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Predgovor
Vrsta različnih dejavnikov vpliva na izbiro in uspešno rabo organizacijske strukture.
Vplivni dejavniki za izbor in uspešno rabo organizacijske strukture v organizaciji imajo
lahko svoj izvor v sami organizaciji ali pa imajo svoj izvor zunaj organizacije, torej v
njenem okolju. Najpomembnejši zunanji vplivi na organizacijo so vpliv znanosti in
tehnike na organizacijo, vpliv institucionalnih razmerij na organizacijo, vpliv globalnih
družbenih vrednot na organizacijo ter vpliv tržišča na organizacijo. Na drugi strani pa so
pomembni notranji vplivni dejavniki, kot so strategija poslovanja, vrsta tehnologije, vrsta
izdelkov, kadrovska struktura, velikost, vodstvo, lokacija in tradicija.
Izbrano temo magistrske naloge Oblikovanje organizacije za mednarodno okolje pričnemo
obravnavati preko obravnave mednarodnega poslovnega okolja ter mednarodnega
managementa. Znotraj obravnave mednarodnega poslovnega okolja ter mednarodnega
managementa izpostavljamo proces globalizacije, ki deluje povezovalno ter sproža
odvisnosti med elementi okolja organizacije v današnji svetovni ekonomiji. Znotraj
procesa globalizacije pa izpostavljamo globalizacijo trgov ter globalizacijo delovanja in
proizvodnje. Za mednarodno poslovno okolje pa so značilne tudi razlike med državami, ki
se odražajo preko različnih političnih, ekonomskih in pravnih sistemov. Te pa v
nadaljevanju sprožajo omenjene razlike med državami. Slednje pa se odražajo v
raznolikosti ter kompleksnosti današnjega mednarodnega poslovnega okolja. Mednarodna
organizacija pa ima pri tem mnogo vezi z omenjenim mednarodnim poslovnim okoljem.
Za mnoge vezi med organizacijo in njenim okoljem je značilno, da po omenjenih vezeh
okolje vpliva na organizacijo, hkrati pa mu postavlja vedenjske okvirje. Ob tem pa tudi
organizacija preko omenjenih vezi želi vplivati na svoje okolje ter ga spreminjati in
sooblikovati. Vplivni dejavniki iz okolja ter iz same organizacije pa so pomemben faktor
pri izboru in uspešni rabi določene organizacijske strukture v določeni organizaciji.
Jedro magistrske naloge je zajeto v poglavju Oblikovanje organizacije za mednarodno
poslovno okolje. Oblikovanje organizacije za mednarodno poslovno okolje pričnemo
obravnavati preko motivacije za udejstvovanje organizacije v mednarodnem poslovnem
okolju. Motivacija za udejstvovanje organizacije v mednarodnem poslovnem okolju pa se
nanaša na dosego ekonomije obsega ter ekonomije dosega. Organizacije pa se ob
udejstvovanju v mednarodnem poslovnem okolju soočajo s pritiskom po znižanju stroškov
ter pritiskom po lokalni odzivnosti. V nadaljevanju poglavja pričenjamo obravnavati
stopnje internacionalnega razvoja. Preko nekaj stopenj internacionalnega razvoja
organizacije se organizacija razvije iz domače naravnane v mednarodno naravnano. Za
organizacije, ki so na določeni stopnji internacionalnega razvoja, pa je značilno, da imajo
skupne lastnosti; te pa se v nadaljevanju odražajo v izbiri in uporabi določene
organizacijske strukture. Pritisk po zniževanju stroškov ter pritisk po lokalni odzivnosti pa
vplivata na izbor primerne strategije za udejstvovanje organizacije v mednarodnem
poslovnem okolju. Omenjena strategija pa nadalje vpliva na izbiro primerne organizacije
strukture.
V nadaljevanju bomo predlagali primerno organizacijsko strukturo glede na stopnjo
internacionalnega razvoja ter primerno organizacijsko strukturo glede na izbrano strategijo
za udejstvovanje organizacije v mednarodnem okolju.
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1
1.1

Uvod
Opredelitev raziskovalnega problema in opis problema

Organizacije, ki delujejo v globalnem okolju, se v veliki meri soočajo z negotovostjo, ki
izvira iz globalnega okolja. Nekatere organizacije prenehajo delovati v globalnem okolju;
razlog za propad organizacij pa izvira iz dejstva, da se tovrstne organizacije niso sposobne
dovolj prilagoditi na spremenjene zahteve delovanja, kot so to spremenjena konkurenca v
globalnem okolju, spremenjen interes odjemalcev organizacije, ali se niso sposobne
prilagoditi inovativni tehnologiji. Na organizacijo delujeta dve skupini zunanjih/okoljskih
dejavnikov, in sicer prva skupina dejavnikov iz okolja na organizacijo izvira iz potrebe po
informacijah, druga skupina dejavnikov izvira iz potrebe po virih. Organizacija pa se odziva
na dve glavni skupini sil iz okolja predvsem z namenom nenehnega prilagajanja
spremenjenim razmeram delovanja. Na takšen način organizacija kontrolira elemente v
njenem globalnem okolju.
Ob odločitvi managementa organizacije, da bo organizacija delovala v globalnem okolju, se
management tovrstne organizacije sooči z novim naborom izzivov, ki izvirajo iz globalnega
okolja. Možno je, da neka organizacija že dolgo posluje v globalnem okolju, ampak interesi
v globalni trgovini so danes večji kot kadarkoli prej. Na tisoče organizacij v globalnem
okolju ima danes nameščene tuje operacije za proizvodno dobrin in storitev v drugi državi z
razlogom, da bi tovrstne organizacije znižale proizvodnje stroške ali pa bi si povečale ciljno
skupino svojih odjemalcev ter se cenovno prilagodile svojim odjemalcem.
Osrednji problem naloge je vezan na izbor primerne strukture organiziranosti glede na
stopnjo internacionalnega razvoja organizacije ter glede na okolje, v katerem organizacija
deluje. V tem okviru se v nalogi tako osredotočamo na izbor in oblikovanje primerne
strategije za udejstvovanje organizacije v mednarodnem poslovnem okolju ter na izbor in
uporabo primerne organizacijske strukture organizacije glede na izbrano strategijo za
delovanje organizacije v mednarodnem poslovnem okolju. Tako bo organizacija deležna
koristi mednarodnega udejstvovanja.
1.2

Namen, cilji in hipoteze magistrske naloge

Oblikovanje organizacije za mednarodno poslovno okolje je pomembno odvisno od okolja,
kjer organizacija deluje, hkrati pa je oblikovanje organizacije odvisno od njene stopnje
internacionalnega razvoja. Na podlagi internacionalnega razvoja organizacije ter na podlagi
vpliva okolja na organizacijo bomo opredelili značilnosti organizacijske strukture
organizacije glede na različne strategije ter faze internacionalnega razvoja. V tem okviru
bomo v nalogi predstavili pogled na današnjo mednarodno poslovno okolje, na njegove
značilnosti ter njegove raznolikosti iz globalne ravni. V nadaljevanju se bomo osredotočili
na organizacijo in njeno okolje. Nato bomo v okolje organizacije vključili internacionalno
dimenzijo, ki povzroča, da postane okolje organizacije kompleksnejše in bolj tvegano za
delovanje organizacije v njem. Sledi obravnava organizacije z zornega kota oblikovanja
organizacije za mednarodno okolje. Omenjeno bomo pričeli obravnavati z zornega kota
motivacije za delovanje organizacije v mednarodnem okolju, nato bomo prešli na obravnavo
stopenj internacionalnega razvoja organizacije. Iz stopenj internacionalnega razvoja
organizacije pa bomo predstavili temeljne vrste organizacijskih struktur, ki nam bodo v
nalogi pomagale pri osrednjem namenu naloge. V nadaljevanju sledi obravnava strategij za
delovanje organizacije v mednarodnem poslovnem okolju ter obravnava izbora primerne
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organizacijske strukture glede na izbrano strategijo organizacije za delovanje organizacije v
mednarodnem poslovnem okolju. Na podlagi izbrane strategije organizacije za delovanje
organizacije v mednarodnem poslovnem okolju se organizacije namreč odločajo za
primerno organizacijsko strukturo.
Pomembnejši cilji skladno z namenom naloge so naslednji:










Predstaviti mednarodno poslovno okolje
o Opredeliti pojav globalizacije
o Opredeliti razlike med državami, ki vplivajo na delovanje organizacije v
mednarodnem poslovnem okolju
Predstaviti okolje organizacije ter okolju organizacije dodati internacionalno
dimenzijo
o Predstaviti okolje nalog organizacije
o Predstaviti okolje organizacije v mednarodnem kontekstu
o Prestaviti globalne organizacijske izzive
Predstaviti oblikovanje organizacije za mednarodno poslovno okolje
o Predstaviti motive za delovanje organizacije v mednarodnem poslovnem
okolju
o Predstaviti proces oblikovanja organizacije
o Predstaviti strategije organizacije za delovanje organizacije v mednarodnem
poslovnem okolju
o Predstaviti stopnje internacionalnega razvoja organizacije
o Predstaviti in opisati različne tipe organizacijskih struktur
Opredeliti izbor primerne organizacijske strukture glede na stopnjo internacionalnega
razvoja organizacije
Opredeliti izbor organizacijske strukture glede na izbrano strategijo organizacije za
udejstvovanje organizacije v mednarodnem poslovnem okolju
Ob upoštevanju stopnje internacionalnega razvoja organizacije ter ob upoštevanju
izbrane strategije organizacije za delovanje organizacije v mednarodnem poslovnem
okolju podati predloge za prakso glede izbora in uporabe primerne organizacijske
strukture

V magistrskem delu bomo preverjali tri hipoteze:
-

H1 – Dejavniki iz mednarodnega okolja organizacije pomembno vplivajo na
oblikovanje organizacije za mednarodno okolje.

Pri H1 bomo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo, metodo sinteze ter metodo
analize. Z deskriptivno raziskovalno metodo bomo opisali dejavnike iz mednarodnega
okolja. Z deskriptivno metodo bomo tudi opisali vpliv izbranih dejavnikov iz
mednarodnega okolja organizacije na oblikovanje organizacije za mednarodno okolje. Z
metodo sinteze bomo izpostavili ključna spoznanja o vplivu dejavnikov iz mednarodnega
okolja na oblikovanje organizacije za mednarodno okolje. Z metodo analize pa bomo
analizirali dejavnike iz mednarodnega okolja.
-

H2 – Strategije organizacije odločilno vplivajo na izbor primerne organizacijske
strukture organizacije za delovanje organizacije v mednarodnem okolju.

Pri H2 bomo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo, metodo sinteze ter metodo
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analize. Z deskriptivno raziskovalno metodo bomo opisali strategije organizacije. Z
deskriptivno metodo bomo opisali tudi vpliv strategij organizacije na izbor primerne
organizacijske strukture organizacije. Z metodo sinteze bomo izpostavili ključna
spoznanja o strategiji za delovanje organizacije v mednarodnem okolju, hkrati pa bomo
z metodo sinteze izpostavili ključna spoznanja o vplivu strategij za delovanje
organizacije v mednarodnem okolju na izbor in uporabo organizacijske strukture. Z
metodo analize bomo analizirali strategije organizacije za mednarodno okolje.
-

H3 – Stopnja internacionalnega razvoja je dejavnik, ki vpliva na izbor primerne
organizacijske strukture organizacije.

Pri H3 bomo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo, metodo analize in metodo
sinteze. Z deskriptivno metodo bomo opisali stopnje internacionalnega razvoja
organizacije. S pomočjo deskriptivne raziskovalne metode bomo tudi opisali vpliv
stopnje internacionalnega razvoja organizacije na izbor primerne organizacijske
strukture. Z metodo analize bomo analizirali stopnje internacionalnega razvoja
organizacije. Z metodo sinteze pa bomo izpostavili ključna spoznanja o stopnjah
internacionalnega razvoja ter ključna spoznanja o vplivu stopenj internacionalnega
razvoja organizacije na izbor primerne organizacijske strukture.
Načrt poteka raziskave

1.3

V nalogi bomo uporabili naslednje raziskovalne metode:
-

-

-

-

-

deskriptivno metodo za opisovanje mednarodnega poslovnega okolja, okolja
organizacije ter za opisovanje oblikovanja organizacije, njenih strategij in
organizacijskih struktur za delovanje organizacije v mednarodnem okolju;
metodo komparacije za primerjavo izbora in uporabe različnih organizacijskih struktur
glede na izbor in uporabo strategije za delovanje organizacije v mednarodnem okolju
ter glede na stopnjo internacionalnega razvoja organizacije;
metodo analize za analizo mednarodnega okolja, okolja organizacije, strategij za
delovanje organizacije v mednarodnem okolju, stopenj internacionalnega razvoja
organizacije ter za analizo organizacijskih struktur;
metodo sinteze z njo bomo izpostavili ključna spoznanja glede okolja organizacije,
organizacijske strukture, strategije za delovanje organizacije v mednarodnem okolju
ter internacionalnega razvoja organizacije;
metodo kompilacije za povezovanju stališč ter spoznanj različnih avtorjev.

Za izdelavo/pripravo magistrske naloge bomo preučili literaturo, vezano na oblikovanje
organizacije za mednarodno okolje, ter na podlagi izbrane literature oblikovali teoretični
okvir magistrske naloge. Teoretični okvir magistrske naloge bo vključeval opis današnjega
mednarodnega okolja, opis okolja organizacije ter opis oblikovanja organizacije za
mednarodno poslovno okolje. Na podlagi teoretičnega okvira bomo zgradili empirični del
magistrske naloge. Empirični del magistrske naloge bo fokusiran na dve opredelitvi. Prva
opredelitev bo usmerjena v izbor primerne organizacijske strukture glede na stopnjo
internacionalnega razvoja organizacije. Druga opredelitev bo usmerjena v izbor primerne
organizacijske strukture glede na izbrano strategijo organizacije. V obe opredelitvi pa bomo
dodali sile iz mednarodnega okolja, ki v obeh opredelitvah vplivajo na izbor primerne
organizacijske strukture.

9

1.4

Predpostavke in omejitve raziskave

Magistrsko delo bo zajelo oblikovanje organizacije za mednarodno poslovno okolje. Ker na
oblikovanje organizacije za mednarodno poslovno okolje vpliva veliko število dejavnikov iz
okolja organizacije, se bomo v magistrski nalogi omejili le na izbrane. Vseh dejavnikov iz
okolja na organizacijo v magistrski nalogi ni mogoče zajeti. Znotraj oblikovanja
organizacije za mednarodno poslovno okolje se bomo omejili na strategije za mednarodno
udejstvovanje organizacije ter na organizacijske strukture. Tako pri strategijah za
mednarodno udejstvovanje, kot tudi pri organizacijski strukturi se bomo omejili le na
izbrane, kajti tako enih kot tudi drugih je veliko vrst. Poleg tega pa se pri organizacijski
strukturi pojavljajo hibridne organizacijske strukture, ki so sestavljene iz različnih
elementov osnovnih tipov organizacijskih struktur. Torej se bomo pri magistrski nalogi
omejili v okviru mednarodnega poslovnega okolja, v okviru strategij za udejstvovanje
organizacije v mednarodnem poslovnem okolju in tudi v okviru izbranih organizacijskih
struktur za namen magistrske naloge.
Ena izmed predpostavk je, da je mednarodno poslovno okolje kompleksno in iz leta v leto
bolj turbulentno. Del mednarodnega poslovnega okolja pa je tudi okolje organizacije, ki
vpliva na oblikovanje organizacije za mednarodno poslovno okolje. Zato bomo v magistrski
nalogi izhajali iz stopnje internacionalnega razvoja organizacije ter iz strategij za
udejstvovanje organizacije v mednarodnem poslovnem okolju in iz izbranih organizacijskih
struktur. Dejavnike iz mednarodnega okolja organizacije pa bomo dodali k obravnavanemu.
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2

Okolje organizacije in organizacija v mednarodnem kontekstu

Na organizacijo lahko gledamo kot na podsistem nekega širšega sistema okolja.
Organizacija na drugi strani pa deluje v nekem naravnem in družbenem okolju. Za okolje so
značilne neke značilnosti, na podlagi katerih ga lahko razdelimo na manjše celote.
Posamezne manjše celote lahko v tem kontekstu razumemo kot manjša okolja ali podokolja.
Na eni strani omenjena podokolja dajejo organizaciji neke možnosti za uspešno poslovanje,
na drugi strani pa jo okvirno določajo in omejujejo (Pučko 2008, 5).
Na organizacijo delujeta iz okolja dve glavni sili. Prva sila je definirana kot potreba po
informacijah, druga sila je definirana kot potreba po virih. Organizacija se odziva na sile iz
okolja preko strukturnega dizajna ter sistema planiranja (Daft 2007, 48).
Organizacija in okolje je medsebojno neločljivo povezano. Pri tem moramo ugotoviti vpliv
okolja na organizacijo, hkrati pa se morajo organizacije organizirati na način, da se bodo iz
njega zmožne prilagoditi na vplive, za katere je značilno, da najmočneje vplivajo na njeno
delovanje (Ivanko-Brejc 1995, 104).
V širokem pogledu je okolje organizacije definirano na način, da okolje organizacije
vključuje vse, kar je zunaj organizacije. V magistrski nalogi se bomo ukvarjali le z nekaj
elementi, ki vplivajo na organizacijo iz okolja, hkrati pa se organizacija mora na omenjene
elemente odzivati, da bi v svojem okolju preživela. Torej okolje organizacije je definirano
na način, da okolje organizacije vključuje vse elemente, ki se nahajajo onstran mej
organizacije in imajo potencialni vpliv na celotno organizacijo ali le na njene dele. (Daft
2007, 50).
V naslednjem podpoglavju bomo predstavili mednarodno okolje organizacije. Nato bomo
preko razlik med državami, ki povzročajo kompleksnost današnjega mednarodnega okolja
organizacije ter pojava globalizacije, za pa povzroča povezanost ter odvisnost današnje
svetovne ekonomije, dosegli izhodišča za razumevanje okolja organizacije.
Izhodišča za razumevanje mednarodnega okolja organizacije

2.1

Značilnosti posameznih tujih trgov predstavljajo sestavine mednarodnega okolja. Pri tem pa
značilnosti tujih trgov posredno ali neposredno vplivajo na delovanje organizacije na teh trgih
(Dubrovski 2013, 157).
Svetovna ekonomija se je v preteklih treh desetletjih drastično spremenila. V tem pogledu
smo se premaknili iz sveta, v katerem je bila domača ekonomija relevantna ter
samozadostna entiteta, hkrati pa so bila nacionalna gospodarstva izolirana druga od druge
preko (Hill 2013, 4):







pregrad za čezmejno trgovino in investicije,
razdalj, ki so nacionalna gospodarstva ločevale,
časovnih pasov,
jezikov,
nacionalnih razlik v državnih regulacijah,
kulturnih razlik in
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gospodarskih sistemov.

V svet, kjer se (Hill 2013, 4):



pregrade za čezmejno trgovino in investicije odpravljajo,
kjer se razdalje, ki so nacionalna gospodarstva ločevala, premagujejo preko napredka
v transportni in telekomunikacijski tehnologiji.

Celotna svetovna trgovina narašča počasneje kot trgovina znotraj enot večnacionalne
organizacije; hkrati pa velja, da neposredne naložbe s strani večnacionalnih organizacij
naraščajo hitreje kot ostale naložbe, kar pa pomembno vpliva na nastanek globalne
ekonomije (Dubrovski 2005, 27).
Dnevi nekontrolirane mednarodne gospodarske rasti z malo interesa za dogajanje v
mednarodnem okolju so preteklost. Za primer lahko vzamemo proces pristopa Mehike k
severno ameriškemu prostotrgovinskemu sporazumu NAFTA. Pristop Mehike v
prostotrgovinski sporazum z Združenimi državami Amerike in Kanade, omenjene tri države
sestavljajo NAFTO. Regionalni integriranje na tleh severne Amerike so nadzirale Združene
države Amerike (Hill 2013, 33).
Različne vrste ekonomskih in drugih integracij so posebnega pomena za internacionalizacijo
poslovanja. Na eni strani člani ekonomskih in drugih integracij skupaj določajo pogoje za
mednarodno poslovanje z drugimi integracijami ali z drugimi državami, na drugi strani pa
ekonomske in druge integracije vzpodbujajo in olajšujejo trgovino znotraj takšne integracije.
Trgovinske ovire znotraj integracije so odvisne od vrste ekonomske integracije (Dubrovski
2013, 182).
Na poslovanje mednarodnih organizacij vplivajo naslednje spremenljivke (Hill 2013, 33):





potrošnja,
dosegljivost vodnih virov in njihova uporabnost,
kvaliteta zraka ter
podobne spremenljivke.

Posledica raznolikosti sestavin mednarodnega okolja, katerih značilnost je, da so ponekod
povsem drugačne, kot jih poznamo z domačega trga, je, da je v mednarodnem poslovnem
okolju stalno prisotna nevarnost napačnih odločitev (Dubrovski 2013, 194).
Osnova za učinkovit mednarodni management, ki se nanaša na mednarodno okolje, je
znanje o ključnih spremenljivkah v globalnem poslovnem okolju. Omenjeno znanje se
nanaša na (Hill 2013, 18):







velikost in stopnjo rasti trga določene države,
število državljanov določene države,
obseg trgovinske menjave,
stopnjo rasti,
naravno bogastvo v obliki naravnih resursov,
ceno dela ter
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finančni položaj določene države.

Tovrstno znanje se lahko uporabi za identifikacijo pasti in priložnosti določene organizacije
pri nameščanju mednarodnih operacij. Omenjeno lahko določeni organizaciji pomaga pri
identifikaciji države ali regije, v katero bo določena organizacija izvažala, ali iz katere bo
uvažala ali pa v katero državo bo določena organizacija investirala svoje produkcijske
operacije (Hill 2013, 18).
Mednarodne organizacije se pogosto pritožujejo nad okoljskimi standardi, ki jih določena
država sprejme z argumentom, da okoljski standardi ovirajo investiranje v določeni državi.
Slednje lahko najdemo v primeru, kjer so se japonska podjetja pritoževala nad novo
sprejetimi okoljskim standardi Filipinov na investicijskem področju. Z večanjem vpetosti
določene organizacije v mednarodno okolje se večajo etični problemi ter problemi, povezani
z zakonodajo z vidika določene organizacije. Omenjeno tezo lahko podkrepimo z
naslednjim primerom. Nekatere države imajo neustrezne standarde na naslednjih področjih
(Hill 2013, 33):





zaščite vodnih virov,
zaščite tujih investicij,
zaposlovanja ter
outputov.

Z ekološkimi načeli so lahko v nasprotju gospodarski in marketinški projekti; to pa se odraža
na rušenju ekološkega ravnotežja. Posledično posamezne države sprejmejo predpise o zaščiti
okolja in zahtevajo, da so marketinški in ekonomski posegi prilagojeni okolju (Dubrovski
2013, 176).
V takšnem primeru je na strani multinacionalnih podjetij, da ravnajo v skladu z etičnimi ter
zakonskimi standardi, ki se jim zdijo primerni na dotičnih področjih v okviru izbora
tehnologije, v katero bodo multinacionalna podjetja investirala v tovrstnih državah. Potrebno
se je zavedati, da tako multinacionalna podjetja kot tudi vlade držav večajo svoje napore pri
uravnoteženju ekonomskega razvoja ter okoljskega managementa (Hill 2013, 33).
Po posameznih trgih je skrb za ekologijo še vedno zelo različna. Ponekod so predpisi o
ekoloških standardih še dokaj nerazviti; ponekod pa so zahteve, ki se nanašajo na omenjeno
področje, zelo visoke (Dubrovski 2013, 176).
Omenjenih je le nekaj dejstev, ki so uporabna in relevantna za mednarodni management.
Omenjen je tudi povod v razumevanje mednarodnega okolja, v katerem mednarodni
management operira. Za omenjena dejstva rabi mednarodni management bolj produktnospecifične informacije. Za primer lahko vzamemo primer, ko management dela za
proizvajalce v tekstilni industriji. Informacije v povezavi z največjimi uvozniki in izvozniki
ter informacije o rasti v tem sektorju so pomembne informacije za mednarodni management
v tem sektorju. Za mednarodni management so v tem sektorju pomembna vprašanja(Hill
2013, 33):


Katera država je največji izvoznik v tekstilni industriji v preteklih desetih letih?
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Katera država je v izvoznem pogledu najbolj koncentrirana v izvoz v tekstilnem
sektorju?
Katera država je pridobila konkurenčne prednosti v omenjenem sektorju gospodarstva
in katera je omenjene konkurenčne prednosti izgubila?
Kakšno je stanje na prodajnih in oskrbnih trgih v omenjenem sektorju iz svetovnega
pogleda?




Primerni podatki o dogajanju v mednarodnem poslovnem okolju in veščine za interpretacijo
omenjenih podatkov so pomembni inputi v procesu odločanja mednarodnega managementa
(Hill 2013, 33).
Razlike med državami povzročajo »turbolentnost« oziroma negotovost mednarodnega
okolja. V naslednjem podpoglavju bomo izpostavili ključne točke, na katere se nanašajo
razlike med državami.
Razlike med državami

2.2

Poslovanje v mednarodnem poslovnem okolju je veliko bolj kompleksno kot poslovanje v
domačem okolju, ker se države medsebojno razlikujejo v mnogih segmentih. Države imajo
različne (Hill 2013, 46):





politična ideologija,
ekonomski sistem,
pravni sistem in
kulturno-socialni sistem.

Politična ideologija in ekonomski sistem sta medsebojno povezana. V državi, kjer
individualni cilji presegajo kolektivne cilje, najdemo tržni ekonomski sistem. V državah,
kjer kolektivni cilji presegajo individualne cilje, pa najdemo ekonomski sistem, za katerega
je značilno, da je država lastnik podjetij. Trg takšne države je kontroliran s strani države, kar
pa je v nasprotju s prostim trgom v določeni državi. Iz omenjenega izvirajo trije osnovni tipi
ekonomskih sistemov. Ti so (Hill 2013, 46):




Tržni ekonomski sistem,
Planski ekonomski sistem ter
Mešani ekonomski sistem.

V okviru političnega okolja se preučuje politično ozračje oziroma klima. Iz politične klime
oziroma ozračja izhajajo posamezna politična tveganja. Začetno nepremagljivo oviro za vstop
na trg lahko predstavlja politično tveganje. Za politično tveganje pa je značilno, da se lahko
nanaša na:






določila v pravnem okvirju za poslovanje v tujini,
politično ideologijo,
mednarodne organizacije in obveznosti iz posameznih sporazumov,
moč in članstvo v ekonomskih blokih,
mednarodne omejitve glede naložb,
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uvozne-izvozne omejitve,
omejitve glede iznosa dobička,
mednarodne omejitve glede naložb,
članstvo in obveznosti v mednarodnih finančnih organizacijah,
omejitve glede valutnih razmerij (Dubrovski 2013, 159).

Pravni sistem določene države se nanaša na pravila in zakone, ki regulirajo obnašanje v
določeni državi. Pravni sistem določene države je pomembna sestavina mednarodnega
poslovnega okolja ter vpliva na poslovanje organizacij, ki v mednarodnem poslovnem
okolju poslujejo. Državni zakoni regulirajo poslovno prakso v določeni državi, definirajo
načine za izvrševanje transakcij v poslovnem okolju določene države ter urejajo področja
pravic in dolžnosti, ki so v tovrstne transakcije vpleteni. Pravni sistem države ima velik
vpliv na državo. Namreč razlike v pravnih sistemih vplivajo na privlačnost določene države
za tuje investicije, hkrati pa imajo vpliv na trg določene države. Ekonomski in pravni sistem
določene države sta pod vplivom političnega sistema določene države ter zgodovinske
tradicije določene države. Vlade držav definirajo pravne okvire, v okviru katerih podjetja v
določeni državi poslujejo (Hill 2013, 46).
Razlike med političnimi ekonomijami, ki so definirane kot celota političnega, ekonomskega
in pravnega sistema, v nadaljevanju vplivajo na stopnjo ekonomskega razvoja določene
države ter na stopnjo atraktivnosti določene države za poslovanje v njej. Pretekla tri
desetletja so v globalnem smislu povzročila premik k bolj demokratični obliki vlad, vodila
so k reformam, ki so oblikovale tržni ekonomski sistem, hkrati pa so vodila k pravnemu
sistemu, ki bolje ščiti lastninske pravice. Vzeto skupaj zgoraj omenjeno vodi k večjemu
ekonomskemu razvoju gospodarstev držav ter k ustvarjanju boljših pogojev za mednarodno
poslovanje različnih organizacij v mednarodnem poslovnem okolju (Hill 2013, 70).
Z različnimi kulturami skupinami, okolji in organizacijami se managerji srečujejo na vsakem
koraku, kar pa ima za posledico različno obnašanje ljudi. Prekladajoče vrednote ljudi pa
odsevajo značilnosti obnašanja. Za management je pomembno, da upošteva in razume kulturo
okolja in organizacije (Možina in soavtorji 2002, 182).
Prav tako se države razlikujejo na kulturnem področju in v izobraženosti ter usposobljenosti
populacije določene države. Vse omenjene razlike vplivajo na poslovanje določene
organizacije v mednarodnem poslovnem okolju na praktičen način. Omenjeno vpliva na
ugodnosti, ceno ter tveganje, ki jih imajo organizacije pri poslovanju v mednarodnem
poslovnem okolju, hkrati pa omenjeno vpliva na pristope k upravljanju operacij določene
organizacije v različnih državah. Politični sistem države oblikuje ekonomski sistem in
pravnega. Sprva moramo razumeti politični sistem neke države, da bi nadalje lahko razumeli
ekonomskega in pravnega te države. Ob omenjanju političnega sistema imamo v mislih
vlado v določeni državi. Politični sistem določene države je sestavljen iz dveh dimenzij.
Prva dimenzija političnega sistema je sestavljena iz stopnje kolektivizma nasproti
individualizmu določene države, druga dimenzija je sestavljena iz stopnje demokracije ali
totalitarizma političnega sistema določene države. Omenjeni dve dimenziji političnega
sistema sta medsebojno povezani (Hill 2013, 46).
Iz sistemov družine, verskih sistemov, socialnih sistemov, vzgojno-izobraževalnih sistemov,
nacionalizma, jezikov, načina življenja in temperamenta je sestavljeno kulturno-socialno
okolje. Pri tem so zelo pomembne predstave o vrednotah, iz katerih seveda tudi izvirajo
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značilnosti kulture v širšem smislu. Značilnosti kulture pa so v nadaljevanju pomembne za
ugotavljanje značilnosti posameznega trga (Dubrovski 2013, 169).
Znotraj organizacije se lahko managerji načrtno lotevajo spreminjanja kulture, v redkih
primerih pa se pripeti, da ima organizacija toliko moči, da lahko vpliva na okolje in na
kulturo v njem. Za tovrstne spremembe je značilno, da so počasne in pogosto prav nič
zaželene. Več težav kot dobrega je v zgodovini prinesla industrializacija kmečkega
prebivalstva, ki jo lahko uvrstimo ravno v tovrstne spremembe okolja in kulture v njem.
Lahko pa se tudi pripeti, da v prej revne in zanikrne kraje uvajanja novih dejavnosti
prinesejo novo življenje, navade in vrednote (Možina in soavtorji 2002, 195).
Organizacija je pogosto bolj odvisna od okolja kot okolje od nje, prav tako je tudi s kulturo.
V kulturi organizacije se odseva kultura okolja, v kateri organizacija deluje. Omenjeno je
značilno predvsem za mednarodno poslovanje. Organizacija želi v mednarodnem poslovnem
okolju praviloma ohraniti svojo kultursko identiteto, hkrati pa poskuša izdelati strategijo za
delovanje v različnih okoljih, ki so deležna različnih zunanjih kultur (Možina in soavtorji
2002, 195).
Kot večdimenzionalen proces si lahko predstavljamo globalizacijo, vključuje pa kulturne,
politične, ekonomske in pravne sestavine. Za omenjene sestavine pa je značilno, da skupaj
tvorijo novo kakovost, v katerega pa so vključeni posamezniki, organizacije in države. V
naslednjem podpoglavju bomo predstavili proces globalizacije (Dubrovski 2013, 39).
2.3

Pojav globalizacije

Domača gospodarstva so postala medsebojno odvisna ter integrirana v globalni ekonomski
sistem. Proces, ki je povzročil ter povzroča spremembe v svetovni ekonomiji, imenujemo
proces globalizacije (Hill 2013, 4).
Proces globalizacije poganjata dva makro dejavnika. Prvi dejavnik se nanaša na odpravljanje
pregrad za trgovanje z dobrinami, storitvami in kapitalom. Drugi dejavnik se nanaša na
spremembo tehnologije. V tem pogledu se v sodobnem okolju najbolj razvija
komunikacijska tehnologija, informacijska in transportna (Hill 2013, 11).
Procesu globalizacije poslovanja organizacije smo priča v današnjem času. Globalizacija se
nanaša na pojav tesnejšega povezovanja ljudi in držav v svetu. Globalizacija temelji na
enormnem zmanjšanju stroškov komunikacij in transporta ter odpravljanju umetnih ovir
tokovom storitev, blaga, znanja, kapitala in ljudi preko državnih mej. Hkrati pa se zdi, da se
narava konkurence na vseh področji spreminja v globalno konkurenco (Čater in soavtorji
2011, 96).
Globalizacija je v poslovnem smislu stanje mednarodnih investicijskih, trgovinskih,
človeških in finančnih tokov. V omenjeno stanje se s svojimi aktivnostmi vključuje vedno
več organizacij, držav in regij ter storitev, izdelkov, informacij, znanja in kapitala, ki na ta
način tvorijo globalni trg, čeprav še vedno z lokalnimi posebnostmi (Dubrovski 2013, 39).
Pojav globalizacije se nanaša na povezanost ter odvisnost današnje svetovne ekonomije.
Pogonska sila v večanju povezanosti in odvisnosti današnje svetovne ekonomije pa je proces
globalizacije. Globalizacijo lahko delimo na globalizacijo trgov ter na globalizacijo
proizvodnje (Čater in soavtorji 2011, 96).
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Globalizacija ima tako organizacijski kakor tudi geografski vidik. Organizacijski vidik se
nanaša na mednarodno koordinacijo in integracijo, geografski vidik globalizacije pa se
nanaša na premagovanje razdalj (Dubrovski 2013, 40).
Na vpetost globalizacije v družbene in ekonomske procese sta vplivali liberalizacija in
deregulacija mednarodne trgovine, ki pa se odražata v odpravljanju carinskih in drugih
pregrad za poslovanje med državami in znotraj držav, v davčni harmonizaciji in v
sporazumih, z olajšanim pretokom kapitala oziroma investicij, s prosto konvertibilnostjo in z
drsečimi menjalnimi tečaji (Dubrovski 2013, 41).
Za razvoj procesa globalizacije poslovanja ter mednarodne trgovine imajo pomembno vlogo
različni sporazumi in različne svetovne organizacije. Pri tem pa velja izpostaviti sporazum o
carinah in trgovini (GATT) (Dubrovski 2013, 41).
Proces odstranjevanje trgovinskih pregrad je omogočil globalizacijo trgov in proizvodnje.
Tehnološke spremembe pa so omogočile, da je proces globalizacije zaživel. Od konca druge
svetovne vojne smo priča napredku v komunikacijski tehnologiji, informacijski in
transportni, vključno z eksplozivnim razvojem interneta. Telekomunikacije so omogočile
razvoj » globalnega občinstva «. Transportna tehnologija je ustvarila « globalno vas « v
svetovnem merilu (Hill 2013, 14).
Globalizacija trgov se nanaša na spremembo iz pretekle ločenosti nacionalnih trgov v en
velik globalni trg. Proces padanja pregrad za čezmejno trgovanje je omogočil lažjo
mednarodno prodajo. Nekateri strokovnjaki na področju se strinjajo s trditvijo, da so okusi
in pričakovanja potrošnikov v različnih narodih pričeli oblikovati globalne norme ter so
posledično izgradili globalni trg. Potrošniški produkti, kot so to Citigrop kreditne kartice,
Coca-Cola, Sony playstation video igre, McDonalds hamburgerji in IKEA izdelki nenehno
pomagajo k ustvarjanju primerov prototipov na tem področju. Pri ponujanju enakih
osnovnih produktov na svetovnem nivoju omenjeno pomaga ustvarjati globalni trg. Podjetja
si na globalnem trgu sledijo, prenašajo sredstva, ki jim na določenem trgu pomagajo
izgraditi konkurenčno prednost. Takšna sredstva, ki jih organizacije prenašajo med
različnimi trgi, so (Hill 2013, 7):





njihovi produkti,
operativne strategije,
marketinške strategije in
blagovne znamke.

Slednje pa vodi k ustvarjanju enakosti trgov v globalnem smislu. Ne dolgo nazaj smo v tem
pogledu govorili o nemškem trgu, ameriškem, brazilskem, japonskem, danes pa je za mnoga
podjetja le en globalni trg (Hill 2013, 7).
Globalizacija proizvodnje se nanaša na vire dobrin in storitev iz lokalnih nahajališč v
svetovnem merilu. Bistvo globalizacije proizvodnje je iskanje konkurenčnih prednosti v
okviru naravnih raznolikosti med državami. Omenjeno se nanaša na ceno in kakovost
produkcijskih faktorjev v okviru (Hill 2013, 7):


dela,
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energije,
zemlje in
kapitala.

Na ravni organizacije globalizacija konkurence in trgov sili organizacije h globalni
učinkovitosti na področju posameznih funkcij (Dubrovski 2013, 43):







2.4

raziskav in razvoja: (skupni projektni timi za bazični razvoj, ustvarjanje strateških
povezav z dobavitelji in s konkurenti, simulantni inženiring in lociranje enot blizu
trga, standariziranje komponent);
nabave: (sistemizacija nabav, ustvarjanje globalne mreže dobaviteljev, prenos
razvoja komponent na ključne lokacije, povečevanje pogajalske pozicije do
dobaviteljev);
marketinga: (lokalno prilagajanje, globalna integracija in koordinacija aktivnosti
ter izkoriščanje prednosti globalnega trga);
proizvodnje: (globalno optimiranje proizvodnje, racionalizacija proizvodnih
obratov ter delitev proizvodnje na posamezne faze);
finančne funkcije: (izkoriščanje lokalnih finančnih virov za naložbe, optimiranje
denarnih tokov ter izkoriščanje pozitivnih razlik v tečajnih valutah);
človeških virov: (kroženje strokovnjakov med različnimi enotami v svetu,
globalna mobilnost ter zaposlovanje lokalnega osebja).

Okolje organizacije

Organizacijsko področje je izbrano okolje organizacije, v katerem le-ta posluje.
Organizacijsko področje na eni strani omejujejo prodajni trgi organizacije, na drugi strani pa
ga omejujejo oskrbni trgi organizacije. Organizacijsko področje je definira iz strani
organizacijske niše, hkrati pa področje definira tiste dele okolja, s katerimi organizacija
vstopa v interakcijo z namenom doseganja zastavljenih ciljev. Za vsako organizacijo lahko
analiziramo nekaj podokolji. Za vsakega od omenjenih podokolij spodaj pa je značilno, da
obsega podobne elemente. Podokolja organizacije so (Daft 2007, 48):










panoga,
človeške vire,
finančne vire,
trg,
tehnologijo,
kondicijo gospodarstva,
vlado,
socialno-kulturni vpliv ter
mednarodnost.

Okolje lahko razdelimo na vsaj pet manjših celot, manjših okolij, ali na pet manjših
podokolij. Ta so (Pučko 2008, 5):



naravno okolje,
politično okolje,
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gospodarsko okolje,
tehnično-tehnološko okolje in
kulturno okolje.

Na spodnji sliki prikazujemo okolje organizacije.

Slika 1:Okolje organizacije

Vir: Senior, 2002, st.16
Organizacija ima veliko vezi s svojim okoljem. Vendar se v realnosti veze organizacije z
njenim okoljem pojavljajo v obliki zvez organizacije z določenimi družbenimi institucijami.
V tem okviru lahko rečemo, da je organizacija povezana z določenimi trgi. Organizacijo pri
delovanju omejuje predvsem politični in pravni sistem družbe, in sicer neposredno ali pa
posredno prek trgov. Po vezah organizacije s trgi in s politično-pravnim sistemom
organizacija občuti vse vplive okolja, hkrati pa organizacija z svojim delovanjem tudi vpliva
na svoje okolje (Pučko 2008, 8).
Organizacija se srečuje predvsem z (Pučko 2008, 8):







delojemalci,
dobavitelji,
dajalci kapitala,
konkurenti,
odjemalci in
državo.

Vezi na relaciji okolje-organizacija je možno razumeti kot kanale medsebojnega vplivanja,
kajti po omenjenih vezeh okolje vpliva na organizacijo, hkrati pa mu postavlja vedenjske
okvirje. Ob tem pa poskuša organizacija vplivati na svoje okolje, ga spreminjati in
sooblikovati. Omenjeni dvostranski vpliv je možno razdeliti vsaj na dve večji skupini. Prva
skupina vplivov je sestavljena s vplivov iz strani okolja na organizacijo. Hkrati je za prvo
skupino vplivov značilno, da do vplivov v nasprotno smer ne prihaja. Torej ne prihaja do
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vplivov organizacije na njeno okolje. Za omenjene vplive, ki spadajo v prvo skupino, je
značilno, da so organizaciji objektivno dani, hkrati pa je za njih značilno, da na njih
organizacija ne more vplivati. Na tem mestu jih lahko označimo kot neobvladljive
spremenljivke ali zunanje spremenljivke. Hkrati pa je za omenjene spremenljivke značilno,
da jih mora organizacija pri svojem poslovnem odločanju upoštevati. Druga skupina vplivov
je sestavljena iz vplivov, za katere je pomemben njihov tok predvsem s strani organizacije v
njeno okolje, manj pa v nasprotno smer. Omenjene vplive imenujemo obvladljive ali napol
obvladljive spremenljivke organizacije. Omenjene spremenljivke je mogoče imenovati tudi
notranje spremenljivke, ker niso za organizacijo dane, ampak lahko organizacija nanje
vpliva, posledično tudi niso del okolja organizacije (Pučko 2008, 6).
Organizacije se v interakciji z okoljem srečujejo z negotovostjo. Edini način, da določena
organizacija naprej raste, je preko procesa inoviranja, slednje velja za organizacije v večini
gospodarskih sektorjev v današnjem mednarodnem poslovnem okolju. Organizacije v
današnjem mednarodnem poslovnem okolju izdelujejo produkte, ki jih njihovi odjemalci
želijo kupovati, hkrati pa veliko sredstev namenjajo raziskavam in razvoju. Nekatere
organizacije presenetijo spremembe v današnjem poslovnem okolju. Na ta način se niso
sposobne prilagoditi novi konkurenci, spremenjenemu interesu s strani odjemalcev ali
inovativni tehnologiji. Veliko število faktorjev iz okolja na organizacijo povzroča
»turbolentnost« in negotovost. Okolje organizacije vključuje mednarodno konkurenco ter
dogodke, ki pa so glavne pasti za današnje organizacije v mednarodnem poslovnem okolju.
Ko govorimo o okolju in organizaciji v njem, je bistvenega pomena, da se zavedamo sestave
okolja organizacije na eni strani, na drugi strani pa je bistvenega pomena, na kakšen način se
organizacija odziva na svoje okolje (Daft 2007, 48).
Na nabavnem trgu čuti organizacija vplive, ki imajo za posledico drugačne pogoje, pod
katerimi organizacija nabavlja proizvode in storitve. Za primer omenjenega vpliva omenimo
spremembe v tehnično-tehnološkem okolju, kar se odraža na povečanem povpraševanju po
istovrstnih surovinah ali materialih na nabavnem trgu ali pa znižanju cene materiala, ki ga
organizacija nabavlja. Spremembe v političnem sistemu, pravnem in gospodarskem ter v
politiki vplivajo na organizacijo prek nabavnega trga. Iz omenjenega izvira, da lahko
organizacija občuti spremembe v zunanjetrgovinskem sistemu in politiki, v deviznem
sistemu ali v carinskem sistemu in politiki ravno preko sprememb, ki zaradi omenjenega
nastanejo na nabavnem trgu. Na podoben način, kot čuti organizacija vplive iz okolja na
nabavnem trgu, čuti organizacija vplive iz okolja tudi na prodajnem trgu. Na podoben način
tudi trg finančnih sredstev izpričuje določene vplive okolja, ki se odražajo v ponudbi
finančnih sredstev in v povpraševanju po njih. Podobno pa velja tudi za trg delovne sile.
Pravni sistem preko predpisov, zakonov in preko drugih podzakonskih aktov vpliva na
organizacijo. Za politični sistem je značilno, da na organizacijo vpliva preko zahtev po
določenem vedenju, h kateremu sicer vplivi ostalih okolij organizacije ne bi vodili (Pučko
2008, 8).
Torej se povezava organizacije z okoljem v glavnem odraža preko (Pučko 2008, 8):






nabavnih trgov,
prodajnih trgov,
političnega in pravnega sistema,
trgov delovne sile ter
trgov finančnih sredstev.
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Omenjena množica medsebojnih povezav organizacije z okoljem in okolja z organizacijo
tvori kompleksen sistem. Pri tem gre za številne kvantitativne in kvalitativne dejavnike,
katerih bistvena značilnost je negotovost glede njihovega nastopa in velikosti vpliva. V takih
razmerah pa mora organizacija delovati, dosegati svoje cilje in si zagotavljati obstoj. Torej
mora obvladati celovit sistem, saj je določena organizacija subjekt v gospodarskem
življenju, torej posledično poskuša organizacija krojiti svoj aktivni odnos do dogajanja v
okolju. Iz omenjenega izhaja, da si organizacija postavlja cilje in njih poskuša tudi doseči.
Na podlagi omenjenega je nujno, da organizacija analizira svoje okolje ter da predvideva
spremembe, do katerih bo v prihodnosti prišlo v okvirju zunanjih spremenljivk delovanja
organizacije. Zunanje spremenljivke delovanja organizacije bodo vplivale preko navedenih
trgov in preko političnega in pravnega sistema na notranje spremenljivke v organizaciji.
Torej na (Pučko 2008, 8):








nabavne in prodajne cene,
kadre
finančna sredstva,,
vrste proizvodov in storitev,
stroške,
poslovni sloves ter na
prihodke in dobiček.

Na podlagi zgoraj opisanega je mogoče dognati, da mora organizacija odkrivati predvsem
ključne parametre v okolju. Torej mora organizacija ugotoviti, kateri so najpomembnejši
vplivi okolja na delovanje organizacije. Na podlagi vsestranskega poznavanja svojega okolja
in z dobrim predvidevanjem dogajanj v okolju bo organizacija lahko postavljala sebi
primerne plane, dosegala svoje cilje ter optimalno poskušala izkoriščati svoje dejavnike
(Pučko 2008, 8).
V naslednjem podpoglavju bomo podrobneje predstavili ključna podokolja organizacije, za
katera velja, da odločilno vplivajo na delovanje organizacije ter na oblikovanje
organizacijske strukture organizacije.
2.5 Podokolja organizacije
Za vsa organizacijska proučevanja v sodobnih družbah je značilno, da je organizacija
obravnavana v povezavi z njenim ožjim in širšim okoljem. Okolje nalog organizacije spada
v obravnavo organizacije v povezavi z njenim ožjim okoljem. Hkrati pa je značilno, da
raziskovalci v sodobnih organizacijskih preučevanjih obravnavajo organizacijo kot odprt
sistem. Njihova pozornost je usmerjena na raziskovanje pomembnejših področji, kot so to
raziskovanje vpliva organizacije na širše in ožje okolje, vpliv širšega in ožjega okolja na
delovanje in strukturiranje organizacije ter obseg in vrsta sprememb v organizaciji (IvankoBrejc 1995, 104).
Ožje okolje organizacije je sestavljeno iz panoge, v kateri se določena organizacija nahaja.
V strateškem smislu je panoga povezana s prodajnim trgom konkurentov v panogi.
Ocenjevanje ciljnega okolja kaže naravnati na analizo prodajnega trga in izdelavo
predvidevanja možne prodaje podjetja, ter na ocenjevanje privlačnosti panoge (Pučko 2008,
23).
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Okolje nalog vključuje področja, s katerimi je organizacija v direktni interakciji, hkrati pa
imajo omenjena področja okolja direkten vpliv na delovanje in strukturiranje organizacije.
Okolje nalog organizacije tipično vključuje (Daft 2007, 51).:






panogo,
materialne vire,
prodajno podokolje in mogoče
človeške vire ter
mednarodno podokolje.

Panoga organizacije je sestavljena iz (Daft 2007, 51).:




konkurence organizacije,
velikosti panoge, kjer deluje organizacija ter
konkurenčnosti organizacije v panogi.

Ocenjevanje privlačnosti panoge organizacije je primerno najprej izdelati pri ocenjevanju
ciljnega okolja organizacije. Pri tem je potrebno panogo pravilno opredeliti, da analiza panoge
poda uporabno vrednost za konkretno podjetje. Panogo kaže opredeliti kot trg, na katerega
podjetje prodaja proizvode, ki so bližnji nadomestki (Pučko 2008, 23).
Materialni viri organizacije se nanašajo na (Daft 2007, 51):




dobavitelje organizacije,
dobavitelje, kjer organizacija dobavlja materialne vire ter
nepremičnine organizacije.

Organizacija na nabavnih trgih čuti vse vplive, ki sprožajo drugačne pogoje nabave
proizvodov in storitev. Med tovrstne vplive prištevamo tudi spremembe v tehničnotehnološkem okolju. Omenjene spremembe lahko povzročijo povečano število povpraševanj
po istovrstnih surovinah ali materialih na nabavnem trgu, lahko pa tudi znižajo ceno
materiala. Na nabavni trg organizacije vplivajo tudi različne spremembe v pravnem sistemu in
političnem ter gospodarskem (Pučko 2008, 7).
Prodajno podokolje organizacije se nanaša na (Daft 2007, 51):




stranke organizacije,
odjemalce organizacije ter
potencialne uporabnike produktov organizacije ali njenih storitev.

Podobno kot na nabavnem trgu občuti organizacija vpliv okolja tudi na prodajnem trgu, le da
se spremembe na prodajnih trgih poznajo pri pogojih, pod katerimi odjemalci povprašujejo po
proizvodih in storitvah organizacije (Pučko 2008, 7).
Človeški viri se nanašajo na:


trg dela,
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zaposlitvene agencije,
univerze ter
zaposlene v drugih organizacijah (Daft 2007, 51).

Na področju človeških virov je značilno, da se zaposleni med seboj razlikujejo, hkrati pa je
značilno, da morajo zaposleni med seboj sodelovati za doseganje ciljev organizacije. Če pa
želijo zaposleni medsebojno sodelovati, se morajo poznati. Nadrejeni morajo poznati in
razumeti lastnosti, občutja, razmišljanja ter vedenje posameznikov. Z namenom, da lahko
nadrejeni podrejene razmestijo na ustrezne položaje, jih razvijajo, jim dodelijo ustrezne
naloge ter jih spodbujajo (Rozman in soavtorji 2011, 110).
Mednarodni sektor se nanaša na (Daft 2007, 51):






konkurenco s strani tujih podjetij,
vstop na tuje trge,
tuje odjemalce produktov in storitev organizacije,
regulative,
menjalna razmerja.

V nadaljevanju se osredotočamo na eno izmed ključnih okolij v sodobnih razmerah
delovanja, in sicer na mednarodno okolje.
2.6

Organizacija v mednarodnem kontekstu ter globalni organizacijski izzivi

Mednarodno okolje organizacije direktno deluje na organizacijo. Za mednarodno okolje pa
je značilno, da je postalo ekstremno pomembno v zadnjih nekaj desetletjih za doseganje
ciljev organizacije, za razvoj in rast organizacije in nazadnje za obstanek organizacije.
Hkrati pa se je potrebno zavedati, da vsak domači sektor okolja organizacije, ki smo ga
predstavili zgoraj, lahko zaznamujejo mednarodni dogodki, ki na domače sektorje okolja
organizacije vplivajo, jih zaznamujejo in sooblikujejo. Mednarodni dogodki imajo velik
pomen za današnje organizacije, ob tem se dela velika napaka, če se razmišlja o organizaciji
in njenem okolju le z domačega zornega kota. Za današnje organizacije je značilno, da lahko
jutri prodajajo svoje izdelke v Angliji, Kanadi, na Japonskem ali v Nemčiji. Zato je
potrebno, da management organizacij razmišlja globalno, in da se ne fokusira le na domače
okolje organizacije. Operacije organizacije lahko razdelimo na domače in tuje. Za zadnje
obdobje pa je značilno, da je delitev operacij organizacije na domače in tuje operacije
organizacije postala nebistvena. Meja med domačimi in tujimi operacijami se v zadnjem
obdobju vedno bolj briše. Za primer lahko vzamemo, da ameriško podjetje vstopa v številna
partnerstva in zveze z organizacijami po svetu. Slednje pomeni, da se v zadnjem obdobju
povečujejo globalne medsebojne povezave med organizacijami. Omenjeno pa ima tako
negativne kot tudi pozitivne posledice za organizacijo, ki v tovrstne globalne medsebojne
povezave vstopa (Daft 2007, 53).
Ko govorimo o okolju organizacije, navadno mislimo na tržno okolje organizacije. Vendar
pa je okolje organizacije mnogo celovitejše ter širše glede na tržno okolje. Za okolje
organizacije je značilno, da je lahko raznovrstno ali enovito, nestalno ali stalno. Globalno
okolje je sestavljeno predvsem iz naslednjih pomembnejših prvin (Ivanko-Brejc 1995, 104):
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ekonomsko okolje (finančno in tržno),
naravno okolje (naravna bogastva in naravne razmere),
tehnološko okolje,
mednarodno okolje,
domače okolje,
ukrepi ekonomske politike,
pravno politični sistem.

Večanje pomena mednarodnega podokolja organizacije pomeni, da je okolje organizacije
postalo kompleksnejše ter bolj konkurenčno kot kadarkoli prej. Organizacija se srečuje z
negotovostjo, ki izvira iz okolja organizacije, ne glede na to, ali posluje v domačem okolju
ali pa v globalnem (Daft 2007, 54).
Za organizacijo, ki deluje v različnih okoljih je značilno, da ustvarja tudi različne
organizacije, katerih namen je, da se vsaka prilagodi na drugačno okolje. Prilagajanje se v
tem kontekstu predvsem nanaša na (Rozman in soavtorji 2011, 96):





integracijo in diferenciacijo,
število oddelkov in pozicij,
drugačno planiranje,
ustvarjanje mejnih oddelkov.

Organizacijska diferenciacija se nanaša na različnost v strukturi oddelkov v organizaciji ter
na različnost med managerji v različnih oddelkih. Močna specializacija in strokovnost
oddelkov v organizaciji je sprožena s strani negotovosti okolja. Večja kot je negotovost
okolja, bolj morajo biti oddelki v organizaciji strokovni ter specializirani; to pa zato, da bi
bili zmožni obvladovati okolje oziroma njegove dele. Kot posledico različnosti sektorjev
okolja, je zaslediti tudi različnost norm, različnost ljudi ter različnost njihovega obnašanja v
različnih mejnih oddelkih znotraj organizacije. Kot posledico različnosti v tovrstnih
organizacijah je zaslediti večjo stopnjo težavnosti pri usklajevanju med oddelki. Kot
posledico različnosti navad, odnosov ter ciljev v oddelkih je v organizaciji zaslediti večjo
potrošnjo časa za usklajevanje med oddelki znotraj tovrstne organizacije. Na podlagi
rezultatov raziskav lahko navedemo, da je v močno negotovem okolju kar 22% vseh
zaposlenih koordinatorjev (Rozman in soavtorji 2011, 96).
Trije primarni segmenti globalnih organizacijskih izzivov so (Daft 2007, 133):




kompleksnost in diferenciacija,
potreba po integriranju,
prenos znanja in inovacij.

Vplivi preprostosti/kompleksnosti in stabilnosti/nestabilnosti nas zlasti zanimajo pri vplivu
okolja na organizacijo. Gotovo okolje je okolje organizacije, ki je stabilno ter preprosto.
Okolje, ki ga označujemo za preprosto okolje, ima malo povezav z okoljem. Za stabilno
okolje pa je značilno, da se ne spreminja. Torej okolje, ki je preprosto in stabilno, je gotovo
okolje organizacije, hkrati pa je zanj značilno, da ne prinaša prevelikega tveganja za samo
organizacijo. Okolje, za katerega je značilna kompleksnost in dinamičnost, pa imenujemo
negotovo okolje organizacije. Za negotovost pa je značilno, da se stopnja negotovosti
povečuje z večanjem enot v okolju ter z njihovim spreminjanjem. Za organizacijo v
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mednarodnem kontekstu pa je prav gotovo značilno negotovo okolje. Organizacija negotovo
okolje le s težavo predvideva. S tem pa se tveganost odločitev organizacije povečuje
(Rozman in soavtorji 2011, 96).
Nestabilnost, raznovrstnost in negotovost so vse bolj značilne za sodobno mednarodno
okolje organizacije. Posledično moramo oblikovati strukturo organizacije na način, da bo
zadovoljila zahteve same organizacije in tudi potrebe okolja. Organizacije slabo posluje ali
celo propade, če svoje organiziranosti ne prilagodi potrebam okolja. Organizacija se mora s
strukturnimi spremembami usmeriti k tistim prvinam okolja, za katere je značilno, da
poglavitno vplivajo na razvoj in delovanje organizacije (Ivanko 1999, 89).
Kompleksnost organizacije se povečuje vzporedno z večanjem kompleksnosti njenega okolja
oziramo z večanjem negotovosti njenega okolja. Pri omenjenem velja zakonitost, da je večja
kompleksnost sistema oziroma organizacije sprožena s strani večje kompleksnosti njenega
okolja. Oseba ali oddelek v organizaciji kontrolira vsak element v svojem okolju. Pri
omenjenem mislimo na mejne oddelke, kot so to tržna analiza, skladišče, oddelki za
promocijo, kontrola kakovosti. Naloga mejnih oddelkov je, da zapirajo in varujejo
proizvodnjo pred vplivi iz okolja z namenom, da lahko proizvodnja stabilno deluje. Hkrati pa
je naloga mejnih oddelkov, da odkrivajo spremembe v okolju, da jih je možno čim bolj
ublažiti, in da oddelki prenašajo informacije v obeh smereh (Rozman in soavtorji 2011, 96).
Organizacije se morajo prilagoditi na ekstremno kompleksno okolje v mednarodnem
kontekstu, hkrati pa se morajo prilagoditi na veliko število razlik, ki izvirajo iz raznolikosti
držav. Okoljska kompleksnost in raznolikost držav povzročata potrebo po večji
organizacijski diferenciaciji. Hkrati pa morajo organizacije najti način za učinkovito
koordiniranje svojih enot; ob tem pa morajo organizacije najti način za sodelovanje med
svojimi enotami. Organizacije morajo razvijati in prenašati organizacijsko znanje in
inovativnost za globalno učenje. Veliko število majhnih organizacij je vpleteno v
mednarodno poslovno okolje. Značilno pa je tudi, da večina mednarodnih organizacij
preraste v zelo velike organizacije; to pa sproža velike probleme v povezavi s koordinacijo v
organizaciji (Daft 2007, 133).
Večanje kompleksnosti in diferenciacije se nanaša na vstop organizacije v mednarodno
poslovno okolje. Z vstopom organizacije v mednarodno poslovno okolje se veča stopnja
notranje in zunanje kompleksnosti. Stopnja kompleksnosti pa je mnogo večja, kot jo je imela
organizacija priložnost izkusiti v domačem okolju. Organizacije oblikujejo organizacijsko
strukturo za operiranje v številnih državah, ki se medsebojno razlikujejo v ekonomskem
razvoju, jeziku, političnem sistemu, vladnih regulativah, kulturnih normah in vrednotah ter
infrastrukturi, kot sta transportna in telekomunikacijska. Naslednji dejavnik, ki sproža
večanje kompleksnosti za organizacije, se nanaša na večanje števila globalnih strank, ki
odstranjujejo nacionalno homogenost izdelkov in storitev ter veča potrebo po večji lokalni
odzivnosti organizacij. Vsa ta kompleksnost internacionalnega okolja se odraža v večji
notranji kompleksnosti organizacij. Ko okolje organizacije postaja bolj kompleksno in
negotovo, organizacija raste bolj diferencirano z veliko specializiranimi enotami in oddelki,
ki v organizaciji služijo za stik s specifičnimi sektorji v okolju organizacije. Top
management lahko ustvari specializirane oddelke za stik organizacije z različnimi vladami,
pravnimi regulativami in računovodskimi v številnih državah. Organizacija lahko
implementira številne strategije na širokem področju aktivnosti organizacije, hkrati pa lahko
razvije veliko število različnih izdelkov in storitev, ki so prilagojeni različnim trgom (Daft
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2007, 133).
Stroški pri strategiji diferenciacije ne smejo biti povsem zanemarjeni. Ob tem pa se je
potrebno zavedati, da zniževanje stroškov ni primerna naloga v okviru strategije
diferenciacije. Poslovna nevarnost, da postane omenjena strategija neuspešna, je nizka, če so
ovire za vstop konkurentov visoke (Pučko 2008, 122).
Organizacija postane bolj diferencirana z mnogovrstnimi izdelki, divizijami, oddelki in
enotami preko številnih držav. Ob tem pa se management organizacije srečuje z
integracijskimi izzivi. Integracija se nanaša na kvaliteto sodelovanja med enotami
organizacije. Ob tem se pojavi vprašanje, kako dosegati zadostno stopnjo koordiniranja in
sodelovanja, da bo organizacija deležna koristi v povezavi z ekonomijo obsega, ekonomijo
dosega ter ceno dela in produkcije, ki jo internacionalno udejstvovanje ponuja (Daft 2007,
133).
Ob večanju pomena mednarodnega okolja za organizacijo, se hkrati veča pomen
mednarodnega okolja za oblikovanje organizacije. Torej je večanje pomena mednarodnega
okolja za organizacijo direktno povezano z vplivom mednarodnega okolja za oblikovanje
organizacije (Daft 2007, 53).
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3

Oblikovanje organizacije za mednarodno okolje

Ob odločitvi organizacije, da bo poslovala v drugi državi, se management organizacije sooči
z novim naborom izzivov. Uspeha organizacije ni lahko prenesti iz ene države v drugo. Po
drugi strani pa so organizacije mnenja, da potencialne koristi poslovati mednarodno
odtehtajo tveganja, ki jih mednarodno poslovanje sproža. Tudi organizacije iz Združenih
držav Amerike, ki že dolgo poslujejo mednarodno, imajo težave v današnjem mednarodnem
okolju, kajti interesi v globalni trgovini so danes večji kot kadarkoli prej. Domači trg za
mnoge organizacije postane nasičen, da bi organizacija rasla, posledično pa je edina
možnost, da bi organizacija rasla na tujih trgih. Potrebno pa se je hkrati zavedati, da uspeti v
globalnem okolju ni lahko. Organizacije morajo sprejeti odločitve o strateškem okvirju,
kako na najboljši možni način vstopiti na mednarodni trg in kako oblikovati organizacijo, da
bo deležna koristi mednarodnega udejstvovanja (Daft 2007, 116).
3.1

Motivacija za udejstvovanje organizacije v mednarodnem okolju

Pred več kot 25 leti je večina organizacij ignorirala mednarodno okolje. Za današnje
organizacije pa velja, da so primorane razmišljati globalno. Svet je v zadnjem obdobju
postal globalno naravnan. Posledično mora tudi organizacija postati globalno naravnana, da
bi bila zmožna v današnjem okolju obstati. Napredek v komunikacijah, tehnologiji in
transportu je povzročil, da je okolje organizacije postalo visoko konkurenčno. Produkti
določene organizacije so lahko izdelani in se prodajajo kjerkoli po svetu, komunikacije so
ob tem direktne. Hkrati pa je za današnji čas značilno, da je čas izdelave določenega izdelka
krajši, enako pa velja tudi za življenjski cikel izdelka. Nobena organizacija pa pri tem ni
izolirana od globalnega vpliva (Daft 2007, 117).
Za začetek internacionalizacije in za začetek vključevanja organizacije v mednarodno okolje
so potrebne določene vzpodbude. Omenjene spodbude imenujemo tudi sprožilci ali »change
agents«. Za sprožilce velja, da jih lahko delimo na zunanje in notranje. Med zunanje
sprožilce prištevamo konkurenco, tržno povpraševanje, zunanje eksperte, trgovska
združevanja. Med notranje sprožilce pa prištevamo poseben notranji dogodek, dojemljiv
management, uvoz kot vzvratna internacionalizacija (Dubrovski 2005, 37).
Številni dejavniki usmerjajo organizacije v njihovo globaliziranje. Organizacijo lahko
usmerjajo v njeno globaliziranje zasičeni domači trgi, ki organizaciji onemogočajo hitro rast.
Organizacijo lahko usmerjajo v njeno globaliziranje zahteve kapitalskih trgov, ki
organizaciji omogočajo visoko uspešnost poslovanja, zanjo je značilno, da je brez hitre rasti
ni mogoče doseči. Brez poslovnega širjenja in povezovanja preko državnih meja je vse manj
mogoče dosegati poslovno učinkovitost izvajanja poslovnih aktivnosti. Za dolgoročno
poslovno uspešnost je znanje postalo izjemno pomembno. Za znanje pa je značilno, da ni
enakomerno porazdeljeno okrog po svetu. Na ta račun morajo organizacije širiti svojo
dejavnost na tista mesta, kjer se nahaja potrebno znanje za izvajanje poslovnih aktivnosti
organizacij. Vse bolj globalni postajajo tudi odjemalci organizacij. Posledično organizacije
pričakujejo od svojih dobaviteljev, da je njihovo poslovanje globalno naravnano. Globalne
pa postajajo tudi potrebe porabnikov. Tudi za konkurente je značilno, da se globalizirajo.
Vse omenjeno pa sproža v določeni organizaciji potrebo po strategiji globalizacije njenega
poslovanja (Pučko 2008, 111). 3.1
.
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Nagibov ali motivov, da se organizacija odloči za mednarodno poslovanje, je lahko več. Za
omenjene motive pa velja, da se razlikujejo od organizacije do organizacije ali celo od
izdelka od izdelka. Najpogostejši motivi za udejstvovanje organizacije v mednarodnem
poslovnem okolju so (Dubrovski 2005, 36):

















Večja izkoriščenost proizvodnih oziroma poslovnih zmogljivosti in s tem
zniževanje stroškov na enoto izdelka (iskanje prednosti, ki izvirajo iz bolje
zasedenih zmogljivosti).
Povečanje prihodkov (premajhna absorbicijska moč domačega trga.
Zniževanje stroškov na enoto izdelka.
Povečanja obsega zaposlitev ali vzdrževanje obstoječega obsega zaposlitev.
Skrajšanje amortizacijske dobe raziskav in stroškov razvoja.
Razpršitev in porazdelitev tveganja.
Izravnavanje ekspanzivnih in zaščitenih trgov.
Pridobivanje izkušenj in znanja v drugih okoljih.
Ogroženost tržnega položaja zaradi vstopa tujih konkurentov na domači trg.
Odprava sezonskih vplivov na domačem trgu.
Vključevanje v mrežo povezav in iskanje strateškega partnerstva.
Izboljšanje konkurenčne sposobnosti.
Inovacije poslovnega sistema.
Iskanje priložnosti za prenos poslovnih funkcij.
Rast in razvoj.
Sledenje ključnim odjemalcem v tujino.

Vedno več je praviloma motivov za internacionalizacijo organizacije. Ocena, da bo
poslovno priložnost na tujem trgu izkoristil konkurent, če organizacija ne prične
zadovoljevati potrebe nekega tujega trga, je po navadi močan motiv za internacionalizacijo
organizacije. Če se organizacija ne odloči za internacionalizacijo, bo posledično konkurent
postal še hujši tekmec, tega pa nobena organizacija ne sme omogočiti (Čater in soavtorji
2011, 94).
Ekonomske sile, tehnološke ter konkurenčne so prisilile organizacije, da svoje delovanje iz
domačega okolja prenesejo v globalno okolje. Za nekatere organizacije v nekaterih panogah
velja, da biti uspešen v panogi pomeni, da je organizacija uspešna na globalnem obsegu v
neki panogi. Pomen globalnega okolja v današnji ekonomiji se odraža v naraščanju globalne
ekonomije. Slednje pa se odraža v naraščanju števila multinacionalnih organizacij. Gledano
generalno organizacije, da se mednarodno udejstvujejo, motivirajo trije primarni faktorji.
(Daft 2007, 117).
Trije primarni faktorji, ki motivirajo organizacijo, da se mednarodno udejstvuje, so (Daft
2007, 117):




ekonomija obsega,
ekonomija dosega ter
faktor, ki se nanaša na nižanje proizvodnih stroškov.

Motivacijo za udejstvovanje organizacije v globalnem okolju lahko prav gotovo najdemo v
ekonomiji obsega in ekonomiji dosega. Organizacija gradi globalni obseg svojih operacij z
namenom, da bi realizirala ekonomijo obsega. Trend večanja organizacij prvič zasledimo v
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industrijski revoluciji. Industrijska revolucija je v tistem obdobju ustvarila pritisk v številnih
panogah. Organizacije, ki so delovale v teh številnih panogah, so bile prisiljene povečati
svoje proizvodnje zmogljivosti, kar je pomenilo večanje koristi ekonomije obsega, ki jih je
bila tovrstna organizacija deležna. Sila iz okolja, ki je sprožala nujo po procesu večanja
proizvodnih kapacitet organizacij, je bila večanje konkurenčnosti v panogah, kjer so
organizacije delovale. Koristi ekonomije obsega, ki jih je bila deležna organizacija v
industrijski revoluciji, pa so bile podprte z novo tehnologijo, ki se je v tistem času razvila in
z novimi proizvodnimi metodami. Preko večanja proizvodnih kapacitet, so lastniki le-teh bili
deležni sposobnosti doseči najnižjo stroškov vrednost na enoto proizvedenih dobrin. Torej
se z večanjem obsega proizvodnih kapacitet nižajo stroški proizvodnje. Za mnoge
organizacije pa je domači trg postal nedorasel za doseganje potrebne ekonomije obsega. V
nekaterih panogah, kot je to avtomobilska industrija, organizacije delijo domači trg z
namenom, da bi dosegle potrebno ekonomijo obsega. Organizacije, kot je npr. Ford Motors
Company, so bile prisiljene, da postanejo mednarodne organizacije. Potreba, da tovrstne
organizacije postanejo mednarodne organizacije, pa izvira iz njihove težnje po obstoju.
Ekonomija obsega organizacijam namreč omogoča, da dosegajo količinski popust pri
dobaviteljih na eni strani, na drugi strani pa organizacije z ekonomijo obsega nižajo stroške
proizvodnje (Daft 2007, 117).
Ekonomija dosega je faktor, ki se nanaša na temo motiviranja organizacij za udejstvovanje v
mednaroden poslovnem okolju. Ekonomija dosega se nanaša na asortiment produktov in
storitev, ki jih organizacija ponuja. Ekonomija obsega pa se nanaša tudi na regije, države in
trge, kjer določena organizacija deluje. Imeti predstavništva v različnih državah, za določeno
organizacijo pomeni moč na trgu ter iskanje sinergij znotraj nje. Slednje pa vodi v nadvlado
organizacije, ki ima predstavništva v različnih državah, nad tistimi organizacijami, ki imajo
predstavništva le v nekaterih organizacijah. Za primer vzemimo oglaševalsko organizacijo,
ki ima predstavništva na več globalnih trgih. Tovrstna organizacija pridobi konkurenčno
prednost iz dejstva, da oskrbuje s svojimi storitvami več organizacij po svetu. Današnje
organizacije se držijo dejstva, da so odjemalci njihovih proizvodov in storitev multi
nacionalni, posledično morajo organizacije, ki oskrbujejo multi nacionalne odjemalce, biti
multi nacionalne (Daft 2007, 117).
Ključni pomen ima finančno planiranje oziroma financiranje poslov. Kot posledico
omenjenega, je potrebno v zvezi s tem natančno definirati pristojnosti in obveze podružnice
in matice. Učinkovitost in donosnost celote bosta zagotovljeni preko centralne kontrole, ki je
potrebna zaradi koordinacije celotne skupine in skupnega interesa (Dubrovski 2005, 28).
Ekonomija obsega lahko prav tako poveča moč organizacije na trgu v pogledu konkuriranja
z direktnimi konkurenti določene organizacije, ker tovrstne organizacije razvijejo široko
znanje o:





kulturah,
družbi,
ekonomiji ter
ostalih faktorjih.

Omenjeni faktorji pa vplivajo na odjemalce njihovih produktov in storitev. Ob znanju, ki ga
tovrstna organizacija premore, je zmožna izdelati produkte in izvajati storitve, ki so
specializirani odjemalčevim potrebam na različnih globalnih trgih (Daft 2007, 117).
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Tretji od treh primarnih motivov za udejstvovanje organizacije na mednarodnem trgu se
nanaša na faktor produkcije. Eden od najzgodnejših, hkrati pa eden od najmočnejših
faktorjev za udejstvovanje organizacije v mednarodnem poslovnem okolju, se nanaša na
investiranje s strani organizacij v globalne operacije, ki omogočajo priložnosti na strani
dobave virov za proizvodne procese organizacij. Omenjene globalne operacije pa
organizacijam omogočajo dobavo virov za proizvodne procese po najnižjih možnih cenah.
Znano je, da imajo organizacije na tem področju dolgo zgodovino. Organizacije se že dolgo
obračajo po svetu z namenom, da bi si zagotovile proizvodne vire, ki jih ni na razpolago v
domači državi organizacije. V zgodnjih letih dvajsetega stoletja so ameriške organizacije, ki
so se ukvarjale z izdelovanjem gum za avtomobile, razvijale plantaže kavčuka za dobavo
gum hitro rastoči avtomobilski panogi. Današnje organizacije v Združenih državah Amerike,
ki se ukvarjajo z izdelavo papirja, so bile prisiljene poiskati nove gozdove, ki so pomembni
naravni vir za proizvodni proces tovrstnih organizacij zunaj države. Sila, ki je prisilila
tovrstne organizacije v tovrstne odločitve, se nanaša na okoljske organizacije, ki so postavile
okoljske standarde v državi. Ameriške organizacije so na takšni način pričele ustanavljati,
odkupovati in upravljati gozdne farme v Novi Zelandiji z namenom, da bi si zagotovile vire
za njihov temeljni proizvodni proces. Temeljni proizvodni proces pa se nanaša na ameriške
organizacije, ki se ukvarjajo z izdelavo papirja (Daft 2007, 119).
Ob omenjenih treh faktorjih pa bomo še omenili krivuljo izkušenj. Krivulja izkušenj se
nanaša na sistematsko nižanje stroškov proizvodnje. Za krivuljo izkušenj velja, da pojasnjuje
dve stvari. To sta učinek učenja ter že zgoraj opisani faktor ekonomije obsega. Učinek
učenja se navezuje na nižanje stroškov iz naslova učenje iz dela. Delovna sila se ob delu uči,
kako izvesti določeno nalogo. Produktivnost dela se povečuje skozi čas, ob učenju delovna
sila, kako izvajati nalogo po najbolj učinkoviti poti. Enako pomembno pa je tudi naslednje.
V novih proizvodnih kapacitetah organizacije se management tipično uči, kako upravljati
nove operacije organizacije bolj učinkovito. Ob tem se cena produkcije niža, povečujeta se
produktivnost dela ter učinkovitost managementa. To pa vpliva na večanje »profitabilnosti«
organizacije. Učinek učenja je bolj opazen pri tehnološko bolj zapletenih nalogah. Za učinek
učenja pa je tudi značilno, da čez čas izgine. Torej je učinek učenja pomemben le v začetni
periodi novega procesa. Kot smo že omenili, je krivulja izkušenj sestavljena iz učinka učenja
ter iz ekonomije obsega. Na točki, kjer učinek učenja izgine, le-tega nadomesti ekonomija
obsega (Hill 2013, 428).
Spoznanje, da opazovanje dogajanj na tujem trgu in učenje omogočita organizaciji, da v
svojem razvoju ne zaostane za konkurenti, je pomemben motiv za internacionalizacijo
organizacije (Čater in soavtoji 2011, 94).
Na podlagi geografske razpršenosti in sredstev temeljijo naslednje prednosti večnacionalnih
organizacij (Dubrovski 2005, 27):






Dostop do širše baze strokovnjakov, managerjev in znanja povsod po svetu.
Zaradi neposredne prisotnosti in lokalnega znanja managerjev iz enot v tujini se
krepi zmožnost odzivanja na lokalne posebnosti trgov.
Dotok idej za nove izdelke in storitve je povečan s strani neposredne pristnosti v
različnih delih sveta.
Ključne zmožnosti večnacionalnih organizacij so okrepljene s strani veščin in
kombiniranja znanja iz različnih delov sveta.
Omenjene prednosti večnacionalne organizacije krepijo časovno odzivnost
večnacionalne organizacije na spremembe v mednarodnem okolju in zahteve trga.
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Široka paleta instrumentov za krepitev svoje mednarodne sposobnosti je uporabljena s strani
večnacionalnih organizacij. To so (Dubrovski 2005, 28).:







Časovno učinkovito izvajanje strategij ter načrtovanje.
Tržna naravnana politika izdelka (cena, potrebe odjemalcev, življenjski cikel
izdelkov, donosnost, stroški).
Mednarodne strateške povezave kot način za izpolnitev svojih potencialov, hitrejši
vstop na trg in zniževanje tveganja.
Procesno naravnavanje svojih aktivnosti, ki vodijo do večje odzivnosti organizacije
na spremembe v okolju in boljšega zadovoljevanja potreb odjemalcev.
Optimiranje poslovnih procesov z vidika boljšega zadovoljevanja potreb odjemalcev
in nižjih proizvodnih stroškov (selitev proizvodnje na stroškovno cenejše
proizvodne lokacije, nove tehnologije).
Nenehno inoviranje vseh poslovnih procesov in izdelkov.

Glavne naloge managementa v matičnem podjetju večnacionalne organizacije se nanašajo
na (Dubrovski 2005, 28):





Usklajevanje finančnih tokov in materialnih (komponente, surovine) v organizaciji,
kar je zelo kompleksna aktivnost zaradi številnih možnosti (alternativ) proizvodnih
virov in lokacij proizvodnje, stroškovnih razlik, potencialnih trgov, razlik v
menjalnih tečajih, ter zaradi lokalnih zahtev in dobavnih pogojev.
Koordiniranje operativnih smernic in strateških ciljev med podjetji in dejavnostmi v
večnacionalni organizaciji, med enotami in funkcijami, ki so geografsko razpršene
na način, da zagotavljajo sinergijo.
Centralno usklajevanja procesa akumuliranja, kreiranja in prenosa znanja, informacij
in izkušenj.

Notranji trg ustvarjajo velike večnacionalne organizacije znotraj mreže svojih poslovnih
enot. Omenjeno pa znotraj organizacije krepi proces internacionalizacije. V okviru
razvejanega poslovnega sistema organizacije izkoriščajo nepopolnost trga na način, da
organizirajo notranje (interne) tokove surovin, komponent, polizdelkov, kapitala in znanja.
Na ta način organizacije skušajo organizirati nekatere transakcije na stroškovno
učinkovitejši način v primerjavi s prodajo (z nakupom) na zunanjem trgu, sočasno pa
zagotoviti celovitejši nadzor nad izkoriščanjem in uporabo lasnega znanja (know-how).
Omenjeno znanje pa želi organizacija uporabiti kot vir konkurenčne prednosti, na drugi
strani pa otežiti (onemogočiti) zunanjim subjektom dostop do tega znanja (Dubrovski 2005,
29).
Organizacije se mednarodno udejstvujejo v mednarodnem okolju tudi z namenom, da si
pridobijo ceneno delovno silo, hkrati pa organizacije v mednarodnem udejstvovanju iščejo
tudi (Daft 2007, 120):





cenejši kapital,
vire cenene energije,
ostale faktorje, ki znižujejo celotne proizvodne stroške ter
znižujejo vpliv državnih regulativ.
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Med obstoječimi trgi (segmenti, državami, regijami) mora organizacija izbrati tiste regije,
države ali segmente, za katere glede na ponudbeni (proizvodni) program veljajo:




najmanjše tveganje,
največja perspektiva,
večji donos oziroma večji prihodek (Dubrovski 2013, 205).

Države v razvoju nudijo organizacijam, ki se udejstvujejo v mednarodnem okolju
dramatično nižje cene proizvodnih faktorjev, kot so to zemlja, voda in energetski viri.
Razvite države pa organizacijam, ki se udejstvujejo v mednarodnem okolju ponujajo
možnost po plačevanju nižjih prispevkov državi, doseganje usposobljene delovne sile ter
doseg do glavnih odjemalcev njihov izdelkov in storitev ter doseg do dobaviteljev njihovih
proizvodnih procesov (Daft 2007, 120).
Še posebej je pomembna izbira primernega trga v primeru, ko gre za višje oblike
sodelovanja s tujino, kot so na primer vstopanje v strateške poslovne zveze ali kapitalske
povezave, ustanovitev trgovske ali proizvodne organizacije v tujini, naložbe v nepremičnine.
Izbira dobičkonosnega ciljnega trga je izbira, opredeljena kot drugo strateško vprašanje o
modelu mednarodnega poslovanja (Dubrovski 2013, 205).
Organizacije, ki tekmujejo na globalnem trgu, se tipično srečujejo z dvema vrstama
konkurenčnega pritiska na organizacijo s strani mednarodnega okolja organizacije.
Omenjeni obe sili vplivata na realizacijo lokacijske ekonomije in učinka učenja znotraj
organizacije, kar pa vpliva na izdelke organizacije, na transakcijo kompetenc ter
usposobljenosti znotraj organizacije. Ti dve vrsti konkurenčnega pritiska na organizacijo
lahko razdelimo na (Hill 2013, 431).:



pritisk po zniževanju stroškov ter
pritisk po lokalni odzivnosti.

Omenjeni vrsti konkurenčnega pritiska pa v organizaciji sprožata konflikte. Zasledovanje
ciljev v povezavi s pritiskom po zniževanju stroškov vodi v stroškovno optimizacijo v
organizaciji. Pritisk po lokalni odzivnosti pa vodi v diferenciacijo produktov organizacije ter
diferenciacijo marketinških strategij organizacije. Omenjeni vrsti diferenciacije pa se
nanašata na države, kjer organizacija deluje. Z diferenciacijo organizacija doseže večjo
prilagojenost njenemu okolju (Hill 2013, 431).
Za organizacije v mednarodnem okolju so značilne interorganizacijska nekapitalska mreža,
kapitalska mreža (z zunanjimi udeleženci) in intraorganizacijska (znotraj poslovnega
sistema). Z omenjenim se organizacije, ki delujejo v mednarodnem okolju, odzivajo na
pritiske globalizacije, pri tem pa prevladujejo licenčna sodelovanja, franšizna in
proizvajalska ter pogodbe o managementu (Dubrovski 2005, 30).
Glede na strateški pomen je mogoče ciljne trge razdeliti na (Dubrovski 2013, 209).:




čakajoče ali potencialne trge (možnosti razvoja in širitve),
primarne, ključne ali prioritetne trge,
priložnostne, periferne marginalne ali sekundarne trge (zanimivi, vendar ne nosilni
trgi).
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Preko prilagajanja organizacije se večajo stroški organizacije. Prilagajanje organizacije je v
vsakem primeru drago, kar pa je v nasprotju z nižanjem stroškov organizacije. Torej iz
omenjenih dveh vrst konkurenčnih pritiskov znotraj organizacije izvirajo kontradiktorni
cilji; ta pa v organizaciji sproža konflikte. Organizacije, ki delujejo na konkurenčnem
globalnem trgu, se pogosto srečujejo s pritiskom s strani zniževanja stroškov. Odzivanje
organizacije na pritisk po zniževanju stroškov prisili organizacije na zniževanje stroškov v
procesu kreiranja vrednosti. Za primer vzemimo proizvajalce. Proizvajalci standardizirane
produkte izdelujejo na optimalnih lokacijah v svetu, kjerkoli že to je, z namenom, da bi
realizirali ekonomijo obsega, učinek učenja in lokacijsko ekonomijo (Hill 2013, 431).
Za odločitev glede vstopa organizacije na tuji trg ne gre zgolj za to, komu in na kakšen način
bo organizacija začela prodajati izdelke (storitve) na ciljnem trgu, ampak se izbira tujega
trga nanaša tudi na: način izvajanja aktivnosti, obseg aktivnosti, obseg prilagoditve lokalnim
značilnostim, vrstni red aktivnosti, angažiranje različnih najetih ali lastnih sredstev,
organiziranost poslovnega sistema in ustreznost predlaganega modela strateškim
usmeritvam (Dubrovski 2013, 226).
Pritisk po lokalni odzivnosti na organizacijo narašča z naraščanjem razlik (Hill 2013, 431):






med državami v okusu in pričakovanju odjemalcev,
v infrastrukturi,
v sprejeti poslovni praksi,
v distribucijskih kanalih in
v vladnem povpraševanju.

Pritisk po lokalni odzivnosti prisili organizacije v diferenciacijo njihovih izdelkov in
marketinških strategij z namenom odzivanja na te faktorje. Vse to pa sproža višanje
stroškovne strukture v organizaciji (Hill 2013, 431).
Pritisk po lokalni odzivnosti vključuje specifične faktorje s strani države, hkrati pa pritisk po
lokalni odzivnosti vključuje specifične faktorje organizacije. Faktorji s strani države
vključujejo pet primarnih pritiskov.
Ti so (Morrison in soavtoji 2003, 146):






pregrade za trgovanje,
kulturne razlike,
narodnost,
internet,
anti globalizacijska gibanja.

Specifični faktorji organizacije vključujejo štiri primarne pritiske, ki omejujejo organizacijo
pri nalogi biti lokalno odzivna. To so (Morrison in soavtoji 2003, 146):




organizacijsko prilagajanje na spremembe,
omejitve transporta,
nova produkcijska tehnologija,
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proizvodnja po imenu »just in time«.

V naslednjem podpoglavju bomo pozornost preusmerili iz motivov za udejstvovanje
organizacije v mednarodnem okolju na izhodišča za razumevanje delovanja organizacije v
mednarodnem okolju.
Izhodišča za razumevanje delovanja organizacije v mednarodnem okolju

3.2

Značilnosti organizacije, ki deluje v mednarodnem okolju, ali večnacionalnih organizacij so
(Dubrovski 2005, 27).:





Izdelki in tehnologija se razvijajo v državah, ki razpolagajo s potrebno raziskovalnorazvojno infrastrukturo ter s potrebnimi veščinami.
Lociranje dejavnosti, kjer je to primerno z namenom, da bi se omogočala
proizvodnja izdelkov, ki je najcenejša; hkrati pa z upoštevanjem standardov
kakovosti ter lociranje dejavnosti, kjer je to primerno z namenom, da bi se omogočila
prodaja izdelkov na trgih.
Materiali in surovine, končni izdelki, know-how, končni izdelki in management se
manj ali bolj prosto izmenjuje med posameznimi enotami glede na razvojne cilje ali
glede na vsakokratne potrebe.

Področni oziroma ožji del strateškega managementa je management mednarodnega
poslovanja, ki pa se nanaša na usklajevanje, organiziranje, načrtovanje, vodenje in
nadziranje poslovanja organizacije v mednarodnem poslovnem okolju oziroma v
mednarodnih razsežnostih. Omenjeno pa vključuje tako interni kot tudi eksterni vidik
nadzora, izvedbe in priprave. Globalni manager z globalnim razmišljanjem, kulturno
prilagodljivostjo, s sposobnostjo za učenje, s kulturno inteligenco ter z globalnimi
vodstvenimi kompetencami je potreben za obvladovanje mednarodnega poslovanja
(Dubrovski 2013, 118).
Na kakšen način organizacija organizira aktivnosti v povezavi z raziskavami in razvojem,
proizvodnjo, marketingom in storitvami, da bi v mednarodnem poslovnem okolju bila
uspešna, in da bi se izognila neuspehu, je bistveno vprašanje pri oblikovanju organizacije za
mednarodno okolje. Pri tem je bistvenega pomena organizacijski okvir, ki je ključ do
učinkovite izvedbe postavljenih strategij organizacije (Hill 2013, 165).
Večnacionalne organizacije v svoji razvojni strategiji kombinirajo globalizacijo aktivnosti,
lokalizacijo aktivnosti ter diverzificiranje poslovanja, ki vključuje vključevanje novih
programov z novimi segmenti odjemalcev (Dubrovski 2005, 27).
Organizacijske odločitve se fokusirajo na to, kako aktivnosti sestaviti in koordinirati v
mednarodnem poslovnem okolju. Kako aktivnosti sestaviti v mednarodnem okolju, se
nanaša na geografsko pozicijo aktivnostih organizacije. Gonilo pri sestavljanju aktivnosti
organizacije v geografskem smislu pa je interes organizacije po vstopu na prodajne ali
oskrbne mednarodne trge z namenom, da bi organizacija dosegla konkurenčno prednost. Na
tem mestu lahko aktivnosti organizacije razdelimo v koncentrirane ali razpršene. Za
koncentrirane aktivnosti velja, da so aktivnosti organizacije nameščene v eni državi. Za
razpršene aktivnosti velja, da so kritične aktivnosti organizacije nameščene vsaka v svoji
državi. Omenjeno velja za sestavo aktivnosti organizacije. Koordinacija aktivnosti
organizacije pa se nanaša na integracijo ali neodvisnost aktivnosti organizacije. Slednje pa
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poganja interes organizacije po izkoriščanju konkurenčnih prednosti vzdolž držav. Stopnja
koordinacije aktivnosti organizacije ima razpon od zelo nizke koordinacije do zelo visoke
koordinacije. Za zelo nizko koordinacijo je značilno, da je vsaka aktivnost zastopana
neodvisno, za zelo visoko koordinacijo je značilno, da so aktivnosti organizacije nameščeno
integrirane med državami, kjer organizacija deluje. Kako organizacija sestavlja in koordinira
svoje aktivnosti, je odvisno od strategij organizacije ter od izvedbe strategij organizacije
(Hill 2013, 165).
3.3

Stopnje internacionalnega razvoja organizacije

S pojmom internacionalizacijo poslovanja ali s pojmom internacionalizacija organizacije
označujemo pojav povečevanja aktivne udeležbe organizacije v mednarodnem poslovnem
okolju. Prilagajanje organizacijske miselnosti, strategij, struktur in procesov mednarodnemu
okolju je zahtevano s strani procesa internacionalizacije organizacije. V okviru razvoja
mednarodnega poslovanja se organizacija z vedno večjim obsegom vključuje v mednarodna
poslovna razmerja (Dubrovski 2005, 21).
Nobena organizacija ne more postati globalno naravnana v trenutku. Management
organizacije mora v organizacijo vpeljati strategijo globalnega razvoja in rasti. Organizacije
vstopajo na tuje trge po različnih načinih ter zasledujejo različne poti (Daft 2007, 120).
Ob ustanovitvi organizacije je ta v večini primerov običajna lokalna organizacija. Ob
ustanovitvi se organizacija sooči z začetnimi težavami v borbi za preživetje. Šele ko
prebrodi začetne težave, se lastniki organizacije lahko odločijo za rast organizacije, če
seveda za to obstaja poslovna priložnost. V procesu svoje rasti organizacija postane
nacionalna organizacija. Za nacionalno organizacijo pa je značilno, da obdeluje trg države.
V tej fazi se prične internacionalizirati (Čater in soavtorji 2011, 94).
Stopnje internacionalnega razvoja organizacije izvirajo iz internacionalne usmerjenosti
organizacije. Preko stopenj internacionalnega razvoja organizacije prehaja organizacija v
procesu razvoja od lokalno naravnane v globalno organizacijo. V procesu internacionalnega
razvoja so njihove stopnje naslednje (Dubrovski 2005, 22):





Domačo naravnana organizacija oziroma lokalno naravnana organizacija,
Mednarodno naravnana organizacija,
Večnacionalno naravnana organizacija,
Globalno naravnana organizacija.

Organizacija se razvije iz domače naravnane v globalno naravnano preko nekaj stopenj
razvoja organizacije. Prva stopnja v razvoju organizacije se imenuje domača stopnja.
Organizacija je na tej stopnji domače naravnana. Management organizacije pa se zaveda
globalnega okolja na način, da poskuša vstopati v globalno okolje, da bi dosegel obseg
proizvodnje ter realiziral ekonomijo obsega. Na domači stopnji razvoja je potencial trga
omejen. Struktura organizacij je domače naravnana. V večini primerov je funkcijska ali
divizijska ter podpira tujo prodajo, ki je opravljena preko izvoznih oddelkov (Daft 2007,
120).
Na domači stopnji internacionalnega razvoja se organizacije na prodajnem trgu kakor tudi
na nabavnem trgu poslužujejo potencialnih koristi domačega trga. Za tovrstne organizacije
je značilno, da so glavni konkurenti nahajajo na domačem trgu, organizacije pa so ob tem
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etnocentrično usmerjene (Dubrovski 2005, 22).
Druga stopnja v razvoju organizacije se imenuje internacionalna stopnja, pri katerih
organizacija preide iz lokalne v mednarodno naravnano. Na tej stopnji se organizacije
lotevajo izvoza na resen način ter pričenjajo razmišljati multi nacionalno. Multi nacionalno
pomeni izkoriščanje konkurenčnih elementov v neki državi neodvisno od druge države. Pri
tem se organizacija ukvarjajo z vsako državo posamezno. Glavna skrb managementa na tej
stopnji razvoja je konkuriranje na internacionalni stopnji s konkurenti v panogi. Na tej točki
razvoja organizacije internacionalna divizija zamenja izvozne oddelke v organizaciji.
Strokovnjaki s področja pa v tovrstni organizaciji upravljajo prodajo, storitve in skladišča v
tujini. Mnogovrstne države pa so na tej stopnji razvoja in rasti definirane kot potencialni trgi
organizacije (Daft 2007, 120).
Na mednarodni stopnji internacionalnega razvoja je usmerjenost organizacij pretežno
naravnana na domači trg, ob tem pa tovrstne organizacije že izkoriščajo priložnosti na tujih
trgih. Organizacija na tej stopnji internacionalnega razvoja organizira posebni izvozni
oddelek, vendar pa je tovrstna organizacija še vedno etnocentrično usmerjena (Dubrovski
2005, 23).
Na tretji stopnji mednarodnega razvoja organizacije ima le-ta ekstenzivne izkušnje na
številnih internacionalnih trgih; hkrati pa organizacija ustanavlja marketinške enote,
proizvodne enote ter enote raziskav in razvoja v številnih tujih državah. Tovrstna
organizacija ustvarja visok odstotek svojega prihodka izven matične države. Organizacije na
tej stopnji internacionalnega razvoja pa imajo stike z dobavitelji, s proizvajalci in z
distributerji po svetu. Organizacije, ki spadajo v to stopnjo internacionalnega razvoja, so
npr. Siemens, Sony, Coca-Cola in mnoge druge (Daft 2007, 120).
Na večnacionalni stopnji internacionalnega razvoja organizacije se s strani organizacije
upoštevajo razlike med posameznimi trgi (državami). Omenjenim različnim posameznim
trgom organizacije ali državam se prilagajata marketinška strategija organizacije in izdelek
tovrstne organizacije. Na tej stopnji internacionalnega razvoja lahko govorimo že o
policentrični naravnanosti organizacije (Dubrovski 2005, 23).
Četrta stopnja in hkrati najvišja stopnja v internacionalnem razvoju organizacije se imenuje
globalna stopnja, kar pomeni, da organizacija globalno deluje. Okolje tovrstne organizacije
več ni sestavljeno iz nabora domačih gospodarstev. Podenote organizacije so medsebojno
povezana do točke, kjer konkurenčna pozicija v eni državi odločilno vpliva na aktivnosti
organizacije v drugi državi. Resnične globalne organizacije o sebi ne razmišljajo več na
način, da imajo eno matično državo, kajti same sebe imenujejo za organizacije brez matične
države. Porast tovrstnih organizacij zasledimo v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Globalne
organizacije operirajo na globalnem nivoju, hkrati pa prodajajo svoje izdelke in storitve na
globalnem prodajnem trgu. Organizacijska struktura na tej stopnji internacionalnega razvoja
organizacije je ekstremni kompleks ter je pogosto vpletena v mednarodne matrike ali
nadnacionalne modele (Daft 2007, 120).
Na globalni stopnji internacionalnega razvoja organizacije se upošteva zadovoljevanje
potreb odjemalcev na globalnih trgih, hkrati pa se upošteva globalni tržni segment. Na tej
stopnji internacionalnega razvoja se organizacija sooča z globalnimi konkurenti, hkrati pa
se poslužuje oblikovanja globalnih strategij (Dubrovski 2005, 23).
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V obliki organizacijske strukture organizacije se odseva stopnja internacionalnega razvoja
organizacije. Ni organizacijske strukture, ki bi bila primerna za vse stopnje
internacionalnega razvoja organizacije. Potrebam organizacije v določenem času mora
ustrezati izbrana oblika organizacijske strukture. Oblika organizacijske strukture je načrt, ki
pomaga pri uresničevanju postavljenih ciljev organizacije. Sama organizacijska struktura se
mora nenehno prilagajati fazi internacionalnega razvoja organizacije pa tudi spremembam v
okolju in spremembam v uporabljeni tehnologiji (Ivanko 1999, 99).
Na oblikovanje organiziranosti organizacije imata določen vpliv razvoj in rast organizacije.
Stopnjam internacionalnega razvoja organizacije mora slediti oziroma se prilagoditi
oblikovanje organiziranosti organizacije (Ivanko 1999, 97).
Nekateri avtorji trdijo, da je možno govoriti o zakonitem zaporedju v razvoju mednarodnega
poslovanja organizacije. Sprva organizacija izvaža proizvode, nato še storitve. Omenjenemu
naj bi sledila faza izvoza celote poslovnih sistemov (rešitev). V zadnji fazi pa bi naj
organizacija izvažala znanje ( »know-how«) (Čater in soavtorji 2011, 95).
Za majhne organizacije so značilne predvsem prve tri stopnje internacionalnega razvoja
organizacije. Torej male organizacije le redko dosegajo stopnjo globalnega trga. Značilnost
globalnega trga je, da od organizacije zahteva izjemne potenciale, ki pa jih male organizacije
v večini nimajo dovolj na razpolago (Dubrovski 2005, 23).
Organizacije postanejo mednarodno naravnane iz številnih različnih razlogov, in sicer zaradi
(Morrison in soavtorji, 3):





iz želje po kontinuirani rasti,
nezahtevne tuje ureditve,
zasičenosti domačega trga ter
potenciala po izkoriščanju napredka v tehnologiji.

Dominantni razlog, da organizacija postane mednarodno naravnana izvira iz težnje po
uspešnosti. Obstaja močna povezava med težnjo po izboljšanju uspešnosti organizacije in
stopnjo internacionalizacije organizacije. Geografski doseg organizacije je v pozitivni
povezavi z profitabilnostjo organizacije. Internacionalizacija je proces, ob katerem
organizacije zavestno vplivajo na svoje internacionalne aktivnosti, hkrati pa vzpostavljajo in
izkoriščajo transakcije z organizacijami iz drugih držav. Internacionalne transakcije vplivajo
na organizacijo neposredno in posredno. Odločitve organizacije v eni državi, kot so to
odločitve v povezavi s tujimi investicijami in partnerstvi, lahko imajo odločilne posledice na
organizacijo in njene operacije, ki so nameščene v različnih državah. Posledice tovrstni
odločitev pa niso nujno takojšnje in direktne (Morrison in soavtorji, 3).
Od stopenj teoretičnega modela stopnje internacionalnega razvoja organizacije z vidika
tržne usmerjenosti organizacije pa pogosto odstopa internacionalizacija malih organizacij,
kajti značilnost malih organizacij je, da so aktivnosti s strani malih organizacij izvajane
spontano, simultano (Dubrovski 2005, 24).
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3.4

Strategije organizacije za udejstvovanje le-te v mednarodnem poslovnem okolju

V začetku tega podpoglavja najprej predstavljamo temeljne značilnosti strategij. V tem
okviru le-te opredeljujemo kot pot za doseganje strateških ciljev. Strategije pomenijo pot v
prihodnost. Strategije pogosto delimo na poslovno funkcijske, poslovne in korporacijske.
Za korporacijske strategije je značilno, da odločajo o razvoju, opuščanju ali vzdrževanju
posameznih poslovnih enot v korporaciji. Poslovne strategije pa so vezane na reorganizacije,
dezinvesticije, investicije ter druge večje spremembe v poslovnih enotah. Poslovno
funkcijske strategije lahko predvidevamo kot del poslovnih strategij, za katere velja, da se
nanašajo na poslovne funkcije (Rozman in soavtorji 2011, 105).
Pravilno definirana strategija lahko v poslovanju (Dubrovski 2013, 123):











Kaže na področje, kjer se dosegata največji denarni tok in dobiček, ter se navaja
razloge za to.
Pomaga podrobno opredeliti različna področja, v katerih je potrebno uvesti določene
spremembe za uspeh.
Kaže na področja, v katera je potrebno usmeriti večino sredstev in napora.
Razume potrošnikove razloge in vidike, zakaj omenjeni kupujejo od konkurentov ali
od naše organizacije.
Pomaga razumeti, zakaj smo bili neuspešni ali uspešni pri določeni aktivnosti ali na
določenem področju.
Razkrije poslovna področja ali izdelčne programe, ki bi morali biti izločeni ali
prodani.
Razkrije manjkajoče veščine.
Kaže na razvitost potrošnikov in pove kateri med njimi so najbolj razviti in kako pri
njih povečati stopnjo lojalnosti.
Kaže na najprimernejši način in pomen mednarodne širitve.
Poudarja oziroma osredotoča tista področja, kjer so možnosti za izboljšanje
donosnosti največje; to pa se nanaša na spremembo cene, na spremembo izdelčnega
spleta ter na zmanjšanje stroškov.

Proces oblikovanja strategije internacionalizacije organizacije je proces, ki zahteva oceno
svojih virov, oceno privlačnosti panoge v tuji državi ter oceno razlik in zmožnosti v
inštitucijah (tveganj na področju trgovinskih ovir, regulacij in valutnih tveganj). Proces
oblikovanja strategij internacionalizacije organizacije zahteva tudi oceno lokalnih razlik v
kulturni in institucionalnem okvirju ter oceno specifičnih lokalnih prednosti; hkrati pa
omenjeni proces zahteva oceno, kdaj je bolje vstopiti na tuji trg, ter odločitev o načinu
vstopa (Čater in soavtorji 2011, 95).
Ob odločitvi organizacije, da bo aktivno sodelovala v mednarodnem poslovanju (izhodna in
vhodna internacionalizacija), mora management mednarodnega poslovanja odgovoriti na
vsaj štiri osnovna vprašanja (Dubrovski 2013, 119):





Kateri tuji trg vključiti.
Zakaj mednarodno poslovati in kaj plasirati na svetovni trg.
Kako nastopiti na izbranem tujem trgu.
Kako vstopiti na izbrani tuji trg.
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Pogoji za uspešno strategijo internacionalizacije organizacije so predvsem dveh vrst (Čater
in soavtorji 2011, 95):



primerne osebnostne značilnosti poslovodnikov ter
razpolaganje z izkušnjami poslovodnega tima z mednarodnim poslovanjem.

Strategijo internacionalizacije organizacije bi naj izbirale organizacije (Čater in soavtorji
2011, 95):




ki lahko na ta način bolje izkoriščajo vire, ki so na razpolago,
ki pridobivajo vsaj nekatere kritične vire iz tujine,
ki se odločajo za uresničevanje strategije razvoja trga (tržne ekspanzije).

Priprava dovolj utemeljenih in podprtih odgovorov na osnovna strateška vprašanja je
ključnega pomena za razvoj internacionalizacije organizacije. Kajti od utemeljenih in
podprtih odgovorov na osnovna strateška vprašanja je odvisna strategija internacionalizacije,
ki mora zaradi obsežnih in dolgotrajnih posledic temeljiti na skrbno načrtovanem in
sistematične pristopu (Dubrovski 2013, 120).
Organizacije bi naj postavile strategije internacionalizacije takrat, ko se soočajo (Čater in
soavtorji 2011, 95):








z močnimi pričakovanji poslovodstva, da bo izvoz prinesel uspeh,
s spodbudami za internacionalizacijo od zunaj,
z željo po rasti organizacije, ki se je na domačem trgu ne da uresničiti,
z zaupanjem v svoje posebne zmožnosti,
z neizkoriščenimi zmogljivosti,
z neperspektivnostjo domačega trga,
s potrebo po doseganju kritične mase na nekem strateškem poslovnem področju.

Domači trg je mnogim organizacijam že zdavnaj postal premajhen. Posledično so se
omenjene organizacije pričele internacionalizirati, ker definiramo kot nastopanje določene
organizacije na tujih trgih. V svetovnem merilu je vse več organizacij, ki jim ni dovolj, da so
le izvozniki in uvozniki. Tovrstne organizacije ne izvajajo svoje osnovne dejavnosti le v
državi, kjer imajo svoj sedež, ampak tudi v drugih državah. Tako z notranjimi kot tudi z
zunanjimi aktivnostmi se srečujejo mednarodne organizacije. Za omenjene organizacije pa
je značilno, da se različno usmerjene. Posledično morajo mednarodne organizacije svojo
lastno poslovno enotnost graditi do različnih sistemov vrednot in navad ter pravnih
sistemov. Pri tem pa organizacije iščejo optimum v množici teh spremenljivk. Funkcija
multikulturnih, multinacionalnih, multitržnih parametrov in mehanizmov je politika oziroma
strategija mednarodnih organizacij. Iz omenjenega izvira vzpodbuda za razvoj
organizacijskih struktur mednarodnih organizacij v smeri matrične organizacije (Pučko
2008, 111).
Brez sistematičnega in načrtovanega pristopa odgovorov na osnovna strateška vprašanja ni
mogoče pripraviti. Omenjeni pristop zajema (Dubrovski 2013, 123):


Strateško analizo lastnih potencialov in zmožnosti organizacije ter strateško analizo
mednarodnega okolja. Omenjena strateška analiza mora odkriti tveganja in ovire,
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osnovne tržne priložnosti na tujih trgih, hkrati pa mora strateška analiza jasno
opredeliti ključne slabosti in prednosti organizacije kot internega okvirja za krepitev
lastnih zmožnosti in izkoriščanje tržnih priložnosti.
Strateško načrtovanje strategij in ciljev, ki so vpeti v prepoznavnosti pogojev
delovanja okolja ter zmožnosti organizacije.
Organiziranost in izvedbo marketinških aktivnosti, ki naj zagotovijo sprotno
prilagajanje spremembam v okolju ter uresničevanje zastavljenih strategij za
doseganje operativnih ciljev.
Strateški nadzor, ki zagotavlja povratno povezavo iz okolja v proces strateškega
managementa mednarodnega marketinga za tekoče prilagajanje in preverjanje
načrtov in marketinških aktivnosti ugotovljenim spremembam v mednarodnem
okolju ter za sprotno preverjanje stopnje doseganja zastavljenih ciljev.

V dve ključni razsežnosti se lahko danes strnejo specifične strategije mednarodne
organizacije. Prva je konfiguracija aktivnosti organizacije po vsem svetu oziroma lokacija
obratov in enot organizacije po svetu, v kateri mednarodna organizacija opravlja vsako od
svojih aktivnosti. Druga dimenzija je koordinacija izvajanih aktivnosti iz verige vrednosti
mednarodne organizacije v različnih deželah medsebojno in to ne samo znotraj posamezne
dežele, ampak tudi globalno. Tako glede konfiguracij kot glede koordinacije se organizacije
srečujejo z množico opcij. Najenostavnejša globalna strategija je v koncetraciji aktivnosti v
eni državi in v servisiranju svetovnega tržišča iz domače baze, hkrati pa tovrstna strategija
vsebuje čvrsto koordinacijo s pomočjo tistih operacij organizacije, ki jih organizacija mora
izvajati blizu kupca. V začetnih desetletjih svojega razvoja so tovrstno strategijo izvajale
številne japonske mednarodnega organizacije. S kakšno konfiguracijo in koordinacijo
aktivnosti dosegati konkurenčno prednost, je ključno vprašanje pri izbiri strategije
mednarodne organizacije. Ob poznavanju dejavnikov je potrebno izbirati med večjo
koncentracijo ali razpršenostjo aktivnosti, hkrati pa je potrebno izbirati med večjo ali manjšo
stopnjo koordinacije aktivnosti. Konkurenčno prednost strategije tovrstne organizacije
določa odnos konfiguracije in koordinacije aktivnosti (Pučko 2008, 112).
V spodnji tabeli predstavljamo vprašanje koordinacije in vprašanje konfiguracije za
aktivnosti organizacije.
Tabela 1:Koordinacija in konfiguracija aktivnosti organizacije

Aktivnost
Razvoj tehnologije

Vprašanje
koordinacije
Razmeščanje nalog
raziskav in razvoja med
razpršene centre
raziskav in razvoja
organizacije

Vprašanje
konfiguracije
Število in lokacija
centrov raziskav in
razvoja organizacije

Medsebojna
menjava med centri
raziskav in razvoja
Zaporedje uvajanja
proizvodov po svetu
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Prodajne storitve
Trženje in prodaja

Podobnost
servisnih postopkov in
standardov organizacije
Splošnost blagovne
znamke
Usklajevanje
prodaje na različne
račune multinacionalke
Podobnost načina
pozicioniranja
proizvodov v svetu in
prodajne poti

Proizvodnja

Usklajevanje
politike cen v različnih
državah
Ustvarjanje mreže
obratov v svetu
Porazdelitev
proizvodnih nalog med
razpršene obrate

Preskrba

Lokacija servisnih
organizacij
Izbor trgov glede
na države
Izbor proizvodov
Lokacija priprave
oglaševalnih aktivnosti
in druge promocije

Lokacija obratov
za
proizvodnjo
sestavnih delov in
končnih proizvodov

Prenos znanja med
obrati in proizvodne
tehnologije
Prenos spoznanj
Lociranje
in
upravljanje preskrbe
Usklajevanje nabav
skupnih delov

Vir: Pučko 2008, 113
Organizacije, ki se prve odločijo za globalno strategijo in jo tudi uresničijo, dobivajo vodilni
položaj v globalni industriji. Tovrstne organizacije dobivajo s tem prednost v obsegu in
znanju, kar je za druge potem ovira za vstop. Eden od izvorov potencialne prednosti tovrstne
organizacije je lahko lokacija aktivnosti. Mnoge multinacionalke prihajajo do svoje
konkurenčne prednosti ne toliko na osnovi lokacije, temveč na temelju načina opravljanja
omenjenih aktivnosti na globalnem nivoju. Pridobivanje znanja, ekonomija obsega in
diferenciacija niso vezani na določene dežele, temveč na koordinacijo in konfiguracijo
aktivnosti organizacije na globalnem nivoju (Pučko 2008, 114).
Iz svoje vizije in poslanstva izhaja mednarodna organizacija pri oblikovanju svoje strategije.
Pri tem se mednarodna organizacija nasloni na svoje osrednje sposobnosti, oceni jakost
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pritiskov po lokalni odzivnosti na eni strani in pritiskov po globalizaciji na drugi strani. Kot
posledica omenjenega pa se organizacija odloči, ali bo izoblikovala takšno strategijo, ki bo
sledila lokalnim strateškim zahtevam, ali takšno, ki bo imela značilnost globalne strategije
(Čater in soavtorji 2011, 100).
Proces strateškega usmerjanja je pravzaprav proces iskanja priložnosti in tržnih možnosti na
tujih trgih. Proces strateškega usmerjanja pa mora temeljiti na sistematičnem in načrtnem
pristopu, katerega temelj so marketinške metode in inštrumenti (Dubrovski 2013, 124).
Uveljavljanje strateških izbir, ki so na voljo mednarodni organizaciji, so tudi tiste, ki jih
opredeljujeta dve nadaljnji razsežnosti. Pri tem gre za vprašanje, koliko tržnih segmentov ta
organizacija po posameznih nacionalnih trgih obdeluje, ter na zemljepisno širino nastopa
mednarodne organizacije. Omenjeno vprašanje pa se nanaša na širino tržnega nastopa na
izbranih trgih (Čater in soavtorji 2011, 99).
Oblikovanje strategije mednarodne organizacije je pod dvojnim pritiskom. Na eni strani se
podjetje sooča s pritiskom po globalni integraciji, kar pomeni, da naj bi tržilo in proizvajalo
standardno storitev ali proizvod na standardni način, globalno, brez prilagajanja lokalnim
posebnim zahtevam. Na drugi strani se organizacija, ki nastopa v mednarodnem okolju
sooča s pritiski po čim večjem prilagajanju svojih proizvodov in storitev lokalnim potrebam
nekih regij ali držav po svetu. Odvisno od teh dveh pritiskov lahko govorimo o izbiri
različnih vrst strategije mednarodne organizacije (Čater in soavtorji 2011, 96).
Porter je razvil tipologijo poslovnih strategij. Tipologije poslovnih strategij se navezujejo na
osnovne možne tipe mednarodnih strategij multinacionalke. Iz omenjene tipologije izhajajo
strategija nacionalne odzivnosti, strategija globalne segmentacije, strategija upravljanja na
zaščitenih trgih ter z strategijo vodenja v stroškovni učinkovitosti ali diferenciaciji
proizvodov globalno (Hill 2013, 473).
Mednarodna organizacija ima vedno možnost odločitve, da bo izbrala globalno strategijo, ali
pa strategijo, ki bo usmerjena le na trge določenih držav. Organizacije, ki izberejo globalno
strategijo, se bodo usmerile na svetovni trg kot globalni trg (Čater in soavtorji 2011, 99).
Določene organizacije uresničujejo strategijo stroškovne učinkovitosti globalno v svetovnih
okvirjih. V to skupino organizacij spadajo Samsung, Kia in Hyundai. Za omenjene
organizacije velja, da imajo konkurenčno prednost in dolgoročno uspešnost, hkrati pa
dosegajo nižje stroške kot konkurenti v njihovih globalnih panogah. Strategijo mednarodne
diferenciacije uresničujejo mnoge druge mednarodne organizacije, kot so to Ford, IBM,
Nokia. V zavesti kupcev so njihovi proizvodi boljši in s tem več vredni. Posledično so kupci
za proizvode omenjenih organizacij pripravljeni plačati več. Najnižjih relativnih stroškov
tovrstne organizacije v svojih panogah ne dosegajo. Velja pa, da tovrstne organizacije zaradi
višjih prodajnih cen dosegajo dobre dobičke ter so posledično dolgoročno uspešne.
Konkurenčno prednost tovrstnim organizacijam prinaša konkuriranje z diferenciranimi
proizvodi. Toyota pri avtodvigalih ter Daimler-Benz pri mercedesih uresinčujeta strategijo
globalne segmentacije. Organizacije, ki uresničujejo strategijo globalne segmentacije,
preprosto najbolje zadovoljujejo potrebe čisto določenih tržnih segmentov po vsem svetu in
zato dosegajo dolgoročno uspešnost ter konkurenčno prednost. Za dežele v razvoju prihaja v
poštev strategija za zaščito trga. Neposredne tuje investicije so v tovrstnih državah
pomembne, če se želijo organizacije izogniti ovir, ki jih dežele v razvoju ustvarjajo z
namenom, da bi zaščitile svoj trg. Strategija nacionalne odzivnosti pomenijo koncetracijo
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na tiste tržne segmente, ki so pod močnim vplivom lokalnih državnih razlik, čeprav gre sicer
za globalno panogo oziroma globalni proizvod (Pučko 2008, 114).
Mednarodna organizacija se lahko odloči, ali bo tekmovala na večini tržnih segmentov ali le
na nekem tržnem segmentu na izbranem trgu v svetu. Izbrane tovrstne značilnosti strategije
mednarodne organizacije, dopolnjene z osnovo, na kateri bo organizacija poskušala graditi
svojo konkurenčno prednost, ponujajo mednarodni organizaciji vsaj naslednje možne vrste
strategij, med katerimi izbirajo (Čater in soavtorji 2011, 99).
Obstajajo štirje osnovni tipi strategij, ki se jih mednarodne organizacije poslužujejo pri
udejstvovanju mednarodne organizacije v mednarodnem poslovnem okolju. To so
lokalizacijska strategija, internacionalna strategija, globalno standarizirana strategija in
transnacionalna strategija (Hill 2013, 473).
3.4.1

Lokalizacijska strategija

Lokalizacijska strategija se osredotoča na večanje profita preko uravnavanja ter prilagajanja
izdelkov in storitev organizacije okusom ter potrebam različnih nacionalnih trgov.
Lokalizacija je najbolj primerna, ko se pojavljajo razlike v okusu in potrebah na različnih
trgih, kjer deluje organizacija, ter tam kjer stroškovni pritisk na organizacijo ni tako
intenziven. Ob prilagajanju izdelkov organizacije lokalnim potrebam, organizacija, ki deluje
v mednarodnem poslovnem okolju, povečuje vrednost njihovih produktov na lokalnih trgih.
Če organizacija zasleduje lokalizacijsko strategijo, se v organizaciji lahko pojavlja
podvajanje funkcij. Torej na tem mestu organizacije naletijo na omejitve, ki se navezujejo na
stopnjo prilagajanja izdelkov in storitev organizacije lokalnim okusom in potrebam.
Omenjene omejitve pa se navezujejo na stroške tovrstnega ravnanja v organizacijah, ki se
poslužujejo lokalizacijske strategije. Organizacije pa zmanjšujejo stroške tovrstnega
ravnanja preko masovne proizvodnje standariziranih proizvodov za globalno porabo. Tako
organizacije kompenzirajo ravnanje, ki izvira iz lokalizacijske strategije preko masovne
proizvodnje standariziranih proizvodov, kjer je to mogoče z ozirom na okuse in potrebe
trgov, na katerih organizacije delujejo. Omenjene strategije dobijo smisel v primeru, ko trgi,
na katerih se organizacija poslužuje lokalizacijske strategije z namenom ustvarjenja dodane
vrednost v povezavi z lokalno porabo, na omenjenih trgih podpirajo višje cene izdelkov in
storitev organizacije. Višje cene izdelkov in storitev organizacije pa kompenzirajo višje
stroške, ki jih sproža ravnanje v povezavi z lokalizacijsko strategijo organizacije. Lahko pa
tudi, da tovrstno ravnanje vodi v višjo lokalno povpraševanje po izdelkih in storitvah
organizacije; to pa organizaciji omogoča, da zmanjšuje stroške preko ekonomije obsega na
lokalnem trgu. Torej imajo organizacije, ki se poslužujejo lokalizacijske strategije,
usmerjeno pozornost na stroške, ki jih tovrstno ravnanje sproža. Organizacije se poslužujejo
lokalizacijske strategije iz potrebe po uspešnosti, hkrati pa želijo organizacije dosegati
ekonomijo obsega iz njihovega globalnega dosega (Hill 2013, 437).
Za primer organizacij, ki se poslužujejo lokalizacijske strategije, lahko navedemo ravnanje
organizacije iz avtomobilske industrije. Veliko organizacij iz avtomobilske industrije
prilagaja nekatere ponujene produkte lokalnemu tržnemu povpraševanju. Torej organizacija
lahko hkrati proizvaja velike tovornjake za ameriške porabnike ter majhne avtomobile za
Evropo in Japonsko. Značilnost omenjenih majhnih avtomobilov je, da so varčni glede
pogonskega goriva. Hkrati pa želijo omenjene multinacionalke dosegati ekonomijo obsega
iz njihovega globalnega obsega ob uporabi skupne avtomobilske platforme ter komponent
preko veliko različnih modelov ter proizvajajo omenjene platforme ter komponente v
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učinkovitih okvirjih ekonomije obsega. Za omenjene proizvodnje pa je značilno, da so
optimalno nameščene glede na geografsko področje delovanja multinacionalke. Ob
oblikovanju njihovih produktov po omenjeni poti so tovrstne organizacije zmožne
lokalizirati svojo ponudbo produktov. Posledično pa tovrstne organizacije dosegajo
ekonomijo obsega, učinek učenja ter lokalizacijsko ekonomijo (Hill 2013, 437).
V primeru, da je pritisk po lokalni odzivnosti zelo velik, pritisk po globalni integraciji
poslovnih rešitev mednarodne organizacije pa zelo majhen, se bo mednarodna organizacija
odločila za lokalno strategijo. Načine trženja ter svoje proizvode in storitve bo organizacija,
ki ima vpeljano strategijo lokalne odzivnosti, prilagodila lokalnim posebnostim (Čater in
soavtorji 2011, 97).
Organizacije, ki se poslužujejo lokalizacijske strategije, se osredotočajo na lokalno
odzivnost. Tovrstne organizacije operirajo z globalno področno strukturo, v kateri je vsaka
operativna odločitev decentralizirana na državni ali regijski podenoti organizacije. Potreba
po koordinaciji med podenotami organizacije je nizka. Podenote organizacije se v tem
primeru vežejo na odročne ter državne podenote organizacije. Omenjeno se navezuje na
dejstvo, da organizacije, ki zasledujejo lokalizacijsko strategijo, nimajo visoke stopnje
potrebe po integracijskih mehanizmih ne glede na to, ali gre pri tem za formalne ali
neformalne integracijske mehanizme z namenom, da bi bila organizacija sposobna držati
skupaj različne nacionalne operacije. Strateški štab organizacije lahko upravlja tuje operacije
z navezovanjem svoje pozornosti na prioritete v povezavi z outputi na birokratsko kontrolo
ter s politiko managmenta, ki se navezuje na izjeme. Iniciative so lahko povezane z matriko
uspešnosti. Dokler je potreba po integraciji in koordinaciji nizka, sta tudi potreba po skupnih
procesih tovrstne organizacije ter potreba po organizacijski kulturi nizki. Tam, kjer ni
bistvenega pomena, da organizacije ustvarjajo profit preko realizacije lokacijske ekonomije
in ekonomije izkušenj, in kjer ni potrebe, da organizacije ustvarjajo svoj profit preko
prenosa glavnih kompetenc, bo za tovrstne organizacije atraktivna lokacijska strategija (Hill
2013, 474).
3.4.2 Internacionalna strategija
V nekaterih primerih je mogoče identificirati multinacionalno organizacijo, ki se bo v
prihodnje soočila s situacijo, v kateri bo pritisk na stroške nizek, hkrati pa bo nizek tudi
pritisk po lokalni odzivnosti. Veliko od omenjenih organizacij se bo posluževalo
internacionalne strategije. Organizacije v tem primeru sprva proizvajajo svoje izdelke za
domači trg in jih v nadaljevanju prodajajo internacionalno le z malo lokalnega prilagajanja.
Prihodnost veliko od tovrstnih organizacij je vezana na prodajo izdelkov, ki zadovoljujejo
univerzalne potrebe, hkrati pa se ne soočajo z močno konkurenco na svojem področju
delovanja. Za primer lahko navedemo Xerox, ki se je v tej situaciji znašel v 60. letih
prejšnjega stoletja po invenciji in komercializaciji fotokopirnega aparata. Posledično se
organizacija nekaj let ni soočala s konkurenco na omenjenem področju. Torej je bila
organizacija deležna monopolnega položaja. Izdelek organizacije je zadovoljeval
univerzalno potrebo, hkrati pa je bila veliko vredna v večini razviti državah. Torej se je
organizacija znašla v situaciji, kjer je bilo možno prodajata enak osnovni produkt širom
sveta, hkrati je pa imela priložnost, da zaračuna relativno visoko ceno za svoj izdelek.
Dokler se organizacija ni soočala z direktno konkurenco, se ni soočala z močnim pritiskom
po minimalizaciji svoje stroškovne strukture (Hill 2013, 438).
Lahko pa se pripeti, da je pritisk po lokalni odzivnosti srednje močen, hkrati pa je srednje
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močen tudi pritisk po globalni integraciji. V tem primeru se lahko organizacija odloči za
različne strategije za posamezne zemljepisne regije v svetu. Svojo storitev ali svoj proizvod
ter način trženja bo tovrstna organizacija prilagodila skupini držav. Posebne zahteve cele
regije bodo pomembno izoblikovale tovrstne organizacije (Čater in soavtorji 2011, 97).
Organizacije, ki se poslužujejo internacionalne strategije, zasledujejo enak razvojni okvir;
ko organizacije deluje le v domačem okolju kot tudi, ko se delovanje organizacije razširi na
tuje trge. Tovrstne organizacije se nagibajo k centralizaciji razvojnih funkcij svojih
produktov, kot je to funkcija raziskav in razvoja v njihovi matični državi. Tovrstne
organizacije vzpostavljajo svoje proizvodne funkcije ter funkcije marketinga v
pomembnejših državah ali geografskih regijah, kjer omenjene organizacije delujejo. Rezultat
duplikacije lahko poviša stroke delovanja organizacije, ampak slednje je manj pomembno,
če organizacija na svojem področju delovanja ne obudi prevelikega pritiska po zniževanju
stroškov. Zraven tega se tovrstne organizacije lahko poslužujejo lokalne prilagoditve svojih
izdelkov in marketinških strategij, ampak slednje organizacijo ovira v doseganju dosega
svojega delovanja. Pri večini organizacij, ki zasledujejo internacionalno strategijo, je
najvišje vodstvo organizacije odgovorno za kontrolo nad marketinško ter produktno
strategijo. Nekatere organizacije imajo vpeljano omenjeno strategijo, kot sta Procter and
Gamble in Microsoft (Hill 2013, 438).
Organizacije se poslužujejo internacionalne strategije z namenom, da bi kreirale vrednost iz
naslova prenosa glavnih kompetenc iz domačega okolja organizacije v tuje podenote
organizacije. Tovrstne organizacije v večini primerov operirajo z globalno produktno
divizijsko strukturo. V tovrstnih organizacijah strateški štab tipično centralizira kontrolo nad
viri glavnih kompetenc organizacije, ki se v večini primerih nahaja v funkciji raziskavah in
razvoju ter funkciji marketinga organizacije. Vse ostale operativne odločitve so v
organizaciji decentralizirane znotraj operativnih podenot organizacije v posamezni državi, v
kateri organizacija deluje. Potreba po koordinaciji je zmerna v tovrstni organizaciji, hkrati
pa se odraža v potrebi po prenosu glavnih kompetenc organizacije. Kljub temu tovrstne
organizacije operirajo z nekaj integracijskimi mehanizmi, ampak za njih velja, da niso tako
ekstenzivni. Tovrstne organizacije shajajo z outputi in birokratsko kontrolo ter z
iniciativami, ki se usmerjajo na matrike uspešnosti na ravni državnih podenot. Potreba po
skupni organizacijski kulturi ter skupnih procesih ni na najvišji možni stopnji. Pomembna
izjema pri tem pa se veže na pojav, ko so glavne veščine ali kompetence organizacije vezane
na procese in kulturo organizacije. V tem primeru mora organizacija polagati pozornost na
prenos omenjenih procesov v povezavi s kulturo iz kooperativnih centrov na državne
podenote (Hill 2013, 475).
3.4.3 Globalna standardizirana strategija
Globalna strategija izhaja iz dojemanja trga kot globalnega, z enakimi potrebami ter notranje
nediferenciranega. Pri tem bo organizacija uresničevala tovrstno strategijo povsem enako ne
glede na državo, regijo ali kontinent (Čater in soavtorji 2011, 96).
Organizacije, ki imajo vpeljano globalno stanardizirano strategijo, se osredotočajo na
večanje profitabilnosti svojega delovanja ter na rast dobička organizacije preko zniževanja
stroškov, ki se navezujejo na ekonomijo obsega, učinek učenja ter lokacijsko ekonomijo.
Torej so strateški cilji organizacije, ki ima vpeljano globalno standarizirano strategijo,
naravnani na nizko stroškovno strategijo v globalnem dosegu. Proizvodne aktivnosti,
marketinške aktivnosti ter aktivnosti raziskav in razvoja organizacij, ki se poslužujejo
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globalno standardizirane strategije, so koncentrirane na nekaj izbranih lokacijah. Za tovrstne
organizacije je značilno, da ne prilagajajo ponudbe izdelkov ter marketinške strategije
lokalnim pogojem, ker prilagajanje lokalnim potrebam sproža krajši proizvodni pogon ter
podvajanje funkcij organizacije; to pa se odraža v višanju stroškov delovanja organizacije.
Za tovrstne organizacije je značilno, da so njihovi produkti na trgu globalno standarizirani
(Hill 2013, 436).
Organizacije pa s tem dosegajo maksimalne koristi iz naslova ekonomije obsega ter učinka
učenja, hkrati pa je za tovrstne organizacije značilno, da na svetovnih trgih nastopajo z
agresivno ceno. Kajti na podlagi omenjenega tovrstne organizacije pridobijo možnost, da
svoje izdelke in storitve na svetovnem trgu ponujajo ceneje, kot so to zmožne njihove
konkurenčne organizacije, ki ne zasledujejo globalno standarizirane strategije. Omenjena
strategija je najbolj smiselna v primeru, ko je prisoten močan pritisk po zniževanju stroškov,
hkrati pa je potreba po lokalni odzivnosti minimalna. To je značilno za proizvodnje panoge,
katerih produkti zadovoljujejo univerzalno potrebo. Tovrstne strategije se poslužujejo
organizacije, kot so Intel, Texas Instrument in Motorola. Omenjena strategija pa ni primerna
za uporabo v primeru, ko je potreba po lokalni odzivnosti visoka. V tem primeru morajo
organizacije razmišljati lokalno (Hill 2013, 436).
Organizacije, ki imajo vpeljano globalno standarizirano strategijo, se osredotočajo na
realizacijo lokacijske ekonomije ter ekonomije izkušenj. Tovrstne organizacije se
poslužujejo globalno produktne divizijske strukture. Strateški štab kontrolira večino
operativnih odločitev organizacije, ki se navezujejo na koordinacijo aktivnosti v povezavi s
kreiranjem vrednosti na globalnem nivoju. Organizacije, ki zasledujejo lokacijsko strategijo
ter internacionalno strategijo, so bolj centralizirane kot organizacije, ki zasledujejo globalno
standarizirano strategijo. Glede na potrebo po koordinacijo številnih stopenj globalnega
udejstvovanja organizacije v povezavi z aktivnostmi kreiranja vrednosti, je potreba po
integraciji v tovrstnih organizacijah na visoki stopnji. V tovrstni organizacijah je potreba po
gradnji močne organizacijske kulture, ki pospešuje koordinacijo ter sodelovanje v
organizaciji. Tovrstne organizacije uporabljajo tudi iniciativne sisteme, ki so povezani v
matrike uspešnosti na kooperativnem nivoju, kar pa daje managementu različnih operacij
močno iniciativo za medsebojno sodelovanje z namenom, da bi se uspešnost celotne
organizacije povečala. V povprečju so organizacije, ki zasledujejo globalno standarizirano
strategijo bolj kompleksne kot organizacije, ki zasledujejo lokalizacijsko ter internacionalno
strategijo (Hill 2013, 475).
3.4.4 Transnacionalna strategija
Strokovnjaki na tem področju se strinjajo, da je globalna standarizirana strategija najbolj
uporabna v primeru, ko je pritisk na stroške intenziven, hkrati pa je povpraševanje po lokalni
odzivnosti omejeno. Nasprotno pa je lokalizacijska strategija uporabna v primeru, ko je
povpraševanje po lokalni odzivnosti visoko, hkrati pa je pritisk na stroške organizacije
zmeren ali nizek. Kako lahko management tovrstne organizacije balansira tekmovanje ter ne
konsistentnosti tako različnih pritiskov na dano organizacijo? Nekatere raziskave iz danega
področja o omenjeni raziskavi nas pripeljejo do transnacionalne strategije. Nekateri
raziskovalci na tem področju se strinjajo, da v današnjem globalnem okolju, kjer
organizacije delujejo, v konkurenčnih pogojih, ki obdajajo današnje organizacije, je močen
pritisk, da bi organizacija obstala v odzivu organizacije na stroškovni pritisk ter na pritisk po
lokalni odzivnosti. Tovrstne organizacije morajo realizirati lokacijsko ekonomijo ter učinek
izkušenj, da bi vplivale na internacionalne produkte, da bi bile zmožne prenesti glavne
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kompetence ter veščine znotraj organizacije in da bi stimulativno delovale na pritisk po
lokalni odzivnosti. Raziskovalci na področju tudi navajajo, da moderne multinacionalne
organizacije glavne kompetence ter veščine ne ustvarjajo le v domači državi, ampak jih
razvijajo tudi v katerokoli globalni operaciji organizacije. Tok veščin ter tok izdelčne
ponudbe v tem primeru nista le enosmerna, ampak lahko omenjena tokova tudi potekata od
tujih podenot organizacije v enote, ki so locirane v domači državi. Torej se morajo
transnacionalne organizacije tudi fokusirati na vpliv tujih podenot organizacije.
Organizacije, ki zasledujejo transnacionalne strategije stimulirajo doseg nizkih stroškov
preko lokacijske ekonomije, ekonomije obsega ter učinka učenja, hkrati pa se preko
razlikovanja njihove ponudbe na različnih geografskih trgih organizacije prilagajajo na
lokalne razlike ter se poslužujejo multidirekcijskega toka veščin med različnimi podenotami
organizacije v njihovi globalni mreži operacij. Slednje v teoriji zveni atraktivno, drugače pa
je z omenjenim v praksi. Za omenjeno strategijo velja, da v organizaciji sproža konflikte. Z
razlikovanjem produktov organizacije se ta odziva na lokalno povpraševanje na različnih
geografskih trgih organizacije, kar pa sproža višanje stroškov v tovrstni organizaciji.
Posledično pa slednje ovira postavljene cilje organizacije, ki težijo k manjšanju stroškov
delovanja organizacije. Nekatere organizacije, kot sta to Ford ter ABB, dve veliki
organizaciji, so poskušale uvesti transnacionalno strategijo, ampak so ugotovile, da je
implementacija omenjene strategije težavna. Kako najbolje implementirati transnacionalno
strategijo, je eno od najbolj kompleksnih vprašanj v velikih multinacionalnih organizacijah.
Torej je uvedba transnacionalne strategije v organizacijo kompleksna ter izzivov polna
naloga. Problem pri implementaciji omenjene strategije pa se nanaša na ustvarjenje primerne
organizacijske strukture ter kontrolnih sistemov, ki bi implementirano strategijo podprli
(Hill 2013, 437).
Organizacije, ki imajo vpeljano transnacionalno strategijo, se osredotočajo na stimuliranje
lokacijske ekonomije ter ekonomije izkušenj, lokalne odzivnosti ter globalnega učenja.
Globalno učenje pa se pri tem navezuje na multidirekcijski prenos glavnih kompetenc in
veščin v organizaciji. Tovrstne organizacije v večini primerov operirajo z matričnimi
strukturami, v katerih imata obe vrsti struktur, ki sta produktno divizijska ter geografsko
področna, pomemben vpliv. Potreba po koordinaciji globalne razpršene vrednostne verige
ter potreba po prenosu glavnih kompetenc ustvarjata pritisk po centralizaciji nekaterih
operativnih odločitev, ki se v večini primerov nanašajo na marketinška vprašanja.
Posledično je v tovrstnih organizacijah zaslediti relativno visoko stopnjo centralizacije za
nekatere operativne odločitve, hkrati pa je v tovrstnih organizacijah zaslediti relativni visoko
stopnjo decentralizacije za druge operativne odločitve. V transnacionalnih organizacijah je
potreba po koordinaciji na visoki stopnji. Slednje se odraža v uporabi formalnih in
neformalnih integracijskih mehanizmov, kar pa vključuje tudi formalno matrično strukturo
ter neformalne managerske mreže. V tovrstnih organizacijah se gradi močna kultura ter se
vzpostavljajo iniciative z namenom, da bi bilo sodelovanje med podenotami pospešeno (Hill
2013, 475).
Organizacijsko obliko določajo strateške usmeritve. Lahko pa velja tudi obratno. Torej, da
obstoječa organizacijska oblika v veliki meri opredeljuje strateške usmeritve (Rozman in
soavtorji 2011, 109).
Za podporo delovanja organizacije potrebujemo potrebne organizacijske strukture. V
naslednjem podpoglavju bomo predstavili temeljne značilnosti organizacijskih struktur.
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Temeljne značilnosti organizacijskih struktur

3.5

Nepogrešljivi organizacijski element je v vsaki organizaciji njena organizacijska struktura.
Opredelitve organizacijske strukture se medsebojno zelo razlikujejo, kot na primer (Lipičnik
2003, 44):


Na podlagi povezav med dejavniki, ki sestavljajo organizacijo, je oblikovana
struktura organizacije.
Raznovrstna kombinacija sestavin je struktura organizacije, za omenjene sestavine
pa je značilno, da tvorijo celoto in da so medsebojno odvisne.
S strukturo označujemo shemo organizacije, predpise, opisane vloge in druga
določila.




Definicija organizacijske strukture vključuje tri komponente. To so (Daft 2007, 190):



Organizacijska struktura oblikuje formalne poročevalske relacije.
Organizacijska struktura medsebojno povezuje posameznike v oddelke ter oddelke
nadalje v celotno organizacijo.
Organizacijska struktura vključuje oblikovanje sistema za zagotovitev uspešne
komunikacije in koordinacije.



Organizacijska struktura (Bavec in Manzin 2012, 46):


Označuje formalne povezave med odgovornimi osebami vključno z razponom
nadzora, ki ga premorejo nadrejeni in managerji ter s številom hierarhičnih ravni.
Opisuje razvrščanje oddelkov v celotno organizacijo ter razvrščanje posameznikov po
skupinah v oddelke.
Vključuje razvijanje sistemov za zagotavljanje integracije in usklajevanja prizadevanj
prek različnih oddelkov ter učinkovitega sporazumevanja.




Omenjeni trije elementi organizacijske strukture se nanašajo tako na vertikalne kot tudi na
horizontalne vidike organizacije. Prva zgoraj omenjena elementa sta strukturni okvir, za
katerega je značilna vertikalna hierarhija. Tretji element, omenjen zgoraj, se navezuje na
interakcijo med zaposlenimi v organizaciji (Daft 2007, 190).
Razmišljanje o organizacijski strukturi organizacije se nanaša na tri dimenzije. To so (Hill
2013, 450):




vertikalna diferenciacija,
horizontalna diferenciacija ter
integracijski mehanizmi.

Vertikalna diferenciacija se nanaša na lokacijo odločanja znotraj organizacijske strukture.
Horizontalna diferenciacija se nanaša na formalno oblikovanje divizij organizacije v
podenote organizacije. Integracijski mehanizmi se nanašajo na koordiniranje podenot
organizacije (Hill 2013, 450).
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Vertikalno in horizontalno diferenciacijo imenujemo tudi kompleksnost. Pod pojmom
kompleksnosti si lahko predstavljamo razvitost organizacije v višino in širino. Pri tem pa
velja, da oblika organizacije temelji na določenih kriterijih (Vila 1994, 168).
Organizacijske strukture izražajo relacije med zaposlenimi in organizacijskimi enotami ter
določajo, kako je organizacija sestavljena (Bavec in Manzin 2012, 46).
Vodoravna ali horizontalna členitev označuje delitev dela, navpična ali vertikalna členitev
pa označuje delitev pristojnosti (Bavec in Manzin 2012, 46).
Idealna struktura organizacije zaposlenim v organizaciji zagotavlja horizontalno
informiranost ter koordinacijo, kjerkoli in kadarkoli je to potrebno (Daft 2007, 190).
Struktura organiziranosti odseva statični vidik organiziranosti odnosov med nosilci
organizacijskih nalog, hkrati pa je struktura organiziranosti izid organiziranja v organizaciji.
Struktura organizacije je oblikovana s strani ciljev organizacije. Sredstvo za uresničitev
ciljev organizacije je njena struktura organiziranosti. Strukturo organiziranosti organizacije
moramo prilagoditi spremenjenim ciljem, ker se cilji organizacije s časom spreminjajo.
Strukturo organiziranosti oblikujejo nosilci nalog, naloge ter medsebojna razmerja med
nalogami in nosilci nalog (Možina in soavtorji 2002, 411).
Organizacija oblikuje organizacijsko strukturo, ki jo management organizacije uporabi za
upravljanje globalnih operacij organizacije. Z izrazom organizacijska arhitektura zajamemo
celotno organiziranost organizacije (Hill 2013, 48).
V celotno organiziranost organizacije štejemo (Hill 2013, 48):







formalno organizacijsko strukturo,
kontrolni sistem,
spodbujevalni sistem,
procese,
organizacijsko kulturo in
ljudi.

Različni elementi organizacijske strukture organizacije morajo biti v organizaciji
medsebojno konsistentni. Torej za primer lahko navedemo, da morata biti kontrolni in
spodbujevalni sistem znotraj organizacije konsistentna z organizacijsko strukturo
organizacije. Organizacijska struktura mora biti prilagojena strategijam organizacije. Torej
morajo biti strategije organizacije konsistentne z organizacijsko arhitekture organizacije.
Velja pa tudi, da ni dovolj konsistentnost organizacijske arhitektura organizacije in njenih
strategij. Ampak mora biti konsistentnost prisotna med organizacijsko arhitekturo,
strategijami organizacije in konkurenčnim okoljem organizacije (Hill 2013, 48).
Pri oblikovanju strukture organiziranosti moramo upoštevati štiri osnovne prvine. To so
(Možina in soavtorji 2002, 415):



standardizacija,
specializacija,
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avtoriteta in
koordinacija.

Strukture medsebojno razlikujemo predvsem v naslednjih značilnostih (Rozman 2001, 26):









specializaciji,
formalizaciji,
hierarhiji avtoritete,
standardizaciji,
kompleksnosti,
centralizaciji,
kadrovski konfiguraciji,
profesionalizaciji.

Ko govorimo o vertikalni diferenciaciji, govorimo o centralizaciji ali decentralizaciji
organizacije. Vertikalna diferenciacija determinira, kje je skoncentrirana moč odločanja v
hierarhiji: Ali so proizvodne odločitve organizacije in marketinške odločitve organizacije
centralizirane v vrhnjem nivoju managementa ali so omenjene odločitve decentralizirane in
sprejete od nižjih nivojev managementa? Kdo je v organiazciji odgovoren za odločitve v
povezavi z raziskavami in razvojem? So pomembne strateške in finančne odločitve
organizacije potisnjene navzdol v operativne oddelke organizacije, ali so omenjene odločitve
skoncentrirane v rokah top managementa? Omenjene tri vprašanja so pomembna vprašanja,
ki se navezujejo na to, ali je odločanje v organizaciji centralizirano ali decentralizirano (Hill
2013, 450).
Koncentracijo pravic za sprejemanje odločitev opredeljuje pojem centralizacija. V primeru,
ko je omenjena pravica manj ali bolj razpršena na organizacijske enote organizacije, lahko
govorimo o različnih stopnjah decentralizacije (Vila 1994, 168).
Temeljni načeli pri organiziranju struktur sta centralizacija in decentralizacija. Za
decentralizacijo je značilno, da se na več mestih opravlja ista naloga. Ob tem pa je za
centralizacijo značilno, da se nekaj dogaja na enem mestu. Prednosti centralizacije so
navadno pomanjkljivosti decentralizacije in obratno. Specializacija je sprožena s strani
centralizacije. Vpliv na stroške je pri centralizaciji ugoden, a je hkrati decentralizacija vedno
bolj pomembna zaradi vpliva sprememb v okolju organizacije. Specializacija je sprožena s
strani centralizacije, kot smo že omenili; če pa je specializacija prevelika, pa otežuje
izvajanje nalog. Sposobnost s strani ljudi je vedno manjša za opravljanje kompleksnih nalog.
Načelo decentralizacije se uporablja vedno bolj pogosto z namenom, da bi odpravili slabosti
centralizacije, ki se navezujejo na vedno bolj spreminjajoče se okolje. (Ivanko 1999, 22).
Pojav določene stopnje koncentracije odločanja na vrhu organizacije pojmujemo z izrazom
centralizacija. V neki organizacijski enoti ali pri eni osebi nekje pri vrhu organizacije je
lahko odločanje skoncentrirano. Za odločanje v takšnem primeru velja, da je njegova ali
njihova diskretna pravica. O decentralizaciji govorimo, ko je avtoriteta odločanja delegirana
nižjim ravnem. Stopnja decentralizacije je tem večja, čim več avtoritete je delegirane nižjim
organizacijskim ravnem (Vila 1994, 180).
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Obstaja nekaj glavnih argumentov za centralizacijo organizacijske strukture organizacije. Ti
so (Hill 2013, 452):





Centralizacija pospešuje koordinacijo.
Centralizacija vodi v zagotavljanje odločitev, ki so konsistentne s cilji organizacije.
Centralizacija omogoča, da je za glavne spremembe v organizaciji odgovoren top
management.
S pomočjo centralizacije se organizacija izogiba podvajanju aktivnosti v organizaciji.

Centralizacija je spodbujena s strani naslednjih organizacijskih značilnosti (Vila 1994, 181):






Vodstveno preferiranje - vodilni ne želijo, da odločajo drugi, ker so prepričani, da
sami najbolje poznajo situacijo.
Vodilni ne zaupajo podrejenim.
Stroški in tveganja so povezavi z odločitvijo. V primeru, ko ima odločitev velike
posledice za samo organizacijo.
Na nižjih ravneh organizacije dejanska sposobnost vodilnih ni zadovoljiva.
Organizacijska kultura, katere značilnost je mnenje, da je najboljša centralizirana
organizacija

Na drugi strani obstaja tudi nekaj glavnih argumentov za decentralizacijo organizacijske
strukture organizacije. To so (Hill 2013, 452):








Top managmenet lahko postane pregorel, ko je odločanje skoncentrirano pri top
managementu; ta pa se odraža v slabih odločitvah.
Decentralizacija daje top managementu čas za fokusiranje na kritične elemente ob
delegaciji bolj rutinskih nalog nižjim nivojem managementa.
Zaposleni so bolj motivirani v decentraliziranih organizacijskih strukturah, kar
vodi v individualno svobodo zaposlenih ter kontrole zaposlenih nad svojim
delom.
Decentralizacija vodi v večjo fleksibilnost, zato je večja odzivnost organizacije na
spremembe v njenem okolju.
Decentralizacija se lahko odraža v boljših odločitvah managementa organizacije.
Decentralizacija lahko izboljša kontrolo znotraj organizacije.

Razlogi za trend decentralizacije so naslednji (Vila 1994, 182):






Akcije na podlagi sprejetih odločitev morajo biti hitre. V primeru, če poteka postopek
skozi hierarhične ravni, bo reakcija na pomembne informacije počasna, nezadovoljiva
in dolgotrajna.
Na vseh organizacijskih ravneh je vse več informacij, katerih značilnost je, da niso
zanimive le za visoko vodstvo organizacije.
Ljudje si bolj prizadevajo pridobivati izkušnje in se bolj prizadevno izobražujejo; to pa
pomeni, da ima organizacija večjo korist od njihovega akumuliranega znanja.
Ljudje imajo večjo motivacijo za delo in se počutijo manj odtujeni.
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K večji decentralizaciji običajno vodi proces rasti organiazcije.
Poti komuniciranja so pod decentralizacijo skrajšane.
Decentralizacija je pogojena s strani nestabilnega okolja današnjih poslovnih
sistemov.
Odločitve so lahko kvalitetnejše, ker so bližje realnemu mestu dogajanja.

Za decentralizacijo pa velja, da ima tudi svoje šibke točke, ki pa so (Vila 1994, 182):





Za decentralizacijo je potrebna ustrezna sposobnost vodilnih kadrov. V nekaterih
organizacijah pa vodilni kader ni ustrezno usposobljen.
Pri koordinaciji mnogih oddelkov se v organizaciji pojavijo določeni problemi.
Do različnih odstopanj v različnih organizacijskih enotah organizacije lahko pride, če
se zahteva uporaba standardnih procedur in pravil.
Pride lahko do med oddelčne rivalitete.

Izbira med centralizacijo in decentralizacijo ni absolutna. V organizaciji se nekatere
odločitve sprejemajo centralizirano, nekatere odločitve pa se sprejemajo decentralizirano.
Slednje je odvisno od vrste odločitev in od strategije organizacije. Odločitve, ki se nanašajo
na celotno strategijo organizacije, glavna finančna trošenja organizacije, finančne cilje in
pravne zadeve, so tipično skoncentrirane pri top managementu organizacije. Operativne
odločitve organizacije, kot so to odločitve v povezavi s proizvodnjo, z marketingom, z
raziskavami in razvojem, s človeškimi viri, so lahko ali pa tudi ne centralizirane. Ali so
omenjene operativne odločitve centralizirane ali decentralizirane, je odvisno od strategije
organizacije. Horizontalna diferenciacija je skoncentrirana na odločitve organizacije, ki se
nanašajo na vprašanje, kako se bo organizacija delila v podenote. Tovrstne odločitve so v
organizaciji sprejete na osnovi funkcij, panoge, ali na osnovi geografskega področja.
Vzemimo, da se organizacije delijo v podenote. En način za koordinacijo teh podenot se
nanaša na centralizacijo. Če je naloga koordinacije kompleksna, centralizacija ne bo
uspešna. V tem primeru je višji managment odgovoren za koordinacijo aktivnosti
organizacije. Za ta primer je tudi značilno, da lahko višji management postane
preobremenjen še zlasti, ko govorimo o potrebi po koordiniranju večjega števila podenot,
katerih značilnost je njihove velikost, različnost ali geografska razpršenost (Hill 2013, 459).
Organizacijska struktura organizacije je zabeležena v organigramih. Organigrami
omogočajo vpogled v notranjo strukturo organizacije. Iz organizacijskih diagramov
organizacije lahko razberemo tudi dolžnosti zaposlenih v organizaciji ter izvajanje različnih
nalog. Zmožnost vpogleda v aktivnosti organizacije izvira iz organizacijskih diagramov.
Organizacijski diagram je slikovni prikaz celotnih aktivnosti in procesov, ki potekajo v
organizaciji. Organizacijski diagram je uporaben za razumevanje, kako organizacija deluje,
hkrati pa prikazuje številne dele organizacije, kako je povezana in kako je posamezna enota
ter oddelek integriran v celoto. Koncept organizacijskega diagrama organizacije prikazuje
posamezne enote organizacije in kako so omenjene enote grupirane ter kdo poroča komu
znotraj organizacije (Daft 2007, 190).
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V obliki organigramov se najenostavneje prikazujejo hierarhične organizacije. Elementi
organigrama so (Bavec in Manzin 2012, 47):



organizacijske enote ali posamezniki ter
razmerja med njimi.

Pomen organigramov se je večal od industrijske revolucije naprej. K temu pa je pripomoglo
delo, ki je postajalo vedno bolj kompleksno in je bilo izvajano s strani vedno večjega števila
delavcev. Slednje pa je sprožilo potrebo po razvoju novih načinov upravljanja in kontrole v
organizacijah. Število tipov organizacijskih struktur se je čez čas povečalo. Razmišljanje in
sprejemanje odločitev je bilo v domeni zaposlenih v vrhu organizacije. Fizično delo je bilo
izvedeno s strani ostalih zaposlenih v organizaciji, ki so bili organizirani v funkcijske
oddelke. Omenjeni tip organizacijske strukture je značilen za vojaške organizacije, čeprav ta
tip vertikalne strukture ni vedno uspešen v vseh organizacijah. Še posebej ni uspešen v
organizacijah, ki jih obkroža hitro se spreminjajoče okolje organizacije. Posledično je
organizacija, v želji po prilagajanju na svojo okolje, razvila druge strukturne oblike. Številne
razvite strukturne oblike so organizaciji omogočile horizontalno koordinacijo in
komunikacijo, hkrati pa razvite organizacijske oblike organizaciji zagotavljajo prilagajanje
na spremembe v okolju organizacije (Daft 2007, 190).
Značilnost organigramov je, da odražajo tri temeljne komponente in jih grafično prikažejo.
To so (Bavec in Manzin 2012, 47):




sestava organizacijskih enot,
formalni komunikacijski kanali,
odnos podrejenih in nadrejenih.

Sestavine organizacije in njihovi medsebojni odnosi so osnovne prvine za opredeljevanje
organizacijskih struktur. Naloge in njihovi nosilci sta sestavini, ki sta predvsem pomembni z
vidika organizacijske strukture. Med nosilci nalog in nalogami se razvijajo in vzpostavljajo
določeni odnosi. Naloge, nosilci nalog in njihova medsebojna razmerja torej oblikujejo
organizacijsko strukturo (Lipičnik 2003, 44).
Pomemben vidik obravnave organizacije in njihovih struktur pa predstavlja tudi razlikovanje
med mehansko in organsko zasnovo delovanja.
Tako kot strategije vplivajo na organizacijo, tudi vrste ciljev vplivajo na organizacijo. Pri
kratkoročnih, natančno opredeljenih ciljih, bi pričakovali organizacijo z značilnostmi
mehanične organizacije. Pri stroškovnih strategijah bi tudi večinoma pričakovali mehanično
organizacijo. Za strategije različnosti pa velja, da bi pričakovali organsko organizacijo
(Rozman in soavtorji 2011, 105).
Za mehanično organizacijo velja, da ustreza določenim situacijskim spremenljivkam, kot so
to (Rozman in soavtorji, 87):




rutinski tehnologiji,
stabilnemu okolju,
velikemu podjetju.
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Mehanično organizacijo lahko primerjamo s strojem, ustreza pa prizadevanju za povečanje
učinkovitosti. Za mehanično organizacijo veljajo naslednje značilnosti (Rozman in soavtorji,
87):










Poudarek opravljanju razdeljenih del ob zanemarjanju celote.
Podrobna razdelitev dela.
Natančna opredelitev dolžnosti, avtoritete in v povezavi z vsako vlogo.
Določanje dosežkov za vsako raven s strani nadrejenih.
Hierarhična struktura kontrole, komunikacije in avtoritete.
Pristojnosti vsakega položaja v povezavi z omenjenimi elementi.
Razmerja so v večini vertikalna.
Ocenjevanje doseženega in odločanje je osredotočeno na vrhu hierarhije.
Člani združb morajo biti lojalni in poslušni nadrejenim.

Za organsko organizacijo velja, da je prisotna pri (Rozman in soavtorji, 87):




nerutinski tehnologiji,
spreminjajočih se pogojih okolja,
različnostih (diferenciacijskih) strategijah.

Za organsko organizacijo veljajo lastnosti, ki so nasprotne kot pri mehanični organizaciji. To
so (Rozman in soavtorji, 87):









Iz celote izhaja narava posameznega dela.
Poudarek je na povezavi med izkušnjami in specialnim znanjem ter celotno delovno
nalogo.
Neprestano spreminjanje in prilagajanje dela posameznika v součinkovanju z drugimi,
Povezanost ljudi je družbena in strokovna.
Vsemogočnost in vso znanje ni več stvar vrha hierarhije.
Diagonalno in horizontalno komuniciranje med ljudmi na različnih položajih.
Vsebina komuniciranja so nasveti in informacije in ne odločitve in inštrukcije.
Pomembnost in prestiž sta usmerjena izven podjetja, na trg in podobno.

3.6 Vplivni dejavniki za oblikovanje struktur
Organizacija mora pri oblikovanju strukture organiziranosti preučiti zunanje in notranje
vplivne dejavnike, ki v nadaljevanju pomembno vplivajo na izbiro in učinkovito rabo njene
strukture organiziranosti. Pri strukturiranju organiziranosti poznavanje teoretsko
opredeljenih struktur organiziranosti pomeni le polovico uspeha. Poznavanje in upoštevanje
vplivnih dejavnikov za izbiro strukture organiziranosti pri konkretnem strukturiranju
notranjih odnosov v organizaciji je prav tako pomembno, kot je hkrati tudi pomembno
poznavanje razpoložljivih struktur organiziranosti (Ivanko 1999, 21).
Vsaka organizacija je odprt sociotehnični sistem. Posledično vpliva na izbiro in uspešno
rabo njene organizacijske strukture vrsto dejavnikov. Za omenjene dejavnike je značilno, da
so številčni in različni, odvisno od tega, ali dejavniki izhajajo iz okolja, v katerem
54

organizacija deluje, ali pa dejavniki izhajajo iz same organizacije. Na podlagi omenjenega
moramo razlikovati dve temeljni skupini vplivnih dejavnikov za strukturiranje
organiziranosti. To so (Ivanko 1999, 47).:



zunanji dejavniki in
notranji dejavniki.

Iz analiziranja okoliščin v zunanjih in notranjih okoljih organizacije naj izhaja snovanje
integralne urejenosti v organizaciji. V zunanjem okolju so to predvsem druge organizacije in
javnost, hkrati pa tudi družbene in ekonomske danosti. V notranjem okolju organizacije pa
so to predvsem sodelavci (Tavčar 2006, 310).
Okolje in organizacija sta v stalni interakciji, pri tem imamo v mislih okolje, v katerem
organizacija deluje. Omenjena interakcija povzroča določeno neravnotežje med okoljem in
organizacijo. Za organizacijo je značilno, da bolj ali manj uspešno vpliva na okolje, hkrati
pa je značilno, da okolje vpliva na organizacijo. Čim večje ravnotežje med okoljem in
organizacijo želimo doseči s prilagajanjem strukture organiziranosti spremembam v okolju.
Za vplive okolja na organizacijo je značilno, da so lahko številni in raznovrstni. Med vplivi
okolja na organizacijo pa so najvažnejši zlasti tile (Ivanko 1999, 21).:





institucionalno razmerje,
razvoj znanosti in tehnike,
tržišče in
globalne družbene vrednote.

Okolje organizacije se lahko spreminja počasi ali hitro. Organizacija se mora predvidoma
prilagajati dinamičnosti okolja, sicer pa lahko gre tudi svojo pot. Rezultat omenjenega pa se
odraža v večjem deležu ali instrumentalnega ali interesnega koncepta urejenosti (Tavčar 2006,
310).
Za oblikovanje strukture organiziranosti je zelo pomembno, da organizacija pozna
institucionalna razmerja, saj je za njih značilno, da so objektivno dana. Institucionalna
razmerja za poslovanje so v veliki meri določena s samim družbenoekonomskim sistemom.
Za omenjene pogoje je značilno, da so splošno in objektivno dani. Med institucionalne
razmere poslovanja prištevamo ekonomsko politiko in pozitivne predpise, za katere je
značilno, da uravnavajo poslovanje proizvodnih in drugih organizacij. Pogoj za uspešno
strukturiranje organiziranosti je dobro poznavanje pravnih norm, ker so z zakonskimi
predpisi številna vprašanja pravno urejena. Zakonski predpisi pa se pri tem nanašajo na
integriranje, saniranje, likvidiranje, razširjanje ter ustanavljanje (Ivanko 1999, 21).
Vpliva gospodarske politike preko gospodarske zakonodaje in državnega posega v
gospodarjenje organizacije seveda ne gre zanemariti. Za reševanje gospodarskih problemov
v nobenem sodobnem gospodarstvu ni več trg edini mehanizem, ki bi danes reševal
omenjene probleme. Družba ali država s svojo gospodarsko politiko ter s skromnejšim ali
obsežnejšim narodnogospodarskim posredovanjem se v to namero več ali manj vključujeta.
Posledično je potrebno razlikovati tudi ta dva kompleksna dejavnika ter preučevati njune
vplive na organizacijo (Pučko 2008, 8).

55

Na dinamiko delovanja nekaterih organizacij močno vpliva tudi razvoj znanosti in tehnike.
Večja kot je stopnja dinamičnosti delovanja organizacije, hitreje in bolj intenzivno je
potrebno spreminjati ter prilagajati strukturo organiziranosti organizacije. Vpliv na
organiziranje struktur nastaja zaradi vse hitrejšega razvoja tehnoloških, delovnih ter
transformacijskih procesov v organizacijah. Znanstveno-tehnični razvoj sproža tudi razvoj
novih izdelkov, delovnih sredstev, metod ter nove tehnologije dela. Pri izgradnji strukture
organiziranosti moramo upoštevati vse te vplive. Pri upoštevanju razvoja znanosti in tehnike
kot vplivnega dejavnika pri oblikovanju struktur je potrebno položiti pozornost na
skrajševanje časovnega razmika, ki se navezuje na pot od znanstvenega odkritja do njegove
uporabe v industriji. Pod vplivom skrajševanja časovnega razmika se oblikuje drugačen
odnos do tehničnega napredka, ki se odraža v drugačni organiziranosti razvojnoraziskovalnega dela (Ivanko 1999, 21).
Povsem različne tehnologije so značilne za različne oddelke v organizaciji, kot so to
proizvodnja, finance, raziskave in razvoj. Za ne rutinska dela je značilna majhna možnost
členitve in visoka spremenljivost. Ne rutinska dela so v organizaciji povezana z oddelkoma
za strateško planiranje ter za raziskovanje. Za rutinska dela sta značilni nizka spremenljivost
procesa in velika možnost členitve. Rutinska dela so v organizaciji povezana z bančnimi ter
prodajnimi uslužbenci. Za inženiring pa sta značilni velika spremenljivost in velika členitev
dela. V inženiring v organizaciji spadajo dela v povezavi s pravniki ter dela v povezavi z
inženiringom. Mehanična organizacija je tipična za rutinsko tehnologijo, organska
organizacija je tipična za ne rutinsko tehnologijo. Pretežno organska organiziranost pa je
značilna tudi za inženirsko tehnologijo. Precejšnja standardizacija, formalizacija in večja
delitev dela so omogočene s strani rutinske tehnologije. Nizka formalizacija je značilna za
ne rutinsko tehnologijo. Umirjena formalizacija pa je povezana z inženirsko tehnologijo. Ne
rutinska tehnologija omogoča ozko kontrolo; povsem obratno pa velja za rutinsko
tehnologijo, ki omogoča široko kontrolo. Novosti in samostojnost zaposlenih prevladujejo v
ne rutinskih enotah, tradicija in centralizacija pa prevladujeta v rutinskih enotah (Rozman in
soavtorji 2011, 94).
Vplivni dejavnik za organiziranje struktur je tudi tržišče s svojimi zahtevami in s svojo
širino glede cen, uporabne vrednosti, kakovosti in življenjske dobe izdelkov na vrsto in
obseg proizvodnega programa, na proizvodne zmogljivosti, na velikost serij, kanale
razpečavanja, na stopnjo tehnične opreme, na strategijo ter intenzivnost inovacij izdelkov.
Nekatere organizacije delujejo v raznolikem in nestalnem tržnem okolju, druge organizacije
pa delujejo v enovitem in ustaljenem. Bolj je tržno okolje organizacije raznotero in
zapleteno, bolj komplicirano in diferencirano strukturo organizacija terja. Za sodobne
poslovne razmere velja, da je vpliv tržišča na organizacijo vse večji. Iz omenjenega izhaja,
da organizacije vse bolj tržno usmerja svojo proizvodnjo ter hkrati zapušča zasnovo
proizvodne usmerjenosti. V organiziranosti marketinga se odraža tržna usmeritev. Za
marketing je značilno, da so v njegovem okviru združeni vsi posli, ki so povezani z
raziskovanjem, ustvarjanjem ter oblikovanjem izdelkov (Ivanko 1999, 21).
Ocenjevanje ciljnega okolja organizacije mora nujno vključevati analizo prodajnega trga
organizacije v sedanjosti in prihodnosti. V tem okviru je potrebno ugotoviti obstoječi tržni
potencial in napovedati njegov razvoj. Ob tem je nujno opredeliti velikost tržni segmentov,
njihove potrebe, hkrati pa je potrebno ugotoviti, kateri so glavni tržnih segmenti
organizacije. V povezavi z omenjenim se je vredno usmeriti na ugotavljanje slabo
zadovoljenih potreb, kajti omenjene lahko pomenijo poslovne priložnosti za organizacijo
(Pučko 2008, 27).
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Posebnosti organizacije vplivajo na strukturiranje notranjih odnosov v njej. Med
najpomembnejše vplivne dejavnike vsake organizacije, za katere je značilno, da izhajajo iz
notranjega okolja in ki imajo vpliv na uspešno rabo ter izbiro njene strukture organiziranosti,
spadajo (Ivanko 1999, 21):










vrste uporabne tehnologije,
vrste izdelkov,
strategija poslovanja,
kadrovska struktura,
velikost,
stopnja diverzfikacije,
vodstvo,
lokacija in
tradicija.

Za proizvodne organizacije je značilno, da na organizacijsko strukturo tovrstnih organizacij
vpliva tudi vrsta uporabljene tehnologije. Za strukturo organizacije je pomembno, da je
konsistentna z zahtevami tehnologije; hkrati pa mora organizacijska struktura organizacije
biti konsistentna s zahtevami iz strani okolja organizacije ter z zahtevami vložka in izida.
Način, kako delo ali tehnologija v organizaciji potekata, je tista osnovna značilnost, ki
določa organiziranosti. Za strukture in cilje organizacije velja, da morajo biti prilagojeni
tehnologiji organizacije. V primeru, da omenjene spremenljivke niso medsebojno usklajene,
je za organizacijo značilno, da je podvržena velikim napetostim. Pomanjkanje usklajenosti
med cilji, organizacijsko strukturo in tehnologijo pa je povezano z visoko ceno, ki pa
obremenjuje stroškovno strukturo organizacije. Hkrati pa je za tehnologijo značilno, da
določa strukturo nalog, ta pa nadalje določa strukturo organiziranosti. Za organizacije, ki so
na približno enake stopnji tehnološkega razvoja, je značilno, da imajo bolj podobne
strukture organiziranosti kot pa organizacije iste panoge z različno stopnjo tehnološkega
razvoja. Preko študij so raziskovalci želeli dokazati, katere dele strukture organiziranosti
določa širok socialni sistem in katere dele strukture organiziranosti določa tehnologija. Iz
študij je razvidno, da birokratske organizacije povzroča visoka stopnja tehnološkega razvoja.
Specializacija pa v organizaciji določa hierarhične ravni. Specializacija in hierarhične ravni
so v povezavi z organizacijami povezane na način, da večje kot je število hierarhičnih ravni,
večja je specializacija organizacij. Iz omenjenega izhaja, da hierarhične ravni v organizaciji
rastejo s tehnološkim razvojem. Za vpliv tehnologije je značilno, da ima na izgradnjo
strukture organiziranosti organizacije močnejši vpliv kot drugi notranji vplivni dejavniki
(Ivanko 1999, 21).
Osnovna delitev tehnologije je razčlenjena v tri razrede. Omenjena delitev tehnologije sestoji
iz ne prekinjene procesne tehnologije, posamične tehnologije in iz serijsko-množične
tehnologije, ki jo z drugo besedo imenujemo tudi prekinjena tehnologija. Različne zahteve do
organizacijske strukture in procesov so postavljene s strani različnih tehnologij. Organska
struktura bolj ustreza procesni in posamični tehnologiji. Mehanična struktura pa bolj ustreza
množinski tehnologiji (Rozman in soavtorji 2011, 90).
V povezavi s tehnologijo je tudi, ali na organizacijo vpliva različnost storitvene in
proizvajalne tehnologije. Pri omenjenem vprašanju raziskovalci izpostavljajo tri značilnosti
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v eni in drugi tehnologiji. Te so (Rozman in soavtorji 2011, 92):




prilagodljivost/togost procesa,
avtomatizacija opreme,
merljivost učinkov.

Omenjene spremenljivke so raziskovalci združili v eno samo spremenljivko, ki je
usklajenost procesa. Za usklajenost procesa velja, da je večja pri večji avtomatizaciji, večji
merljivosti učinkov operacij in pri večji togosti procesa. Za proizvajalna podjetja velja, da
imajo večjo usklajenost procesa, kot to velja za storitvene organizacije. Za storitvene
organizacije namreč velja, da so bolj fleksibilne, manj avtomatizirana in težje merijo svoje
učinke. Glede usklajenosti procesa so raziskovalci ugotovili, da so za večjo usklajenost
procesa značilne birokratske značilnosti, kot so npr: več standarizacije, več specializacije,
več decentralizacije; hkrati pa za večjo usklajenost procesa velja, da je potreba po
ravnateljih manjša (Rozman in soavtorji 2011, 92).
Za oblikovanje organizacijske strukture je vrsta izdelka pomemben notranji dejavnik, ki pa
je na neki način tudi povezan z vrsto uporabljene tehnologije. Za vrsto izdelka je značilno,
da opredeljuje način organiziranja proizvodnje. Vrsta izdelka torej določa, ali bo imela
množično, serijsko ali posamično proizvodnjo. Določen način organiziranosti proizvodnje
ustreza le določeni vrsti izdelkov. Vrsta izdelka razen načina organiziranosti proizvodnje
opredeljuje tudi druge prvine strukture organiziranosti, npr: organiziranost priprave
proizvodnje, nadzorovanje kakovosti ter način prodaje. Na izgradnjo strukture
organiziranosti v marsičem vpliva povečevanje raznovrstnosti ali diverzifikacije
proizvodnje. Prožnejša, decentralizirana struktura organiziranosti je značilna za višjo stopnjo
raznovrstnosti ali diverzifikacije. Za organizacije z visoko stopnjo diverzifikacije
proizvodnje je značilno, da imajo sorazmerno samostojne organizacijske enote, ki imajo
hkrati pristojnost za sprejemanje odločitev glede izdelkov in storitev. Na drugi strani pa
centralizirane strukture organiziranosti v organizaciji z visoko stopnjo diverzifikacije
proizvodnje ovirajo organizacijo za uspešno delovanje. Centralizirana struktura
organiziranosti je primerna za visoko stopnjo specializacije. Za tovrstno strukturo
organiziranosti pa je značilna visoka stopnja centralizacije funkcij in odločanja. Z
usmerjanjem in usklajevanjem skupnega poslovanja ima znatno manj problemov
organizacija, za katero velja, da ima visoko stopnjo specializacije proizvodnje. Hkrati pa je
za takšno organizacijo značilno, da je vodenje in komuniciranje v tovrstni organizaciji
enostavnejše (Ivanko 1999, 21).
Obstoječa vizija oziroma opredelitev poslanstva organizacije omogoča celovito oceno
položaja organizacije. Strateški planski cilji organizacije pa so oblikovani na tej podlagi
(Možina in soavtorji 2002, 284).
Strategijo moramo obravnavati v povezavi s filozofijo, politiko in strukturo organizacije.
Filozofijo lahko dojemamo kot miselno ozadje politike; hkrati pa je za filozofijo značilno,
da je razglabljanje o splošnih, za razvoj in obstoj organizacije pomembnih vprašanjih. V
organizaciji usmerjanje k ciljem dosegamo s strategijo, strukturo ter s pravili ciljnega
obnašanja. Za odločitve je značilno, da so osrednje v politiki, njeni konkretizaciji in
izvajanju. Ustrezne strukture organiziranosti pa so potrebne za uresničitev odločitev. Za
primer vzemimo, ko organizacija želi spoznati novo tržišče. V tem primeru mora
organizacija organizirati enoto za raziskavo tržišča, hkrati pa mora zagotoviti ustrezno
strukturo sredstev. V primeru, ko organizacija želi pospešiti prodajo, mora organizirati enoto
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za ekonomsko propagando, ki bo pomagala uresničiti postavljene cilje (Ivanko 1999, 21).
Mehanično organizacijo z veliko centralizacije, delitvijo dela in formalizacijo pričakujemo v
organizacijah, ki se poslužujejo stroškovnih strategij. Organsko organizacijo z
decentralizacijo, malo delitvijo dela ter z nižjo stopnjo formalizacije pričakujemo v
organizacijah, ki se poslužujejo strategij različnosti ter inovacijskih strategij. Eno in drugo
zvrst organizacije pa pričakujemo v organizacijah, ki se poslužujejo strategij posnemanja
(Rozman in soavtorji 2011, 109).
S svojimi znanji, sposobnostmi in z navadami kadri vplivajo na izgradnjo strukture
organiziranosti in delovanja organizacije. Strukture organiziranosti ter celotne organizacije
je postopno potrebno prilagajati znanju in sposobnostmi ljudi, vendar se ob tem ne sme teži
k temu, da bi se zadovoljile ambicije in osebne želje posameznikov v organizaciji (Ivanko
1999, 21).
S številom zaposlenih je najpogosteje izražena velikost organizacije. Omenjeno je smiselno
iz organizacijskega vidika, kajti večje število zaposlenih vodi k večjemu številu
medsebojnih razmerji; hkrati pa omenjeno zahteva bolj izdelane organizacijske procese. Pri
tem pa je potrebno poudariti, da omenjena povezava med številom zaposlenih in številom
medsebojnih razmerji ni sorazmerna. Premoženje organizacije in obseg znanja organizacije
se lahko tudi upoštevata kot merilo velikosti organizacije. Organizacije delimo na majhne,
srednje in velike na naslednjih osnovah, in sicer na podlagi števila zaposlenih, dodana
vrednost proizvodov, prodajna vrednost proizvodov in sredstva ali premoženje organizacije.
Organizacija velikih organizacij bo bolj kompleksna in drugačna kot organizacija srednjih
ali majhnih organizacij (Rozman in soavtorji 2011, 98).
Za organiziranje struktur organiziranosti organizacije je pomemben dejavnik velikost same
organizacije. Majhne organizacije so drugače organizirane kot majhne, ne glede na
podobnost poslovnih ciljev in proizvodnje. Različni problemi ne nastopajo samo zaradi
številčnosti ljudi in dejavnosti v velikih organizacijah, ampak tudi zaradi kakovostno
drugačnih razmer in dejavnikov, od katerih je posledično odvisna struktura organiziranosti.
Problemih usmerjanja in usklajevanja posamičnih naporov so v male organizacijah drugačni
kot v velikih organizacijah. Razlike med velikimi in malimi organizacijami se nanašajo tudi
na razmejitve pristojnosti in odgovornosti med izvrševalci nalog. Stopnja diferenciacije
funkcij je v velikih organizacijah večja kot v malih (Ivanko 1999, 21).
Manjši stroški in večja učinkovitost sta prednosti velikih organizacij. Slabosti velikih
organizacij pa se manj odražajo v večanju inovativnosti in ustvarjalnosti, kajti inovativnost
in učinkovitost si pogosto nasprotujeta. Vse večji stroški usklajevanja nastajajo z večanjem
organizacije. Birokracija zavira inovativnost, hkrati pa je birokracija osnova za večjo
učinkovitost. Velike organizacije obvladujejo svojo velikost preko decentralizacije na
manjše enote, za katere je značilna podjetnost, učinkovitost in inovativnost. Značilnost
majhnih organizacij je omejitev in prilagodljivost na ožji trg tako po proizvodih ali tržnih
nišah kot območno. Za majhne organizacije je glede organizacijskega smisla značilna
organska in sploščena ter preprosta organizacija. S prilagodljivostjo porabniku ter z drugimi
značilnostmi podjetništva, kot so to inovativnost, ustvarjalnost, pripravljenost na tveganje,
ugled, je način, preko katerega se lahko uveljavijo male organizacije. Značilnosti velikih
organizacij pa so nedvomno svetovni trg, ekonomija obsega ter stabilen trg. Značilnost
velikih organizacij je iz organizacijskega vidika mehanična organizacija, hierarhija, številni
ravnatelji ter kompleksnost. V povezavi prednosti velikosti in prilagodljivosti iščejo ustrezne
rešitve velike organizacije. Tovrstne organizacije bi rade ostale prilagodljive in preproste,
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hkrati pa bi rade izkoristile prednosti velikosti. Velike organizacije lahko ostanejo
inovativne in prilagodljive preko več možnih rešitev. Omenjene rešitve se nanašajo na
decentralizacijo organizacije, birokracijo, notranje podjetništvo, dvojne organizacijske
strukture ter oblikovanja ustrezne kulture (Rozman in soavtorji 2011, 100).
Preveliko nasprotje med formalno in neformalno organiziranostjo vodi v delovanje
organizacije na podlagi spomina. Na strukturo organiziranosti organizacije začne odločujoče
vplivati njena tradicija; to pa povzroča oviro za uspešno delovanje, ker slednje zavira
ustvarjalnost v organizaciji (Ivanko 1999, 21)
3.7
Oblikovanje organizacijskih struktur za podporo globalnim strategijam
organizacije
Podobno kot strategija za udejstvovanje organizacije v mednarodnem okolju vpliva na izbor
in uporabo organizacijske strukture tudi strategija rasti. Podpoglavje oblikovanja
organizacijskih struktur za podporo globalnim strategijam organizacije pričenjamo
obravnavati s povezanostjo med organizacijsko obliko organizacije in strategijo rasti. Nato
pa preidemo na obravnavo povezanosti med izborom in uporabo primerne organizacijske
strukture glede na strategijo za udejstvovanje organizacije v mednarodnem okolju.
Povezanost med izbrano in uporabljeno organizacijsko strukturo in strategijo rasti je
obojestranska in obe precej določa sama narava procesa proizvodnje. Dosegati čim večjo
uspešnost je temeljni cilj vsake organizacije. Za organizacije, ki proizvajajo eno samo vrsto
proizvodov, velja, da se dobiček povečuje z zniževanjem potroškov in s tem spremenljivih
stroškov ter povečanjem količine izdelkov. Omenjeno velja za male organizacije. Osnovna
strategija male organizacije je sestavljena iz iskanja čim cenejših tehnoloških rešitev ter čim
večjega obsega proizvodnje. Poslovno funkcijska organizacijska oblika nedvomno ustreza
tovrstni strateški usmeritvi. Omejitve trga so pregrada za povečanje količine izdelkov
organizacije, hkrati pa povečanje količine izdelkov predstavlja precejšnje tveganje. V tem
primeru govorimo o drugi fazi rasti organizacije. V tej fazi organizacija usmeri svoje
strategije v pridobivanje novih trgov. Obenem začne širiti asortiman sprva še sorodnih, le
dimenzijsko in kvalitetno različnih proizvodov. Poslovno funkcijska organizacijska oblika
še vedno ustreza tovrstni organizaciji. V okvirju tovrstne organizacije pa pride do prvih
sprememb, ki so vezane na večje število trgov. Omenjene organizacije lažje vodi tržnik,
hkrati pa se poveča število zaposlenih v prodaji. V dve smeri gre nadaljnja rast organizacije.
Omenjeno je delno odvisno od značaja proizvodnje. Navpična povezanost se širi v procesni
proizvodnji ter v montažni proizvodnji. Primer za procesno proizvodnjo sta proizvodnja
jekla in aluminija. Primer za montažno proizvodnjo je avtomobilska proizvodnja. Z
dobavitelji surovin, delov ter s predelovalci proizvodov se povezujejo tovrstne organizacije.
S povezovanjem se zmanjšujejo tveganja vezana na pomanjkanje surovin. Velike količine
surovin, s stalnimi dobavami ter ustrezne pripravljene surovine zahteva procesna
proizvodnja. Vse omenjeno ter kakršna koli prekinitev dela naprav povzroča v procesni
proizvodnji velike stroške in težave. Povečanje raznolikosti proizvodov se pojavi v zadnji,
četrti fazi rasti organizacije. Proizvodnji različnih skupin izdelkov z različnimi
tehnologijami in trgi pravimo diverzifikacija. Z proizvodnjo širšega asortimana se zmanjšuje
tveganje, ki je povezano z širino asortimana organizacije. Strateška usmeritev v
diverzifikacijo proizvodnje pa narekuje novo vrsto organizacije. Na podlagi omenjene
strateške usmeritve se razvije decentralizirana poslovno enotska ali divizijska organizacijska
oblika (Rozman in soavtorji 2011, 109).
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V nadaljevanju preidemo na obravnavo povezanosti med izborom in uporabo primerne
organizacijske strukture glede na strategijo za udejstvovanje organizacije v mednarodnem
okolju.
Kadar se organizacija podaja v mednarodno poslovno okolje, management organizacije
oblikuje globalizacijsko strategijo, ki bo generirala sinergije vzdolž operacij, ki so
nameščene v različnih državah z namenom doseganja zastavljenih ciljev organizacije. Ena
izmed dilem pri tem procesu organizacije je izbira organizacije, ki se veže na nacionalno
odzivnost organizacije. Management organizacije se pri tem mora odločiti, kje bodo
nameščene operacije organizacije v neki državi. Omenjena odločitev se odraža v multi
nacionalni globalni strategiji organizacije. Globalna strategija organizacije pomeni, da so
oblika izdelka, proizvodnja in marketinška strategija standardizirane skozi svet. Nekatere
organizacije se odmikajo od zasledovanja striktno globalizacijskih strategij. Ekonomske in
socialne spremembe so povzročile, da so odjemalci manj zainteresirani za globalne blagovne
znamke in bolj zainteresirani za izdelke organizacij, ki imajo lokalno noto. Kakorkoli,
globalizacijske strategije lahko pomagajo proizvodnim organizacijam dosegati ekonomijo
obsega na učinkovit način ob standardiziranju oblike izdelka in proizvodnje ob uporabi
skupnih dobaviteljev. Kot rezultat globalizacijske strategije organizacije se pojavi učinek
hitrejšega predstavljanja izdelkov organizacije na prodajnih trgih organizacije (Hill 2013,
418).
Multi nacionalna strategija organizacije pomeni, da je konkurenca v vsaki državi, kjer deluje
organizacija, obravnavana posamezno ter neodvisno od druge države. Multinacionalna
strategija organizacije zagotavlja, da je oblika izdelka, sestava izdelka ter marketing
organizacije prilagojen specifičnim potrebam vsake države. Nekatere organizacije so
spoznale, da njihovi izdelki ne uspevajo na enotnem globalnem trgu. Za primer vzemimo
izdelke osebne nege. Ljudje v različnih državah imajo različna pričakovanja o izdelkih za
osebno nego. Naslednji primer se nanaša na Francijo. Francozi za zajtrk ne pijejo
pomarančnega soka. Različna globalna organizacijska oblika organizacije izvira iz potrebe
po globalni standardizaciji organizacije ali nacionalni odzivnosti. Torej na organizacijsko
obliko organizacije vplivajo strategije organizacije, ki so lahko naravnane na globalno
standardizacijo, ali na nacionalno odzivnost. Iz raziskav pa je znana povezava med
internacionalno strukturo in strateškim fokusom. Na tem mestu pa lahko omenimo model, ki
nam pove, kako se organizacija preko oblikovanja organizacije in internacionalnih strategij
prilagaja na potrebe mednarodnega okolja (Hill 2013, 420).
Naslednji organizacijski modeli so značilni za večnacionalne organizacije, ki pa se lahko
razlikujejo glede na (Dubrovski 2005, 28):







teritorialno ali geografsko strukturo (kontinentske, regionalne in nacionalne
podružnic, katerih odgovornost se nanaša na poslovanje na določenih območji),
strukturo podružnic, ki je razporejena glede na odgovornost in vrsto podružnic,
izdelčno strukturo, ki je razvrščena po skupinah izdelkov s skupno tehnologijo in
ciljnimi skupinami odjemalcev,
divizijsko strukturo, pri kateri ima divizija poseben položaj in strukturo,
funkcijsko strukturo, ki je razporejena po posameznih poslovnih funkcijah,
matrično strukturo, ki je običajno kombinacija divizijske, izdelčne in geografske
strukture.
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Organizacije so lahko kategorizirane po tem, ali imajo izdelki in storitve organizacije
potencial za globalizacijo; to pa pomeni prednost preko svetovne standardizacije.
Organizacije, ki prodajajo raznolike izdelke in storitve v številnih državah, imajo
globalizacijsko strategijo. Na drugi strani pa imajo nekatere organizacije izdelke in storitve
prilagojene multi nacionalni strategiji, kar pomeni izkoriščanje lokalnih prednosti države
preko diferenciacije in prilagojenosti lokalnim potrebam. Torej se omenjeni model nanaša
na sledeče (Hill 2013, 420).
Z upoštevanjem visoko individualiziranih dejavnikov določena organizacija izbere
organizacijsko strukturo. Individualizirani dejavniki se nanašajo na (Dubrovski 2005, 28):







raznolikost izdelkov,
značaj poslovanja,
distribucijo in obseg mednarodne proizvodnje in prodaje,
korporacijsko kulturo,
konkurenčno pozicijo ter
stopnjo centralizacije marketinških odločitev.

Organizacijski model bi naj zagotovil (Dubrovski 2005, 28):




strateško koordinacijo aktivnosti,
integracijo aktivnosti na globalni ravni,
uresničevanje razvojnih ciljev oziroma lokalizacijo aktivnosti.

Ko sta sila po globalni standardizaciji in sila po nacionalni odzivnosti v številnih državah
nizki, organizacija uporablja internacionalno divizijsko strukturo z domačo strukturo na
pravilen način z namenom upravljanja sil iz mednarodnega okolja organizacije. Za
internacionalno divizijsko strukturo je značilna izvozna strategija organizacije. V nekaterih
panogah tehnološke, socialne in ekonomske sile ustvarjajo situacijo, kjer prodaja
standardiziranih produktov v svetovnem merilu pomeni ustvarjanje konkurenčnih prednosti.
Torej je sila po globalni standardizaciji visoka, sila po nacionalni odvisnosti pa nizka. V tem
primeru je primerna organizacijska struktura globalna produktna struktura. Omenjena
organizacijska struktura omogoča produktnemu managementu avtoriteto nad upravljanjem
njihovih produktnih linij na globalnem nivoju ter organizacijsko izkoriščanje prednosti na
globalnem prodajnem trgu. Za globalno produktno strukturo je značilna globalizacijska
strategija organizacije. V drugih primerih lahko organizacije dosegajo konkurenčno prednost
preko nacionalne odzivnosti, ki pomeni odzivanje na potrebe v številnih državah, kjer
organizacije delujejo. Za omenjene organizacije je primerna svetovna geografska struktura.
V vsaki državi ali regiji, kjer organizacija deluje, bo nameščena operacija organizacije, ki bo
skrbela za prilagajanje izdelkov ali storitev organizacije lokalnim potrebam. Za svetovno
geografsko strukturo je značilna multi nacionalna strategija organizacije. Za primer svetovne
geografske strukture uporabimo primer oglaševalske organizacije, ki ima nameščene
operacijske aktivnosti v štirih primarnih geografskih regijah. Omenjene operacijske
aktivnosti organizacije skrbijo za prilagajanje na okuse, pričakovanja, kulturne vrednote ter
vladne regulative v različnih delih sveta. V veliko primerih se morajo organizacije odzivati
tako na globalne kot tudi na lokalne priložnosti. V tem primeru bo uporabljena globalna
matrična struktura. Del produktne linije bo globalno standardiziran, drugi del bo prilagojen
lokalnim potrebam držav (Hill 2013, 420).
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V nadaljevanju bomo podrobno predstavili organizacijske strukture, njihove prednosti in
slabosti na določeni stopnji internacionalnega razvoja organizacije.
3.7.1 Funkcijska organizacijska struktura, ki prevladuje v domačih
organizacijah
Večina organizacij začne z neformalno strukturo, ki je v domeni podjetnika ali majhnega
tima posameznikov. Ko se organizacija veča, postane potreba po managementu prevelika za
posameznika ali majhne tim posameznikov, da bi vodili podjetje. Na tej točki se organizacija
razširi v funkcije, ki pa se odražajo v aktivnostih kreiranja vrednosti. To so proizvodnja,
marketing, raziskave in razvoj ter prodaja. Omenjene funkcije so tipično koordinirane in
kontrolirane s strani top managementa. Odločanje v funkcijski strukturi bo centralizirano
(Hill 2013, 453).
Funkcijska struktura organiziranosti je centralizirana struktura organiziranosti. Torej so
osnova pri funkcijski organizacijski strukturi funkcije organizacije, ki jih oblikujemo v
optimalno število področji, sektorjev ali služb. Funkcijska organizacijska struktura se
pojavlja od nastanka prvih industrijskih organizacij. V manjših industrijskih organizacijah je
funkcijska struktura najbolj uporabljena tudi v razmerah sodobne industrije (Ivanko 1999,
23).
Funkcijska struktura je trenutno najbolj razširjena, hkrati pa tudi najenostavnejša
organizacijska oblika. Na drugi hierarhični ravni funkcijska struktura odseva temeljne
funkcije organizacije, ki so lahko prodaja, proizvodnja, finance in podobno. Funkcijska
struktura je vzorec razvrščanja ljudi v skupine, ki temelji na njihovem skupnem strokovnem
znanju in izkušnjah ali na uporabi istih sredstev. Horizontalna diferenciacija predstavlja
osnovo za funkcijsko organizacijsko strukturo (Bavec in Manzin 2012, 74).
Glavne prednosti funkcijske organizacijske strukture se nanašajo na (Bavec in Manzin 2012,
76):






Združevanje strokovnjakov izboljšuje medsebojni nadzor in usklajevanje.
Centralizirano sprejemanje odločitev izboljšuje organizacijski pogled preko
različnih funkcij.
Ljudje, ki so razvrščeni skupaj na podlagi skupnih zanj, lahko drug drugega
nadzirajo.
Strokovni razvoj in razvoj poklicne poti na specializiranih področjih dobita
pospešek.
Ljudje, ki delajo skupaj znotraj posamezne funkcije daljše časovno obdobje,
razvijajo vrednote in norme, ki jim omogočajo večjo delovno učinkovitost.

Hkrati pa se prednosti funkcijske organizacijske strukture odražajo v njeni racionalnosti. V
funkcijski organizacijski strukturi se naloge iste funkcije opravljajo v enem prostoru. Kar pa
povzroča (Lipičnik 2003, 50):




povečano specializacijo,
povečano profesionalizacijo ljudi in
manjše stroške.
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V funkcijski organizacijski strukturi je en vodja nad nalogami, kar povečuje specializacijo,
manjša stroške ter povečuje profesionalizacijo ljudi. Stabilno okolje je primerno okolje za
funkcijsko organizacijsko strukturo razvoja (Ivanko 1999, 24).
V nestabilnem okolju se pokaže disfunkcionalnost funkcijske organizacijske strukture. Za
funkcijsko organizacijsko strukturo je značilno, da je komunikacija počasna, ni prilagojena
spremembam, izidi razvojnega dela se s težka prenašajo v proizvodnjo, hkrati pa se
odločitve počasi sprejemajo in uresničujejo. Postopno so slabosti funkcijske strukture
organiziranosti začeli odpravljati z organiziranjem srednjih ravni ter z organiziranjem
štabnih enot. Za štabne enote je značilno, da nimajo pravice posegati v kontinuiteto
poslovanja, hkrati pa nimajo pravice do odločanja. Naloga štabnih enot je pripravljanje
odločitev. Funkcijska struktura organiziranosti je splošen model za organiziranje predvsem
manjših industrijskih podjetij ne glede na turbulentnost okolja. Funkcijska organizacijska
struktura pa je značilna tudi za velika podjetja za dežele v razvoju (Ivanko 1999, 24)
Funkcijska organizacijska struktura se v določenih okoliščinah ne obnese najbolje. Slabosti
funkcijske strukture se predvsem nanašajo na (Bavec in Manzin 2012, 77):




Najvišje vodstvo lahko porabi preveč časa za iskanje rešitev pri vsakdanjih
koordinacijskih težavah, ob tem pa mu zmanjka časa za naslavljanje dolgoročnih
strateških problemov.
Medsebojna komunikacija in usklajevanje sta lahko otežena, ker vsako funkcijsko
področje teži k oblikovanju lastne časovne orientacije, svojega lastnega besednjaka
in svojega lastnega vrednostnega sistema.
Nosilci odločanja na najvišjih položajih so lahko preobremenjeni s spori na ravni
funkcijskih področij.

Funkcijska organizacijska struktura je primerna za stabilno poslovno okolje. Njena
disfunkcionalnost pa se pokaže v nestabilnem poslovnem okolju. Značilnost funkcijske
organizacijske strukture je, da se ne prilagaja spremembam, ob tem pa se odločitve počasi
sprejemajo, komuniciranje je počasno in rezultati razvojnega dela se le s težavo prenašajo v
proizvodnjo (Lipičnik 2003, 50).
Postopno so slabosti funkcijske strukture organiziranosti začeli odpravljati z organiziranjem
srednjih ravni ter štabnih enot. Za štabne enote je značilno, da nimajo pravice posegati v
kontinuiteto poslovanja, hkrati pa nimajo pravice do odločanja. Naloga štabnih enot je
pripravljanje odločitev. Funkcijska struktura organiziranosti je splošen model za
organiziranje predvsem manjših industrijskih podjetij ne glede na turbulentnost okolja.
Funkcijska organizacijska struktura pa je značilna tudi za velika podjetja za dežele v razvoju
(Ivanko 1999, 24).
3.7.2 Internacionalne divizije
Ko organizacije pričnejo delovati v mednarodnem poslovnem okolju, pogosto grupirajo
svoje internacionalne aktivnosti v internacionalne divizije. Organizacije se v tem primeru
organizirajo na osnovi funkcij ter na osnovi produktnih divizij. Internacionalne divizije pa so
ob tem geografsko organizirane (Hill 2013, 455).
Ko organizacije pričnejo raziskovati internacionalne priložnosti, kreirajo izvozne oddelke, ki
v nadaljevanju prerastejo v internacionalne divizije. Internacionalne divizije imajo v
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organizaciji enak status kot ostali glavni oddelki ali divizije znotraj organizacije. Kjer so
domače divizije organizacije tipično organizirane vzdolž funkcij ali produktnih linij,
internacionalna divizija organizacije zasledujejo geografske interese. Internacionalna
divizija ima svojo lastno hierarhijo za upravljanje posla v številnih državah. Internacionalna
divizija je zadolžena za prodajo produktov in storitev organizacije, ki jih izdelujejo domače
divizije organizacije, hkrati pa internacionalna divizija popelje organizacijo v bolj prefinjeno
internacionalno delovanje. Funkcijska struktura je pogosto uporabljena za domače namene,
hkrati pa je manj pogosto uporabljena za upravljanje organizacije v mednarodnem
poslovnem okolju. Organizacije se v mednarodnem poslovnem okolju tipično pričnejo
udejstvovati preko internacionalnih oddelkov; v nadaljnjem internacionalnem razvoju
organizacije pa se njena organizacijska struktura glede na njeno strategijo preoblikuje v
produktno ali geografsko strukturo (Daft 2007, 125).
Organizacijska struktura internacionalne divizije je široko uporabljena. O tem priča študija s
Harvarda. Iz omenjene študije je razviden podatek, da 60% organizacij, ki se začnejo
udejstvovati v mednarodnem poslovnem okolju, uporablja omenjeno organizacijsko
strukturo (Hill 2013, 455).
Internacionalna organizacijska struktura organizacije je tesno in logično povezana z
velikostjo internacionalnih aktivnosti organizacije. Organizacije se začnejo internacionalno
udejstvovati preko izvoznih oddelkov, ki nudijo tehnično podporo pri prehajanju izdelkov
organizacije v internacionalno okolje organizacije. Z uspehom organizacije na izvoznih trgih
se internacionalne priložnosti organizacije povečajo; to pa povzroča dosego naslednje
stopnje internacionalnega razvoja organizacije. Slednje pa v organizaciji povzroči, da se v
njej oblikuje internacionalna divizija, ki je usmerjena tako v izvoz kot tudi v investicije
organizacije v mednarodno poslovno okolje (Hill 2013, 165).
Na spodnji sliki prikazujemo primer divizijske organizacijske strukture.

Slika 2:Primer divizijske organizacijske strukture

Vir: (lasten vir)
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Prednost internacionalne divizijske strukture je v tem, da organizaciji omogoča dajanje večje
podpore in pozornosti internacionalni prodaji. Kot rezultat omenjenega zasledimo, da
management internacionalne divizije razume produktno marketinško strategijo vsake
divizije in da je sposoben, da jo vpelje na internacionalne trge. Naslednja prednost
internacionalne divizijske strukture je, da je organizacija veliko bolj sposobna deliti znanje
med svojimi produktnimi divizijami. Internacionalna divizija organizacije predstavlja
celotno organizacijo na tujem trgu. Posledično lahko organizacija na boljši način izrabi
svojo velikost kot prednost v pogajanjih z vladami, dobavitelji in distributerji (Hill 2013,
165).
Slabost organizacijske strukture internacionalne divizije je, da se navezuje na konflikte v
organizaciji ter na koordinacijske probleme. Koordinacijski problemi se navezujejo na
problem v koordinaciji domačih in tujih operacij organizacije. Problem omenjene
organizacijske strukture se tudi navezuje na razporeditev moči med generalnim
managementom tujih podenot organizacije ter generalnim managementom domačih funkcij
organizacije. Glas generalnega managementa domačih funkcij je močnejši od glasu
generalnega managementa tujih podenot v organizaciji, kljub temu da predstavnik
internacionalne divizije zastopa interese divizij, ki so nameščene v različnih tujih državah,
generalnemu štabu organizacije. Drugi problem omenjene organizacijske strukture se
navezuje na koordinacijo med domačimi operacijami ter tujimi operacijami organizacije.
Domače operacije organizacije so izolirane od tujih operacij organizacije v ločenih delih
hierarhije organizacijske strukture organizacije. Slednje lahko ovira predstavitev novega
izdelka organizacije v mednarodnem poslovnem okolju. Omenjeno lahko prav tako ovira
prenos kompetenc med domačimi in tujimi operacijami organizacije, hkrati pa lahko
omenjeno ovira nameščanje globalnih proizvodnih operacij organizacije na ključnih točkah
v mednarodnem poslovnem okolju z namenom, da bi organizacija realizirala lokacijsko
krivuljo ter krivuljo izkušenj. Kot rezultat omenjenih problemov v povezavi z
internacionalno divizijsko strukturo se organizacije v nadaljnjem internacionalnem razvoju
odločajo, da bodo omenjeno organizacijsko strukturo opustile ter sprejele katero od struktur,
ki jih bomo opisali v nadaljevanju. Iz te točke internacionalnega razvoja, za katero je
značilna internacionalna divizijska struktura, lahko organizacije uberejo dve različni poti
internacionalnega razvoja. Prva pot se navezuje na globalno produktno divizijsko strukturo.
Druga pot se navezuje na globalno področno strukturo. Za prvo pot so značilne domače
produktne divizije. Za drugo pot je značilno, da domača struktura bazira na funkcijah.
Omenjeni poti internacionalnega razvoja organizacije se združita v točki internacionalnega
razvoja organizacije, za katero je značilna globalna matrična struktura (Hill 2013, 455).
3.7.3 Globalna produktno divizijska struktura
Globalna produktno divizijska struktura bo vpeljana s strani organizacij, ki imajo tudi
domačo strukturo zasnovano na produktnih divizijah. Tako kot domača produktno divizijska
struktura je tudi globalno produktna divizijska struktura sestavljena iz divizij, ki so
neodvisne druga od druge. Vsaka divizija znotraj globalno divizijske produktne strukture je
polno odgovorna za njihove lastne aktivnosti v povezavi s kreiranjem vrednosti. Strateški
štab, ki bdi nad produktnimi divizijami v globalni produktno divizijski strukturi, pa je
odgovoren za celotni strateški razvoj in finančno kontrolo celotne organizacije (Hill 2013,
456).
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Produktno divizijsko strukturo lahko uvrstimo med decentralizirane strukture
organiziranosti, za katere je značilno, da so posamezne funkcije organizirane
decentralizirano na ravni programsko tržne celote, proizvodnega programa ali panoge
znotraj organizacije. Po načelu federalne decentralizacije razdelimo veliko organizacijo na
manjše število majhnih organizacij. Program proizvodnje je osnova za organiziranje funkcij.
Ob organiziranju upoštevamo načelo avtonomne decentralizacije ob ne prisilni integraciji
skupnih funkcij. Na ravni programa se sprejemajo vse pomembneje odločitve, torej je
odločanje v produktni divizijski strukturi decentralizirano. Glede na funkcijsko
organizacijsko strukturo, ki smo jo opisali, je divizijska organiziranost veliko bolj
prilagodljiva in fleksibilna (Ivanko 1999, 24).
Potreba po nadaljnji horizontalni diferenciaciji bo potrebna ob večanju diferenciacije
ponujenih produktov organizacije, ki se nanašajo na različna poslovna področja. Da bi rešili
problem koordinacije in kontrole, se na tej točki večina organizacij odloči za produktno
divizijsko strukturo. Za produktno divizijsko strukturo je značilna, da je vsaka divizija
odgovorna za različno produktno linijo, ki se veže na poslovno področje. Za primer
navedimo Philips. Philips je ustvaril divizije za luči, potrošniško elektroniko, industrijsko
elektroniko in medicinske sisteme. Vsaka produktna divizija je neodvisna entiteta s svojimi
lastnimi funkcijami. Odgovornost za operativne odločitve je tipično decentralizirana na
produkte divizije. Top management pa je v tem primeru odgovoren za celotni strateški
razvoj organizacije ter za finančno kontrolo številnih divizij organizacije (Hill 2013, 453).
V globalni produktni strukturi produktne divizije prevzemajo odgovornost za globalne
operacije na svojih specifičnih produktnih področji. To je ena izmed skupinsko najbolj
uporabljenih struktur, hkrati pa najenostavnejša pot za uspešno upravljanje številnih poslov
in produktov na globalnem nivoju. Management se v vsaki produktni diviziji lahko fokusira
na organiziranje internacionalnih operacij, kot so to uravnavanje in usmerjanje energije
zaposlenih v njihovi diviziji za reševanje problemov ali iskanje priložnosti. Hkrati pa
globalna produktno divizijska struktura organizaciji omogoča, da se celotna organizacija
odziva hitreje na spreminjajoče globalno okolje (Daft 2007, 125).
V okviru enega proizvoda se organizirajo razvoj, prodaja, proizvodnja in ostale dejavnosti,
kajti ti se med seboj tako razlikujejo, da jih nima smisla združevati. Na drugo raven
managementa organizacije se v globalni produktno divizijski strukturi prenese neposredno
odgovornost za razvoj, marketing in proizvodnjo posameznih produktov (Bavec in Manzin
2012, 78).
Predvsem kolegijsko je vodenje velikih organizacij z divizijsko organizacijsko strukturo.
Uprava je najvišji upravljalno-vodstveni organ. Z vodenjem določene panoge oziroma
proizvodnega programa ter z odgovornostjo za določeno področje je običajno povezano
članstvo v njem. Uprava zagotavlja centralno vodenje (Lipičnik 2003, 53):




s personalno politiko in s strategijo vrhovnega vodstva,
z investicijskimi odločitvami uprave,
s organiziranjem centralnih štabnih enot.

Pri organiziranju poslovanja in dela je vodstvo profitnega centra avtonomno in je odgovorno
za prihodke ter stroške. Odgovornost za izide je povezana s pristojnostjo organizacijskega
ukrepanja. Organizacijski strukturi daje omenjeno fleksibilnost. Glede na zahteve notranjega
in zunanjega okolja vodstvo profitnega centra prilagaja svojo organiziranost na način, da je
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ukrepanje povezano z bolj učinkovito potjo doseganja profita. Kratkoročna usmerjenost
vodstva profitnega centra pa je usklajena preko strategije dela ter razvoja celotne
organizacije (Ivanko 1999, 25).
Z globalno produktno strukturo je management vsake divizije pristojen za planiranje,
organiziranje in kontrolo vseh funkcij za proizvodnjo in distribucijo svojih izdelkov na vsak
prodajni trg, kjer organizacija deluje. Na produktu zasnovana struktura deluje na najboljši
način, kadar so produkti divizije tehnološko podobni in so lahko standardizirani za prodajne
trge v globalnem smislu. Globalna produktna struktura deluje najboljše, kadar ima
organizacija priložnost za globalno proizvodnjo in prodajo standardiziranih proizvodov za
vse trge; to pa vodi v doseganje ekonomije obsega organizacije ter v standardizacijo
proizvodnje, marketinga in oglaševanja. Produktna struktura je odlična za standarizacijo
proizvodnje in prodaje v globalnem smislu, ampak ima tudi določene probleme. Pogosto
produktne divizije skupno ne delujejo optimalno, nekatere države so v tem primeru lahko
prezrte s strani produktnega managementa (Daft 2007, 125).
Na spodnji sliki prikazujemo globalno produktno divizijsko organizacijsko strukturo.

Slika 3:Globalne produktne divizijske organizacijske strukture

Prednosti produktne strukture se nanašajo predvsem na (Bavec in Manzin 2012, 79):





Organizacija je praviloma bolj decentralizirana in prilagodljivejša od funkcijske
organizacijske strukture.
Hitro se odziva na spremembe v okolju.
Minimalizira težave z deljenjem sredstev preko več funkcijskih področij.
Povečanje poudarek na trgih in izdelkih.

Globalna produktna struktura omogoča stopnjevanje usklajenosti aktivnosti v povezavi s
kreiranjem vrednosti na ključnih lokacijah, da bi organizacija dosegla lokacijsko ekonomijo
ter ekonomijo izkušenj. Omenjena organizacijska struktura tudi omogoča prenos temeljnih
kompetenc znotraj divizij v globalnih operacijah organizacije ter stimulira globalno
predstavitev novih izdelkov organizacije (Hill 2013, 456).
Divizijska struktura organiziranosti ima poleg svojih številnih prednosti tudi svoje
pomanjkljivosti. Težnja po prevelikem osamosvajanju posameznih programov proizvodnje
je slabost divizijske strukture organiziranosti, hkrati pa se najpogosteje odraža. Prevelika
konkurenca se lahko razvije med programi oziroma panogami znotraj organizacije, ampak
omenjeno konkurenco znotraj organizacije imajo nekateri za gonilo napredka. Posledično
omenjeno konkurenco tudi spodbujajo. Programsko mora biti tržna celota v okviru strukture
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organiziranosti oblikovana tako, da deluje druga z drugo, in ne druga proti drugi (Ivanko
1999, 24).
Glavni problem omenjene globalne produktne divizijske strukture se navezuje na omejen
glas s strani področnega ali managementa države, dokler je omenjeni management podrejen
produktno divizijskemu managementu. Omenjeno se odraža na omejeni lokalni odzivnosti,
kar lahko vodi v probleme v povezavi z uspešnostjo (Hill 2013, 456).
Slabosti produktne strukture se torej nanašajo predvsem na (Bavec in Manzin 2012, 79):




Pogosta manjša proizvodnja in razvojna učinkovitost, saj se določene dejavnosti,
kljub različnosti proizvodov še vedno neusklajeno izvajajo ali pa se podvajajo.
Težja koordinacija med različnimi produktnimi linijami.
Standardizacija in integracija na ravni organizacije zelo oteženi, kajti vsaka
produktna linija teži k reševanju predvsem svojih problemov.

Popolne decentralizacije organiziranja funkcij divizijska organizacijska struktura ne vsebuje.
Vse tiste funkcije ali dele teh funkcij organiziramo na skupni ravni, za omenjene funkcije je
značilno, da so skupne za vse panoge oziroma proizvodne programe. To so skupni razvoj,
nabava surovin, finance in trženje. Pri tem pa v divizijski strukturi organiziranosti skupni
razvoj zajema (Ivanko 1999, 24):




temeljne raziskave,
tisto, česar ne razvija nobena divizija,
zbiranje informacij o raziskovalnih projektih in usmerjanje raziskav.

Monolitnost se ne odraža v organiziranosti divizij. Profitni centri oblikujejo tehnično jedro
njene notranje organiziranosti. Merjenje vlaganja in dobljenih izdelkov je osnovni kriterij za
organiziranje profitnih centrov (Ivanko 1999, 24).
3.7.4 Globalna področna divizijska struktura
Organizacija se v današnjem poslovnem okolju vedno znova srečuje z novimi
konkurenčnimi pastmi. Na ta račun so mnoge proizvodne organizacije pričele prilagajati
svoje produkte specifičnim potrebam; to pa se odraža v večji lokalni in regionalni odzivnosti
organizacije. Vse organizacije čutijo potrebo s strani sedanjega okolja ter konkurenčnih
izzivov za razvoj tesnejše relacije z njihovimi odjemalci. Slednje organizacije vodi, da
zamenjajo na produktu zasnovano strukturo v geografsko zasnovano strukturo (Daft 2007,
128).
Globalna področna struktura bo vpeljana s strani organizacij, za katere je značilna nizka
stopnja diferenciacije in da njihova domača struktura bazira na funkcijah. Pod globalno
področno divizijsko strukturo je svet deljen na geografska področja. Na enem področju je
lahko država, če je njen trg dovolj velik, ali skupina držav. Vsako področje je samo
obvladovano neodvisna entiteta. Vsako področje vsebuje svoje lastne aktivnosti v povezavi s
kreiranjem vrednosti. Vsako področje torej vsebuje lastno proizvodnjo, marketing, raziskave
in razvoj, človeške vire in finančno funkcijo. Avtoriteta operacij in strateške odločitve v
povezavi z vsako od teh aktivnosti so tipično decentralizirane in prenesene na področje.
Strateški štab pa je pristojen za celotno strateško direkcijo organizacije ter finančno kontrolo
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(Hill 2013, 456).
Storitvene organizacije so v zadnjih nekaj letih v porastu. Storitve pa so vezane na lokalne
potrebe. Torej je geografsko področna struktura primerna struktura za tovrstne organizacije
(Daft 2007, 128).
Globalna področna struktura pospešuje lokalno odzivnost, ker je odgovornost odločanja
decentralizirana; zato lahko vsako področje lahko prilagaja ponudbo produktov,
marketinških strategij ter poslovne strategije lokalnemu področju. Omenjena struktura
omogoča delitev organizacije v visoko avtonomne entitete. Slednje lahko oteži prenos
kompetenc ter spretnosti med področji znotraj organizacije, hkrati pa otežuje realizacijo
lokacijske ekonomije ter ekonomije izkušenj. Globalna področna struktura je konsistentna z
lokacijsko strategijo organizacije, hkrati pa je v omenjeni strukturi otežena realizacija
prednosti globalne standardizacije. Organizacije, zasnovane na globalni področni strukturi,
imajo probleme, če je lokalna odzivnost manj kritična od zniževanja stroškov ali prenosa
kompetenc za doseganje konkurenčnih prednosti organizacije (Hill 2013, 456).
Na spodnji sliki prikazujemo globalno področno divizijsko strukturo.

Slika 4:Primer globalne področne divizijske strukture

Organizacija, ki ima vpeljano globalno področno strukturo, je deležna prednosti v povezavi
s prilagajanjem regionalnim in lokalnim potrebam trga preko multi nacionalne strategije.
Globalna področna struktura razdeli svet v geografske regije. Pri tem pa vsaka geografska
divizija poroča strateškemu štabu. Vsaka divizija ima popolno kontrolo nad funkcijskimi
aktivnostmi, ki so v povezavi z geografskim področjem. Organizacije, ki uporabljajo
tovrstno strukturo imajo tipično dozorele produktne linije ter stabilno tehnologijo. Tovrstne
organizacije se poslužujejo nizke cenovne proizvodnje znotraj držav na eni strani, na drugi
strani pa organizacija zadovoljuje različne potrebe, vezane na marketing in prodajo, v
različnih državah (Daft 2007, 128).
Geografsko strukturo pa imenujemo tudi korporacijska struktura, ker so vse velike
multinacionalke in korporacije geografsko organizirane. Iz njihove definicije že izvira, da
velike korporacije in multinacionalke delujejo na različnih lokacijah. Skupna značilnost
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korporacij je, da so oddaljenosti med posameznimi lokacijami praviloma izjemno velike.
Kot posledico omenjene značilnosti pa lahko navedemo, da je pri tovrstnih organizacijah
izjemno težko organizirati skupne podporne in administrativne funkcije. Posledično se
velika večina teh funkcij pojavlja na različnih lokacijah (Bavec in Manzin 2012, 82).
V primeru, ko je organizacija na več lokacijah, se morajo s strani organizacije reševati
dodatni organizacijski problemi (Bavec in Manzin 2012, 80):


Transport reprodukcijskega materiala ali polizdelkov mora biti zagotovljen v
primeru, ko proizvodnja poteka na več lokacijah. Pri tem se pojavijo dodatni stroški
pri vmesnem skladiščenju in glede transportnih stroškov.
Zagotovljena mora biti ustrezna komunikacija med posameznimi deli organizacije,
ne glede na njihovo lokacijo. To pa vpliva na ceno poslovanja organizacije.
Kot posledica dodatnih dejavnosti, ki se navezujejo na transport in komunikacijo, se
poveča, ta stopnja zahtevnosti koordinacije dislociranih dejavnosti ter nadzor, ki se
nanaša na delovanje celotne organizacije.
Funkcije, ki jih je mogoče izvajati centralizirano, se podvajajo, zato pa se kar pa
draži poslovanje.





Prednosti organiziranja organizacije na različnih lokacijah morajo odtehtati njene slabosti.
Najbolj očitni prednosti organiziranja organizacije na več lokacijah sta (Bavec in Manzin
2012, 81):



Pri večjih organizacijah se izkaže, da na eni lokaciji ne moremo dobiti dovolj
kvalificirane delovne sile. Posledično odprejo velike organizacije svoje enote na
več lokacijah, kjer si lahko zagotovijo ustrezne strokovnjake.
Organizacija se veliko laže prilagaja lokalnim zahtevam in posebnostim, zato pa
se neposredne bližine olajša sodelovanje z lokalnimi poslovnimi partnerji.

V primeru, če so si lokacije dovolj blizu, je skoraj pravilo, da se na vsaki lokaciji izvajajo
različne dejavnosti. Na različnih lokacijah, ki so si dovolj blizu, se na primer lahko
proizvajajo trije različni proizvodi. V centralnem središču organizacije pa se opravljajo
spremljevalne in administrativne funkcije organizacije (Bavec in Manzin 2012, 81).
Problem globalne področne divizijske strukture se veže na avtonomijo vsake regionalne
divizije. Slednje pa otežuje planiranje na globalnem nivoju v povezavi z razvojem novega
produkta, ker vsaka divizija bdi le nad potrebami svoje regije. Nova domača tehnologija in
produkti se le z težavo prenašajo na internacionalne trge, ker vsaka divizija razmišlja le o
tem, kaj je potrebno razviti za potrebe področja, za katerega je odgovorna. Ob tem pa se
veliko funkcij vzdolž organizacije podvaja (Daft 2007, 128).
Pomanjkljivosti geografske organizacijske strukture se nanašajo prav tako na:




Administracija organizacije se močno poveča kot posledica podvajanja dejavnosti
na več lokacijah.
Precej se poveča možnost potencialnih konfliktov med lokacijsko ločenimi
enotami, zato zahteva tovrstna organiziranost poseben pristop k managementu.
Komunikacije so otežene zaradi medsebojne oddaljenosti.
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Z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije se lahko slabosti geografske
strukture bistveno omilijo (Bavec in Manzin 2012, 82).
3.7.5 Globalna matrična struktura
Svojevrstno kombinacijo funkcijske in divizijske strukture imenujemo matrična struktura
organiziranosti. V času razvoja matrične strukture so avtorji domnevali, da bo matrična
struktura hitro zamenjala divizijsko strukturo v velikih podjetjih, vendar pa se omenjeno ni
pripetilo. Zanjo namreč velja, da se le počasi uveljavlja. Za matrično strukturo velja
precejšni razkorak med teorijo in prakso. Prednosti matrične organiziranosti dokazujejo
številni teoretiki. Omenjeni teoretiki se pri navajanju prednosti matrične organizacije
sklicujejo na večjo fleksibilnosti. Na slabosti matrične organiziranosti pa opozarjajo številni
organizacijski praktiki. Slabosti matrične organiziranosti z vidika organizacijskih praktikov
se odražajo v (Ivanko 1999, 26):




skupnem odločanju,
ne dovolj opredeljenih pristojnostih ter
kooperativnem vodenju.

Globalna produktna divizijska struktura je usmerjena v koordiniranje divizij v globalnem
smislu. Globalna področna divizijska struktura je usmerjena v koordiniranje področij. Vsaka
od omenjenih dveh struktur je usmerjena v eno samo dimenzijo. Za matrično strukturo pa je
značilno, da je usmerjena v dve dimenziji. Globalna matrična struktura torej dosega
horizontalno in vertikalno koordinacijo. Globalna matrična struktura je podobna matričnemu
opisu s to razliko, da je v primeru multi nacionalnih organizacij komunikacijska razdalja
večja, hkrati pa je koordinacija znotraj organizacije bolj kompleksnejša (Daft 2007, 130).
Posebno kombinacijo različnih struktur imenujemo matrična organizacija. Pri tem pa se
moramo zavedati, da ni vsaka kombinacija teh struktur tudi matrična organizacija. Za
matrično organizacijo velja, da je od vseh organizacijskih oblik v največjem vzponu. Še ne
dolgo nazaj je veljalo, da so matrične organizacije v praksi redke ter težko izvedljive, ampak
se omenjeno stanje naglo spreminja. Dobre strani matrične organizacije prinašajo tako
pomembne prednosti, da jih sodoben management, kljub določenim težavam, vedno
pogosteje uporablja (Bavec in Manzin 2012, 84).
Matrična struktura deluje na najboljši možni način, ko je prisoten pritisk na odločanje iz
dveh smeri. Prva smer se veže na pritisk po standardizaciji produktov. Drugi pritisk se veže
na področno lokalizacijo, hkrati pa je pomembna koordinacija resursov. Znan je primer, ko
je velika uspešna organizacija dosegala koristi od produktne in področne organiziranosti
preko matrične strukture. Ko pa so konkurenčni elementi organizacije ustvarili
kompleksnejše okolje, pa je organizacija zamenjala globalno matrično strukturo za
kompleksnejšo strukturo po imenu trans nacionalni model. V resničnem svetu veliko
internacionalnih organizacij vpeljuje globalno hibridno strukturo ali mešano strukturo, v
kateri sta uporabljeni dve ali več različnih struktur ali elementov. Hibridna struktura je
tipična za okolje, ki se hitro spreminja (Daft 2007, 130).
Matrična organizacija poskuša izrabiti dobre lastnosti produktne
organiziranosti, včasih pa tudi geografske (Bavec in Manzin 2012, 84).

in

funkcijske

Nekateri strokovnjaki se strinjajo, da morajo nekatere organizacije v nekaterih panogah
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vpeljati trans nacionalne strategije, da bi preživele. Torej se morajo organizacije osredotočiti
na realizacijo lokalizacijske ekonomije in ekonomije izkušenj, lokalno odzivnost ter na
internacionalni transfer glavnih kompetenc. Proces internacionalnega transfera glavnih
kompetenc pa imenujemo tudi globalno učenje (Hill 2013, 458).
V klasični matrični strukturi se horizontalna diferenciacija navezuje na dve dimenziji. Prva
dimenzija se navezuje na produktno divizijsko strukturo, druga dimenzija se navezuje na
področno strukturo. Filozofija omenjene strukture se navezuje na odgovornost za operativne
odločitve pri posameznem produktu organizacije s strani produktne divizije in številnih
področij znotraj organizacije. Narava ponudbe izdelkov organizacije, marketinške strategije
ter poslovne strategije se v matrični strukturi uravnava s strani dveh dimenzij organizacijske
strukture. Prvo dimenzijo predstavlja divizija, ki izvira iz globalne produktne divizijske
strukture, drugo dimenzijo predstavlja področje, ki izvira iz globalne področne strukture.
Torej gre pri odločanju za odločanje z dveh strani; to pa omogoča organizaciji stimulativne
učinke na njene specifične cilje. V klasični matrični strukturi je odgovornost produktne
divizije enakovredna odgovornosti geografskega področja, torej gre pri klasični matrični
strukturi za idejo dvojne odgovornosti. Posamezni manager torej spada v dve hierarhiji, v
divizijsko hierarhijo in v področno hierarhijo, ter ima dva šefa, divizijskega šefa in šefa
področja. Resničnost globalne matrične strukture je, da v praksi ne deluje tako odlično, kot
jo opisuje teorija (Ivanko 1999, 26).
Na spodnji sliki prikazujemo globalno matrično organizacijsko strukturo.

Slika 5:Globalna matrična organizacijska struktura

Prednosti matrične strukture se nanašajo na:






učinkovitejšo uporabo zaposlenih in sredstev,
izboljšano koordinacijo, prilagodljivost in komunikacijo,
podporo strokovnega razvoja skozi širši razpon odgovornosti,
povečano stopnjo motiviranosti zaposlenih,
bolj ekonomično in učinkovitejše razvrščanje strokovnjakov v skupine ter s tem
boljšo izrabo njihovih specializiranih znanj, sposobnosti in veščin (Bavec in Manzin
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2012, 86).
Izjemno uspešno se pri matričnih organizacijah lahko uporabi informacijska in
komunikacijska tehnologija, ki lahko reši veliko problemov glede zahtevnejše komunikacije
(Bavec in Manzin 2012, 86).
Timsko delovanje v organizaciji je pogoj za matrično strukturo organiziranosti. Tudi za
sodobne organizacije je značilno, da je timsko delovanje še razmeroma slabo razvito in
uporabljeno. Za timsko delo pa je značilno, da je dolgotrajen proces. Zanj pa je značilna
primerna usposobljenost ljudi za ta način dela. Organizacijska nestrpnost ter
neusposobljenost za timsko delo sprožata, da izidi timske organizacije niso takšni, kot bi
lahko bili. Števila nasprotja se v timski organizaciji pojavljajo zaradi nepoznavanja timskega
dela. V matrični strukturi organiziranosti morajo biti organizacijski cilji prioriteta. Za
pristojnosti posameznikov v matrični organizaciji velja, da so omejene. Za tovrstne
organizacije je značilna enakopravnost sodelavcev. Na ta račun kritiki matrične
organiziranosti zahtevajo, da so pristojnosti in odgovornosti v organizaciji, ki ima veljajo
matrično strukturo organiziranosti, natančno določene (Ivanko 1999, 26).
Možno je, da več nadrejenih v povzroča problem. Vendar pa se ta problem v praski rešuje na
zelo učinkovit in preprost način. Pri tem navedimo dve možnosti (Bavec in Manzin 2012,
85):



Vnaprej se more določiti, čigavo mnenje obvelja, ali kdo je malo »večji« manager.
Še učinkovitejša metoda pa se nanaša na opredelitev pristojnosti. Vsak nadrejeni
mora namreč imeti natančno opredeljene pristojnosti ter lahko ukazuje le v okvirju
le-teh.

V praksi je matrična struktura pogosto okorna in birokratska; to pa vodi v številne sestanke
znotraj organizacije. Omenjeno pa sproža, da se le s težavo opravi potrebno delo v
organizaciji. Potreba po odločanju s strani področja in produktne divizije sproža v
organizaciji počasno odločanje. Kot nadaljnji učinek omenjenega pa organizacija postane ne
fleksibilna ter se ni sposobna prilagajati na potrebe trga, hkrati pa se v organizaciji
sposobnost inoviranja zniža. Dvojna struktura hierarhije pa v organizaciji vodi v konflikte
ter neprestani boj moči med področji in produktnimi divizijami, ob tem pa je veliko
managerjev ujetih v tem boju. Ko so vse kritične odločitve produkt pogajanj med divizijami
in področjem lahko ena stran krivi drugo, ko grejo stvari v napačno smer. Kot rezultat
tovrstnega iskanja krivca za neuspeh lahko navedemo, da strateški štab izgubi kontrolo nad
organizacijo. V luči omenjenih problemov veliko organizacij vpelje trans nacionalno
strategijo ter poskuša zgraditi fleksibilno matrično strukturo, ki je bazirana na
managementski mreži znanja in na kulturi organizacije ter njeni viziji, ki je v skupni rabi za
celotno organizacijo. Znotraj tovrstne organizacije je neformalna organizacijska struktura
pomembnejša od formalne organizacijske strukture (Hill 2013, 458).
Slabosti matrične organizacije se nanašajo na (Bavec in Manzin 2012, 85):




Medsebojna tekma managerjev za premoč lahko pripelje do sporov.
Dvojne poti lahko poročanje vodijo v negotovost glede odgovornosti.
Podvojeni človeški viri lahko s pretiranim operiranjem na skupinsko delo in
skupinske procese zavirajo sprejemanje odločitev, hkrati pa lahko delovni odnosi
postanejo bolj zapleteni.
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4

Predlogi za oblikovanje organizacije za mednarodno okolje

Vrsta dejavnikov vpliva na izbiro in uspešno rabo organizacijske strukture v določeni
organizaciji. Omenjeni dejavniki, ki vplivajo na izbor organizacijske strukture organizacije,
lahko imajo svoj izvor v okolju organizacije, lahko pa ga imajo tudi v sami organizaciji.
Za okolje in organizacijo, ki v tem okolju deluje, je značilno, da sta v stalni interakciji.
Interakcija okolja in organizacije povzroča določena neravnovesja, hkrati pa sta okolje in
organizacije podvržena medsebojnemu vplivu. Organizacija vpliva na okolje, v katerem
deluje, hkrati pa okolje vpliva na organizacijo. S prilagajanjem strukture organiziranosti
želimo doseči čim večje ravnovesje med okoljem in organizacijo.
Vplivi iz okolja na organizacijo so lahko raznovrstni in številni. Med vsemi vplivi, ki
delujejo na organizacijo pa so najvažnejši vpliv tržišča na organizacijo, vpliv razvoja
znanosti in tehnike na organizacijo, vpliv globalnih družbenih vrednot na organizacijo ter
vpliv institucionalnih razmerij na organizacijo. Med najpomembnejše vplivne dejavnike, ki
imajo svoj izvor v organizaciji in vplivajo na uspešno izbiro in rabo njene strukture
organiziranosti, prištevamo vrsto izdelkov, vrsto uporabne tehnologije, strategijo poslovanja,
velikost, kadrovsko strukturo, vodstvo, stopnjo diverzifikacije, lokacijo in tradicijo.
Pri predlogih za doseganje višje usklajenosti med zahtevami in strukturo organizacije se
bomo osredotočali na dva dejavnika oziroma vidika, in sicer na stopnje internacionalnega
razvoja in ključne strategije za udejstvovanje organizacije v mednarodnem okolju.
4.1

Opredeljevanje izbora primerne organizacijske strukture glede na stopnjo
internacionalnega razvoja organizacije

Določena organizacija se razvije iz domače naravnano v mednarodno naravnano preko nekaj
stopenj internacionalnega razvoja organizacije. Prvo stopnjo v internacionalnem razvoju
organizacije smo poimenovali domača stopnja. Drugo stopnjo v internacionalnem razvoju
organizacije smo poimenovali internacionalna stopnja v internacionalnem razvoju
organizacije. Tretja stopnja v internacionalnem razvoju organizacije je vezana na
poglabljanje delovanja organizacije v mednarodnem poslovnem okolju. To tretjo smo
poimenovali internacionalnega razvoja organizacije smo poimenovali multinacionalna
stopnja v internacionalnem razvoju organizacije. Četrto stopnjo v internacionalnem razvoju
organizacije pa smo poimenovali globalna stopnja v internacionalnem razvoju organizacije.
Nobena organizacija ne more postali globalno naravnana v trenutku. Da bi organizacija bila
zmožna doseči globalno naravnanost svojega delovanja, mora managment organizacije
vpeljati v organizacijo strategijo globalnega razvoja in rasti; hkrati pa se mora zavedati, da
organizacija vstopa na tuje trge po nekaj različnih načinih ter zasleduje različne poti.
Za organizacijo na prvi stopnji internacionalnega razvoja organizacije velja, da je domače
naravnana. Globalnega okolja se management organizacije, ki je na tej stopnji
internacionalnega razvoja, zaveda na način, da bi poskušal realizirati ekonomijo obsega. S
tem namenom organizacija na tej stopnji internacionalnega razvoja tudi vstopa v
mednarodno poslovno okolje. Organizacijska struktura organizacije je na tej stopnji domače
naravnana ter podpira tujo prodajo preko izvoznih oddelkov. Za tovrstne organizacije je
najprimernejša funkcijska organizacijska struktura. Domače organizacije se začnejo
internacionalno udejstvovati preko izvoznih oddelkov. Izvozni oddelki nudijo tehnično
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podporo pri prehajanju izdelkov organizacije v internacionalno okolje organizacije. Za
organizacijo na prvi stopnji internacionalnega razvoja je značilno, da se organizira na osnovi
funkcij ali na osnovi produktnih divizij.
Za prvo stopnjo internacionalnega razvoja smo izbrali funkcijsko organizacijsko strukturo.
Prednost funkcijske strukture organiziranosti se nanaša na racionalnost. Za funkcijsko
organizacijsko strukturo je značilno, da je en vodja nad nalogami. Omenjeno povečuje
profesionalnost ljudi v organizaciji, veča specializacijo v organizaciji ter manjša stroške
delovanja organizacije. Za funkcijsko organizacijsko strukturo je primerno stabilno okolje,
kar se ujema z značilnostmi prve stopnje internacionalnega razvoja organizacije. Ob večanju
nestabilnosti okolja organizacije pa se pokažejo slabosti funkcijske organizacijske strukture;
to pa v poznejših fazah ob spremenjenih ciljih organizacije, ki se vežejo na mednarodno
delovanje organizacije, vodi v spremembo organizacijske strukture organizacije v
internacionalno divizijsko strukturo. Komunikacija v funkcijski organizacijski strukturi je
počasna, hkrati pa funkcijska organizacijska struktura ni prilagojena spremembam.
Funkcijska struktura organiziranosti je splošen model za organiziranje predvsem manjših
industrijskih organizacij ter organizacij, ki so na prvi stopnji internacionalnega razvoja
organizacije ne glede na turbolentnost okolja.
Druga stopnja v internacionalnem razvoju organizacije se torej imenuje internacionalna
stopnja. Organizacije, ki so na tej stopnji internacionalnega razvoja, se izvoza lotevajo na
resen način, hkrati pa management organizacije prične razmišljati internacionalno. Pojem
internacionalno je vezan na izkoriščanje konkurenčnih elementov ene države neodvisno od
druge države. Torej iz omenjenega sledi, da se management organizacije ukvarja z vsako
državo posamezno. Pri tem pa je glavna skrb managementa tovrstne organizacije vezana na
konkuriranje organizacije s konkurenti v panogi na internacionalnem nivoju. Prodaja,
storitve in skladišča v tujini so na tej stopnji internacionalnega razvoja organizacije
upravljana s strani pristojnih strokovnjakov. Potencialni trgi za organizacijo na drugi stopnji
internacionalnega razvoja so mnogovrstne države, v katerih management organizacije zazna
poslovno priložnost. Za to stopnjo internacionalnega razvoja organizacije je značilno, da
internacionalne divizije zamenjajo izvozne oddelke v organizaciji.
Na drugi stopnji internacionalnega razvoja je primerna organizacijska struktura
internacionalna divizijska struktura. Z uspehom organizacije na tujih trgih, se povečajo
internacionalne priložnosti organizacije, kar pa vodi v oblikovanje internacionalnih divizij v
organizaciji. Za internacionalne divizije je značilno, da so usmerjene tako v izvoz kot tudi v
investicije organizacije na tuje trge. V drugi fazi internacionalnega razvoja prične
organizacija grupirati svoje internacionalne aktivnosti v internacionalne divizije.
Prednost internacionalne divizijske strukture je v tem, da organizacija omogoča dajanje
večje podpore in pozornosti internacionalni prodaji. Hkrati se rednost internacionalne
divizijske strukture navezuje na delitev znanja v organizaciji. Torej organizacija, ki ima
vpeljano internacionalno divizijsko strukturo, je veliko bolj sposobna deliti znanje med
svojimi divizijami. Slabost internacionalne divizijske strukture pa se navezuje na konflikte v
organizaciji ter na koordinacijske probleme.
Konflikti se v internacionalni divizijski strukturi navezujejo na razporeditev moči med
generalnim managementom domačih funkcij ter generalnim menegementom tujih funkcij
organizacije, kajti glas generalnega managementa domačih funkcij je močnejši od glasu
generalnega managementa tujih funkcij. Pri tem pa se koordinacijski problemi navezujejo na
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problem v koordinaciji domačih in tujih operacij organizacije.
Za tretjo stopnjo internacionalnega razvoja je značilno, da ima organizacija, ki je na tej
stopnji internacionalnega razvoja, ekstenzivne izkušnje na številnih tujih trgih. Ob tem pa
organizacija ustanavlja enote raziskav in razvoja, proizvodne enote ter marketinške enote v
številnih tujih državah. Na tej stopnji internacionalnega razvoja organizacije je visok
odstotek prihodka organizacije ustvarjen izven matične države, hkrati pa imajo tovrstne
organizacije stike s proizvajalci, dobavitelji in distributerji v številnih državah po svetu.
Na tretji stopnji internacionalnega razvoja organizacije priporočamo, da se organizacija
poslužuje globalne področne divizijske strukture ali globalne produktno divizijske strukture.
Organizacije, za katere je značilna nizka stopnja diferenciacije, hkrati pa njihova domača
struktura bazira na funkcijah, se bodo posluževale globalne področne divizijske strukture na
tretji stopnji internacionalnega razvoja organizacije. Za globalno področno divizijsko
strukturo je značilno, da je svet deljen v geografska področja. Geografsko področje pa je ob
tem samo obvladana, neodvisna entiteta. Vsaka neodvisna entiteta vključuje njihove lastne
aktivnosti v povezavi s kreiranjem vrednosti. Vsaka entiteta na tem mestu vključuje lastno
funkcijo raziskav in razvoja, finančno funkcijo, funkcijo človeških virov, proizvodnje ter
marketinga. Za avtoriteto operacij ter strateške odločitev je značilno, da so tipično
decentralizirani, hkrati pa sta preneseni na področje. Naloga strateškega štaba pa je vezana
na celotno strateško direkcijo organizacije in finančno kontrolo. Lokalna odzivnost je
pospešena s strani globalne področne divizijske strukture. Za odgovornost odločanja je v
globalni področni organizacijski strukturi značilno, da je decentralizirano. Vsaka entiteta
lahko prilagaja marketinške strategije, poslovne strategije ter ponudbo izdelkov lokalnemu
področju.
Kot smo že omenili, globalna področna struktura razdeli organizacijo v visoko avtonomne
entitete; to pa otežuje prenos kompetenc ter spretnosti med področji znotraj organizacije,
hkrati pa otežuje realizacijo ekonomije izkušenj. Z lokacijsko strategijo organizacije je
konsistentna globalna odročna struktura, hkrati pa je v omenjeni strukturi otežena realizacija
prednosti globalne standardizacije. Organizacije, zasnovane na globalni področni strukturi,
imajo probleme, če je lokalna odzivnost manj kritična od zniževanja stroškov ali prenosa
kompetenc za doseganje konkurenčne prednosti organizacije.
Globalna produktna divizijska struktura ima drugačne karakteristike kot globalna področna
struktura, zato se bo nekaterim organizacijam bolj prilagajala ena oblika organizacijske
strukture, drugim organizacijam pa se bo bolj prilagajala druga oblika strukture. Ali bo ena
oblika organizacijske strukture bolj primerna kot druga oblika, je odvisno od organizacije
same ter od okolja, v katerem določena organizacija deluje, ter posledično od notranjih in
zunanjih vplivnih dejavnikov, ki vplivajo na izbiro in rabo primerne organizacijske
strukture. Za produktno divizijsko strukturo je značilno, da so posamezne funkcije
organizirane decentralizirano na ravni programsko tržne celote, proizvodnega programa ali
panoge znotraj organizacije. Za organiziranje funkcij v globalni produktno divizijski
strukturi pa velja, da je osnova za organiziranje funkcij program proizvodnje. Na ravni
programa se sprejemajo pomembnejše odločitve. Posledično velja, da je odločanje v
globalni produktno divizijski strukturi decentralizirano.
Če primerjamo globalno produktno divizijsko strukturo s funkcijsko strukturo, je globalna
produktno divizijska struktura veliko bolj fleksibilna kot funkcijska organizacijska struktura.
Doseči večjo fleksibilnost pa je temeljni cilj sodobne organizacije. Temeljna zahteva po
77

fleksibilnosti se odraža v težnji organizacije po zniževanju stroškov ter v težnji organizacije
po obvladovanju konkurence z inovacijami. Na specifičnih produktnih področjih produktne
divizije prevzemajo globalne operacije, ki se na specifično produktno področje navezujejo.
Globalna produktna divizijska struktura omogoča hitrejše odzivanje na spreminjajoče se
globalno okolje, hkrati pa je za globalno produktno strukturo značilno, da je to ena izmed
najenostavnejših poti za uspešno upravljanje številnih poslov in produktov na globalnem
nivoju. Znotraj globalne produktno divizijske strukture je management v vsaki produktni
diviziji pristojen za planiranje, organiziranje in kontrolo funkcij, ki se navezujejo na
produktno divizijo za proizvodnjo in distribucijo izdelkov produktne divizije na prodajne
trge organizacije.
Z globalno produktno divizijsko strukturo presežemo koordinacijske probleme, ki so se
pojavili v dozdajšnjih stopnjah internacionalnega razvoja organizacije preko internacionalne
funkcijske strukture ter globalne področno divizijske strukture. Za obe vrsti organizacijskih
struktur, ki sta internacionalna funkcijska struktura ter globalna področno divizijska
struktura, so namreč značilni koordinacijski problemi. Za globalno produktno divizijsko
strukturo pa je značilno stopnjevanje usklajenosti aktivnosti v povezavi s kreiranjem
vrednosti na ključnih lokacijah z namenom, da bi organizacija dosegla lokacijsko ekonomijo
ter ekonomijo izkušenj. Globalna produktna divizijska struktura omogoča posledično prenos
temeljnih kompetenc znotraj divizij v globalnih operacijah organizacije, hkrati pa globalna
produktno divizijska struktura stimulira globalno predstavitev novih izdelkov organizacije.
Problem globalne produktno divizijske strukture pa se navezuje na razporeditev moči,
dokler moč managementa države ni uravnana z močjo produktno divizijskega managementa,
kajti sledenje namreč vodi v omejeno lokalno odzivnost; to pa se v rezultatu odraža v
problemu z uspešnostjo organizacij, ki imajo vpeljano globalno produktno divizijsko
strukturo, nimajo pa usklajenega razmerja moči med omenjenima managementoma znotraj
organizacije.
Četrta in zadnja stopnja v internacionalnem razvoju organizacije se torej imenuje globalna
stopnja v internacionalnem razvoju organizacije. Na tej stopnji internacionalnega razvoja
organizacije globalno delujejo. Za okolje tovrstne organizacije je značilno, da ni več
sestavljeno iz nabora domačih gospodarstev. Podenote organizacije so medsebojno
povezane do te točke, da konkurenčna pozicija v eni državi odločilno vpliva na aktivnosti
organizacije v drugi državi. Tovrstne organizacije o sebi ne razmišljajo več na način, da
imajo eno matično državo, kajti same sebe vidijo kot organizacijo brez matične države. Za
globalne organizacije je značilno, da operirajo na povsem globalnem nivoju, hkrati pa je
celoten svet njihov prodajni trg.
Za organizacijsko strukturo na tej stopnji internacionalnega razvoja je značilno, da je
ekstremno kompleksna in da je pogosto vpletena v nadnacionalne modele in mednarodne
matrike. Za četrto stopnjo internacionalnega razvoja organizacije smo izbrali globalno
matrično strukturo. Za globalno matrično strukturo je značilno, da je usmerjena v dve
dimenziji. Posledično globalna matrična struktura dosega horizontalno in vertikalno
koordinacijo.
Globalna matrična struktura deluje na najboljši možni način, ko je prisoten pritisk po
standardizaciji produktov, hkrati pa je prisoten pritisk po lokalni odzivnosti organizacije. Ob
tem pa je pomembna tudi koordinacija resursov znotraj organizacije. Slabosti matrične
organiziranosti se odražajo v ne dovolj opredeljenih pristojnostih, skupnem odločanju ter v
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kooperativnem vodenju.
Za matrično strukturo organiziranosti je pogoj timsko delovanje. Timsko delovanje je pa še
razmeroma slabo razvito in uporabljeno v organizacijski praksi. Organizacijska nestrpnost
ter neusposobljenost za timsko delo sprožata, da izidi organizacije, ki ima vpeljano matrično
organiziranost, niso takšni, kot bi lahko bili. V matrični strukturi organiziranosti morajo biti
prioriteta organizacijski cilji. Pristojnosti posameznikov so v matrični strukturi
organiziranosti omejene. Za organizacije, ki imajo vpeljano matrično organiziranost, je
značilna enakopravnost sodelavcev. Za matrično organiziranost organizacije pa velja, da
morajo biti pristojnosti in odgovornosti v tovrstni organizaciji natančno določene.
Organizacija na prvi stopnji internacionalnega razvoja je domače naravnana. Z namenom, da
bi bila realizirana ekonomija obsega, se prične organizacija ozirati v mednarodno okolje.
Funkcijska organizacijska struktura je najprimernejša struktura za organizacije, ki se
nahajajo na prvi stopnji internacionalnega razvoja. Za drugo stopnjo internacionalnega
razvoja je najprimernejša internacionalna divizijska organizacijska struktura. Organizacija
na tretji stopnji internacionalnega razvoja ima ekstenzivne izkušnje na številnih tujih trgih.
Za tretjo stopnjo internacionalnega razvoja je najprimernejša globalna področna struktura ali
globalne produktno divizijske strukture. Organizacije na četrti stopnji internacionalnega
razvoja globalno delujejo. Za četrto stopnjo internacionalnega razvoja je najprimernejša
globalna matrična organizacijska struktura.
V spodnji tabeli prikazujemo stopnje internacionalnega razvoja ter najprimernejšo
organizacijsko strukturo za vsako izmed faz internacionalnega razvoja organizacije.
Tabela 2: Stopnja internacionalnega razvoja ter organizacijska struktura

Stopnja internacionalnega razvoja
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja

4. stopnja

Organizacijska struktura
Funkcijska organizacijska struktura
Internacionalna divizijska
organizacijska struktura
Globalna področna organizacijska struktura
ali
Globalno produktno divizijska
organizacijska struktura
Matrična organizacijska struktura

Vir: (lasten vir)
4.2

Opredeljevanje izbora primerne organizacijske strukture glede na izbrano
strategijo organizacije za udejstvovanje organizacije v mednarodnem poslovnem
okolju

Organizacije v njihovo globaliziranje usmerjajo številni dejavniki iz poslovnega okolja
organizacije, kot so to zasičen domači trg, zahteva kapitalskih trgov, primerno znanje za
izvajanje poslovnih aktivnosti organizacije, ki se nahaja na potencialnih dobavnih trgih
organizacije, globaliziranje odjemalcev organizacije ter globaliziranje konkurentov
organizacije. Za današnje globalno poslovno okolje je značilno, da je brez povezovanja in
širjenja preko državnih meja vse manj mogoče dosegati poslovno učinkovitost izvajanja
poslovnih aktivnosti določene organizacije. V organizaciji pa vse navedeno zgoraj sproža
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potrebo po strategiji globalizacije njenega poslovanja.
Strateška usmeritev organizacije pomembno določa organizacijsko obliko organizacije,
hkrati pa lahko velja, da obstoječa organizacijska oblika v veliki meri opredeljuje samo
strateško usmeritev organizacije. Torej sta povezava in soodvisnost med strateško
usmeritvijo organizacije ter organizacijsko obliko organizacije močni ter obojestranski.
Za strategije mednarodne organizacije velja, da se lahko strnejo v dve ključni razsežnosti.
Prva razsežnost specifičnih strategij mednarodne organizacije je sestavljena iz konfiguracije
aktivnosti organizacije po vsem svetu oziroma lokacije obratov in enot organizacije po
svetu. Na omenjenih lokacijah in v omenjenih enotah organizacije opravljajo organizacije
vsako od svojih aktivnosti. Druga razsežnost specifičnih strategij organizacije je sestavljena
iz koordinacije izvajanih aktivnosti iz verige vrednosti mednarodne organizacije.
Organizacije se srečujejo z množico opcij glede konfiguracije ter koordinacije. Pri izbiri
strategije mednarodne organizacije je ključno vprašanje, s kakšno konfiguracijo in
koordinacijo aktivnosti dosegati konkurenčno prednost. Odnos konfiguracije ter
koordinacije aktivnosti organizacije določa konkurenčno prednost strategij mednarodnih
organizacij. Odnos konfiguracije ter koordinacije aktivnosti se veže na dejavnike, ki
odločajo o izbiri med večjo koncentracijo ali razpršenostjo aktivnosti, hkrati pa odločajo o
izbiri med večjo in manjšo stopnjo koordinacije aktivnosti.
Glede na tipe strategij, ki se jih mednarodne organizacije poslužujejo pri udejstvovanju
tovrstnih organizacij v mednarodnem poslovnem okolju, obstajajo štirje osnovni tipi
strategij. To so lokalizacijska strategija, internacionalna, globalno standarizirana ter
transnacionalna.
Lokalizacijska strategija za udejstvovanje mednarodne organizacije v mednarodnem
poslovnem okolju se osredotoča na prilagajanje izdelkov in storitev določene organizacije
potrebam različnih nacionalnih trgov. Lokalizacijska strategija je najbolj primerna v
razmerah, ko se pojavijo različne potrebe na različnih trgih organizacije in ko stroškovni
pritisk na organizacijo ni tako intenziven. Z lokalno odzivnostjo, ki izvira iz lokalizacijske
strategije organizacije, organizacija povečuje vrednost svojih izdelkov in storitev na lokalnih
trgih. V tovrstnih organizacijah se pojavi manjši produkcijski pogon, hkrati pa se lahko
pojavi podvajanje funkcij, ki pa vodi v večanje stroškov organizacije. Omenjen tip strategije
je smislu v primeru, ko ciljni prodajni trgi mednarodne organizacije podpirajo višje cene
izdelkov in storitev organizacije. Tovrstni tip strategije je tudi smislu v primeru, ko
ravnanje, ki izvira iz lokacijske strategije, sproža višje lokalno povpraševanje po izdelkih in
storitvah organizacije; to pa organizaciji omogoča, da zmanjšuje stroške preko ekonomije
obsega na lokalnem trgu organizacije.
Za organizacije, ki se poslužujejo lokalizacijske strategije, torej velja, da se osredotočajo na
lokalno odzivnost, hkrati pa velja, da se tovrstne organizacije poslužujejo globalne področno
divizijske strukture, v kateri je vsaka operativna odločitev decentralizirana na državni ali
regijski podenoti organizacije. Za potrebo po koordinaciji je značilno, da je nizka. Prav tako
tovrstne organizacije nimajo visoke potrebe po integracijskih mehanizmih z namenom, da bi
omenjeni integracijski mehanizmi držali skupaj različne nacionalne operacije. Iz dejstva, da
je potreba po integraciji in koordinaciji nizka, izhaja, da je prav tako nizka potreba po
skupnih procesih v organizaciji, hkrati pa je nizka potreba po močni organizacijski kulturi.
Za globalno področno strukturo je značilno, da je svet deljen v geografska področja. Za
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področje na tem mestu velja, da je lahko v njem država, če je njen trg dovolj velik, ali
skupina držav; hkrati pa velja, da je področje v geografski področni strukturi samo
obvladana, velika entiteta. Za vsako entiteto pa velja, da vsebuje lastne aktivnosti v povezavi
s kreiranjem vrednosti. Lokalna odzivnost je pospešena s strani globalne področne strukture,
kar izhaja iz odgovornosti odločanja, ki je v omenjeni strukturi decentralizirani. Torej lahko
vsako področje prilagaja produkte, marketinške strategije ter poslovne strategije lokalnemu
področju. Za globalno področno strukturo pa tudi velja, da otežuje prenos kompetenc ter
spretnosti med področji znotraj organizacije. V eno smer je globalna področna struktura
konsistentna z lokalizacijsko strategijo organizacije, v drugo smer pa omenjena
organizacijska struktura otežuje realizacijo prednosti globalne standarizacije.
V razmerah, kjer je pritisk na stroške organizacije nizek, hkrati pa je nizek tudi pritisk po
lokalni odzivnosti, je primerna strategija za udejstvovanje organizacije v mednarodnem
poslovnem okolju internacionalna strategija. Tovrstne organizacije v veliko primerih
proizvajajo ter prodajajo izdelke, ki zadovoljujejo univerzalno potrebo, hkrati pa je
značilnost tovrstnih organizacij, da se ne soočajo z močno konkurenco na svojem področju
delovanja. Razvojne funkcije so v tovrstnih organizacijah centralizirane ter nameščene v
matični državi, hkrati pa vzpostavljajo svoje proizvodne funkcije ter funkcije marketinga v
pomembnejših državah ali geografskih regijah. Najvišje vodstvo je v tovrstnih organizacijah
odgovorno za kontrolo nad izvajanjem marketinške ter produktne strategije organizacije.
Internacionalne strategije se organizacije poslužujejo z namenom, da bi kreirale vrednost iz
naslova prenosa glavnih kompetenc iz domačega okolja organizacije v podenote
organizacije, ki so nameščene v mednarodnem okolju.
Za tovrstne organizacije je značilno, da se poslužujejo globalne produktno divizijske
strukture. Strateški štab v tovrstnih organizacijah tipično centralizira kontrolo nad viri
glavnih kompetenc organizacije, ki se pa v večini primerov nahajajo v funkciji raziskav in
razvoja ter marketinški funkciji organizacije. Ostale operativne odločitve so v organizaciji
decentralizirane znotraj operativnih podenot organizacije v posamezni državi.
V tovrstnih organizacijah je potreba po koordinacij zmerna, se pa odraža v potrebi po
prenosu glavnih kompetenc organizacije. Za potrebi po skupnih procesih ter po skupni
organizacijski kulturi velja, da nista na najvišji možni stopnji. Torej se internacionalna
strategija ujema s produktno divizijsko strukturo. Za organiziranje funkcij v produktni
divizijski strukturi je osnova program proizvodnje. Odločanje je v produktno divizijski
strukturi decentralizirano, ker se na ravni programa sprejemajo vse pomembnejše odločitve.
Za divizijsko strukturo velja, da je veliko bolj prilagodljiva in fleksibilna od funkcijske
organizacijske strukture. Dosega večje fleksibilnosti pa je temeljni cilj sodobne
organizacijske zgradbe, ki se odraža v težnji organizacije po obvladovanju konkurence z
inovacijami ter v težnji organizacije po zniževanju stroškov.
Za organizacije, ki imajo vpeljano produktno divizijsko strukturo velja, da imajo možnost
hitrejšega odzivanja na spreminjajoče se globalno okolje. V omenjeni strukturi je
management v enoti organizacije odgovoren za planiranje, organiziranje in kontrolo vseh
funkcij za proizvodnjo in distribucijo izdelkov enote organizacije na prodajne trge
organizacije. Produktno divizijska struktura je zasnovana na osnovi produkta. Omenjena
struktura pa deluje optimalno, kadar so produkti določene divizije znotraj organizacije
tehnološko podobni.
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Za produktno divizijsko strukturo je značilno, da so divizije znotraj produktno divizijske
strukture neodvisne druga od druge. Pri tem pa je vsaka divizija polno odgovorna za
aktivnosti divizije v povezavi s kreiranjem vrednosti. Odgovornost najvišjega vodstva
znotraj globalno produktne divizijske strukture pa se nanaša na celotni strateški razvoj ter
finančno kontrolo celotne organizacije. Torej produktno divizijska struktura ne vsebuje
polne decentralizacije organiziranja funkcij. Nekatere funkcije znotraj tovrstne organizacije
so organizirane na skupni ravni. Omenjeno velja za skupno funkcijo razvoja, financ, a
nekateri viri navajajo, da imajo tovrstne organizacije skupni tudi funkcijo nabav surovin ter
funkcijo trženja.
Decentralizacija v tovrstnih organizacijah pa je odvisno od same organizacije, ki ima
vpeljano produktno divizijsko strukturo, ter od okolja organizacije. Vodstvo profitnega
centra torej glede na zahteve notranjega in zunanjega okolja organizacije prilagaja svojo
organiziranost znotraj globalne produktno divizijske strukture na način, da se ukrepanje
vodstva nanaša na iskanje bolj učinkovite poti za dosego profita organizacije. Pri tem pa
velja, da so aktivnosti v povezavi s kreiranjem vrednosti produktne divizije v večini
primerov koordinirane s strani divizij. Namen globalne produktne divizijske strukture je, da
se presežejo problemi v povezavi s koordinacijo.
Problemi s koordinacijo pa naraščajo vzporedno s stopnjami internacionalnega razvoja
organizacije. Višjo stopnjo internacionalnega razvoja torej dosega organizacija, večje
probleme s koordinacijo aktivnosti v povezavi s kreiranjem vrednosti ima organizacija.
Hkrati pa omenjena organizacijska struktura omogoča stopnjevanje usklajevanja aktivnosti v
povezavi s kreiranjem vrednosti na ključnih lokacijah, kar imenujemo z drugo besedo
konfiguracija aktivnosti organizacije. Omenjeno pa organizaciji omogoča dosego lokacijske
ekonomije ter ekonomije izkušenj. Prenos temeljnih kompetenc je v tovrstni organizaciji
stimuliran s strani globalne produktno divizijske strukture, a hkrati omenjena organizacijska
struktura stimulira predstavitev novih izdelkov, ki jih organizacija lansira na svoje prodajne
trge.
Organizacija, ki ima vpeljano globalno standardizirano strategijo, zasleduje strateške cilje, ki
so naravnani na nizko stroškovno poslovanje v globalnem obsegu. Na nekaj izbranih
lokacijah so koncentrirane proizvodne aktivnosti, marketinške aktivnosti ter aktivnosti v
povezavi z raziskavami in razvojem organizacije, ki zasleduje omenjeno strategijo. Tovrstne
organizacije ne prilagajajo ponudbe izdelkov ter marketinške strategije lokalnim pogojem.
Produkti organizacij, ki zasledujejo globalno standarizirano strategijo so globalno
standardizirani. To pa tovrstni organizaciji omogoča, da dosega maksimalne koristi iz
naslova ekonomije obsega ter učinka učenja. Cene izdelkov organizacij so v tem primeru
agresivno naravnane. Tovrstne organizacije torej s svojimi konkurenti na področju
tekmujejo, kdo bo sposoben, da bo svoje izdelke na prodajnem trgu ponudil z nižjo ceno.
Globalna standarizirana strategija je torej najprimernejša v situaciji, ko je pritisk po
zniževanju na organizacijo močen, minimalna pa je potreba po lokalni odzivnosti.
Značilnost tovrstnih organizacij pa je tudi, da njihovi produkti zadovoljujejo univerzalno
potrebo. Organizacije, ki zasledujejo globalno standarizirano strategijo, so bolj
decentralizirane od organizacij, ki zasledujejo internacionalno strategijo ter lokalizacijsko.
Potreba po integraciji glede aktivnosti kreiranja vrednosti je v tovrstnih organizacijah na
visoki stopnji. Prav tako je v tovrstnih organizacijah močno izražena potreba po gradnji
močne organizacijske kulture, ki pa kot svoj rezultat pospešuje koordinacijo in sodelovanje
v organizaciji. Organizacije, ki zasledujejo globalno standardizirano strategijo, so v
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povprečju bolj kompleksne kot organizacije, ki zasledujejo internacionalno ali lokalizacijsko
strategijo. Na realizacijo lokacijske ekonomije ter ekonomije izkušenj se osredotočajo
organizacije, ki imajo vpeljano globalno standarizirano strategijo, hkrati pa se tovrstne
organizacije poslužujejo globalne produktno divizijske strukture.
Organizacije uporabljajo lokalizacijsko strategijo v situaciji, ko je pritisk na stroške
organizacije nizek, pritisk po lokalni odzivnosti pa visok. Organizacije uporabljajo globalno
standarizirano strategijo v situaciji, ko je pritisk po lokalni odzivnosti nizek, pritisk na
stroške pa je intenziven. Transnacionalno strategijo pa uporabljajo organizacije, ki so
deležne močnega pritiska iz obeh strani. Torej močnega pritiska strani stroškov organizacije
ter s strani lokalne odzivnosti.
Management organizacije, ki je deležna pritiska iz obeh strani, pa se sooča z balansiranjem
tekmovanja znotraj organizacije ter balansiranjem nekonsistentnosti v organizaciji, ki izhaja
iz pritiska na stroške organizacije ter s pritiska iz strani lokalne odzivnosti. Glavne
kompetence in veščine tovrstnih organizacij niso ustvarjene le v domači državi, ampak zanje
velja, da glavne kompetence ter veščine ustvarjajo v katerikoli globalni operaciji
organizacije.
Transnacionalne organizacije se morajo torej tudi osredotočiti na vpliv tujih podenot, ki so
nameščene v različnih tujih državah na celotno organizacijo. Nizki stroški so v tovrstnih
organizacijah doseženi preko ekonomije obsega, lokacijske ekonomije ter učinka učenja. Na
lokalne razlike pa se tovrstne organizacije prilagajajo preko razlikovanja svoje ponudbe na
različnih geografskih trgih organizacije, hkrati pa se poslužujejo multidirekcijskega toka
veščin med različnimi podenotami organizacije v svoji globalni mreži operacij. Za
transnacionalno strategijo v praksi velja, da sproža konflikte v organizaciji, ki ima tovrstno
strategijo implementirano; hkrati pa velja, da je uvedba transnacionalne strategije v
organizacijo kompleksna ter izzivov polna naloga. To pa se nanaša na ustvarjanje primerne
organizacijske strukture ter kontrolnih sistemov, ki bi implementirano strategijo v tovrstnih
organizacijah podprli.
Za organizacijo, ki ima vpeljano transnacionalno strategijo, je značilno, da se osredotoča na
stimuliranje lokalne odzivnosti ter globalnega učenja; hkrati pa se osredotoča na stimuliranje
lokacijske ekonomije ter ekonomije izkušenj. Za tovrstne organizacije je značilno, da v
večino primerih operirajo z matričnimi strukturami, v katerih imata pomemben vpliv tako
produktno divizijska kot tudi globalna področna struktura. Za nekatere operativne odločitve,
ki se v večini primerov nanašajo na marketinška vprašanja, je v tovrstnih organizacijah
zaslediti relativno visoko stopnjo centralizacije. Potreba po koordinaciji je v tovrstnih
organizacijah na visoki stopnji; to pa se odraža v uporabi formalnih in neformalnih
integracijskih mehanizmov, ki pa hkrati tudi vključujejo formalno matrično strukturo ter
neformalne managerske mreže.
Matrična organizacijska struktura se torej prilega transnacionalni strategiji. Za globalno
matrično strukturo je značilno, da dosega horizontalno ter vertikalno koordinacijo. Precejšni
razkorak velja med teorijo ter prasko matrične strukture organiziranosti. Na večjo
fleksibilnost se sklicujejo teoretiki matrične strukture organiziranosti pri naštevanju
prednosti le-te. Ob tem pa številni organizacijski praktiki opozarjajo na slabosti matrične
organiziranosti, ki se vežejo na ne dovolj opredeljene pristojnosti ter na skupno odločanje.
Velja torej, da je matrična struktura v praksi pogosto okorna in birokratska. Slednje pa se
odraža na številnih sestankih znotraj organizacije. V tovrstnih organizacijah je odločanje
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počasno; to pa se odraža v nefleksibilnosti organizacije. Posledično se organizacija ni
sposobna prilagoditi na potrebe trga, hkrati pa se sposobnost inoviranja v tovrstni
organizaciji zniža. Strateški štab pa ob tem lahko izgubi kontrolo nad organizacijo. S tem
namenom organizacije, ki vpeljejo transnacionalno strategijo, poskušajo zgraditi fleksibilno
matrično organiziranost, katere osnova so managerska mreža znanja, organizacijska kultura
ter vizija organizacije, ki je v skupni rabi za celotno organizacijo. Za organizacijo, ki ima
vpeljano matrično strukturo organiziranosti, je neformalna organizacijska struktura
pomembnejša od formalne organizacijske strukture.
V primeru, ko je pritisk po globalni integraciji poslovnih rešitev mednarodne organizacije
zelo majhen, pritisk po lokalni odzivnosti pa zelo velik, se bo mednarodna organizacija
odločila za lokalizacijsko strategijo. Za mednarodne organizacije, ki se poslužujejo
lokalizacijske strategije je značilno, da se osredotočajo na lokalno odzivnost. Najprimernejša
organizacijska struktura za organizacije, ki se poslužujejo lokalizacijske strategije, je
globalna področna struktura. Organizacije se poslužujejo internacionalne strategije z
namenom, da bi kreirale vrednost iz naslova prenosa glavnih kompetenc iz domačega okolja
v podenote organizacije, ki so nameščene v mednarodnem okolju. Za organizacijo, ki ima
vpeljano internacionalno strategijo, je najprimernejša organizacijska struktura globalna
produktno divizijska struktura. Organizacije, ki imajo vpeljano globalno standarizirano
strategijo, se osredotočajo na realizacijo lokacijske ekonomije ter ekonomije izkušenj. Za
mednarodno organizacijo, ki se poslužuje globalne standarizirane strategije, je
najprimernejša organizacijska struktura globalna produktno divizijska struktura.
Mednarodna organizacija, ki se poslužuje transnacionalne strategije, se osredotoča na
stimuliranje lokacijske ekonomije in ekonomije izkušenj, lokalne odzivnosti ter globalnega
učenja. Za organizacijo, ki ima vpeljano transnacionalno strategijo, je najprimernejša
organizacijska struktura matrična struktura.
V spodnji tabeli prikazujemo štiri osnovne tipe strategij za udejstvovanje organizacije v
mednarodnem okolju ter najprimernejšo organizacijsko strukturo za vsako strategijo.
Tabela 3: Strategija ter organizacijska struktura

Strategija
Lokalizacijska strategija
Internacionalna strategija
Globalna standarizirana strategija
Transnacionalna strategija
Vir: (lasten vir)

Organizacijska struktura
Globalna področna
organizacijska struktura
Globalna produktno divizijska
organizacijska struktura
Globalna produktno divizijska
organizacijska struktura
Matrična organizacijska struktura
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5

Sklep

Za mednarodno organizacijo in njen management je naloga poslovati mednarodno postala
izjemno kompleksna. Kompleksnost pa na tem mestu izhaja iz okolja organizacije. Države
se medsebojno razlikujejo v mnogih segmentih. Iz omenjenega pa izhaja, da je poslovanje v
mednarodnem poslovnem okolju veliko kompleksnejše, kot poslovanje v domačem
poslovnem okolju. Torej kompleksnost mednarodnega okolja izhaja iz razlik med državami.
Omenjene razlike pa se nanašajo na različne politične, ekonomske ter pravne sisteme med
državami; hkrati pa se države medsebojno razlikujejo tudi v stopnji ekonomskega razvoja ter
v potencialu, ki ga ima določena država za ekonomsko rast. Organizacija se ob interakciji s
okoljem srečuje z negotovostjo. Negotovost in »turbolentnost« na organizacijo v
mednarodnem poslovnem okolju pa povzročajo številni faktorji, ki delujejo iz
mednarodnega poslovnega okolja na mednarodno organizacijo. Znano je, da iz okolja na
organizacijo delujeta dve glavni sili, ki pa sta potrebi po informacijah ter po virih.
Organizacija pa se ob tem na ti dve glavni sili iz okolja odziva preko strukturnega dizajna ter
sistema planiranja. Organizacija torej ima mnogo vezi s svojim okoljem. Kot kanale
medsebojnega vplivanja je možno razumeti omenjene vezi med organizacijo ter njenim
okoljem. Za omenjene vezi pa je značilno, da okolje po omenjenih vezeh vpliva na
organizacijo, ob tem pa okolje organizaciji postavlja vedenjske okvirje. Hkrati pa želi
organizacija preko omenjenih vezi vplivati na svoje okolje, ga spreminjati in sooblikovati.
Množica medsebojnih povezav, vezi ali kanalov med organizacijo in njenim okoljem tvori
kompleksen sistem. V tem kompleksnem sistemu pa mora organizacija delovati, dosegati
zastavljene cilje ter si zagotavljati svoj obstoj.
Organizacijo v njeno globaliziranje usmerjajo številni dejavniki. Brez poslovnega širjenja in
povezovanja preko državnih meja ni več mogoče dosegati poslovne učinkovitosti izvajanja
poslovnih aktivnosti. Omenjeno pa v organizaciji sproža potrebo po strategiji globalizacije
njenega poslovanja. Strateška usmeritev določene organizacije pa močno določa njeno
organizacijsko obliko. Pri tem pa lahko specifične strategije mednarodne organizacije
strnemo v dve ključni razsežnosti. Prva razsežnost se imenuje konfiguracija aktivnosti
organizacije, druga pa koordinacija izvajanih aktivnosti organizacije. Organizacija se srečuje
z množico opcij tako glede konfiguracije kot tudi glede koordinacije. Ob poznavanju
dejavnikov je potrebno izbrati med večjo in manjšo stopnjo koordinacije aktivnosti, hkrati
pa je potrebno izbrati med večjo koncentracijo ali razpršenostjo aktivnosti organizacije.
Odnos konfiguracije in koordinacije aktivnosti določa konkurenčno prednost strategije
tovrstne organizacije. Na uspešno izbiro in rabo organizacijske strukture v določeni
organizaciji tudi vpliva vrste dejavnikov. Dejavniki, ki vplivajo na izbiro in uspešno rabo
določene organizacijske strukture v določeni organizacije, pa imajo lahko svoj izvor v sami
organizaciji ali v njenem okolju.
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5.1

Temeljne ugotovitve
1. Dejavniki iz mednarodnega poslovnega okolja organizacije pomembno
vplivajo na oblikovanje organizacije za mednarodno okolje.

Dejavnike iz mednarodnega poslovnega okolja lahko uvrstimo v skupino zunanjih vplivnih
dejavnikov za strukturiranje organiziranosti organizacije. Pri oblikovanju strukture
organiziranosti mora vsaka organizacija preučiti zunanje vplivne dejavnike, za katere je
značilno, da v nadaljevanju pomembno vplivajo na izbiro in učinkovito rabo njene strukture
organiziranosti. Organizacija in njeno okolje sta v stalni interakciji. Med organizacijo in
njenim okoljem povzroča omenjena interakcija določena neravnotežja. S prilagajanjem
strukture organiziranosti organizacije želimo doseči čim večje ravnotežje med organizacijo
in njenim okoljem.
Zunanji vplivni dejavniki torej pomembno vplivajo na oblikovanje organizacije za
mednarodno okolje. Hipotezo H1 potrjujemo.
2. Strategije organizacije odločilno vplivajo na izbor primerne organizacijske
strukture organizacije za udejstvovanje organizacije v mednarodnem
poslovnem okolju.
Strateška usmeritev organizacije pomembno določa organizacijsko obliko organizacije,
hkrati pa moramo strategijo obravnavati v povezavi s filozofijo organizacije, njeno politiko
ter njeno strukturo organiziranosti. Usmerjanje k ciljem v organizaciji dosegamo s strategijo,
strukturo ter s pravili ciljnega obnašanja. Na organizacijo delujejo številni vplivi iz okolja,
hkrati pa želi organizacija vplivati na svoje okolje. Najvažnejši vplivi iz okolja so zlasti
institucionalna razmerja, tržišče, razvoj znanosti in tehnike, globalne družbene vrednote. Če
organizacija želi izkoriščati omenjene vplive iz okolja, mora oblikovati cilje ter strategije za
dosego teh ciljev. Na podlagi oblikovanih strategij organizacije pa se nadalje oblikuje
organizacijska struktura organizacije.
Hipotezo H2 potrjujemo.
3. Stopnja internacionalnega razvoja je dejavnik, ki vpliva na izbor primerne
strukture organizacije.
Management organizacije mora v organizacijo vpeljati strategijo globalnega razvoja in rasti.
Po nekaj različnih načinih organizacije vstopajo na tuji trg, hkrati pa zasledujejo različne
poti. Preko več stopenj internacionalnega razvoja se organizacija razvije iz domače
naravnane v mednarodno naravnano. Na vsaki stopnji internacionalnega razvoja
organizacije so drugačne zahteve do managementa organizacije, seveda pa to velja tudi za
samo organizacijo s strani njenega okolja; to pa vpliva na izbor primerne strukture
organizacije.
Hipotezo H3 potrjujemo.
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5.2

Odprti problemi

Številni dejavniki, ki imajo svoj izvor znotraj organizacije ali v njenem okolju, vplivajo na
izbiro in uspešno rabo organizacijske strukture v organizaciji. Med zunanje vplivne
dejavnike, ki vplivajo na izbor in uspešno rabo organizacijske strukture v organizaciji,
prištevamo vpliv tržišča na organizacijo, vpliv globalnih družbenih vrednot nanjo, vpliv
razvoja znanosti in tehnike ter vpliv institucionalnih razmerij. Med notranje vplivne
dejavnike, ki vplivajo na izbor in uporabo določene organizacijske strukture v določeni
organizaciji, pa prištevamo vrsto uporabne tehnologije, vrsto izdelka, strategijo poslovanja,
kadrovsko strukturo, velikost, stopnjo diverzifikacije, tradicijo in lokacijo. Med vsemi
vplivnimi dejavniki, ki zajemamo tako notranje, kot tudi zunanje vplivne dejavnike, smo se
v nalogi osredotočili na strategije za udejstvovanje organizacije v mednarodnem okolju. V
sklopu strategij pa smo zajeli še nekatere druge vplivne dejavnike za izbor in uspešno rabo
organizacijske strukture v določeni organizaciji. Osredotočenje na strategije za
udejstvovanje organizacije v mednarodnem poslovnem okolju pa je bila zavestna odločitev.
Izbrali smo tako pot, da izbor in uporabo organizacijske strukture organizacije preko
strategij za udejstvovanje organizacije v mednarodnem poslovnem okolju povežemo z
njenim okoljem.

87

6

Povzetek

Naloga poslovati mednarodno je za mednarodno organizacijo in njen management postala
izjemno kompleksna. Iz mednarodnega okolja izhaja omenjena kompleksnost.
Kompleksnost mednarodnega okolja v magistrski nalogi obravnavamo preko razlik med
državami. Razlike med državami pa izhajajo iz različnih političnih sistemov, ekonomskih in
pravnih. Mednarodna organizacija se na mednarodno poslovno okolje ter na razlike, ki
izhajajo iz mednarodnega poslovnega okolja, odziva preko strategij za udejstvovanje
organizacije v mednarodnem poslovnem okolju ter preko strukturnega dizajna. Strategije za
udejstvovanje organizacije v mednarodnem poslovnem okolju ter strukturni dizajn pa sta v
organizaciji tesno povezana z namenom uspešnega ter učinkovitega delovanja organizacije v
mednarodnem poslovnem okolju.
Poslovno širjenje ter povezovanje mednarodne organizacije v mednarodno poslovno okolje
se odraža v strategiji globalizacije njenega poslovanja. Za organizacijo v današnjem
poslovnem okolju pa je značilno, da brez omenjenega v večini primerov ne more dosegati
poslovne učinkovitosti izvajanja poslovnih aktivnosti, ker je današnja globalna ekonomija
preveč prepletena. Dogodek v neki državi vpliva na dogajanje v ostalih državah. Specifične
strategije mednarodne organizacije pa pri tem lahko strnemo v dve ključni razsežnosti. Prva
razsežnost specifičnih strategij mednarodne organizacije se nanaša na konfiguracijo
aktivnosti organizacije, druga pa se nanaša na koordinacijo izvajanja aktivnosti. Tako glede
koordinacije kot tudi glede konfiguracije se dana organizacija srečuje z množico opcij, ki pa
se nanašajo na izbiro med manjšo in večjo stopnjo koordinacije ter na izbiro med večjo
razpršenostjo in koncentracijo aktivnosti organizacije. Konkurenčno prednost strategije
tovrstne organizacije pa ravno določa omenjeni odnos koordinacije in konfiguracije
aktivnosti.
Zunanji in notranji vplivni dejavniki vplivajo na uspešno izbiro in rabo organizacijske
strukture v mednarodni organizaciji. Zunanji vplivni dejavniki imajo svoj izvor v
mednarodnem okolju organizacije, notranji vplivni dejavniki pa imajo svoj izvor v sami
mednarodni organizaciji. Hkrati pa je za organizacijo značilno, da ne more postati
mednarodno naravnana v trenutku. Preko več stopenj internacionalnega razvoja organizacije
se določena organizacija razvije iz domače naravnane v mednarodno naravnano. Pri
omenjenem procesu pa ima organizacija na voljo nekaj različnih načinov ter zasleduje
različne poti. Na podlagi naštetega organizacije zasledujejo različne strategije za
udejstvovanje organizacije v mednarodnem poslovnem okolju, na izbor in vpeljavo
določenega tipa strategije pa v osnovi vplivata pritisk na stroške organizacije ter pritisk po
lokalni odzivnosti organizacije. Strategije za udejstvovanje organizacije v mednarodnem
okolju pa precej določajo organizacijsko obliko mednarodne organizacije.
Glede na stopnjo internacionalnega razvoja organizacije in glede na izbrano strategijo za
udejstvovanje organizacije v mednarodnem okolju, smo izbrali primerno organizacijsko
strukturo za nastop organizacije v mednarodnem okolju.
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Abstract
The task of doing business internationally has become extremely complex for the
international organization and its management. The complexity arises from the international
environment. In the master thesis the complexity of the international environment is
discussed through differences between countries. The differences between countries result
from different political, economic and legal systems. The international organization
responds to the international business environment and to the differences, arising from the
international business environment, with strategies to engage the organization in the
international business environment as well as through structural design. Strategies to engage
the organization in the international business environment and the structural design are
closely linked in the organization, with the intention of successful and efficient functioning
of the organization in the international business environment.
Business expansion and integration of the international organization in the international
business environment is reflected in the strategy of globalizing its operations. Since today’s
global economy is too intertwined, it is typical for the organization in today’s business
environment, that, in most cases, without the previously mentioned, it is not able to achieve
business efficiency in executing business activities. An event in one country affects the
events in other countries. The specific strategies of the international organization can be
summed up in two key dimensions. The first dimension of the specific strategies of the
international organization relates to the configuration of the organization's activities, the
second dimension of the specific strategies of the international organization relates to the
coordination of the activities. Both in terms of coordination, as well as the configuration, the
given organization is faced with a number of options that relate to the choice between the
smaller and the bigger degree of coordination and the choice between greater diversification
and concentration of the organization's activities. Strategies competitive advantage of such
organization is determined by the relationship of coordination and activity configuration.
External and internal influencing factors affect the successful selection and use of the
organizational structure in the international organization. External influencing factors have
their origin in the international environment of the organization, internal influencing factors
have their origin in the international organization itself. At the same time it is typical for the
organization that it cannot become internationally oriented instantly. Through several steps
of international organization’s development a specific organization develops from a
domestic-oriented to internationally oriented. In the above mentioned process the
organization has a few different ways available and pursues different paths. On this basis the
organizations pursue different strategies to engage the organization in the international
business environment. The pressure on the organization costs and the pressure on the
organization’s local response have a basic impact on the selection and introduction of a
certain type of strategy. Strategies to engage the organization in the international
environment considerably determine the shape of international organization.
Depending on the degree of international organization’s development and according to the
chosen strategy to engage the organization in the international environment, we have chosen
the appropriate organizational structure for the performance of organizations in international
environments.
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