajo biti usklajeni s cilji organizacije, biti morajo merljivi in
uravnoteženi,
management sprememb bo obravnavan kot izhodišče za obravnavo procesa izvajanja
sprememb v organizaciji,
sprememb v organizaciji ne izvaja nihče drug kot ljudje, ki delajo v njej, zato
predpostavljamo, da so zaposleni v podjetju Reflex, d. o. o., pripravljeni na spremembe.
V snovanje in usvajanje sprememb je potrebno pritegniti dovolj širok krog ter
sodelavcem dati zadostna pooblastila, saj menimo oziroma predvidevamo, da izvajanje
sprememb uspeva le managerjem, ki zmorejo uspešno voditi sodelavce.

Omejitve
Pri izdelavi naloge se bomo soočili z vsebinskimi, s časovnimi in z metodološkimi omejitvami:
•
•

•

v tuji in domači literaturi je pogosto obravnavano spreminjanje, mnogo manj pa je
literature o managementu sprememb;
omejitve se nanašajo predvsem na številčnost in raznovrstnost literature in podatkov,
poskušali se bomo omejiti le na predstavljene sklope in v teh okvirih analizirati podjetje
Reflex, d. o. o.;
omejitve raziskave se nanašajo tudi na poznavanje izvajanja sprememb v poslovanju,
kjer se bomo osredotočili na preučevana področja managementa in globalizacije ter
poskušali kot rešitev prikazati različne managerske pristope za pripravo, sprejetje in
uvedbo spremembe.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Načrt poteka raziskave
Proces raziskave vključuje naslednje faze:
• preučevanje literature,
• oblikovanje teoretičnega modela za rešitev obravnavanega problema,
• izdelava instrumenta za zbiranje podatkov – načrt intervjuja,
• zbiranje podatkov in obdelava podatkov,
• obravnava rezultatov,
• oblikovanje predlogov za izboljšave.
Teoretični del
V teoretičnem delu želimo opredeliti vlogo managementa v sodobnem okolju poslovanja in
kako nanj vpliva globalizacija. Pri raziskovanju smo se osredotočili na deskriptivni pristop, v
okviru tega pa na metodo deskripcije, s katero bomo opisovali dejstva, pojave in procese v
managementu. Uporabili smo tudi metodo komparacije, saj smo povzemali opazovanja, stališča
4

in sklepe drugih avtorjev. Opisno metodo smo skušali v teoretičnem delu dopolnjevati z analizo
in s prikazom sekundarnih podatkov. Podatke smo zbrali na osnovi domače in tuje literature ter
aktualnih člankov, ki se ukvarjajo z obravnavo te teme.
Aplikativni del
Za empirični del naloge bomo uporabili metodo študije primera, uporabnost in smiselnost te
metode potrjujejo številni avtorji. Metoda študije primera nudi raziskovalcu celovit pogled in
pomembne rešitve v preučevanem obdobju, saj lahko približa preučevanje kompleksnosti in
širokosti obravnavanega primera. S pomočjo te metode smo poiskali povezave med
managementom in drugimi izzivi ter teoretična spoznanja aplicirali na primer podjetja Reflex,
d. o. o. V tem delu smo uporabili predvsem kvalitativni tip podatkov in informacij ter v manjši
meri kvantitativni tip podatkov in informacij, ki smo jih pridobili v obravnavanem podjetju.
Osredotočili se bomo na kvalitativni način iskanja odgovorov, torej na kvalitativno raziskavo,
ki se uporablja v primeru želje po opisu in razumevanju obravnavanega problema – fenomena.
Izbrana metoda zbiranja podatkov pa je bila osredotočena na primarne vire, torej na poglobljeni
intervju, ter na zbiranje iz sekundarnih virov, kot so predhodne raziskave, interni podatki
podjetja, razne publikacije in osebne študije.
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2 POGOJI DELOVANJA PODJETIJ V SODOBNEM
OKOLJU
Podjetja so morala sprejeti dane pogoje poslovanja, da so lahko v času krize preteklih let
stabilizirala svoja poslovanja. Podjetja, ki so se uspela prilagoditi, sedaj znajo tudi dobro
načrtovati svoje aktivnosti. V sodobnem okolju morajo podjetja biti bolj odzivna in se hitreje
prilagajati na spremembe v obsegu poslovanja. Mejniki v preteklem letu so bili številni,
izstopajo pa naslednji: stabilizacija poslovanja, spremembe zakonov, neskladja med
povpraševanjem in ponudbo, zaposleni so previdni pri menjavi zaposlitve, povečalo se je
zanimanje za zaposlitve v tujini in pa velike težave pri zaposlovanju mladih.
Za številne gospodarske sektorje v svetu je značilno, da delujejo globalno, kar podjetjem
omogoča izkoriščanje konkurenčne prednosti na globalni ravni. Globalna usmeritev zahteva od
podjetja izpolnitev sledečih zahtev: korenito preusmeritev v organiziranosti podjetja, njegovih
poslovnih funkcij in poslovne filozofije vodstva na vseh ravneh vodenja in upravljanja,
koordinacijo različnih aktivnosti podjetja v svetu z vidika koncepta globalne konkurenčnosti,
sposobnost prilagajanja zahtevam in posebnostim v posameznih državah (Jurše, 1997, str. 27).
Globalna usmeritev pa seveda ne pomeni, da bo podjetje delovalo v vseh državah sveta.
Pogoji delovanja za podjetja so odvisni tudi od ustvarjenega ugodnega poslovnega okolja. Če
se osredotočimo na evropski trg, lahko vidimo, da se Evropa spreminja v prostor, v katerega je
koristno vlagati in tudi delati. Mala in srednje velika podjetja predstavljajo 99 odstotkov
evropskih podjetij. Za izboljšanje poslovanja v sodobnem okolju so bila sprejeta številna
pravila, prakse, akti in strategije, kot na primer Evropska strategija 2011–2014 (odprta metoda
usklajevanja, poenostavljeno poslovno okolje, zmanjšanje administrativnih stroškov,
premagovanje posledic poslovnega neuspeha, upravne obremenitve, družbena odgovornost
podjetij). V Sloveniji so se, podobno kot v drugih evropskih državah, skozi finančno in
gospodarsko krizo pokazale številne šibke točke v obstoječih sistemih. Občutili smo luknje v
sistemih, vse nastalo pa nas je pripeljalo do želje po korenitih spremembah.
Sodobno okolje podjetja predstavlja medsebojno povezavo podjetja, državne strukture in širše
družbe. Podjetja imajo s svojo ekonomsko močjo posledično tudi vpliv na okolje, zato ne
smemo pozabiti na družbeno odgovornost podjetja. Vse te povezave vplivajo na ravnanje
managementa v podjetju, na njegove poslovne odločitve in prav tako tudi na družbeno korist
podjetja. Po mnenju mnogih je sodobno okolje podjetja sestavljeno iz številnih vidikov, torej iz
tehnološkega, ekonomskega, socialnega in političnega. Ne smemo pa pozabiti na znanje
zaposlenih, saj je razvoj znanja posameznikov pomemben dejavnik sodobne konkurenčnosti.
V nadaljevanju se bomo predvsem osredotočili na delovanje podjetij v pogojih, ki jih prinaša
globalizacija. V globalizaciji smo našli vzrok, da je danes vsak posameznik vključen v tok
informacij, denarja in izdelkov. V njenem procesu moramo podjetje obravnavati kot tesno
povezavo med trgom in hitro spreminjajočim se okoljem, saj z njo označujemo proces trgov in
pa povezana prepletanja gospodinjstev.
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2.1 Proces globalizacije
Globalizacijo lahko danes razumemo kot obliko internacionalizacije, liberalizacije,
univerzalizacije, zahodnjaštva in deteritorizacije1 (Zimic, Prajnih, 2003, str. 44-48). Z
zgodovinskega vidika ne gre za nov fenomen. Samo v zadnjih sto letih smo doživeli tri globalne
valove; prvega v začetku XX. stoletja smo imenovali internacionalizacija, drugega v šestdesetih
letih multinacionalizacija in v zadnjem desetletju in pol globalizacija. Med vsemi značilnostmi
je v resnici edina prava novost vzpon lokalnih faktorjev, svojevrsten proces izključenosti in
individualizacije, ki je notranja lastnost globalizacijskih procesov.
Številni avtorji menijo, da ima globalizacija več avtonomnih logik, tako so najpogosteje
omenjene ekonomska, kulturna in politična globalizacija. Država je dandanes še vedno
vključena v večji del globalnih menjav in njenih tokov. Kulturna globalizacija zajema in sproža
gibanje objektov, ljudi in znakov preko pokrajin in celin. V tej nalogi bolj predstavljena pa je
seveda ekonomska globalizacija, ki se nanaša na povezanost in odvisnost med državami po
vsem svetu, na transakcije blaga in storitev, mednarodne kapitalske tokove in vedno bolj
razširjene tehnologije.
Robbins opisuje globalizacijo (2002, str. 4) na edinstven način. Pred petindvajsetimi ali
tridesetimi leti so nacionalne meje predstavljale izolacijo domačih podjetij od zunanjega
pritiska konkurence, danes pa so določene le kot organizacijsko operativne ločnice. Podjetja in
organizacije so pričela svojo proizvodnjo organizirati izven dežel matičnih podjetij. Vendar pa
globalizacija ne pomeni samo poslovanja izven nacionalnih meja, ampak tudi širitev
konkurence in povečanje števila ponudnikov. Težnja po širitvi trga in napor za zmanjševanje
stroškov sta dve sili, ki vodita globalizacijo. Z oblikovanjem več državnih trgovinskih blokov
so se tudi zmanjšale politične ovire (NAFTA, Evropska unija …).
Profesor Svetličič je pričel pisanje z vprašanjem: »Kaj je sploh globalizacija?«. Njegova
definicija je v ekonomskem smislu tisti silen geografski razmah dejavnosti, ki se razprostira po
vseh važnejših tržiščih sveta in obsega vse več oblik in vsebin mednarodnega poslovanja, ki so
medsebojno funkcionalno povezane in soodvisne. Meni, da gre pri globalizaciji za funkcionalno
integracijo gospodarsko razpršene ekonomske aktivnosti (Svetličič, 1998, str. 1.016). Pravi
tudi, da globalizacija ni nekaj novega, nekaj, kar bi kar naenkrat padlo z neba, pač pa ima svoje
korenine v preteklosti. In če želimo analizirati, kakšne možnosti in priložnosti nudi
globalizacija, je potrebno preučiti predvsem naslednje vidike (Svetličič 1998, str. 1.018):
•
•

•

Ali globalizacija ogroža majhne države ali pa jim daje nove možnosti?
Kakšno je razmerje med stroški ter koristmi globalizacije oziroma kako srednje veliko
podjetje izkoristi prednosti, ki jih nudi globalna ekonomija in seveda kakšne so grožnje,
ki bi lahko iz tega tudi izhajale?
In ne nazadnje, kako se naj takšna podjetja povezujejo v globaliziranem svetu, kakšno
naj bo razmerje med trgovinskimi povezavami?

Za proces globalizacije je značilno povečanje neposrednih tujih investicij in mednarodne
menjave, saj omogoča poleg razmaha poslovanja in povečanja kapitalskih tokov tudi prenos
znanja in tehnologije ter prerazporejanje svetovne proizvodnje. Z globalizacijo razumemo
vključevanje gospodarstev v mednarodno menjavo in mednarodno delitev dela. Torej

1

Pojem deteritorizacija pomeni, da družbenega prostora ne obvladujejo več teritorialne razdalje in meje.
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predstavlja proces mednarodne integracije, ki traja že stoletja in se v različnih časovnih
obdobjih odvija z različno intenzivnostjo (Kenda V., Bobek V., 2003, str. 277).
Ne zasledimo pa še vedno enotnega mnenja o konceptu globalizacije in njenih posledicah.
Različni pogledi na ta vprašanja so sprožili skupino mnenj (Held et al, 1999, str. 2-9):
•
•
•

hiperglobalisti: globalizacija po njihovem mnenju označuje novo dobo, kjer bo globalna
ekonomija izpodrinila vlogo nacionalne države;
skeptiki: globalizacija bi naj bila le mit, ki prikriva današnjo stvarnost;
transformacionisti: menijo, da je sedanji vzorec globalizacije le še eno obdobje v
človeški zgodovini.

Lahko tudi rečemo da je globalizacija posledica delovanja zakona trga, ampak da le-ta poteka
na globalni ravni. Avtorja Kenda in Bobek navajata, da lahko globalizacijo opredelimo tudi kot
zgodovinski proces pospešene integracije svetovnega gospodarstva, ki vključuje v ožjem smislu
trgovinske in finančne tokove, v širšem pa tudi gibanje ljudi in znanja.
Za ekonomsko integracijo ugotavljamo v zadnjih letih izjemen porast prekomerne aktivnosti,
ki vključuje mednarodno trgovino, direktne tuje investicije in mednarodni pretok kapitala, in
sicer:
• porast mednarodne trgovine se kaže kot povečanje deleža uvoženih dobrin glede na
domačo porabo in povečanje deleža izvoženih dobrin v odnosu do domače proizvodnje,
• direktne tuje investicije pomenijo ustanavljanje podjetij v tujini s strani matičnih družb,
• s pretokom kapitala razumemo mednarodne portfeljske naložbe in mednarodno
varčevanje (Kenda V., Bobek V., 2003, str. 278).
Povezano celoto predstavlja globalizacija. Razvoj gospodarstva posameznih držav je vse bolj
povezan z uspehom globalizacije. Tukaj ima pomembno vlogo tudi država. Podjetja poslujejo
preko meja, da si lahko povečajo ali ustvarjajo svoj dobiček. Gospodarsko sodelovanje
svetovnih podjetij iz različnih gospodarstev sestavlja poslovno vez, to pa je lahko izvoz, uvoz
ali nabava. Zato lahko tudi govorimo, da podjetja delujejo na mednarodni ravni oziroma na
globalnem trgu in so soudeležena v mednarodnem globalnem poslovanju. Kumar navaja, da
lahko opazimo številne spremembe, ki so zelo pomembne za razvoj globalnega mednarodnega
poslovanja (Kumar, 1999, str. 2-3):
•
•
•
•
•

privatizacija in denacionalizacija različnih gospodarskih dejavnosti,
multilateralna dogovarjanja2, ki krepijo liberalizacijo mednarodne menjave izdelkov in
storitev (npr. WTO),
integriranje držav poteka vse bolj intenzivno zunaj Evrope,
globalno vse bolj poudarjene potrebe po skrbi za varovanje okolja v povezavi z
razvojem globalnega poslovanja,
hiter razvoj informacijske družbe z uveljavljanjem gradnje informacijske strukture in
uporabo sodobnih telekomunikacij s krepitvijo uporabe medmrežja.

Svetličič pa navaja, da imajo vse države, ki vstopajo v mednarodno menjavo, koristi. To pa ne
pomeni, da imajo vsi posamezniki ali podjetja enake koristi, nekateri seveda zgubljajo. Ampak
globalno gledano je skupna (nacionalna) korist tista, ki odtehta izgube posameznih podjetij.
2

Multilateralizem je definiran kot praksa koordiniranja nacionalnih politik v skupinah treh ali več držav (Robert
Keohane, 1990).
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Pravična ali ne, globalizacija dviga dohodke (Svetličič, 1998, str. 1.017). V globalizaciji pa
nekateri avtorji vidijo tudi veliko negativizma. Svetličič navaja, da je za mnoge globalizacija
postala zunanji okvir delovanja, ki se mu je treba prilagajati, vendar pa nanj ne moremo vsi
aktivno vplivati. Gre za neustavljiv proces, ki se mu kaže ustvarjalno prilagoditi in znotraj njega
najti optimalne razvojne modele in strategije, ki bodo segale po instrumentih sočasnega
izkoriščanja prednosti in zaščite pred negativnimi implikacijami globalizacije (Svetličič, 1993,
str. 29). Govori tudi o tem, da globalizacija ni naraven proces, ki bi brezpogojno prispeval k
razvoju, ampak je voden proces mednarodnega ekonomskega sodelovanja.

2.2 Vzroki globalizacije
Zagovorniki globalizacije menijo, da omogoča le-ta poslovanje podjetij po načelih ekonomije
obsega, usmeritev kapitala v dežele z najvišjimi obeti, najemanje finančnih virov po najboljših
pogojih, s tem pa posledično prihaja do dviga življenjskega standarda in dviga produktivnosti.
Po mnenju Kende (2003, str. 278) je troje poglavitnih dejavnikov vplivalo na povečan pretok
ljudi, blaga in denarja in s tem na pospešeno mednarodno integracijo: tehnološki napredek,
splošno znižanje preprek v mednarodni trgovini in nova organizacija mednarodnih transakcij.
Vpliv tehnološkega napredka je dvosmeren, na eni strani je globalizacija sama pospeševala
tehnološki napredek, na drugi pa je tehnološki napredek pospešil dinamiko mednarodnih
transakcij. Splošno znižanje preprek v mednarodni trgovini je posledica dolgoletnih prizadevanj
nadnacionalnih institucij za liberalizacijo svetovne trgovine. Gre za pogajanja najprej v okviru
GAT in od leta 1995 v okviru WTO ter se nanašajo na pretok blaga, storitev, znanja in investicij.
Organizacijsko zlasti multinacionalne družbe izpolnjujejo svoje mednarodne nabavno-prodajne
transakcije s tako imenovanimi »just in time« dobavami, ki pomenijo vse bolj neposredno
povezavo od proizvodnje preko transporta do potrošnje.
Globalizacijski trgi so pogojeni z zahtevami končnih kupcev, ki zahtevajo nižje cene,
standardizirane izdelke visokega cenovnega razreda, izjemno razvite izdelke in globalno
sodelovanje (Ferfolja, 2013, str. 20). Evolucija globalnega sodelovanja vključuje predvsem tri
ravni strategij. Prva raven so uvozno-izvozne aktivnosti, ki imajo najmanjši vpliv na
usmerjenost ravnateljstva ali na trenutni proizvodni program. Druga raven lahko vključuje
mednarodne licence in prenos tehnologij ter zahteva manjše spremembe v operacijah. Tretja
raven je povezana z neposrednimi naložbami v čezmorske dežele, vključno s proizvodnjo in
tovarnami. Ta raven zahteva večje kapitalsko vlaganje in razvoj globalnega ravnateljskega
znanja.
Globalizacija je prispevala k zmanjšanju stopnje dobička in izboljšala učinkovitost alokacije
virov. Podjetja se lahko vse manj zanašajo, da bodo pridobila kupce iz svojega lokalnega okolja
zgolj zaradi svoje prostorske bližine. Namesto tega morajo tekmovati na osnovi kakovosti
izdelkov in storitev. Globalni trg je skupaj z globalnim okoljem povzročil nastanek nove
ekonomije poslovanja, ključne lastnosti pa so predstavljene v tabeli 1.
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Tabela 1: Primerjava stare in nove ekonomije
STARA EKONOMIJA
-

NOVA EKONOMIJA

konkurenca, omejena z nacionalnimi
mejami
krepitev toge hierarhične tehnologije in
omejen dostop do informacij

-

državne meje izgubljajo na pomenu

-

zaposlitvene možnosti za industrijske
delavce
relativno homogena populacija

-

razvijajo se tehnološke spremembe v
smeri informacij, ki postajajo vedno bolj
dostopne
zaposlitvene možnosti za delavce z
znanjem
populacija se označuje glede na kulturno
različnost
kupci potrebujejo aktiven posel

kupci dobijo, kar jim
proizvajalci
širitev poslov v lasti države

določajo

-

državni posli prehajajo v zasebno
lastnino

Vir: Robbins, 2000, str. 4

Vse preučeno nam zastavlja vprašanje, zakaj se podjetja globalizirajo oziroma začnejo delovati
globalno? Zahteve končnih kupcev so se spremenile, potrošniki zahtevajo vse nižje cene,
standardizirane izdelke visokega cenovnega razreda in globalno sodelovanje. Delovanje na
takšnih trgih zahteva dobro strategijo, s pomočjo katere se podjetje lahko približa trgom po
celem svetu, s standardnim izdelkom. Ob začetku globalizacije naj bi podjetja upoštevala štiri
faze (Pearce, Robinson, 2000, str. 140):
•
•
•
•

analizo globalnega položaja,
povezavo z akademskimi in raziskovalnimi združbami,
povečanje globalnega kroga vidljivosti podjetja,
začeti delo na skupnih razvojnih projektih.

Za podjetja, ki delujejo v tako širokem okvirju, je pomembno, da so prilagodljiva na vseh
področjih svojega delovanja, da spodbujajo inovativnost, željo po razvoju ter da uporabljajo
znanja sodobne informacijske tehnologije.

2.3 Gospodarska tranzicija v procesu globalizacije
Tranzicija ima številne definicije. Šušteršič tranzicijo opisuje z vsebinskega vidika, Hoen
definira le-to kot prehod iz centralno-planskega v tržno gospodarstvo (Hoen, 1998, str. 1).
Definicije se med seboj ne izključujejo, ampak vse predstavljajo nek drug vidik
transformacijskega procesa. Po vseh teh negotovostih pa se lahko vprašamo, če je tranzicija
sploh potrebna? Lavigne najde odgovor v trditvi da so bila socialistična gospodarstva v
primerjavi s kapitalističnimi državami sorazmerno neučinkovita (1999, str. 91), produktivnost
dela in kapitala je bila nizka, velik del BDP-ja je bil namenjen za obrambo, življenjski standard
in potrošnja sta bila drugorazredna, rast je v osemdesetih letih upadala. S procesom tranzicije
pa se je pričelo novo poglavje, namen uvajanja je bil v prvi vrsti izboljšati življenjski standard
ljudi. Izreden vpliv na življenje v državah, kjer poteka tranzicija, imata politično-ekonomski
tendenci, ki sta skupni slovenski družbi. Prva pripada spremembam, ki jih usmerja
10

postsocialistična tranzicija, drugi del sprememb pa izhaja iz novih tendenc lastniškega in
partnerskega kapitalizma, navaja Kovač (2000, str. 509).
V nadaljevanju bomo opredeljevali definicijo tranzicije kot prehod iz socialističnega v
kapitalistični način gospodarjenja, ki temelji na treh sočasnih procesih: mikroekonomskem
prestrukturiranju, privatizaciji in makroekonomski stabilizaciji. V devetdesetih letih se je
Slovenija opredelila za tržno gospodarstvo, ki zahteva vključevanje na svetovni trg in zlasti v
evropske integracijske procese.
Povezava z managementom
Tranzicija je tudi na nek način odgovorna za krizo, negotovost, to pa so tudi stanja, v katerih se
znajdejo podjetja in njihovi zaposleni. Tukaj pa lahko nastopi management, ki lahko to stanje
spremeni v nekaj uspešnega. Oblikovanje skupnega svetovnega gospodarstva narekuje tudi
integriranje evropskega trga, kar pa terja od držav razvoj in prilagajanje tržnemu gospodarstvu.
Povezovanje Slovenije z Evropsko unijo je proces, ki vpliva na ekonomsko, socialno in
kulturno spremembo prostora.
Svobodno podjetništvo je zlasti po izgubi jugoslovanskega trga preživljalo zelo težke čase.
Etatizacija3 družbene lastnine je zavrla podjetniški potencial glavnine slovenskega aktivnega
gospodarstva (Stanič et al, 2001, str. 32). Tistim, ki so čez noč izgubili 80, 60 ali 40 odstotkov
trga, država ni pomagala. Njihovo usodo je preprosto prepustila bankam, ki pa so posojale denar
le za izjemno visoke obresti. Nižanje plač in diskriminacija izvoznikov sta delovno intenzivne
izvozne dejavnosti spravila v velike težave. Te čase so preživela le izjemno vztrajna in
podjetniško sposobna podjetja. Siloviti pritisk konkurence sili samo tržni del gospodarstva v
inovativnost, celovito kakovost in zniževanje cen.
Kovač meni, da danes vemo bolje kot pred desetimi leti, da je tranzicija proces, kjer je
pomembna kakovost institucionalnih sprememb in ne njihova kvantiteta. Razlog za prevlado
politike nad ekonomijo najde v postsocialističnem obdobju, kjer ni posebnih zagotovil za
stabilno demokratično ureditev s tržnim gospodarstvom. Dodaja, da je uspeh tranzicije
sorazmeren z ravnovesjem moči med vplivnimi skupinami, s spoštovanjem pravil in procedur,
z upoštevanjem vrednosti in kulture, moralne in etične drže in učinkovitim nadzorom z vidika
javnosti (2000, str. 518). Ob tem pa lahko še poudarimo, da je opaziti veliko nezaupanje v
ekonomske subjekte. Glavna posledica visoke stopnje zaupanja v ekonomiji je naraščajoča
pomembnost neformalnih vezi in prav managerji močno poudarjajo le-te. Neformalne vezi
lahko razvijejo zaupen odnos med svojimi partnerji, kar pa lahko pripelje do korupcije.

2.4 Vpliv globalizacije na slovenska podjetja
Globalizacija ne pomeni samo izvajanja poslov preko svojih državnih meja, ampak tudi rastočo
konkurenco za vse vrste podjetij. Kar pa za podjetja pomeni, da morajo biti pozorna tako na
domače kot tudi na tuje oziroma zunanje tekmece. Mnogi podjetniki menijo, da globalizacijo
poganjata dve globalni sili, in sicer težna po znižanju stroškov in pa iskanje novih rastočih
trgov.

3

podreditev absolutni državni oblasti
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Slovenija je majhna država, ki se lahko uspešno razvija le kot odprto, navzven usmerjeno
gospodarstvo. To ne pomeni le rastočega pomena mednarodne menjave blaga in storitev v BDP,
temveč vsestransko globalizacijo slovenskega gospodarstva in vključevanje v evropske
integracijske procese. Njegova naloga je predvsem v hitrejši gospodarski rasti in dohitevanju
razvitih evropskih držav. Ne glede na svoj evropski položaj pa ima Slovenija v ekonomskem
sodelovanju s tujino globalno usmeritev (Bobek, Gusel, 1998, str. 203).
Izredno pogost pojav med državami predstavlja ekonomsko povezovanje. Na svetu je najmanj
dvaintrideset regionalnih ekonomskih integracij, med njimi najuspešnejše oziroma največje so
naslednje: Evropska unija, Prosto trgovinsko področje Severne Amerike (angl. NAFTA),
Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini (angl. CEFTA), Evropska cona proste trgovine
(angl. EFTA).
Države OECD pojmujejo globalizacijo kot proces, ki povečuje odvisnost od trga in proizvodnje
različnih držav kot posledico dinamike trgovine z blagom in s storitvami, gibanjem kapitala in
prenosa tehnologij. Ta definicija izpostavlja, da je globalizacija pravzaprav kompleksen proces,
ki izpostavlja številne paradigme in učinke na različne segmente gospodarstev posameznih
držav in posledično tudi na kakovost življenja ljudi. Za uspeh na tržišču je potrebno izdelovati
izdelke, ki so boljši in po možnosti cenejši od konkurence, slednje pa je mogoče doseči ob
ustrezni tehnološki in kadrovski opremljenosti ter ob ustrezni makroekonomski politiki.
Pomembno vlogo pri rasti konkurenčnosti in izboljševanju uspešnosti v pogojih globalizacije
ima tudi obseg javne porabe, saj je za razvoj konkurenčnosti potrebno predvsem več trga in ne
več javnih izdatkov. Analiza globalne konkurenčnosti izpostavlja, da tržno gospodarstvo ne
more delovati uspešno, če mu polovico ustvarjenega proizvoda poberejo davki, trend
omejevanja uspešnosti gospodarstva pa je vse bolj prisoten tudi v Sloveniji. Mednarodni
denarni fond IMF v svojih analizah poudarja, da se države razvijajo predvsem tam, kjer je
davčna obremenitev visoka do 1/3 ustvarjenega dohodka, težave pa nastopijo tam, kjer so
tovrstne obremenitve blizu ½ ustvarjenega bruto družbenega dohodka.
Tehnološke inovacije in globalizacijski pritiski so mnoga podjetja prisilili v obsežno
prestrukturiranje poslovanja. Vendar pa rezultati dosedanjih prestrukturiranj niso povsem
enopomenski. Tako na primer globalni trg daje prednost velikim podjetjem, ki izkoriščajo
ekonomijo obsega in ekonomije povezanih proizvodov. Hkrati prinaša več konkurenčnosti med
njimi. Prav tako lahko na račun tehnoloških inovacij majhna in srednje velika podjetja dosegajo
ekonomijo obsega in povezanosti. Zaradi večjega obsega trga prihajajo do enakih učinkov tudi
vertikalno integrirana podjetja. Istočasno razvoj informacijske tehnologije manjša stroške
koordinacije, zato se lahko učinkoviteje povezujejo neodvisni proizvajalci v verigi (Cirman, A.,
Prašnikar, J., 2007, str. 9).
Posledica globalizacije je rastoča tekmovalnost na trgu, ki zahteva od podjetij optimalno tržno
izrabo razpoložljivih poslovnih prvin, nove organizacijske pristope, hitro osvajanje sodobnih
tehnologij in prilagodljivost ter inovativnost pri razvoju, proizvodnji in trženju (Cof, Batista,
1998, str. 59). To pomeni, da morajo domača podjetja pričeti izrabljati svoje priložnosti in
potenciale.
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2.5 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino v pogojih globalizacije
Slovenija ima majhno gospodarsko tržišče, zato je njena želja po gospodarski rasti in uspešnem
privabljanju tujega in domačega kapitala izjemno močna. Z globalizacijo se spreminja
mednarodna konkurenčnost, vloga države v gospodarstvu ter celotna podoba mednarodnega
trga.
Vlada Republike Slovenije oziroma ministra za gospodarstvo in za zunanje zadeve sta se
dogovorila o oblikovanju delovne skupine za pripravo akcijskega načrta za podporo slovenskim
podjetjem na tujih trgih. Na tej podlagi je bil marca 2011 pripravljen dokument Akcijski načrt
za podporo slovenskim podjetjem na tujih trgih. Na navedeni podlagi pa je aprila 2012 prišlo
do ustanovitve Strateškega sveta za gospodarsko sodelovanje s tujino, katerega vodi minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo, skupaj z ministrom za zunanje zadeve. Tu je svoje delo
pričela tudi operativna skupina za pripravo novega akcijskega načrta za leto 2013 ter ga
poimenovala MI 2013 – mednarodni izzivi, partnerstvo za razvoj internacionalizacije
slovenskega gospodarstva.
Spodbujanje slovenskih podjetij za poslovanje na tujih trgih pomeni ozaveščanje podjetij o
razvijajočih se svetovnih trgih in priložnostih ter izzivih, ki jih ti trgi prinašajo, zagotavljanje
možnosti konkurenčnega nastopanja na tujih trgih in ustrezne varnosti po mednarodno
dogovorjenih pravilih in pogojih. To pomeni pomagati slovenskim podjetjem pri »tekmi« na
tujih trgih in to hkrati pomeni omogočati podjetjem, da čim bolj izkoristijo mednarodno širjenje
poslovanja, prenosa znanj in tehnologij, kakor to tudi predstavlja privabljanje vhodnih investicij
v Republiko Slovenijo (Vir: MI 2013).
Avtorja Bobek in Gusel navajata štiri različne gospodarske cilje Slovenije, in sicer:
1. Hitrejša gospodarska rast z dohitevanjem razvitih evropskih držav.
Slovenija je v primerjavi z Evropo manj razvita in ima zato večje možnosti za hitrejši razvoj.
To izvira iz možnosti posnemanja in prenosa razvojnih dejavnikov iz razvitejših držav.
2. Vsestranska globalizacija in internacionalizacija slovenskega gospodarstva v skladu z
razvijajočimi se koncepti konkurenčnosti.
Procesi internacionalizacije in globalizacije ekonomskih aktivnosti povečujejo velikost trgov
na raven svetovnega trga. Tipično blago v mednarodni menjavi vsebuje vse manj fizičnih
vložkov in vse več nematerialnih sestavin. Multinacionalno delovanje omogoča rastočo
ekonomijo obsega in generiranje zunanjih ekonomij. Slovenija oziroma slovenska podjetja bi
morala razvijati in krepiti celo paleto oblik medpodjetniškega mednarodnega sodelovanja.
Povečuje se trgovina med državami s podobnimi proizvodnimi strukturami, v takem okolju
postane prilagajanje proizvodnje lažje.
3. Rastoči pomen mednarodne menjave blaga in storitev v BDP ob ohranjanju zunanjega
ravnotežja kot dejavnika gospodarske stabilnosti.
Slovenija lahko utemeljuje svoje dohitevanje razvitih zahodnih držav le z rastjo pomena
mednarodne menjave blaga in storitev v BDP in z vsesplošno globalizacijo. Ampak to je možno
le ob krepitvi in specializaciji obstoječih in bodočih konkurenčnih prednosti. Izkušnje kažejo,
da bodo slovenska podjetja na glavnih trgih relativno lažje nastopala z boljšimi in dražjimi
proizvodi.
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4. Članstvo Slovenije v EU in globalna usmeritev gospodarstva.
Slovenija je evropska država, zato so in bodo njene najpomembnejše trgovinske partnerice
evropske države. Uspešno, odprto, izvozno usmerjeno gospodarstvo išče trge in vložke povsod
po svetu, zato mora biti slovensko gospodarstvo globalno usmerjeno. To še posebej velja za
uvozno in tehnološko stran (Bobek, Gusel, 198, str. 204-208).
Če želimo vzpostaviti uspešno sodelovanje med podjetji in državnimi institucijami, moramo
zagotoviti dober pretok informacij, ažurno obveščanje o aktivnostih in seveda vzpostaviti
ugodno komunikacijo. Hkrati je za učinkovito podporo velikega pomena tudi redno spremljanje
primernosti/uporabnosti/učinkovitosti posameznih aktivnosti, kar mora izvajati vsaka
institucija za svoje aktivnosti. Preko teh informacij je mogoče doseči napredek in se naučiti, kaj
je bolj smotrno in uporabno za slovensko gospodarstvo in kaj velja v prihodnjih letih
spremeniti/posodobiti glede na stanje na globalnih trgih in ažurno spremljati potrebe domačega
gospodarstva. Republika Slovenija je na področje spodbujanja slovenskih podjetij za leto 2013
vključila naslednje aktivnosti:
•

•

•

Spodbujanje slovenskih podjetij za vstop in delovanje na oddaljenih tujih trgih –
podporne storitve (svetovanja, seminarji, konference, iskanje potencialnih partnerjev,
usposabljanja za mednarodno poslovanje, zagotavljanje ažurnih informacij o tujih trgih
in priložnostih, tržne raziskave in analize, zavarovanje in financiranje
internacionalizacije ipd.).
Spodbujanje slovenskih podjetij pri prvem vstopu na tuje trge – podporne storitve
(vhodne in izhodne gospodarske delegacije – predvsem sektorske in nišne, mreženje,
sejemske in druge predstavitve slovenskega gospodarstva, mednarodno gospodarsko
sodelovanje – koncesijski krediti, sodelovanje pri EU razpisih – spremljanje in
sodelovanje, svetovanja ipd.).
Spodbujanje višjih oblik internacionalizacije slovenskih podjetij – podporne
storitve (pomoč pri ustanavljanju predstavništev oz. podjetij v tujini, investiranju,
zavarovanje in financiranje izhodnih NTI, svetovanja ipd.) (Vir: MI 2013).

Slovenija je s pomočjo globalizacije usmerjena v regionalno povezovanje ter v tradicionalno
menjavo. Po obliki mednarodnega poslovanja je povezana in odvisna od tujih gospodarstev.
BDP preteklega leta, torej 2014, je znašal 18.065 evrov na prebivalca. Bruto domači proizvod
(BDP) se je v prvem četrtletju 2014 v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta povečal za
1,9 odstotka. To pomeni, da imamo pozitivna gospodarska gibanja, k temu je pripomoglo
zunanje povpraševanje. Dolg države znaša 70,4 odstotka BDP-ja. Obstaja tudi možnost
finančnih spodbud za začetne tuje neposredne investicije, ki jih dodeljuje Slovenija. S tem želijo
pritegniti visoko tehnološke investicije, ki ustvarjajo nova delovna mesta, obenem pa tudi skuša
tujim investitorjem znižati vstopne stroške. Tuje neposredne naložbe imajo v globalizacijskem
procesu pomembno vlogo, saj dopolnjujejo in nadgrajujejo tradicionalno mednarodno
menjavo ter porajajo globlje in dolgoročnejše povezave med posameznimi gospodarstvi. Med
državami investitoricami prevladujejo države EU in Švica (Vir: statistični urad Republike
Slovenije).
2.5.1 Povezovanje z globalnimi trgi
Podjetja, ki imajo sedež v tujini, pripomorejo k vsesplošni koristi države. Imamo potencial, s
katerim bi lahko še bolj povečali svojo konkurenčnost na globalnih trgih in tudi svoje prodajne
možnosti, ampak obstaja kar nekaj omejitev, ki podjetjem preprečujejo širitev na tuje trge.
Vlada Republike Slovenije uresničuje srednjeročni načrt Nacionalnega reformnega programa
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2014–2015, in sicer: znižati želi število reguliranih dejavnosti in poklicev za polovico,
sistemsko prenoviti prostorsko in gradbeno zakonodajo, cilj sega tudi med upravljanje podjetij
v državni lasti in privatizacijo (Vir: ministrstvo za finance). V letu 2013 je prišlo tudi do
pozitivnih sprememb, pokazali so se prvi znaki gospodarskega okrevanja. Začetek sanacije
bank, skupaj z nakazanimi premiki v smeri privatizacije, je precej izboljšal ugled Slovenije na
mednarodnih trgih. Kažejo se prvi koraki v smeri prestrukturiranja podjetniškega sektorja.
Globalizacija danes za podjetja ni več vprašanje, ampak je resnična nujnost. Mednarodna
podjetja se zavedajo, da se ravnotežje gospodarske aktivnosti seli na trge z visoko gospodarsko
rastjo, na trge, ki se odpirajo in so v razvoju. Po podatkih statističnega urada Republike
Slovenije je bil izvoz v obdobju od januarja do junija 2014 za 5,4 odstotka višji kot v istem
obdobju 2013, uvoz pa za 0,4 odstotka. Blagovna menjava med Slovenijo in drugimi trgi je
prikazana v sledečih tabelah.
•

Ameriški trg

Ameriška podjetja so veliko bolj prilagodljiva podjetja, če jih primerjaš s podjetji v zahodni
Evropi. To velja predvsem pri širjenju poslovanja, globalnem tekmovanju in inovacijah,
obenem pa se soočajo z izjemno konkurenco na domačem trgu. Proces globalizacije se je pričel
v ZDA in se od leta 1990 dalje izjemno razširil po vsem svetu. Graf 1 prikazuje blagovno
menjavo Slovenije in Združenih držav Amerike.
Graf 1: Blagovna menjava med Slovenijo in ZDA od leta 2008 do 2014

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2014).
Vir podatkov: Izvozno okno

Graf prikazuje, da se naša blagovna menjava z ZDA manjša, opazimo lahko padec uvoza blaga.
ZDA so bile v letu 2012 po skupnem obsegu blagovne menjave 17. najpomembnejša
zunanjetrgovinska partnerica RS. Največja podjetja z ameriškim kapitalom v Sloveniji so: Sava
Tires, d. o. o. (tuji investitor Goodyear Dunlop), Veyance Technology, d. o. o. (tuji investitor
Carlyle Group), Ecolab, d. o. o. (tuji investitor Ecolab Holdings), UPS, IBM, Oracle, Microsoft,
Cisco Systems, Telsima in drugi. Slovenska podjetja prisotna v ZDA: Bia Separationc, inc;
Comtrade, d. o. o., Dalbello Elan Sports Llc; Domel, Inc; Hidria USA, Inc; Impol Aluminum
Corporation; Iskra AE, Inc; Krka Usa, Llc; Kolektor TKI, Inc; Kompas Holidays International;
KOPO International, Inc; Telargation Inc; Unior USA, corporation itd.
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•

Evropski trg

Evro je postal del vsakdana za več kot 332 milijonov državljanov Evropske Unije, le-ta je z 28
državami članicami in s 500 milijoni potrošnikov postala ena največjih gospodarstev na svetu.
Slovenski izvoz je čedalje bolj odvisen od evropskega trga, potrebno bo razviti še večjo
diverzifikacijo izvoza in večjo konkurenčnost slovenskih podjetij, ki sta ključna dejavnika za
dolgoročno preživetje gospodarstva. EU spodbuja razvoj in rast podjetij, prizadeva si zmanjšati
birokracijo in uskladiti določene predpise, mnogi menijo, da je ugodno poslovno okolje
predpogoj za rast, blaginjo in napredek. Statistični podatki Republike Slovenije navajajo, da je
bil izvoz v države članice EU v juniju 2014 za 7,6 odstotka višji kot v juniju 2013, uvoz pa za
0,3 odstotka. Prikazujemo blagovno menjavo Slovenije in Avstrije v grafu 2 in v grafu 3
blagovno menjavo z Nemčijo.
Graf 3: Blagovna menjava z Nemčijo od
leta 2008 do 2014

Graf 2: Blagovna menjava z Avstrijo od
leta 2008 do 2014

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2014).
Vir podatkov: Izvozno okno

Na grafu 2 lahko opazimo, da je delež uvoza blaga iz Avstrije višji od izvoza, iz omenjene
države v največjem deležu uvažamo skupino proizvodov, kot so mineralna goriva in olja,
proizvodi njihove destilacije, ter v velikem odstotku tudi les, izvažamo pa ponovno skupino
proizvodov, kot so mineralna goriva. Graf 3 pa prikazuje blagovno menjavo med Slovenijo in
Nemčijo. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije smo zabeležili največjo rast
izvoza blaga, in sicer največji delež zajema izvoz električnih strojev in opreme, aluminija in
pohištva. Blago, izvoženo v države članice EU v juniju 2014, je bilo vredno 1.471,1 milijona
evrov, blago, uvoženo iz držav članic EU, pa je bilo vredno 1.440,1 milijona evrov (Vir:
Izvozno okno).
SURS je v začetku leta zabeležil, da je v prvih sedmih mesecih leta 2014 Slovenija največ
trgovala z Nemčijo, Italijo, Avstrijo, s Hrvaško in z Madžarsko. V primerjavi z istim obdobjem
prejšnjega leta se je pri izvozu najbolj povečal izvoz iz Slovenije v Hrvaško, Avstrijo in
Nemčijo, pri uvozu pa uvoz Slovenije iz Hrvaške, Madžarske in Italije (Vir: statistični urad
Republike Slovenije).
•

Azija

Povezovanje z azijskimi trgi zahteva drugačnost poslovanja. Težave lahko najdemo predvsem
v jezikovni in kulturni razliki. Največji odstotek povezovanja najdemo s Kitajsko in z Japonsko
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(v blagovni menjavi zaseda izvoz blaga v Slovenijo 108. mesto, uvoz blaga iz Slovenije pa 106.
mesto), Južno Korejo, Rusijo (nekaj slovenskih podjetij na ruskem trgu imamo, in sicer:
Iskratel, d. o. o., Savatech, d. o. o., Gorenje, d. d., Helios Domžale, d. d., Kompas, d. o. o., Kras,
d. o. o.,…), Turčijo.
Hitra gospodarska rast Kitajske prinaša povpraševanje po električni energiji, izvažamo še
farmacevtske proizvode, les in lesene izdelke itd. Uvažamo pa v večjih količinah plastične
mase, proizvode iz kavčuka in gume, organske kemijske proizvode itd. Podjetja, ki so prisotna
na kitajskem trgu, so naslednja: Iskra zaščite, d. o. o., Bia separations, d. o. o., Domel, d. o. o.,
Euro plus, d. o. o., Gorenje, d. d., Krka, d. d. Blagovna menjava je prikazana v grafu 4.
Graf 4: Blagovna menjava med Slovenijo in Kitajsko od leta 2008 do 2014

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2014).
Vir podatkov: Izvozno okno

Graf 5 prikazuje izvoz in uvoz blaga iz Slovenije v Japonsko. Uvoz blaga se skozi leta
zmanjšuje, leta 2008 je dosegal vrednost 100.000 evrov. Največji odstotek uvoza zajemajo
jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, sledijo električni stroji, vozila, plastične
mase itd.
Graf 5: Blagovna menjava med Slovenijo in Japonsko od leta 2008 do 2014

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2014).
Vir podatkov: Izvozno okno
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2.5.2 Spodbujanje rasti med povezovanjem z globalnimi trgi
Kriza, ki poteka po vsem svetu, je prinesla s sabo prestrukturiranje gospodarstev, podjetij in
gospodinjstev. Poslovanje je drugačno, ne bo več enako, gonilo rasti se premika iz notranjega
k zunanjemu povpraševanju, spremembe usmerjajo tokove poslovanja. Vse našteto pa nas
privede do iskanja novih dolgoročnih virov za rast in konkurenčnost. To dobro ponazarja
povečano povezovanje industrijskih panog EU v globalne vrednostne verige, ki bodo pomagale
okrepiti evropske industrijske temelje in zahteva odprte in medsebojno povezane proizvodne in
storitvene trge, naložbe v raziskave in inovacije ter ustrezno usposobljeno delovno silo
(Evropska komisija, 2014, str. 10). Zasledimo lahko tudi dejstvo, da gospodarsko rast držav
članic EU še vedno upočasnjuje visoka stopnja zasebne zadolženosti, kar seveda pomeni, da
podjetja ne morejo vlagati, potrošniki pa so omejeni pri svoji potrošnji. V poročilu navajajo, da
se spremembe dogajajo v državah, kjer se gospodarske aktivnosti selijo iz ne menjalnega v
menjalni sektor. To ponazarjata povečanje izvoza in zmanjšanje primanjkljaja na tekočem
računu v več državah. K takšnim gibanjem so pripomogle prilagoditve stroškov dela v okviru
širše strategije za okrepitev konkurenčnosti in produktivnosti gospodarstva. Izboljšanje izvozne
uspešnosti posameznih držav podpira tudi ambiciozna trgovinska politika na ravni EU.
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3 MANAGEMENT
V zgodovini človeštva je redko opaziti tako hiter vzpon kakšne vplivne smeri, kakor je
management hitro pridobil svoj vpliv. V manj kot 150 letih je management spremenil družbeno
in ekonomsko tkivo razvitih držav po vsem svetu. Ustvaril je svetovno gospodarstvo in postavil
nova pravila za države, ki želijo enakopravno sodelovati v njem. In spremenil se je tudi sam.
Temeljna naloga managementa pa ostaja ista: ljudi pripraviti k skupnemu delovanju, tako da
jim zastaviš skupne cilje, skupne vrednote, pravo strukturo in nenehno usposabljanje, ki ga
potrebujejo za delo in odzivanje na spremembe (Drucker, 2004, str. 170).
Zgodovinske managerske misli lahko povzamemo na naslednji način (Kralj, 2003, str. 35-38).
V poznem osemnajstem stoletju se je odvijala tako imenovana industrijska revolucija, katere
bistvena značilnost je bila, da se je delo rokodelcev preneslo na stroje. Nov sistem proizvajanja
je povzročil izredno rast produktivnosti in omogočil nizke cene. Vse to pa je tudi povzročilo
potrebo po vedi o managementu. Pojavil se je tako imenovani znanstveni management,
taylorizem4. Zasnoval ga je Friderick W. Taylor, ki se je lotil preučevanja časa, potrebnega za
izdelavo delovnih operacij, kasneje pa tudi dejavnosti izbire zaposlenih. Frank B. (1868-1924)
in Lilian M. Gilbreth (1787-1972) sta zastavila cilj najboljše poti za opravljanje dela.
Fayolizem5: Henry Fayol (1841-1925), oče sodobnega managementa, se je loteval problemov
z vidika vršnega managementa, za razliko od Taylorja, ki je upošteval delavniški vidik. Razvil
je tudi štirinajst načel managementa. Sledi Webrova (1864-1920) idealna birokracija kot sistem
managementa z delitvijo dela, managersko hierarhijo, formalno izbiranje zaposlenih in njihovo
napredovanje, usmerjenostjo v kariero, formalna pravila, brezosebnost. Hawthornska
preučevanja v razdobju 1942 do 1932 so pokazala, da delavci niso le spodbujeni le s plačilom,
temveč da so pomembna tudi osebna stališča, zadovoljstvo z delom in značaj vplivanja
neformalnih delovnih skupin na produktivnost. Te smeri so pustile sled v razvoju managementa.
Evolucija in zgodovina managementa nas učita, da je management celota, sestavljena iz
naslednjih načel:
•
•
•
•
•
•

management je povezan z ljudmi, njegova naloga je narediti ljudi sposobne za skupno
delovanje;
management je globoko zakoreninjen v kulturo;
management mora določiti in ponazoriti cilje in vrednote organizacije oziroma podjetja;
management mora omogočiti podjetju in zaposlenim, da raste in se razvija, kakor se
spreminjajo potrebe in priložnosti;
uspešen management je tisti, ki se nenehno izboljšuje, merilo uspešnosti nista količina
rezultatov in bilanca;
rezultat podjetja je zadovoljen kupec.

4

Znanstveni management ali taylorizem je način organizacije dela, ki predvideva strogo ter natančno odmerjeno
porabo časa za posamezne naloge. Vsaka delitev dela temelji na tehnični podpori, vsakdo opravlja izključno samo
svojo funkcijo. Funkcija načrtovanja, izvrševanja in nadzora so bili strogo ločeni.
5
Fayolizem predstavlja začetke sodobnega managementa, in sicer se prične z obravnavanjem podjetij predvsem s
formalnih vidikov. Imenuje se po Fayolu, ki je prvi začel sistematično proučevati organizacijo dela v Evropi.
Opisoval je načela splošnega pomena in proučeval organizacijske probleme od 'zgoraj'. Oblikoval je tudi načelo
enotnosti ukazovanja. Bil je prvi, ki je razčlenil skupno poslovanje podjetja in poslovne funkcije.
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Če želi podjetje doseči zastavljene cilje, mora management obvladovati in skrbno načrtovati
svoje delo. Obvladovanje organizacije se začne pri viziji, ki mora imeti smisel in biti učinkovita.
Iz vizije nato izvira hierarhija ciljev. Predpogoj za uspešnost organizacije je torej, da nudi
partnerjem v menjalnih razmerjih boljše koristi od konkurence. Ker pa se ti interesi nenehno
spreminjajo, mora manager v organizaciji nenehno snovati in udejanjati proizvode, ki nudijo
vedno večje in bolj posebne koristi.

3.1 Izhodišča za delovanje sodobnega managementa
Sodobno okolje zahteva povsem drugačen management, hitrost in učenje sta nepogrešljiva
dejavnika uspešnosti. Management se ukvarja z izgradnjo virtualnih timov, vzpostavlja nove
prijeme pri planiranju, organiziranju, vodenju in kontroliranju poslovanja in nenehno teži k
učinkovitemu poslovanju.
Dinamika svetovnih sprememb je močno spreobrnila sodobno poslovno okolje. V najširšem
pogledu je mogoče dinamiko konkurenčnega managerskega okolja zaobjeti skozi izzive
globalizacije in globalne konkurence, izzive prehoda industrijske dobe v dobo sodobne
ekonomije, izzive novih tehnologij in elektronskega poslovanja, izzive preoblikovanja
tradicionalnih organizacij, izzive raznolikosti, etike in družbene odgovornosti ter izzive
sodobnih tehnologij masovnega prilagajanja porabniku (Dimovski et al, 2003, str. 17).
Drucker v svoji knjigi navaja tri korake, ki so se po njegovem mnenju izkazali za zelo
učinkovite v delovanju managementa (2004, str. 89), in sicer:
1. korak: Analiza. Manager mora poznati dejstva. Prepoznati mora priložnosti in dejanske
stroške izdelkov, potencialne prispevke različnih dejavnosti zaposlenih in ekonomsko
pomembne stroškovne centre.
2. korak: Razporejanje. Manager mora razporediti sredstva v skladu s pričakovanimi
rezultati. Vedeti mora, kako so sredstva razporejena zdaj, kako bi morala biti
razporejena v prihodnje in kateri koraki so potrebni, da pridemo od tega, kar imamo, do
tega, kar je potrebno.
3. korak: Odločitev. Manager mora biti pripravljen tudi na najbolj boleči korak, sprejeti
odločitev o izdelkih, dejavnostih ali stroškovnih mestih, ki povzročajo prenasičenost
namesto priložnosti.
Vsi trije koraki so ključni za vzpostavitev učinkovitega upravljanja podjetja. Za delovanje
managerja v sodobnem managementu, ki je poln priložnosti in hkrati nevarnosti, se zahteva od
njega, da se sistematično spopade s problemi povečevanja poslovne uspešnosti.

3.2 Značilnosti sodobnega managementa
Reinženiringi, prestrukturiranja, združevanja, prevzemi, odpuščanja, preselitve proizvodnih
zmogljivosti, nakupi nove opreme, vpeljave nove tehnologije, uvajanje novih standardov,
projekti nove organizacijske kulture ..., vse to so izpeljave uspešnih organizacijskih sprememb.
Pogoj za dolgoročno uspešnost delovanja organizacije je pomembna komponenta uvajanja
sprememb, ki pa jo je treba primerno usklajevati med zunanjim in notranjim okoljem
organizacije. Spremembe so trajno dejstvo – proces, ki traja od samega začetka in bo trajal
večno (Adizes, 1996, str. 19). V literaturi avtorji opredeljujejo organizacijske spremembe kot
proces, pri katerem organizacija prehaja iz sedanjega stanja v želeno prihodno stanje večje
učinkovitosti in uspešnosti delovanja (Kavčič, Senior in drugi). Namen managerjev je tako
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reševanje sedanjih problemov in priprava na reševanje prihajajočih sprememb. Pri tem pa se ne
smemo izogniti dejstvu, da mora management pravočasno nastopiti pri obvladovanju
sprememb, obvladovanje sprememb pa v svoji osnovi zajema dva procesa, proces sprejemanja
odločitev in proces uresničevanja sprejetih odločitev. Slika 1 prikazuje PETS dejavnike in
organizacijske spremembe v podjetju ali organizaciji.
Slika 1: PETS dejavniki in organizacijske spremembe
EKONOMSKI DEJAVNIKI
Konkurenca
Dobavitelji
Tečajne liste
Raven zaposlenosti
Vladna gospodarska politika
Gospodarska politika drugih držav
Sprememba listine
Globalizacija
Gospodarska tranzicija

POLITIČNI DEJAVNIKI
Vladna zakonodaja
Vladna ideologija
Informacijski zakon
Univerzalne pravice
Vojne
Lokalne regulative
Davki
Dejavnost sindikatov

PODJETJE/
ORGANIZACIJA

SOCIALNO KULTURNI DEJAVNIKI
Demografski trendi
Spremembe življenjskega sloga
Dostopnost veščin
Vedenje do dela in zaposlovanja
Problematika spolov
Skrb za okolje
Poslovna etika

TEHNOLOŠKI DEJAVNIKI
Internet
Internet stvari
Novi proizvodni procesi
Spremembe v tehnologiji

Vir: Senior, 2002, str. 16

Na tej sliki so prikazani politični, ekonomski, socialno-kulturni in tehnološki dejavniki (PETS).
Vsi ti dejavniki močno vplivajo na organizacije spremembe. Kot na primer internet stvari (izraz
je leta 2009 predlagal Kevin Ashton), čigar glavna ideja je, da bo opremljanje predmetov z mini
identifikacijskimi elektronskimi napravami, ki bodo povezane v omrežje, spremenilo vsakdanje
življenje. Pri raziskovalni družbi Gartner predvidevajo, da bo do leta 2020 v svetovni splet
povezanih 26 milijard naprav (Vir: Finance, Koražija). Sposobnost podjetja oziroma
organizacije za pravočasno in pravilno odzivanje na spremembe v globalnem okolju je odvisna
od njihove sposobnosti za predvidevanje sprememb in njihovega vpliva na poslovne aktivnosti.
Spremembe v okolju so glede na časovno razporeditev ciklične. Management zato stalno
opazuje dogajanja v okolju in tako zaznava težnje sprememb, ki so lahko divergentne in vodijo
v povečanje raznolikosti, ali konvergentne, ki vodijo v povečanje učinkovitosti. Smernice
sprememb oznanjajo znanilci vzponov, kot so: inoviranje tehnologij, prevlada ene zasnove,
diferenciranje, odprava administrativnih ovir, nove usmeritve in znanilci padanja, to pa so
fizične omejitve, zmogljivosti virov in sredstev, nasičeno tržišče, povratni vplivi, krčenje
naložb in neurejeno tržišče (Strebel, 1992, str. 29-31). Management v organizaciji lahko izvaja
tudi preventivne ukrepe. Drucker (1995, str. 29) govori o dveh prevladujočih. Na prvo mesto
postavlja prilagodljivost, kar pomeni, da naj bi organizacija na tri leta preverjala usklajenost
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svojih proizvodov in storitev, pravilnikov in načinov delovanja s stanjem na trgu. Drugi ukrep
pa bi morala biti študija tistih, ki niso njihovi kupci in zakaj je temu tako.

3.3 Izzivi sodobnega managementa
Ne moremo vedeti, kakšna bo prihodnost. Edino, kar je glede nje gotovo, je, da bo drugačna od
sedanjosti in nikakor njeno nadaljevanje. Vendar le-ta še ni oblikovana, določena, lahko pa jo
oblikujemo z zavestnim ukrepanjem. In edina stvar, ki nas lahko učinkovito motivira za takšno
ukrepanje, je zamisel o drugačnem poslovanju ali o drugačnem trgu, ki ga bodo izkoriščali
drugačni posli. Ta zamisel lahko podjetjem prinese nek nov izziv, novo priložnost, mogoče tudi
spodbudo za nadaljevanje.
Gotovosti
Vsaka organizacija deluje na podlagi skupine predpostavk o tem, kaj je njeno področje
poslovanja, kaj so njeni cilji, kako opredeljuje rezultate, kdo so njene stranke in kaj te stranke
cenijo ter za kaj so pripravljene plačati. Na prelomu 21. stoletja lahko predpostavimo, da obstaja
pet pojavov, za katere je možno trditi, da so gotovosti. To pa predvsem zato, ker v svojem bistvu
ti pojavi niso ekonomske narave, ampak imajo predvsem družbeni in politični značaj. Drucker
navaja, da so te gotovosti naslednje (2001, str. 50):
•
•
•
•
•

usihajoča rodnost v razvitem svetu,
premiki v porazdelitvi dohodkov,
definicija uspešnosti,
svetovna konkurenčnost,
vse večje neskladje med ekonomsko globalizacijo in politično razdrobljenostjo.

Usihajoča rodnost je najpomembnejša gotovost v razvitem svetu. Nekatere posledice so nam že
lahko malce jasne, kot na primer: naslednjih dvajset do trideset let bodo demografska gibanja
ena glavnih političnih tem v vseh razvitih državah, izraz upokojitev bo imel dva različna
pomena in pa produktivnost delavcev v vseh razvitih državah bo potrebno povečati. Politične
in družbene spremembe bodo izjemne, tako lahko o njih danes samo ugibamo. Deleži
razpoložljivih dohodkov so temelj vseh ekonomskih informacij. Malo podjetij se zaveda tega
pomena, vsa spremljajo svojo prodajo in poslovanje, veliko pa jih ne pozna deleža, ki ga imajo
njihove stranke na voljo za nakup storitev in izdelkov, ki jih podjetja proizvajajo in prodajajo.
V preteklosti je bil pomen uspešnosti vselej očiten, danes pa temu ni več tako. Podjetja bodo
morala pričeti razvijati nove definicije uspešnosti in imeti v mislih, da morajo zadovoljiti
potrebo, da podjetje preživi dvajset do trideset let. Torej uspešnost mora upoštevati dolgoročno
blagostanje. Svetovna konkurenčnost narekuje globalno povezavo, kar pomeni, da si bodo
morala podjetja in ostale organizacije vključiti globalno konkurenčnost med svoje strateške
cilje. Svetovno gospodarstvo postaja vse bolj globalno, rast in širjenje poslovanja podjetij mora
temeljiti na strukturah gospodarskega ne pa pravnega ali političnega značaja.
Izzivi
Pomen managementa se skozi leta malce spreminja. Za tradicionalni management je bilo
značilno organiziranje, načrtovanje, kontrola, dandanes pa je naloga managerja vedno bolj
zahtevna. Zaposleni postajajo vedno bolj izobraženi, tehnologija dosega vse ravni delovanja in
poslovanja, prisotne so nenehne tehnološke spremembe in pa zaradi nenehnega spreminjanja
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okolja podjetja in želj novih in bodočih odjemalcev so prisotne spremembe, ki jih skoraj ni moč
obvladati.
Managerski izzivi so naslednji:
•

Spremembe: Sprememb ni moč obvladati. Spremembe je možno le predvidevati
(Drucker, 2001, str. 76). Izvajanje sprememb je težka naloga, ki zajema veliko trdega
dela, toda če hoče podjetje ali organizacija preživeti, mora spodbujati spremembe.
Drucker navaja tudi, da je lahko včasih pravilen odziv na spremembe včasih ta, da
podjetje dela več istega, vendar dela to drugače (2001, str. 80). Za podjetja je
pomembno, da načrtno podpirajo inovativnosti in vzdržujejo usmerjenost v ustvarjanje
sprememb. Pozorna pa morajo biti tudi na spremembe, ki bi se lahko razvile v
priložnosti, tako imenovana »okna priložnosti« (Drucker, 2001, str. 86): 1.
nepričakovani uspehi in neuspehi organizacije ter njenih tekmecev, 2. neskladja, zlasti
v proizvodnih in distribucijskih procesih ter neskladja v vedenju potrošnikov, 3.
procesne potrebe, 4. spremembe v strukturi industrije trga, 5. vsebinske spremembe in
spremembe v miselnosti, 6. novo znanje. V sliki 2 vidimo, kako v podjetju lahko
obvladujemo spremembe.
Slika 2: Slika prikazuje nenehno izboljševanje obvladovanja sprememb v podjetju

OBVLADOVANJE
SPREMEMBE

OCENITI

LJUDJE

SPREMEMBA

ORODJE

PROCES

UVELJAVITI

PREUČITI

OBLIKOVATI

Vir: povzeto po Drucker, 2001

•

Informacijski izzivi: Nova informacijska revolucija je že v polnem razmahu in je
korenito spremenila pomen informacij. Ko govorimo o revoluciji, imamo v mislih
revolucijo v konceptih, to revolucijo pa izvajajo posamezniki. V preteklosti se je IT
(informacijska tehnologija) nanašala na podatke, osredotočena je bila na informacije
znotraj IT. Podatki, ki jih je doslej zagotavljala IT, so bili za managerje neuporabni in
so se pričeli spraševati, kakšne koncepte informacij pa sploh potrebujejo za izvajanje
svojih nalog. Tako so začeli zahtevati te koncepte informacij od svojih računovodij.
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•

Management in e-izzivi: Prehod v digitalno ekonomijo trenutno postaja eden močnejših
managerskih izzivov. Elektronsko poslovanje postaja način dela, ki ga zahteva sodobna
družba. V obeh paradigmah managerji ne vidijo le težav, ampak izzive in priložnosti, ki
jih je potrebno čim bolj izkoristiti. Dr. Bavec meni, da med glavne e-izzive sodijo:
strategija poslovanja, organizacija, kadrovski management in druga tradicionalna
managerska področja. Ker se teh izzivov ne moremo lotiti s tradicionalnimi prijemi, je
inovativnost znova ena najpomembnejših managerskih vrlin (Bavec, 2002, str. 21).

•

Produktivnost dela: Najpomembnejši ter hkrati najizvirnejši prispevek, ki ga je
management dal v 20. stoletju, je petdesetkratno povečanje produktivnosti delavca v
proizvodnji. Najpomembnejši prispevek, ki ga mora management dati v 21. stoletju je,
da na podoben način poveča produktivnost umskega dela in umskega delavca (Drucker,
2001, str. 132). Premoženje podjetja mora postati umski delavec.

•

Družbena odgovornost: Etika, družbena odgovornost in raznolikost so izzivi sodobnega
okolja, ki jih morajo organizacije vgraditi v svojo organizacijsko kulturo. To pomeni,
da morajo podjetja pri vsakodnevnih poslovnih dejavnostih vključiti družbena in
okoljska vprašanja v svojo poslovno prakso. Povečuje se tudi pritisk na obstoječe vire
energije ter spodbujanje iskanja alternativnih virov. Na drugi strani pa je izjemno
aktualen vpliv na okolje in zmanjševanje le-tega, spodbujanje trajnostnega razvoja,
družbene odgovornosti in splošnega družbenega razvoja.

•

Negotovost: Zaradi globalnega dolga in nenehnih ekonomskih bojev je negotovost
danes bolj izrazita kot v preteklosti. Poudariti je potrebno, da negotovost vodi v
kratkoročne cilje. Zaradi negotovosti se podjetja večinoma izogibajo dolgoročnim
načrtovanjem v prid kratkoročnim ciljem. Podjetja morajo najti ravnovesje med
dolgoročno strategijo in kratkoročnimi cilji.

•

Globalni trg: Spreminjanje ekonomije se odvija hitro, zato globalizacija tudi za
slovenska podjetja danes ni več vprašanje, ampak nujnost in realnost. Razvija in tudi
širi se hitro, s sabo pa nosi vzorce, ki vplivajo na poslovanje podjetij. Ravnotežje
gospodarske dejavnosti se seli na trge z visoko gospodarsko rastjo, na trge, kateri se
odpirajo za tujo javnost in kateri so v razvoju. Z odprtostjo trga narašča potreba po
razvoju spretnosti v lokalni delovni sili ter iskanje visoko kvalificirane delovne sile iz
tujine, kakor tudi primernih poslovnih partnerjev. Povečuje se pritisk k večanju
konkurenčnih sposobnosti in prednosti, ki omogočajo in dajejo podjetjem potrebno
individualnost za uspešen obstoj na domačem in tujem trgu.
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Globalno okolje vpliva na nastanek sprememb. Prikazana slika 3 vsebuje spremembe, ki so
nastale zaradi širitev trgov, poslovanja oziroma zaradi globaliziranja. Vodilo le-teh je delati
drugače, delati nove stvari na povsem drugačen način.
Slika 3: Spremembe v podjetjih, ki so posledice globalizacije

REVOLUCIONARNE SPREMEMBE
prenova poslovnih procesov
inoviranje
spremembe v organizacijski strukturi in procesih

Sprememba organizacijske
kulture podjetja
Večji pomen
globalnega okolja

Spremembe pri ravnanju z
zaposlenimi

EVOLUCIJSKE SPREMEMBE
Informatizacija poslovanja

celovito obvladovanje kakovosti

Opomba: povzeto po Rozman, 2000, str. 130-132

Vir: Ferfolja, 2010, str. 34

3.4 Stanje slovenskega managementa
Padec gospodarske aktivnosti je posledica gospodarske krize. Večletne slabe gospodarske
razmere so močno zaostrile stanje na trgu, prišlo je do močnega poslabšanja stabilnosti
finančnega trga in javnih financ. Kriza je tudi močno zmanjšala konkurenčnost gospodarstva,
ki jo poleg poslabšane dostopnosti do finančnih virov slabita predvsem nezadostna inovacijska
sposobnost in posledično nizka dodana vrednost proizvodov in storitev ter nespodbudno
poslovno okolje. Po podatkih poročila o razvoju za leto 2013 so bile v letu 2012 izvedene
nekatere strukturne reforme za izboljšanje gospodarskega okolja. Po podatkih Umar-ja za leto
2013 Slovenija na svetovnem trgu vse težje konkurira s proizvodnjo tehnološko manj zahtevnih
proizvodov ali delovno intenzivnimi proizvodnjami. Menijo, da oviro za hitrejšo rast
predstavlja pretežna usmerjenost na trge EU in bivše Jugoslavije, ki v krizi okrevajo relativno
počasneje. Dvig dodane vrednosti ovirata tudi šibka inovacijska dejavnost podjetij in pa
nespodbudno poslovno okolje. V Sloveniji se je povečal delež prebivalstva s terciarno
izobrazbo, vendar se je v času krize povečala tudi njihova brezposelnost. Ob nezadostni
učinkovitosti vlaganj v dejavnike inovacijske sposobnosti je napredek na področju intelektualne
lastnine, prenosa znanja v podjetja in učinkovite uporabe informacijsko-komunikacijskih
tehnologij počasen, stopnja inovacijske aktivnosti podjetij pa šibka in se ne povečuje. K
hitrejšemu okrevanju pa tudi ne prispeva okolje podjetja, kot primer lahko težave najdemo v
številnih administrativnih ovirah ali pa nespodbudnem davčnem sistemu. Vse to pa vpliva na
potencialna vlaganja tujih investitorjev, ki jih žal vsa dogajanja odvračajo od vlaganj.

25

Slovensko gospodarstvo počasi izboljšuje svoj položaj na tržišču. Za oživitev gospodarske rasti
imajo največjo vlogo država in ostale državne institucije. Dejstvo je, da praksa kaže drugačno
sliko, in sicer so podjetja spoznala, da računati na državno pomoč ni smiselno in da bo potrebno
z lastnim znanjem doseči rast prihodkov za stabilnejše poslovanje. Slovenski podjetniki se
soočajo z naslednjimi naštetimi izzivi (Tabela 2):
Tabela 2: Izzivi managerjev
IZZIVI
Povečana konkurenčnost razjeda
tradicionalne osnove konkurenčnih
prednosti, kot so stroški, kakovost,
poslovodenje s časom ...
Krajši življenjski ciklus je posledica
tehnološkega napredka, povezanega s
širjenjem proizvodov, ki se dobro prodajajo.
Informacijska tehnologija postaja vse
cenejša in ustvarja nove priložnosti za
izdelke.
Zahteve kupcev in struktura trga se hitro
spreminjajo.
Organizacije so postale odgovornejše za
vrsto državljanskih dolžnosti.
Zadovoljevanje kupca zahteva večje
prilagajanje izdelkov in storitev.

Močna konkurenca

Kratek življenjski ciklus izdelka
Sprememba tehnologije
Turbulenca okolja
Odgovornost korporacije
Prilagajanje potreb kupcev

Vir: povzeto po Dimovskemu (2005, 304).

Pregled najuspešnejših managerjev v Sloveniji predstavlja revija Manager, kjer je objavljena
lestvica managerjev. Sestavljena je iz 500 managerjev, ki so razvrščeni po višini čistih
prihodkov podjetij. Priznanje manager leta je letos dobil direktor podjetja Količevo Karton.
Lestvica je bila objavljena tudi v reviji Finance, kjer navajajo, da na vrhu glede na zadnji dve
lestvici sprememb ni, a pod vrhom jih je lestvica doživela kar nekaj. Tako med samimi podjetji
kot tudi tistimi, ki jih vodijo. Niso se zamenjali le obrazi, zamenjala so se tudi podjetja. Tako
med 500 ni več SCT-ja, Primorja, Vegrada, Viator & Vektorja, Alposa. Elan, Iskratel in Salonit
so zdrsnili iz stoterice. Seveda pa se med 500 managerji najdejo tudi taki, ki se na vrhu obdržijo
dolgo časa. Največkrat v podjetjih, kjer so direktorji tudi lastniki. Med stoterico največjih je
takih z zares dolgim stažem precej manj kot med manjšimi podjetji (Vir: Finance, št. 69, 2014).
Zadolženost slovenskih podjetij oziroma podjetniškega sektorja
Po podatkih Umar-ja lahko rečemo, da so slovenska podjetja glede na BDP bolj zadolžena od
podjetij v ekonomsko stabilnih državah EMU, saj imajo izrazito malo lastniškega kapitala med
viri sredstev, obenem pa velik obseg dolga. Slovensko gospodarstvo je še vedno v recesijski
fazi, po raziskavah sodeč lahko trdimo, da pospešeno finančno razdolževanje negativno vpliva
na investicijsko aktivnost in gospodarsko rast. Menimo, da bi bilo potrebno zmanjšati lastniško
vlogo države in s tem podjetjem omogočiti dodaten kapital. Kapital pa bi lahko zagotovili
predvsem privatni viri, tako tuji kot domači, k lažji pridobitvi svežega kapitala pa bi pripomogle
tudi dodatne finančne spodbude za finančne investitorje. Po mnenju Umar-ja bi lahko s pomočjo
26

instrumenta listinjenja omogočili pridobivanje finančnih virov tudi na drugih finančnih trgih
pod ugodnejšimi pogoji (Ekonomski izzivi 2014, str. 77).
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4 MANAGEMENT SPREMEMB
Management sprememb sodi med najbolj aktualne teme v sodobnem managementu.
Spremembe so lahko hitre ali počasne, kakršno je pač merilo, ki ga uporabljamo. Spremembe
so lahko zvezne ali nezvezne, skokovite. Različni avtorji navajajo različne klasifikacije
sprememb, Tavčar pa meni, da je bolje ostati pri spoznanju, da so spremembe življenje in da
življenje – tudi življenje organizacije in podjetja – ugasne, ko se prenehajo spremembe (Tavčar,
1997, str. 12).

4.1 Kaj je management sprememb
Management sprememb upošteva spremenljivost in kompleksnost okolij, kjer deluje
organizacija. Slika 4 opisuje spremenljivost okolja.
Slika 4: Spremenljivost okolja

Enostavno

SESTAVLJENOST
OKOLJA

Zapleteno

Dejavniki v okolju:

Dejavniki v okolju:

- Maloštevilni
- Precej podobni
- Malo se spreminjajo

- Maloštevilni
- Nekoliko podobni
- Nenehno se spreminjajo

Primer:
Tržišče brezalkoholnih pijač

Primer:
Restavracije s takojšnjimi jedmi

Dejavniki v okolju:

Dejavniki v okolju:

- Mnogoštevilni
- Niso si podobni
- Malo se spreminjajo

- Mnogoštevilni
- Niso si podobni
- Nenehno se spreminjajo

Primer:
Tržišče osnovnih živil

Primer:
Letalski potniški promet

Stabilno

SPREMENLJIVOST
OKOLJA

Spremenljivo

Vir: povzeto po Možina, 2002

Preglednica lahko služi kot miselno orodje. Dejavniki, ki nastajajo v okolju, so spremenljivi,
številčni in se tudi spreminjajo. Zunanje okolje podjetja se nenehno spreminja: tržno (odjemalci,
dobavitelji, konkurenti), družbeno (država, politika, družbe, javnost, gospodarstvo), kulturno
(vrednote, navade, vzorniki, neformalna razmerja) (Tavčar, M., 1997, str. 13).
Spremembe so nepredvidljivo razporejene v času ali ciklične. Trende sprememb je mnogokrat
težko zaznati. Spremembe politike podjetja se nanašajo na notranje okolje organizacije oziroma
podjetja. Tavčar navaja da lahko zasledimo naslednje spremembe notranjega okolja: obseg
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delovanja (rast proizvodnje, rast števila zaposlenih, rast kapitala itd.), vsebino dejavnosti
(programe organizacije, usmeritve teh programov do partnerjev in konkurentov, inoviranje
programov in tehnologij), urejenost delovanja (pristojnosti in odgovornosti, delitev dela in
potek, razmerja med ljudmi), sredstva za delovanje organizacije (obseg virov in sredstev,
razmerja med njimi, strukturo virov po ročnosti in kakovosti, strukturo zaposlenih, sodobnost
znanj in veščin).
Management sprememb je proces, orodje in tehnika sprememb za dosego zahtevanih poslovnih
izidov. Vključuje organizacijska orodja, ki jih je mogoče uporabiti za pomoč posameznikom za
uspešne osebne prehode, ki pa izhajajo iz sprejemanja in uresničevanja sprememb.
Management sprememb se nanaša na spremembe na individualni kot na organizacijski ravni in
vsebuje:
•
•
•
•

upravljanje sprememb,
področje strokovne prakse,
orodje znanja (modeli, metode, tehnike ...),
in kontrolni mehanizem (usklajevanje standardov, procesov in postopkov).

Ne smemo pa pozabiti na komuniciranje, saj ima le-to veliko vlogo pri uvajanju sprememb. S
spremembami morajo biti seznanjeni vsi v podjetju, naloga managerjev pa je, da seznanijo
zaposlene, da so spremembe nujne, potrebne in pomembne. Pri uvajanju sprememb pa lahko
pride do odpora posameznikov kot tudi do odpora managerjev. Razlogi so lahko različni, kot
npr. (Možina et al, 2002, str. 754-755):
•
•
•
•
•

ogrožene koristi – sprememba lahko sodelavcem odvzame dosedanje prednosti ali
ugodnosti,
sprememba navad – kompleksnost okolja narekuje nenehno odločanje, ki je naporno in
tvegano,
ogrožena varnost – vsaka sprememba prinaša tveganje, le-to pa za zaposlene pomeni
nevarnost,
strah pred neznanim,
izbirno dojemanje (selektivna percepcija).

Vse to so splošni razlogi za spremembe v podjetjih, poznamo pa tudi dve glavni področji
aktivacije procesov sprememb, ki sta:
•
•

interna podjetniška načela, kot so spremembe v strategiji, organizaciji, kvalifikaciji
sodelavcev, tehnični opremi itd.,
eksterna načela, kot so spremembe na trgih dela, dobavnih trgih ali pa vključenost
države v smislu zakonodaje, vplivi finančnih trgov ali neposredne zahteve kupcev
(Schubert, 2013, str. 14).

Management sprememb zagotavlja tudi konkurenčno prednost organizacijam, saj omogoča
učinkovito in hitro izvajanje sprememb glede na potrebe trga. Torej je na nek način aplikacija
ali nabor orodij za doseganje želenih ciljev organizacije. Če so spremembe dobro vodene, se
zaposleni v organizacijah tudi počutijo vključene v te procese sprememb in na ta način
uresničujejo določene koristi in končne zadovoljive rezultate. Slika 5 prikazuje dejavnike
uspešnega managementa sprememb.
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Slika 5: Dejavniki uspešnega managementa sprememb

PRIZADEVABJE
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DRŽAVE

Vir: TPI, 2014

4.2 Strategije managementa sprememb
Pred začetkom uvajanja sprememb je treba v organizaciji ali podjetju izdelati skrbno analizo
stanj. Sodelujoči v procesu se morajo zavedati dejstva, da je aktivna sprememba v smislu
prednosti ali prednostne naloge v strategiji podjetja le delno izvedljiva ali celo popolnoma
nemogoča. Prav v obdobjih krize so spremembe potrebne. V takšnih primerih je potrebno
sprejeti ukrepe, ki nudijo možnost statusa »quo« in posledično preživetja (Schubert, 2013,
str.18).
Po analizah podjetja Tower Watson obstaja šest dejavnosti, ki vplivajo na uspeh managementa
sprememb:
•
•
•
•
•
•

vodenje – zahteva od voditeljev, managerjev, da so sami prepričani v spremembo in da
ustvarijo med zaposleni navdušenost in spodbujajo kreativnost;
komuniciranje – spodbuja razumevanje in usmerja zaposlene;
učenje – zaposleni morajo imeti znanje in spretnosti, da spremembo uvedejo in da so
seveda lahko sami ustvarjalni pri uvajanju le-te;
merjenje – pomembno je opredeliti, kdaj je sprememba uspešna in če je učinkovita;
vključevanje – ustvariti priložnost za zaposlene;
trajnost – uvajati spremembo s tehnologijami, novimi procesi, programi.

Management ni avtonomen pri odločanju za rast ali upadanje, za povečanje ali zmanjšanje
proizvodnje in trženja posameznega programa. Zasledimo lahko naslednje koncepte
spreminjanja (Tavčar, 1997, str. 25-31):
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•
•

koncepti rasti in upadanja,
koncepti vsebinskih sprememb v delovanju organizacije.

4.2.1 Koncepti rasti in upadanja
Koncept rasti
Podjetja lahko velik del dobička reinvestirajo v rast podjetja bodisi v rast obsega poslovanja ali
v rast vsebine poslanstva podjetja. Rast lahko širi tržno ponudbo, zmogljivosti podjetja ali pa v
programe dobaviteljev, odjemalcev ali tržnih poti podjetja. Management mora temeljito
analizirati možnosti, preden se odloči za najprimernejšo. Tavčar navaja naslednje oblike
koncepta rasti (Tavčar, M. 1997, str. 26):
•
•

•

organska rast: rast ima korenine v podjetju, rast spodbuja podjetnost, zagnanost,
inovativnost v podjetju;
rast s pripadanjem: podjetje pridobi ustvarjene zmogljivosti, tehnologije, tržišča,
sodelavce, morda tudi izdatne finančne vire za rast; tveganja zaradi inoviranja so
manjša; rast je lahko trenutna;
rast z integriranjem: neodvisnost od dobaviteljev, povečanje dodane vrednosti v lastni
dejavnosti; manj odtekanja informacij; podjetje ima iz poprejšnjega sodelovanja
obsežna znanja o proizvodih odjemalcev in tržiščih zanje; podjetje zajame dodano
vrednost odjemalcev; bližanje tržišču; podjetje pozna tržne poti in odjemalce.

Pri izbiranju strategij za doseganje ciljev rasti, ki imajo praviloma tržno podlago, se managerji
odločajo glede obeh sestavin vsakega programa podjetja, in sicer glede proizvodov in glede
ciljnih segmentov tržišča.
Koncept stalnosti
Koncepta stalnosti, torej ničelne ali zelo majhne rasti, sta dva:
•
•

ohranjanje položaja: ko okoliščine govorijo proti rasti ali padanju;
molzenje: ko skuša lastnik iz podjetja ali podjetje iz programa podjetja kar največ
iztisniti, ne glede na prihodnost tega podjetja ali programa (Tavčar, M., 1997, str. 29).

Koncepti krčenja
Za podjetje so pomembnejši smotri in merila uspešnosti, kot so preživetje organizacije,
rentabilnost lastnega kapitala, tehnološki napredek itd. V teh primerih podjetja pogosteje
delujejo na tržiščih, ki ne rastejo, temveč se krčijo, opuščajo ali omejujejo dejavnosti. Koncepti
so naslednji:
•
•
•
•
•

preokret: učinkovito zdravljenje podjetja za ponovno uspešnost,
odprodaja: pridobitev likvidnih sredstev,
opuščanje: porazdelitev omejenih sredstev,
stečaj ali likvidacija: poravnava obveznosti do upnikov,
podreditev: odvisnost od dobrega premožnega partnerja je lahko za podjetje varnost ali
preskrbljenost (Tavčar, M., 1997, str. 30).
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4.2.2 Koncepti vsebinskih sprememb v delovanju organizacije
Spremembe so smiselne, če je cilj le-teh trajnostni prispevek k smotrom organizacije. Zato je
smiselno najprej opredeliti spremembe, ki se dotikajo organizacije oziroma podjetja kot celote
in šele kasneje spremembe, ko se dotikajo le delov dejavnosti. Zasledimo naslednje strateške
spremembe v organizaciji:
•
•
•
•
•

Racionaliziranje poslovanja: dokler ni opravljeno temeljito racionaliziranje poslovanja,
ima uvajanje drugih sprememb manj možnosti;
Povečanje finančnega vzvodja, povečanje seveda omejuje boniteta in kreditna
sposobnost podjetja;
Povečanje koristnosti delovanja: ta vključuje koristi, ki jih organizacija s svojimi
proizvodi ponuja odjemalcem oziroma uporabnikom;
Boljše strategije so drug izraz za kakovost poslovnega odločanja;
Boljše dolgoročne strategije nadgrajujejo izboljšanje strategij nasploh.

Management se ne more ukvarjati z vsemi možnimi spremembami, omeji se na maloštevilne,
ki jih izbere po pomembnosti. Snovanje novih zamisli in možnosti je osnova spreminjanja.
Management se loteva sprememb, ki lahko pomembno in trajno prispevajo k doseganju smotrov
organizacije. Tavčar navaja petero sprememb, ki običajno in trajno prispevajo k uspešnosti
organizacije (Tavčar, 1999, str. 246). Tabela 4 prikazuje področja sprememb in dejavnosti.
Tabela 3: Prikaz področja sprememb in dejavnosti
PODROČJE SPREMEMB

PODROČJE DEJAVNOSTI

Urejanje poslovanja

Racionaliziranje poslovanja

Varčevanje s sredstvi

Povečanje finančnega vzvodja

Tekoča politika

Povečanje koristnosti delovanja

Razvojna politika

Boljše strategije

Temeljna politika

Dolgoročnost strategij

Vir: Tavčar, 1999

4.3 Proces managementa sprememb
Procesi, ki obsegajo vse dejavnosti v podjetju od začetka do konca, ki ustvarjajo vrednost za
odjemalce, seveda niso novost. Uvajanje sistemske naravnanosti pa terja dopolnjevanje
obstoječih procesov z novimi (Tavčar, 1999, str. 255):
•

Obstoječi pristopi so predvsem: širjenje tržišč (vstopanje v nova tržišča z obstoječimi
dobrimi procesi), pretvorba (izvajanje dobro obvladanega procesa za drugo podjetje),
inoviranje (uporaba dobro obvladanih procesov za snovanje in izvajanje novih
proizvodov);
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•

Novi pristopi pa so lahko: izboljševanje (izboljševanje procesov za boljšo strežbo
odjemalcem), širjenje nabora (širjenje procesov za obstoječe odjemalce in tudi
povezovanje z njimi), diverzificiranje (uvajanje novih procesov za izvajanje novih
proizvodov).

Odločitev za spremembo je praviloma tudi odločitev za dodatno porabo zmožnosti organizacije
in managerja in odločitev za dodatna tveganja, ki jih prevzameta tako organizacija kot
management.
Tavčar navaja 11 korakov za spreminjanje, in sicer ( Tavčar, 1997, str. 43-44):
1) Spremljanje:
• opazovanje poteka dejavnosti za doseganje cilja organizacije ali programa,
• začetek doseganja cilja.
2) Zaznavanje zadeve, ki terja spreminjanje:
• ugotavljanje odstopanj od začrtanega doseganja cilja ali
• potrebe za začetek nove naloge, ki obeta večjo uspešnost pri doseganju ciljev
organizacije.
3) Razvrščanje zadev:
• po pomembnosti za doseganje ciljev organizacije, izločanje rutinskih zadev,
• po nujnosti,
• po ravni reševanja.
4) Spoznavanje in opredelitev izbrane zadeve:
• odstopanje po obsegu in vsebini od doseganja cilja in značilnosti zastavljenega cilja
in
• preverjanje dejstev, določanje ravni natančnosti.
5) Določitev naloge, cilja spreminjanja – urejanja zadeve:
• določitev robnih pogojev za reševanje ali urejanje.
6) Spoznavanje možnosti za izpolnitev naloge:
• spoznavanje toliko možnih sprememb, kolikor dopuščata gospodarnost in zmožnost
organizacije,
• ne prezgodnja omejitev na maloštevilne možne spremembe.
7) Ocenjevanje možnosti za uspešnost spremembe:
• po koristih in tveganjih, ki jih obeta,
• po porabi zmožnosti za izvedbo in tveganjih za izvedbe.
8) Izbira idealne spremembe:
• sprememba, ki od vseh obravnavanih najbolje ustreza za izpolnitev naloge.
9) Iskanje sprejemljive kompromisne spremembe:
• prilagoditev izbora možnosti realnim razmeram – vplivom v organizaciji in okolju,
• prilagoditev razpoložljivim zmožnostim organizacije.
10) Izvedba izbrane odločitve:
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•
•

izvedba načrta za izvedbo,
delegiranje izvedbe.

11) Spremljanje
Management lahko uvaja spremembo, ki zagotavlja podporo organizaciji, kadar se le-ta sooča
s težavami in želi zadovoljiti nove potrebe odjemalcev ali pa enostavno mora odreagirati na
zahteve trga. Obstajajo notranji in zunanji dejavniki, ki vplivajo na organizacije. Prevladujoče
zunanje sile so: odjemalci, dobavitelji, politična stabilnost, tehnološke spremembe, ekonomski
pogoji in mednarodni razvoj gospodarstva. Ko se management odloči, da bo pričel z uvedbo
nove spremembe, se lahko sooči z naslednji notranjimi silami: obnašanje zaposlenih, kulturne
razlike, organizacijska struktura, notranje okolje itd.
Obstajajo štirje koraki uvajanja spremembe v organizaciji (Hashim, 2013, str. 688):
•
•
•
•

Ocena potrebe po spremembi: prepoznati organizacijski problem, poiskati vzrok in
najti potrebno rešitev.
Vpeljevanje spremembe: poiskati možne rešitve, ki bi lahko rešile dano situacijo, za
katere pa so potrebne raziskave in veliko kreativnosti.
Izvajanje spremembe: management mora biti pozoren, saj lahko v tej fazi nastane med
zaposlenimi tudi odpor do spremembe
Ovrednotenje/ocenitev spremembe: sedaj, ko je sprememba uvedena, mora
management ugotoviti, ali so dosegli zastavljene cilje, rezultate primerjati s stanjem
pred izvedbo le-te. V tej fazi lahko tudi ugotovijo, da sprememba ni bila uspešna, zato
je pomembno, da vodstvo poišče ukrepe za rešitev dane situacije.

4.4 Pravočasnost uvajanja sprememb
Med dinamičnostjo okolja in dinamičnostjo uspešne organizacije, ki deluje v njem, je
pomembna soodvisnost. Dinamičnost organizacije obsega sestavine politike organizacije – od
smotrov in ciljev do strategij (Tavčar, 1997, str. 39).
Kadar istočasno uvajamo novo spremembo v okolje z različnimi kulturami, lahko pomeni, da
je nekje sprememba prezgodnja, nekje pa prepozna. Poznamo tri tipe uvajanja spremembe:
prezgodnja sprememba, prepozna sprememba in pa pravočasna sprememba. Prezgodnja
sprememba terja veliko porabo sredstev, predvsem zaradi oportunitetnih izgub in pa zaradi
višje ciljne naravnanosti uspešnosti. Prepozna sprememba tudi terja veliko porabo sredstev
podjetja. Menijo, da bo večja poraba ohranila temensko raven uspešnosti ali vsaj zavrla
propadanje uspešnosti ter isto kot pri prezgodnji spremembi je poraba večja zaradi dolgega
vzpona. Tretji tip pa se imenuje pravočasna sprememba, le-ta pa omogoča gospodarno porabo
sredstev. Manager spretno vztraja pri starem poteku, dokler prirastki uspešnosti dovolj
presegajo potrebne prirastke porabe sredstev in si s tem nabira sredstva za izvedbo spremembe.
Management ima tudi možnost aktivne ali pa pasivne naravnanosti, in sicer (Tavčar, 1997, str.
38):
•
•

lahko se odloči za spremembo, porabi zanjo potrebno količino sredstev in doseže vzpon
proti novi, višji ravni uspešnosti;
lahko pa se umakne v okolje, ki je manj zahtevno ter računa, da bo tam program še
enkrat uspešen; to je seveda vzvraten razvoj, nenehno sestopanje, ki v navzdolnji spirali
zmanjšuje konkurenčnost organizacije.
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Vse te teorije nam porajajo misel, kdaj pa je pravi trenutek za uvedbo spremembe v organizaciji
ali podjetju?
Po mnenju Tavčarja odločanje o pravem trenutku za spremembo poteka v negotovosti in
tveganju ter je zato v velikem delu intuitivno. Kadar se managerji odločajo za spremembo,
morajo pretehtati tudi dodatno porabo zmožnosti organizacije in managerja. Pretehtati je
potrebno vse dejavnike notranjega in zunanjega okolja, saj le-ti vplivajo drug na drugega in so
med seboj povezani.
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5 RAZISKAVA MANAGEMENTA V PODJETJU REFLEX,
D. O. O.
Vodilno podjetje na področju oplemenitenja in predelave stekla v Sloveniji predstavlja podjetje
Reflex. Poleg izdelave fasad dosegajo velike uspehe z izjemnim programom elegantnih
steklenih tuš kabin. Najsodobnejši dizajn steklene kabine, izjemno kakovostno ohišje in povsem
enostavna montaža so prednosti, ki jih v podjetju zagotovijo ob vsakem nakupu. Družba je svoje
ime začela graditi na proizvodnji stekla, ki se je kasneje razvila in razširila tudi v proizvodnjo
steklenih fasad. Vrhunske fasade so zaradi svoje kakovosti in sodobnega videza Reflexu
prinesle še večji uspeh in utrdile njegov ugled kot enega najbolj izjemnih podjetij v obdelovanju
steklenih površin. Širitev strokovnega znanja in izkušnje, inovativnost in vrhunska sodobna
tehnologija so Reflexu omogočili razširitev proizvodnje še na druge izdelke iz brušenega stekla,
ki so jih uspešno ponudili širši javnosti doma in v tujini.

5.1 Predstavitev podjetja
Družba je registrirana kot podjetje za zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, inženiring in
trgovina in z več kot 270 zaposlenimi izpopolnjuje ponudbo svojih steklarskih izdelkov in
storitev. Po svoji dejavnosti se uvršča med gradbena podjetja. Sedež podjetja se nahaja v Gornji
Radgoni, njihove poslovne enote pa se nahajajo v Poljčanah, Meleh, Murski Soboti, razstavno
servisni center pa imajo v Mariboru. Predstavnike imajo tudi pri naših sosedih na Hrvaškem, in
sicer hčerinsko podjetje Reflex Zagreb. Začetek ustanavljanja podjetja sega v leto 1979 z
ustanovitvijo steklarske obrtne delavnice v Podgradu, danes pa se lahko ponaša tudi s proizvodi
iz aluminija. V podjetju menijo, da so znanje in izkušnje skozi leta, ki izhajajo iz dela s steklom,
pripeljale do razvijanja naslednjih dejavnosti: projektiranje, proizvodnja in montaža fasadnih
konstrukcij, aluminijastih oken, vrat in zimskih vrtov, proizvodnja tuš kabin in proizvodnja
hladilniških vrat.
Dejavnost podjetja so razdeljene po poslovnih enotah, in sicer:
•

•

poslovne enote Mele, Podgrad in Murska Sobota; ukvarjajo se s proizvodnjo stekla:
lepljeno steklo, kaljeno steklo, sončno-zaščitno steklo, toplotno-zaščitno steklo,
požarno-odporno steklo, varnostno steklo, steklo s sitotiskom …
poslovna enota Poljčane; proizvodnja kovinskih, aluminijastih in pvc izdelkov: tuš
kabine, hladilniška vrata, aluminijaste konstrukcije in fasade, okna, vrata …

Slika 6 prikazuje, kako je podjetje razdeljeno po poslovnih enotah, slika 7 pa prikazuje strukturo
zaposlenih v podjetju Reflex.
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Slika 6: Sestava Podjetja Reflex, d. o. o.

REFLEX, d. o. o.
PE POLJČANE

PE GORNJA
RADGONA

Podgrad

Alu steklene
konstrukcije
Tuš kabine
Hladilniška
vrata
Alu okna,
vrata
Zimski vrtovi

PE SERVIS

REFLEX Zagreb

Mele

Izolacijska
stekla

Servis in
montaža

Varnostna
stekla

Industrijska
prodajalna
Uokvirjanje
slik

Vir: interno gradivo podjetja
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Prodaja in
zastopstvo

Generalni direktor
Direktorica PE Podgrad
Direktor PE Poljčane

Slika 7: Organizacijska struktura podjetja
VODSTVO

Direktorica komerciale

TAJNIŠTVO, RECEPCIJA

MARKETING

KADROVSKA SLUŽBA

RAZVOJ

PE proizvodnja
Gornja Radgona

PRODAJA

FINANČNO
RAČUNOVODSKA
SLUŽBA

PE Servis

PE Poljčane

Servis Gornja Radgona
Servis Murska Sobota
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Tehnični vodja

Montaža

Proizvodnja

Vodenje
projektov

Komerciala

IZO

ESG

Vzdrževanje

Transport

Vir: interno gradivo podjetja

Razstavno-servisni center
Maribor

Vodstvo podjetja se nahaja na sedežu podjetja, torej na lokaciji v Podgradu, kjer so tudi locirane
naslednje službe: finančno-računovodska služba, oddelek marketinga, razvojni oddelek za
področje stekla, PE proizvodnja Gornja Radgona. Podjetje s tremi PE se nahaja na različnih
lokacijah, in sicer: Podgrad, Mele, Murska Sobota, Poljčane ter razstavni salon Maribor.
5.1.1 Družbeno socialna odgovornost
Podjetje se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo podpore prometne vzgoje otrok v Pomurski
regiji. Priključili pa so se tudi gradivu Internetna varnost, ki bo namenjena osnovnošolskim
otrokom. Sodelujejo tudi s sredstvi na manjših prireditvah in pa v veliki skrbi za mlade donirajo
tudi vrtcem, osnovnim in srednjim šolam (Vir: interno gradivo podjetja).
5.1.2 Zaposleni podjetja
V tabeli je prikazana izobrazbena struktura zaposlenih v podjetju. Načrt zaposlovanja se v
podjetju pripravlja skupaj z letnim planom, katerega cilj je zagotoviti optimalno število
zaposlenih po posameznih enotah ob upoštevanju sprememb.
Tabela 4: Struktura zaposlenih v podjetju
Stopnja izobrazbe
I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
IV. stopnja
V. stopnja
VI. stopnja
VII. stopnja
SKUPAJ

Število zaposlenih
1
28
23
100
84
13
21
270

Vir: Letno poročilo podjetja, struktura zaposlenih na dan 31.12.2013

5.1.3 Poslovanje podjetja Reflex, d. o. o.
Začetek delovanja podjetja sega v leto 1979, in sicer:
•
•
•
•
•
•
•
•

1979: ustanovljena steklarska obrtna delavnica v Podgradu
1984: začetek proizvodnje izolacijskih stekel
1993: prehod iz obrtne delavnice v podjetje Reflex, d. o. o.
1994 začetek proizvodnje kaljenega varnostnega stekla, prva kalilna peč
1999: nova poslovna enota v Murski Soboti
2003: nova poslovna enota v Poljčanah, razširitev dejavnosti na proizvodnjo izdelkov
iz aluminija
2004: 25 let delovanja in nova PE v Meleh
2007: začetek proizvodnje lepljenega varnostnega stekla, prva linija za lepljeno steklo.
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Za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 znašajo njihovi čisti prihodki od prodaje 24.765.512
evrov, od tega je kar 80 odstotkov prihodkov ustvarjenih na domačem trgu. Znesek odhodkov
za isto obdobje pa znaša kar 24.124.912 evrov. V podjetju se izvajajo stalne izboljšave
proizvodov in procesov, poskušajo spodbujati inovativnost vsakega posameznika v podjetju.
Njihovi zastavljeni cilji so naslednji: poslovna odličnost, proizvodnja izdelkov najvišjega
nivoja kakovosti, dvig strokovne in moralne kakovosti zaposlenih delavcev, povečanje
ustvarjalne dodane vrednosti na evropski nivo. Prepričani so, da podjetje gradi na vrhunski
kakovosti, odgovornosti in učinkovitosti. Pridobili so tudi certifikat sistema kakovosti ISO 9001
ter dovoljenja za uporabo oznak, kot so CE in RAL.
5.1.4 Management v podjetju Reflex, d. o. o.
Podjetje ima tri poslovne enote, Gornja Radgona, Murska Sobota in Poljčane. Vsaka enota je
samostojna enota, ki je sestavljena iz svojega vodstva in ima tudi sestavljen svoj management.
Imajo tudi hčerinsko družbo na Hrvaškem, kjer je tudi postavljen management. Sestankujejo na
obdobje treh mesecev oziroma tudi manj, kar je seveda odvisno od situacije. Dinamika
sprememb je močno obrnila sodobno poslovno okolje, predvsem v panogi, kot je podjetje
Reflex. Zato management v podjetju stremi k nenehnim prilagajanjem okolju.

5.2

Raziskava

Cilj raziskave je poiskati trende v managementu in poiskati povezave med managementom in
globalizacijo ter ta spoznanja aplicirati na podjetje Reflex, d. o. o. Ta okvir bomo predstavili s
pomočjo intervjuva, ki smo ga opravili z g. Robertom Kremplom, generalnim direktorjem
podjetja in managerjem. Tabela 5 prikazuje potek raziskave.
Tabela 5: Potek raziskave
Korak 1
MANAGEMENT
Skupna načela
Načrtovanje
Sodobno okolje

Podjetje
Okolje
Sodobni management
GLOBALIZACIJA
Okolje podjetja
Globalizacija

Predmet razprave
- obvladovanje organizacije
- vizija podjetja
- vzpostavljanje novih prijemov
- organizacijske spremembe
- spremembe v okolju
- izzivi sodobnega managementa

- ugodno poslovno okolje
- ekonomska globalizacija
- vzroki globalizacije

Tranzicija

- gospodarska tranzicija

Gospodarstvo

- slovenska podjetja
- tradicionalna menjava

Globalni trgi

- ekonomski odnosi v pogojih
globalizacije
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Korak 2
⇒ doseganje ciljev
⇒ dolgoročna uspešnost
⇒ planiranje, organiziranje,
vodenje, kontroliranje
⇒ ekonomski dejavniki
⇒ preventivni ukrepi
⇒ izzivi in gotovosti

⇒ globalizacija
⇒ mednarodna menjava
⇒ alokacija virov,
tehnološki napredek,
mednarodna trgovina
⇒ institucionalne
spremembe
⇒ gibanje kapitala, BDP,
ekonomija obsega
⇒ blagovna menjava

Poslovanje

- globalizacija
⇒ 2 gonilni sili: težnja po
širitvi na trge in
zmanjšanje stroškov

MANAGEMENT SPREMEMB
Sodobni management

- management sprememb

Proces
strategije

- organizacijsko orodje
- analiza stanja

Proces
spremembe

- vsebinske spremembe
- dopolnjevanje obstoječih
novimi
- pravočasnost uvajanja
- kontrolni mehanizem

Uvajanje sprememb
Upravljanje sprememb

z

⇒ spremenljivost
in
kompleksnost okolij
⇒ izvajanje sprememb
⇒ vodenje, komuniciranje,
učenje …
⇒ koncepti
⇒ 11 korakov
⇒ Prezgodnja, prepozna in
pravočasna sprememba
⇒ Organizacijska orodja in
komuniciranje

Korak 3 – Povezava
•
•
•
•
5.2.1

Kako se spopadati s spremembami, ki jih povzroča globalizacija, opredelitev teh
sprememb?
Kdaj morajo podjetja pričeti delovati globalno?
Globalizacijski pritiski v prestrukturiranje poslovanja.
Globalizacija in njena vloga v vodenju državnega gospodarstva.
Izhodišča raziskave

Globinski intervju
Taylor in Bogdan globinski intervju označujeta kot osebno srečanje med raziskovalcem in
respondenti, ki je usmerjeno k razumevanju respondentovih pogledov na življenje, izkušnje ali
situacije, ki jih respondent izrazi s svojimi besedami (1984, str. 77). Po mnenju prof. Kumarja
ta definicija prikazuje dve karakteristiki globinskega intervjuva, in sicer: obsega osebno
interakcijo med raziskovalcem in respondentom ter želi razumeti respondentov pogled. In prav
to smo želeli razumeti, pogled in pa mnenje priznanega managerja. Kriterij izbora je bil, da je
intervjuvanec manager podjetja. Intervju je bil sestavljen iz dvajset poglobljenih vprašanj. Na
začetku smo postavili vprašanja, ki se navezujejo na management, sledile so teme, ki se
navezujejo na globalizacijo in zaključek, ki je bil sestavljen iz izzivov za prihodnje poslovno
leto, o prihodnosti, omejitvah in uspešnosti podjetja. Intervjuvali smo managerja podjetja
Reflex, g. Roberta Krempla, kateremu smo predhodno poslali osnutek vprašanj.
Skozi celoten prikaz analize primarnih podatkov, torej kvalitativne tehnike, intervjuja, želimo
prikazati povezavo med globalizacijo in managementom. V tem delu se bomo posvetili
praktičnemu prikazu analize intervjuja in kasneje tudi predlogom za izboljšanje delovanja
managementa. V okviru kvalitativnega dela smo dobili podatke s pomočjo intervjuja g.
Krempla. Podatke analize in interpretacijo rezultatov pa prikazujemo v nadaljevanju.
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5.2.2

Predstavitev rezultatov raziskave

Intervju smo opravili z g. Kremplom, ki vodi podjetje že dobrih 35 let. Za podjetniško pot se je
odločil leta 1979, kjer je ustanovil podjetje z enim zaposlenim kot servis za stranke, sedaj pa to
podjetje zaposluje preko 270 ljudi. Pogovor smo začeli z glavno nitjo naloge, managementom.
Podjetje je razdeljeno na štiri osnovne enote in vsaka enota ima svoje vodenje in prav tako svoj
management. Generalno odločanje pa vodi g. Krempl. Vsaka poslovna enota je samostojna
enota, kjer imajo zaposlene vodje in direktorje posameznih oddelkov in managerje, ki stremijo
k nenehnemu izboljševanju in zastavljenim ciljem. Prav ti se trudijo, da se podjetje nenehno
razvija, da lahko sledijo spremembam na trgu. »Ne želimo delati tisto, kar zmore vsak, želimo
imeti višji nivo pri vsakem produktu.« Globalna ponudba jih je pripeljala do odločitve, da so
opustili osnovno nit in se dvignili k izpopolnitvi višjih ciljev in pričeli dosegati najvišjo možno
kvaliteto. Osredotočili so se na razvoj tistih produktov, ki ustvarjajo dodano vrednost, da se
podjetje sploh lahko razvija in si s tem ustvarja konkurenčno prednost. Usmerili so se v razvoj
visoko tehnoloških produktov, v višjo kakovost, ker so videli, da trg to potrebuje. V podjetju
pa želijo ohraniti tradicijo, da bi to družinsko podjetje delovalo še daleč v prihodnosti, saj so
mnenja, da podjetje gradijo ljudje. Slika 8 prikazuje pojem globalizacije v podjetju.
Slika 8: Proces globalizacije podjetja Reflex, d. o. o.

možnost povezave
v grozd

prodor na tuje
trge- Avstrija,
Nemčija , Švica

GLOBALIZACIJA

vstop v EU
Slovenije

padec
gradbeništva/padec
kupne moči

»Široka zmaga močnega dela kapitala,« opisuje globalizacijo g. Krempl, ključ le-te pa najde v
združevanju steklarskih podjetij, kjer se lahko zgradijo korporacije, ki delajo enormne dobičke
in nekako celostno obvladujejo trg. Globalizacija je tudi podjetju prinesla veliko optimizma,
vendar so se najprej morali osredotočiti na to, kaj zmorejo ustvariti in proizvesti in česa ne. Z
vstopom v EU pa je po mnenju g. Krempla Slovenija dobila možnost razvoja, širjenja in dviga
kupne moči. Meni, da je gradbeništvo propadlo, ker ni dovolj delalo za tujino in je več kot 75
odstotkov podjetij v tej branži propadlo. Tuji trg je danes podjetju bolj dostopen, vendar smo si
obenem uničili ugled zaradi neplačilne discipline.
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Zaključimo lahko, da globalizacija prinaša podjetju ugodne učinke. Odločili so se usmeriti v
trge, ki zahtevajo proizvode višjega cenovnega razreda in globalno sodelovanje.
Vsaka poslovna enota podjetja vodi izobraževanja in skrbi za komunikacijo med oddelki.
Želijo, da želja po izobraževanju prihaja iz oddelka, od zaposlenega. Interese kasneje zberejo
in se odločijo, kako jih zadovoljiti, kako jim omogočiti želeno. V podjetju se držijo načela
aktivne vloge vodenja, in sicer: »Aktivna vloga vodenja je, da vodja sliši, prepozna in skuša
pomagati,« meni g. Krempl. Odločitve o investiranjih in razvoju pa so seveda skupne in ne
segajo samo v posamezne enote. Pomembna je tudi motivacija, v podjetju se trudijo motivirati
ljudi, jim nuditi različne nagrade, da lahko dosegajo večjo storilnost. Eden izmed glavnih ciljev
podjetja je dvigniti raven znanja zaposlenih. Ustrezna strokovna usposobljenost zaposlenih ji
daje veliko prednost na domačem in tujem trgu. Organizirajo usposabljanja za pridobivanja
vodstvenih in prodajnih veščin, usposabljanja za izboljšanje medsebojnih odnosov, jezikovne
tečaje, obenem pa se tudi udeležujejo na sejmih. Sistem nagrajevanja je zapisan v internih aktih
podjetja, kjer je sestavni del sistematizacije delovnih mest vrednotenje dela, ki izhaja iz
vrednosti delovnega mesta. Letos so se odločili uvesti sistem individualnega nagrajevanja, da
dvignejo motivacijo zaposlenih.
Zaključimo lahko, da v podjetju težijo k aktivni vlogi vodenja, vloga managementa pa mogoče
ni tako močna, kot bi želeli. Manager bi moral spodbujati in aktivirati svoje sodelavce,
posredovati informacije iz zunanjega okolja, nenehno iskati poslovne priložnosti, razporejati
zmogljivosti itd., vendar menimo, da v podjetju trenutno samo iščejo dodatne možnosti za
investicije in pot na tuje trge. S tem dosegajo pozitivne poslovne rezultate, vendar menim, da
pa pretok informacij med zaposlenimi z vodji in managerji še ni dovolj aktivno vzpostavljen.
Slika 9 prikazuje razlago pojma zaposlenost v podjetju Reflex.
Slika 9: Prikaz pojma zaposleni podjetja Reflex, d. o. o.

vodstvo

omogočanje
spodbud in
priložnosti

AKTIVNO
VODENJE

management

ostali
zaposleni

Podjetju pa ni v pomoč država, menijo, da je njeno vodenje popolnoma napačno. Borijo se za
razvoj, za prihodnost brez kakršnih koli možnosti evropskih sredstev, kar pa je v praksi
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popolnoma zgrešeno. V tujini si steklarska podjetja, ki so v manjšini, omogočajo razvoj in
investicije v veliki meri s pomočjo evropskih sredstev. G. Krempl pravi, da jim je država s
svojimi obdavčitvami in birokracijo odvzela razvojne možnosti. Rešitev podjetja vidi samo v
Evropi, v tujini, kjer je miselnost in poslovanje drugačno. V prihajajočem letu načrtujejo kar
nekaj investicij, predvsem v nakup osnovne opreme. Slika 10 prikazuje omejitve podjetja.
Slika 10: Prikaz omejitev podjetja Reflex d. o. o.

zakonodaja

GOSPODARSTVO
SLOVENIJE

državni
organi

inoviranje

Družinska podjetja so v razvitem svetu ena izmed pomembnih oblik podjetništva. V Sloveniji
še ta podjetja nimajo pravega položaja v družbi in so tudi redka. Pravo družinsko podjetje se
namreč izoblikuje šele s prenosom lastništva in vodenja na mlajše generacije. Slika 11 prikazuje
generacijski prenos v preučevanem podjetju.
Slika 11: Generacijski prenos podjetja Reflex, d. o. o.

zakonca Krempl

1979

generacijski prenos

sin in hči

2011/12

Razvoj podjetja Reflex vodi že v drugo generacijo. Sin in hči sta podjetje spremljala vsa leta,
zadnjih 14 let pa sta vanj tudi neposredno vključena. Oba sta skozi različna dela v podjetju
postala direktorja enot, hči v Gornji Radgoni, sin pa vodi poslovno enoto v Poljčanah. G.
Krempl, ki je še v vlogi generalnega direktorja, jima stoji ob strani, nudi pomoč in seveda tudi
svetuje. Vsi skupaj pa stremijo k jasnemu cilju: popeljati podjetje po težkem obdobju spet na
trdna, stabilna tla (Manager, 2014, št. 5, str. 99). G. Krempl je prepričan, da otroci ne rabijo
managerskega mesta, morajo biti lastniki, voditelji in si ob tem tudi ustvariti družino. Mesto
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managerja zahteva ogromno časa, interesa, volje in ob takšnih pogojih je težko voziti vse
interese. Med raziskovanjem smo odkrili raziskavo Kompetence slovenskih managerjev 2012,
katere avtorji so Verle, Markič in Kodrič. Na osnovi 59 trditev, s katerimi so ocenjevali
kompetence, so s faktorsko analizo v drugem poizkusu ugotovili, da je dane kompetence
mogoče razvrstiti v dve skupini, in sicer: socialno-vodstvene kompetence in akcijske
kompetence. Faktorska analiza je pokazala, da je za dobro vodenje potrebna socialna
inteligenca, empatija in ravnanje z ljudmi. V zaključku raziskave pravijo, da današnjim
managerjem primanjkuje t. i. »softer skills«, kot so voditeljstvo, ravnanje z ljudmi in timsko
delo.
»Nujno moramo pričeti novi ciklus investiranja v razvoj, ne moremo si privoščiti stavb, ampak
moramo iti v nakup opreme in novih strojev.« Torej za leto 2015 načrtujejo nov ciklus investicij,
naročili so najsodobnejšo tehnologijo za izdelavo varnostnih stekel, proizvodnja naj bi stekla
nekje v mesecu juniju. Nakup bodo opravili izključno z lastnimi viri sredstev. Slika 12 prikazuje
vizijo podjetja.
Slika 12: Prikaz vizije podjetja v prihodnosti
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Cilj leta 2015 je prodor na trg z najvišjo tehnologijo in najvišjo kakovostjo, obenem pa tudi
dvig dodane vrednosti zaposlenega. Načrtujejo tudi fizično povečanje obsega v enoti predelave,
tako da bodo proizvajali več produktov za lastne potrebe. Vizija podjetja je razvoj.
5.2.3

Obravnava rezultatov raziskave

Podjetje Reflex se zaveda premikov v smeri novih trgov, torej globalizacije. Preučili so
možnosti obstoja v sedanji velikosti in prilagoditvi njihove ponudbe, posvetili so se tudi
možnostim povezav z ostalimi organizacijami in prišli do naslednjih zaključkov:
•

Zaradi težkih razmer na trgu so proizvajalci stekla svoje organizirane grozde usmerili v
izgradnjo proizvodenj velikih kapacitet. Ob tej točki so se odločili, da je potrebno
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•
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•
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•

proizvodnjo preusmeriti v visoko zahtevne produkte, individualnega karakterja, ki
zahtevajo veliko vloženega znanja in dela.
V prihodnje želijo dati poudarek na razvoj celovitega oblačenja stavb z alu-steklenim
ovojem.
Želijo povečati vlaganje v izobraževanje delavcev, saj menijo, da je izjemno
pomembno, da so njihovi zaposleni izobraženi in tržno ozaveščeni, da lahko proizvajajo
izdelek, ki ga kupec resnično potrebuje.
Tržno prednost jim predstavlja tudi sodelovanje z vodilnim svetovnim proizvajalcem
fasadnih sistemov Schuco.
Za doseganje boljših poslovnih rezultatov in željo po dolgoročnem razvoju želijo
povečati ponudbo kompletnih alu-steklenih fasad. Zavedajo se, da imajo vse kapacitete
za povečanje obsega tovrstnih del in bi tako lahko dvignili njihovo dodano vrednost,
obenem pa znižali delež materialnih stroškov na enoto proizvoda.
Njihov cilj je zvišati letni promet za 20 odstotkov.
Želijo pa tudi obnoviti investicijski ciklus, ki je malce zastal zaradi nastale krize v
gradbeništvu. Z obnovo stremijo k utrjevanju položaja na trgu, z nenehnimi
usposabljanji in s posodobitvami v proizvodnji.
Da bi ublažili padec v gradbeništvu, se podjetje aktivno usmerja na tuja tržišča, in sicer
na sledeče trge: Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Švica.
Razvoj izolacijskih stekel v smeri visoko selektivnih sončno zaščitnih stekel.
Slika 13: Slika objekta v Zeltwegu, velik projekt podjetja Reflex, d. o. o.

Vir: gradivo podjetja Reflex
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5.3
Predlogi za izboljšavo dela managementa in za povečanje
konkurenčnosti podjetij na globalnih trgih
Naloga managerjev je, da posamezne situacije dodobra ocenijo in z vidika pomembnosti za
podjetje pripravijo ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje. Delo managerja je učinkovito,
kadar zna le-ta prisluhniti trgom in svojim zaposlenim. V nalogi želimo predstaviti nekaj
predlogov, kateri bi lahko po našem mnenju pripomogli k boljšemu delovanju managementa in
prav tako podjetja samega. Predlogi, ki jih želimo izpostaviti, so naslednji:

•

Obvladovanje organizacije v času velikih sprememb

Skupni interes podjetja je uspešno zadovoljevati svoje odjemalce in ustvarjati prihodke. Seveda
pa spremembe na trgu prinesejo tudi spremembe interesov udeležencev podjetja. Vrednote,
želje, cilji, trajnost, vse to lahko vpliva na interese, zato je obvladovanje teh sprememb
kompleksnejše. Kovač v svoji knjigi Znanje kot temelj razvoja navaja, da je dolgoročna
prednost podjetja le v ljudeh, njihovem znanju, izkušnjah in medsebojnih povezavah.
Rešitev: kultura podjetja lahko učinkovito deluje v boju s spremembami, razlog najdemo v
odprti in transparentni komunikaciji, dobrem vodenju, poštenosti na vsakem koraku in v
nenapisanih pravilih, ki veljajo v organizaciji. Komunikacija, razprave in informiranje so v
procesu sprememb ključni elementi za doseganje uspeha.
•

Obvladovanje sprememb

Živimo v času hitrih in težko obvladujočih sprememb. Trgi neverjetno hitro rastejo in se
obenem tudi hitro spreminjajo, vse to zahteva od podjetja nenehno sledenje in obvladovanje leteh sprememb. Spremembe, ki jih povzroča globalizacija, so razširjene na vsa področja, največji
premiki pa se dogajajo na področju informacijske tehnologije in informacijske družbe.
Spremembe ne izvajajo podjetja, temveč ljudje, zato je izbiranje nosilcev sprememb izredno
pomembno (Radonjič, 1997, str. 50). Management sprememb vodi v izgradnjo učeče se
organizacije. Možina pa opredeljuje učečo se organizacijo kot: kjer lahko vsak posameznik
razvija in usposablja svoj potencial; kjer se kultura širi od svojih zaposlenih k strankam,
dobaviteljem, ostalim lastnikom ali drugim poslovnim parterjem; nenehno vodenje procesa
sprememb zaradi učinkovitega doseganja ciljev vseh zaposlenih v organizaciji; in kjer sta delo
in učenje sinonima (Možina, 200, str. 2).
Rešitev: management sprememb, nastanek učeče se organizacije in dejstva, da je sprememba
nekaj naravnega in kdor to sprejme, izgubi tudi strah pred spremembo.
•

Prenos znanja in tehnologije – inovacije

Prehod podjetja v globalno okolje je za managerje velik izziv. Za uspešno uresničevanje ciljev
pa je izjemno pomembna informacijska tehnologija. Podjetja morajo spodbujati inovativnost,
se prilagajati vsem področjem svojega delovanja in seveda morajo imeti nenehno željo po
razvoju. V pomoč pri obvladovanju vseh teh teženj pa je učinkovita uporaba sodobne
informacijske in telekomunikacijske tehnologije. Velja pa seveda logika, da podjetja z večjim
dobičkom in večjo dodano vrednostjo lahko vlagajo več in se posledično tudi zato hitreje
razvijajo. Prenos znanja v podjetju je kar zahteven proces, vendar smo prepričani, da je le-ta
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bistven za dolgoročno učinkovitost podjetja. Za učinkovit prenos znanja je ključno upravljanje
s človeškimi viri, podjetja bi lahko tudi razvila kulturo podjetja na način, kjer bi bil prenos
znanja pričakovan.
Rešitev: inovativen, učinkovit in uspešen manager ter aktiven oddelek za IT tehnologijo.
5.3.1 Predlogi za izboljšave v izbranem podjetju
Spodbujanje inoviranja med udeleženci v podjetju
Kadar se v podjetju pojavi nova inovacija, lahko traja nekaj časa, da to informacijo sliši
manager. Inoviranje bi moralo biti vključeno v kulturo podjetja, da bi si zaposleni nenehno
izmenjevali ideje in zamisli, ki so dispozicija za inovacije. Kultura podjetja pa je realen odraz
vodstva in zaposlenih, ki pa morajo imeti svobodo, ki je potrebna za oblikovanje idej. Vendar
se moramo tudi zavedati, da je v inovacije potrebno vložiti veliko denarja, časa in energije.
Nove ideje pa lahko iščemo tudi med dobavitelji, strankami in med konkurenco. V mislih
imamo vse udeležence v poslovanju podjetja. Seveda pa je ob vseh idejah, ki jih manager sliši,
potrebno uvesti učinkovit način, kako te ideje sprejeti, oceniti in spodbuditi.
Aktivno vzpostavljanje komunikacije v podjetju
Podjetje Reflex nenehno aktivno vzpostavlja komunikacijo s svojimi zaposlenimi, izdajajo
poročila/publikacije, imajo tako imenovane razprave z delavci, tedenske kolegije,
vzpostavljena je komunikacija med direktorji in osebjem. Ker pa podjetje stremi k še večji
produktivnosti in težnji po širitvi na tuje trge, predlagamo še dodatno pomoč pri vzpostavitvi
komunikacije v podjetju. Priporočamo nekaj naslednjih instrumentov: diferenciran sistem
ocenjevanja, vizualizacijo rezultatov podjetja, forum, kjer si zaposleni lahko izmenjujejo
mnenja, spremljanje odnosa zaposlenih do sprememb, neposredno informiranje zaposlenih o
sprejetih načrtih za izvedbo sprememb.

Več povezovanja v podjetniške grozde
S pomočjo povezovanja podjetij lahko s celostno pokritostjo izvedbe infrastrukture na
globalnem trgu žanjejo večje uspehe. Skupaj lahko podjetja premagujejo večje ovire na
področju trženja, investicij, pri prevzemanju večjih poslov, prodoru na še večje trge itd.
Steklarska proizvodnja spada med panogo gradbeništva, lahko bi se povezali s podjetji v isti
panogi, ostala gradbena dela, elektro dela, strojno instalacijska dela itd. in bi lahko na ta način
celostno zadovoljili naročnike. To bi jim omogočalo še močnejšo konkurenčnost.
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6 SKLEPI
Globalizacija je podjetjem omogočila tudi rastočo konkurenco, zato morajo biti managerji
pozorni na tuje in domače tekmece. Glede na preučevano literaturo lahko rečemo, da je
globalizacija prinesla še večjo težnjo po zniževanju stroškov in pa povečalo se je iskanje novih
rastočih trgov. Podjetja, ki so bila sposobna hitrega odzivanja v tem kompleksnem okolju, so
postala še bolj uspešna. Preučevano podjetje Reflex se je kar hitro soočilo s težavami in pričelo
organizirati malo drugače. Njihove analize so jim pokazale, kam se usmeriti z bolj tehnološko
dovršenimi produkti in tako postajajo vse bolj uspešni. Danes izvažajo skoraj 60 odstotkov
svojih produktov. Slovenske managerje pa med drugim pesti tudi pretekla gospodarska kriza.
Podjetjem slovensko podjetniško okolje ni najbolj naklonjeno, iskanje sredstev za investicije
pa se zdi kot misija nemogoče.

6.1

Temeljne ugotovitve

Vodilni prihajajo do spoznanj, da so spremembe neizbežne. V zadnjih letih je bil edini cilj
napredek pri okrevanjih po krizi. Podjetja so si zastavila prednostni nalogi povečanja
konkurenčnosti in produktivnosti, kar je bilo skupno vsem sodelujočim pri boju za obstanek.
Podjetje Reflex posluje v panogi, kjer je bila kriza najmočnejša. Soočajo se s težavami na
domačem trgu, ki se začnejo z neizbežno birokracijo, davčnimi obremenitvami, nadaljujejo pa
s pomanjkanjem investicij. Da so ta padec potreb po proizvodih nadomestili, so se aktivno
usmerili na tuja tržišča, na trge, kjer so povpraševanja po izdelkih z višjo dodano vrednostjo.
Vendar so se morali tukaj soočiti s težavo, videli so, da v veliko primerih niso bili zmožni
ponuditi izdelkov, za katere so prejeli povpraševanja, težava je nastala v proizvodnji zaradi
tehnološke opremljenosti. Izziv letošnjega leta je nakup nujno potrebnih strojev, ki jim bodo
omogočali zadovoljitev povpraševanj tujih trgov. V podjetju vidijo velik potencial v
energetskih sanacijah že obstoječih zgradb, ki po evropskih normah ne ustrezajo več zahtevam
o racionalni rabi energije. Delovanje podjetja so močno usmerili na avstrijsko in nemško tržišče,
kjer je znan projekt preteklega leta 2014, ko so zgradili objekt s krilom v obliki formule v Red
Bull Ring Spielbeg v Zeltwegu.
H1: Globalizacija na poslovanje podjetij vpliva pozitivno.
Hipotezo potrjujemo. Globalizacija prinaša podjetju nove trge, nova strateška povezovanja,
novo kupno moč, nove vlagatelje, obenem pa tudi novo konkurenco. Lahko rečemo, da
globalizacija vpliva pozitivno na podjetje in podkrepimo z ekonomskim dejavnikom, menimo
da globalizacija dviguje dobiček podjetju in ponuja nove priložnosti za razvoj. Za podjetje
Reflex je bila to absolutno pozitivna stvar, saj so vedno bolj usmerjeni na tuje trge, na tuje
odjemalce in morebitna partnerstva. Vstop v EU je podjetju omogočil še večje prihodke in
prihranjen čas ob domači birokraciji in ostali papirologiji. Obenem pa je globalizacija prinesla
tudi nekaj negativnih dejavnikov, ki smo jih v nalogi tudi omenili. Ampak predpostavljamo, da
so pozitivni učinki izrazitejši in so npr. nižje cene izdelkov in storitev, standardizirani proizvodi
prinesli končnemu kupcu same pozitivne stvari, podjetju pa zdravo konkurenco.
Svetličič je v svojem delu podal zaključek, ki bi ga rada izpostavila. Pravi, da je globalizacija
priložnost in ne grožnja podjetjem in malim državam, seveda pod pogojem, da izbirajo prave
strategije in politike razvoja. Zavedati se moramo, da prednosti majhnosti niso tako številne in
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vsako sekanje posameznih vej resno ogroža razvoj majhnega nacionalnega gospodarstva
(Svetličič, 1998, str. 1026).
H2: Management sprememb vpliva pozitivno na konkurenčno prednost podjetja v sodobnih
pogojih poslovanja.
Hipotezo potrjujemo. Management sprememb je proces, tehnika ali orodje sprememb za dosego
želenih poslovnih izidov. Managerji morajo prepoznati potrebe in spremembe okolja, jih uvesti
ali sprejeti kot izziv za prilagajanju vizije in strategij podjetja. Konkurenčnost bi lahko
opredelili kot sposobnost podjetja, da se lahko pojavlja, preživlja in uveljavlja na domačem in
tujem trgu. Konkurenčna prednost podjetja je ogromen pojem, vanj spadajo v prvi meri človeški
viri, torej zaposleni, nato še gradnja učeče se organizacije, managerske sposobnosti, kakovost
izdelkov ali storitev, dobavitelji itd. Po preučevanju mnenj različnih avtorjev in mnenja g.
Krempla lahko rečemo, da management sprememb daje konkurenčno prednost podjetju, saj
omogoča hitro prepoznavanje potreb trga, uvajanje spremembe in njen nadzor. Podjetje Reflex
se nenehno trudi prisluhniti spremembi in jo uvesti, najprej so pričeli s spremembami v ponudbi
različno obdelanih stekel kakor tudi z novo celostno podobo aluminijastih fasad. Oddelek tuš
kabine je prepoznal željo po iskanju nenehnih težav s postavitvijo tuš kabin in so uvedli tuš
kabine po meri, ki mu je sledila tudi prodaja kabine preko spleta, kjer si lahko svojo tuš kabino
izrišeš, naročiš in plačaš kar sam. V nalogi smo navedli, da je management sprememb na nek
način aplikacija za doseganje želenih ciljev organizacije.
H3: Položaj podjetja na lokalnem trgu določa zmožnost njegovega delovanja na globalnem
trgu.
Hipotezo potrjujemo. V razlagi te hipoteze bi izpostavila rek »razmišljajte lokalno, delujte
globalno«. Na lokalnem trgu podjetja prilagajajo svoje izdelke in storitve potrebam svojih
kupcev ob upoštevanju lokalnih danosti. Preučevano podjetje zadovoljuje v svoji poslovni enoti
Murska Sobota lokalne kupce in prav tako imajo kupce iz sosednje Avstrije in Madžarske.
Imajo ponudbe, prirejene njihovim potrebam, kakor tudi celostno pokritost logistike. Dejstvo
je, da najvišjo vrednost in položaj podjetja in njegovo zmožnost delovanja v tujini dajejo
kakovost izdelkov in storitev, močna blagovna znamka, dobro usmerjeno vodstvo in
management, ki nenehno sledi trgom. Uveljavljenost na lokalnem trgu daje neko prednost, ime
tudi na globalnem področju. Doktor Raškovič v članku časopisa Delo uporablja besedo
glokalno, pravi, da morajo podjetja poznati svetovno konkurenco in lokalni trg. Glokalnost
pomeni globalno in lokalno delovanje sočasno. Lahko rečemo, da s pravilnimi ukrepi,
razvojnimi strategijami in seveda politiko lahko na globalnem trgu dosegajo podjetja
zastavljene cilje. Torej zadovoljevati kupce na lokalnem trgu in obenem delovati še globalno
zahteva od vodstva in managementa nenehno prilagajanje in spreminjanje. Lahko pa
zaključimo s potrditvijo hipoteze in rečemo, da položaj na lokalnem trgu določa zmožnost
delovanja na globalnem trgu.
H4: Razvoj globalizacije od podjetij zahteva nenehno prilagajanje spremembam v okolju.
Hipotezo potrjujemo. V okolju, v katerem danes živimo, napreduje izjemno hitro. Hitra
dostopnost do izdelkov in storitev, nižje cene, več konkurence, druge poslovne strategije itd.,
ki nam jo je prinesla globalizacija, zahteva od podjetja nenehno sledenje in ustvarjanje novih
ciljev, poti k ustvarjanju še večjih prihodkov. Menim, da je globalizacija prinesla možnost, da
se lahko podjetja in organizacije še hitreje širijo, nam kupcem pa možnost še večje izbire. Dr.
Matevž Rašković v enem izmed svojih intervjujev pravi, da se je večina sprememb oziroma
premikov zgodila na ravni potrošnikov in vzorcev trošenja. Globalizacija ne pomeni samo
širjenja izdelkov in kapitala, ampak tudi prenos znanja in idej. Podjetja morajo temu slediti.
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Kot primer lahko vzamemo internet, ki je povezal popolnoma celoten svet, hitro se širi in tudi
nekako oblikuje globalizacijo. Temu številni avtorji pravijo internetizacija (Svetličič, 1999, str.
15). Pospešuje mednarodno menjavo, ker širi možnosti vseh posameznikov, ki lahko izbirajo iz
globalne svetovne ponudbe. Vse to pa od podjetja zahteva aktivno vodenje, da prepoznavajo
trenutne potrebe in spremembo hitro in kakovostno uvedejo. Hipotezo lahko sprejmemo, saj se
vsakodnevno soočamo z novimi izzivi, s spremembami, s pomočjo katerih si podjetja večajo
učinkovitost in povečuje se tudi možnost zmanjšanja stroškov.
H5: Inoviranje v podjetju je pozitivno povezano z ustvarjanjem dobička podjetja.
Hipotezo potrjujemo. Slovenija je po inovativnih sposobnosti, po mednarodnih raziskavah med
najšibkejšimi državami EU. Menim, da je problem v človeškem dejavniku, managementu,
inoviranje ni dovolj vgrajeno v kulturo podjetja. Inovacijska dejavnost v podjetjih ni dorečena.
Inovacijski proces v podjetjih poteka predolgo. Inoviranje v podjetju je odvisno tudi od
uspešnega, učinkovitega in inovativnega managerja. Velika večina jih preveč gleda samo na
finančno plat. Dejstvo pa je, da danes trg od managerja zahteva en kup veščin. V članku
časopisa Denar smo zasledili, da je bilo v nekem podjetju razpisano novo delovno mesto
managerja za ideje – idejnika. V podjetju so bili mnenja, da je ideja enako pomembna kot
surovina, posojilo ali ostali zaposleni. Oseba bi morala biti kompetentna ustvariti okolje, kjer
se bodo ideje, inovativnost in kreativnost nagrajevali, spodbujali in razvijali. To je podjetje
prihodnosti. Spodbude s strani podjetja, ki ustvarja takšno klimo v podjetju, so enormne in
definitivno vodijo k pozitivnemu poslovanju podjetja. Veliko vlogo pri vsem tem igra tudi
nagrajevanje, ki je oblika motivacije zaposlenih. Hipotezo, ki smo jo postavili sprejmemo in jo
tudi podkrepimo s prej omenjenimi trditvami, da je inoviranje pozitivno povezano z
ustvarjanjem dobička podjetja.

6.2

Odprti problemi

Področje izbranih tem, ki smo jih raziskovali, so zahtevali določene časovne, materialne in
vsebinske omejitve. Empirični del smo omejili na intervju z g. Kremplom, glavnim managerjem
izbranega podjetja Reflex. Podali smo ugotovitve, podkrepljene z njegovim mnenjem in pa tudi
z dejstvi, ki smo jih raziskovali skozi celoten potek naloge.
Ocenjujemo, da bi bilo smiselno tudi raziskati, kako pa management sprememb v podjetjih
poteka in vpliva na vodenje. V nalogi se nismo tudi preveč ozirali na negativne strani
globalizacije, saj menimo, da bi bila to preveč obsežna raziskava.
Ugotovili smo, da največ težav podjetjem povzroča ne ukrepanje države. Imamo prezapleten
sistem z veliko birokracije in velikimi davčnimi obremenitvami. Management se trudi prodirati
na tuje trge, spodbujati inovacije, ampak vse to zahteva čas in denar. Podjetja pesti pomanjkanje
denarja za investicije, ki bi prinesle še večjo konkurenčno prednost. Globalizacija prinaša
ugodne učinke za podjetja, ob tezi, da se podjetje nenehno prilagaja spremembam, ki jih prinaša
globalizacija. Slovenskemu gospodarstvu daje več priložnosti, seveda bi jo lahko še bolj
izkoristili, če bi strategije in politika, ki jo vodijo, bila pravilna. Lahko rečemo, da je gradnja
učeče se organizacije izziv za managerja in pa stoodstotno zagotovljen uspeh.
Lahko tudi predpostavljamo, da bo prehod v skupno globalno ekonomijo povzročal tudi vse
več političnih nasprotij. Velike korporacije delujejo samo še globalno in jih ne bo več moč
nadzirati, kar bodo morale vlade držav tudi sprejeti.
Odprta tema še tudi ostaja ekologija. Podjetja morajo vse več denarja in časa posvečati skrbi za
okolje.
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To so še nekateri odprti problemi, v katera se v magistrski nalogi nismo podrobneje in niti
celostno spuščali in bi lahko bile teme za nadaljnje raziskave.
Za zaključek lahko postavimo vprašanje, kako izboljšati delovanje managementa v pogojih
globalizacije? Nenehno prilagajanje, iskanje priložnosti na tujih trgih, inoviranje, aktivna
komunikacija z zaposlenimi, uvajanje novih pozitivnih sprememb so lastnosti uspešnih
managerjev, ki v pogojih globalizacije delujejo neustrašno.
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PRILOGA A

Postavljena vprašanja
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Začela bi kar z managementom, in sicer kako imate v vašem podjetju sestavljen
management, oziroma kako bi ga vi opredelili?
Vloga managementa se je skozi čas spremenila, sodobno okolje od njega zahteva
nenehno prilagajanje trgom. Katere so ključne spremembe s katerimi se spopadate?
Management sprememb, sem v nalogi opredelila kot morebitno izboljšavo za
delovanje managementa. Ta teži k ustvarjanju učeče se organizacije. Kaj menite o tej
tezi?
Svetla prihodnost. Dobesedno. Predstavlja vašo vizijo pogled podjetja, kakšna je vaša
vizija podjetja v prihodnosti, menim da se obvladovanje organizacije začne pri viziji
vodstva.
Vaš uspeh pripisujemo strategiji pokrivanja celotne dejavnosti, od sprejema naročila do
končne dobave, kako vam uspeva obvladovanje le tega? (popolnoma zadovoljite kupca)
Tehnologija in informatika, dosegata vse ravni delovanja in poslovanja, obenem pa so
tukaj tudi prisotne nenehne tehnološke spremembe. Kako vse to usklajujete z vašimi
zaposleni, kje si nabirajo znanja in izkušnje?
Ustanovitelj sodobnega managementa Drucker meni da premoženje podjetja predstavlja
umski delavec. Imate veliko število zaposlenih, kako uspete usklajevati njihove
interese? Kako vzpodbujate komunikacijo v podjetju?(kolegiji, strukturirani pogovori,
časopisi?)
Vsak manager se sooča tudi z bolečimi koraki, katera je bila vaša najtežja odločitev do
sedaj?
Vodite družinsko podjetje, razvoj vodi že v drugo generacijo, kako poteka prenos
vodenja do sedaj?
Globalizacija je glavna teza moje naloge, opredelila sem da z njeno pomočjo lahko
management v podjetju dostopa do bolj razvite tehnologije, izboljšanih inovacij in
ostalih integracij. Se strinjate?
Pozicionirani ste na Hrvaškem, k vam prihajajo kupci iz sosednje Avstrije in
Madžarske, ali menite da vaše podjetje deluje dovolj globalno, kje še vi vidite možnosti
prodiranja na trg?
Vašo konkurenco prestavljajo tudi podjetja iz Poljske, kakšne so vaše konkurenčne
prednosti?
Podjetja se morajo vse bolj prilagajati zahtevam trga, kakovost, cena, poprodajne
dejavnosti, globalizacijski pritiski so vse višji, kako vi obvladujete to področje, kje
vidite še priložnosti za inoviranje?
Vaš znan lanski projekt je gradnja objekta na dirkališču Zeltweg v Avstriji, kjer ste
zgradili objekt z krilom v obliki formule, veliko projektov ste zaključili tudi v Sloveniji
in na Hrvaškem, torej poslujete globalno, ali še kje vidite vaše možnosti prodiranja na
tuje trge? (Odločili ste se, da želite proizvodnjo usmeriti v bolj zahtevne projekte
individualnega karakterja, kako vam do sedaj to uspeva?)
Ali menite da majhnost Slovenije in slovenskega trga bistveno vpliva na slovenska
podjetja ob vstopu na globalni trg?
Kolikšen je delež vaše mednarodne menjave, prodaja –izvoz?
Ali menite, da se je po vstopu Slovenije v EU, položaj vašega podjetja spremenil?
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18 S kakšnimi ukrepi ste poskušali omiliti učinek krize v vašem podjetju, glede na to da je
vaša panoga tesno povezana z gradbeništvom?
19 Podjetje uspešno vodite že več kot 35 let, kaj menite da je ključ do vašega uspeha?
20 Kateri so vaši glavni izzivi za leto 2015, kako se jih boste lotili?
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