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1 UVOD 
Marsikatero podjetje se je po razpadu nekdanje Jugoslavije znašlo v težki finančni 
situaciji in je zapadlo v krizo. Banič (1998, str. 5) kot vzroke za nastanek krize navaja: 

• nastale spremembe v okolju, ki jim podjetje ne sledi (ker jih ni zaznalo, jim ne želi 
slediti ali pa jim ne more slediti) ali 

• nastale spremembe v podjetju, v okolju pa ne. 
Sredi 90-ih let je v krizo zašlo takratno podjetje IMP Črpalke d.d., ki se ni odzvalo na 
spremembe v okolju. To je povzročilo izgubo trga in padec letne realizacije. Leta 2000 je 
podjetje po notranjem odkupu in preoblikovanju v IMP PUMPS d.o.o. pričelo z drugo 
fazo preobrata. Slatter (1984, str. 122) 2. fazo preobrata vidi v uresničevanju sprememb 
na področju matrike proizvodov – trgov. Podjetje se mora osredotočiti na tiste proizvode 
in segmente trga, kjer ima konkurenčne prednosti. V tej fazi ni več pomemben le 
pozitivni denarni tok, temveč postaneta merili uspešnosti dobiček in donosnost kapitala 
(ROE) oz. donosnost sredstev (ROA). To je faza oblikovanja nove organizacije in 
povečevanja učinkovitosti delovanja, ki zahteva precej finančnih sredstev, saj so za 
njeno uspešnost običajno potrebne večje investicije. 
V podjetju IMP PUMPS d.o.o. so opustili nedonosne programe, zmanjšali število 
zaposlenih in uvedli kontroling. Od leta 2000 do leta 2003 je podjetje dosegalo 
povprečno 36% letno rast, zaradi česar se podjetje srečuje s številnimi pastmi. 
3. faza predstavlja notranjo rast zaradi sprememb na področju matrike proizvodov - 
trgov in (ali) zunanjo rast zaradi nakupov podjetij. Pogoj je finančna ozdravitev podjetja 
zaradi česar mora podjetje izboljšati razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom v 
korist slednjega. Poleg tega mora prestrukturirati dolžniški kapital, tako da bo ta 
vseboval več dolgoročnih in manj kratkoročnih virov (Slatter, 1984, str.122). 
Kljub relativno uspešni rasti je podjetje v 3. fazi preobrata zastalo. Rast prodaje se iz 
leta v leto znižuje. Podjetje je ukinilo določene skupine proizvodov ter pričelo tržiti svoje 
izdelke na novih trgih, vendar kljub temu podjetju ni uspelo uresničiti vseh sprememb: 

• podjetje ima še vedno ozek prodajni program zaradi česar so neizkoriščene 
prodajne poti podjetja in otežen vstop na nova tržišča  

• zamude pri razvoju novih proizvodov so povzročile izgubo nekaterih poslovnih 
priložnosti, kot tudi odložile vračilo visokih investicij 

• podjetju ni uspelo pridobiti ustreznih strokovnih kadrov, pri čemer ga dodatno 
bremeni nepopolna vodstvena struktura, kar podjetju onemogoča dodatno rast  

• kljub rasti je organizacijska struktura ostala enaka, razen nekaterih sprememb 
znotraj oddelkov, zaradi česar postaja okorna in zastarela 

• zaradi organizacijske strukture in zastarele IT tehnologije postaja podjetje vse bolj 
nefleksibilno in nekonkurenčno 
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Zaradi naštetih razlogov podjetje še vedno posluje na meji likvidnosti. Zato poslovanje 
zahteva več strateškega planiranja ter vpeljavo strateškega upravljanja in poslovodenja 
v podjetje, če slednje želi uspešno nadaljevati 3. fazo preobrata ter tako zagotoviti 
stabilno rast in razvoj podjetja.  
Strateško upravljanje in poslovodenje, ki temelji na dinamiki okolja, išče odgovore na 
naslednja vprašanja (Pučko, 1996a, str. 106): 

• kaj je in kaj naj bo poslovno področje podjetja 
• kako se bo podjetje upiralo tistim poslovnim grožnjam, ki mu jih prinaša dinamika 

njegovega okolja 
• katera so področja rasti podjetja, ki mu jih dovoljuje dinamika njegovega okolja 
• kateri je potencialni proizvodni program, ki bo podjetju omogočal rast 

Rozman (1993, str. 55) vidi proces strateškega planiranja v določanju ciljev in strategij 
ter tudi v analizi poslovanja in analizi okolja, ki ju je potrebno narediti, preden postavimo 
cilje. 
Analiza poslovanja je proces spoznavanja konkretnega podjetja, ki služi za odločanje o 
izboljšanju ekonomske uspešnosti. To je znanstvena disciplina, ki se ukvarja z iskanjem 
odgovorov na vprašanje, kaj bi se v nekem podjetju dalo izboljšati in kako to tudi storiti. 
Njen namen je odkriti slabosti, ki bi se jih dalo odpraviti, in s tem izboljšati uspešnost 
podjetja. V fazi oblikovanja strategij je odpravljanje problemskih položajev ključnega 
pomena (Pučko, 1996a, str. 1-7). 
Pod besedo »strategija« lahko razumemo: »Vsako možno poslovno usmeritev podjetja, 
ki obeta, če bo uresničena, doseči strateške cilje.« Strategija v ožjem smislu je 
»sredstvo za doseganje cilja«, v širšem smislu (Harvardska šola) pa »opredelitev 
osnovnih dolgoročnih smotrov in ciljev podjetja ter smeri akcij kot tudi alokacije resursov, 
ki so potrebni za dosego ciljev« (Pučko, 1996a, str. 173). 
Za oblikovanje strategije podjetja je poleg poznavanja podjetja in njegovega preteklega 
poslovanja potrebno poznati tudi okolje, v katerem podjetje deluje, saj je bistveno za 
osnovanje ustrezne strategije podjetja (Pučko, 1996a, str. 174). V okviru analize ožjega 
okolja podjetja ocenimo privlačnost panoge in zberemo informacije o velikosti trga, 
potencialnih kupcih ter konkurentih na trgu ter izdelamo predvidevanje prodaje za 
plansko obdobje.  
Kot osnovno določilo za dobičkonosnost podjetja je privlačnost panoge, katere 
dobičkonosnost je odvisna od njene strukture. Po Porterju (1985, str. 4-8) privlačnost 
panoge določajo pravila konkuriranja, ki so značilna za določeno panogo. Ta so odvisna 
od petih konkurenčnih dejavnikov, ki zagotavljajo konkuriranje v panogi med podjetji: 
nevarnost vstopa, nevarnost substitucije, pogajalska moč kupcev, pogajalska moč 
dobaviteljev in rivalstvo med konkurenti.  



3 

Na osnovi spoznanj teorije rasti in razvoja podjetja igrajo pomembno vlogo v razvoju 
podjetja njegove materialne podstrukture, medtem ko se nematerialne strukture v 
glavnem morajo prilagajati spremembam materialnih podstruktur (Pučko, 1996a, str. 
116). 
V osnovi podjetje lahko raste na račun konkurence ali z diverzifikacijo. Po mnenju 
Penrosove prihajajo spodbude za rast iz dveh glavnih virov (Pučko, 1996a, str. 39): 

• zunanjih: spremembe v povpraševanju, tehnološke inovacije in spremembe v 
drugih pogojih na trgu, ki ponujajo možnost izboljšanja konkurenčnega položaja 

• notranjih: neizkoriščeni resursi, s katerimi podjetje razpolaga 
Drugi dejavniki rasti gospodarske organizacije (Pučko, 1996a, str. 40):  

• ekonomija velikega obsega 
• zagotavljanje fleksibilnosti 
• zunanja ekonomija (bližina naravnih virov, prometne povezave, tradicija, rast in 

razvoj dopolnilnih dejavnosti, razpoložljiva kvalificirana delovna sila itd) 
• ekonomije velikosti (ekonomija poslovanja in ekonomska ekspanzija) 
• odvisnost med rastmi posameznih panog 
• urbana ekonomija (dostop do raznih institucij in podporne infrastrukture) 
• lokacija podjetja (maksimizira zunanjo ekonomijo, minimizira transportne stroške 

ter je skladna z družbenimi potrebami) 
Namen tega magistrskega dela je na podlagi teoretičnega znanja, informacij, dobljenih 
iz preteklega poslovanja podjetja in informacij iz okolja podjetja (dobavitelji, konkurenca, 
kupci itd.) oblikovati takšno strategijo razvoja za podjetje IMP PUMPS d.o.o., ki bo 
podjetju v naslednjih letih zagotavljala rast okoli 30 %. 
Cilji magistrskega dela so: 

• Preučiti literaturo o strateškem upravljanju podjetij, zlasti o možnostih notranje in 
zunanje rasti. Pridobljeno znanje bo služilo kot kažipot pri nadaljnjem preučevanju 
konkretnega preobrata. 

• Preučiti trenutno poslovanje podjetja IMP PUMPS, ker bom s tem dobil 
pomembne informacije o možnostih nadaljnje rasti podjetja. 

• Narediti celovito oceno podjetja. 
• Preučiti dogajanje v panogi v Evropi in drugih ključnih trgih v zadnjih letih ter 

preučiti funkcijo povpraševanja po črpalkah. 
• Oblikovati strategijo razvoja podjetja. 

V drugem poglavju ima magistrsko delo značilnosti teoretične razprave, kjer je 
predstavljen teoretični okvir obravnavane teme. V nadaljevanju ima delo lastnosti 
empirične raziskave, ki je deskriptivne narave, le pri analizi prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti lahko govorimo o komparativni raziskavi. Večino podatkov o 
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poslovanju podjetja IMP PUMPS d.o.o. in dogajanju na trgu sem dobil z intervjuji, 
internim gradivom podjetja in izkoriščanjem sekundarnega gradiva.  
V drugem poglavju sem za predstavitev teorije uporabil domačo in tujo, predvsem 
anglosaksonsko, literaturo s področja strateškega upravljanja, ocenjevanja poslovnega 
okolja podjetja in ocenjevanja poslovanja podjetja samega, konkurenčnih dejavnikov, 
procesa oblikovanja strateških ciljev, teorije rasti podjetja ter procesov razvijanja in 
ocenjevanja strategij. V prvem in drugem podpoglavju tretjega poglavja sem na kratko 
predstavil planiranje v podjetju, ki je bistveno za uspešno poslovanje in dosego 
zastavljenih ciljev ter vpliva na nadaljnji razvoj podjetja. Ob tem sem za lažje 
predstavljanje predstavil dva preprostejša modela strateškega upravljanja in 
poslovodenja. V nadaljevanju sem v okviru planskih predpostavk predstavil teorijo in 
priporočila več avtorjev o analizah okolja in celoviti oceni poslovanja podjetja, ki jih je 
potrebno opraviti, preden oblikujemo strateške cilje. Navkljub različnim teorijam rasti 
podjetja sem iz navajanj različnih avtorjev izluščil pogostejše spodbude za rast. V 
nadaljevanju sem predstavil nekaj klasičnih in nekaj modernejših strategij, pri čemer 
sem se osredotočil na poslovne strategije in strategije poslovnih področij.  
V tretjem poglavju sem na kratko predstavil zgodovino in področje poslovanja podjetja 
IMP PUMPS, saj menim, da je kakršnakoli preteklost lahko vedno dobra osnova za 
uspešno prihodnost.  
V četrtem poglavju sem izdelal analizo ožjega in širšega okolja podjetja. V analizo 
širšega okolja podjetja so vključeni gospodarski, tehnološki, kulturni, politični in naravni 
dejavniki, ki vladajo Sloveniji in v Evropi, vključno z Skupnostjo neodvisnih držav. V 
okviru analize ožjega okolja podjetja sem opravil analizo preteklega dogajanja v panogi, 
ocenil privlačnost panoge po Porterju, prikazal informacije o velikosti trga, potencialnih 
kupcih in konkurentih na trgu ter izdelal predvidevanja prodaje za plansko obdobje.  
V petem poglavju sem izvedel na podlagi rezultatov poslovanja podjetja IMP PUMPS 
d.o.o. za leta 2000 do 2003 SWOT analizo procesov podjetja, SWOT analizo 
podstruktur podjetja in analizo poslovnega uspeha in uspešnosti poslovanja. V SWOT 
analizo procesov podjetja sem vključil proces prodaje in proces nabave. SWOT analiza 
podstruktur podjetja zajema podstrukture proizvodov, trženja, tehnologije, razvojno-
raziskovalne dejavnosti, informacijske tehnologije, človeških virov in organizacije. 
V šestem poglavju sem na osnovi zbranih podatkov o prednostih in slabostih ter 
nevarnostih in priložnostih, ki jih ponuja okolje, trg in samo podjetje izdelal poslovno 
strategijo rasti, ki tako kot vse moderne strategije temelji na treh klasičnih strategijah: 
strategiji razvoja trga, strategiji vodenja v stroškovni učinkovitosti in strategiji razvijanja 
celovite kakovosti. Iz poslovne strategije sem nato izpeljal strategije po poslovnih 
področjih, in sicer za prodajo, razvojno dejavnost, proizvodnjo in nabavo, kadrovanje ter 
finančno funkcijo. 
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2 TEORETIČNE OSNOVE 

2.1 PLANIRANJE V PODJETJU  
Pri planiranju je pomembno, da je ekonomski horizont dovolj kratek, da je planirana 
prihodnost glede na analize sedanjosti verjetna in dovolj dolga, da se naložbe podjetja 
vsaj odplačajo z odprodajo proizvodov (Pučko, 1996a, str. 110).  
Planiranje v podjetju lahko razdelimo na tri ravni (Belak, Kajzer, 1993, str.  45): 

• planiranje na ravni politike podjetja (politika podjetja opredeljuje temeljne in 
splošne dolgoročne značilnosti podjetja),  

• planiranje na strateški ravni (uresničevanje sprejete politike podjetja v smislu 
iskanja možnosti in strategij za doseganje konkurenčnih prednosti podjetja) in 

• planiranje na izvedbeni ravni (planiranje delovanja in obnašanja podjetja pri 
uresničevanju strategij). 

Rozman (1993, str. 55) pojem strateškega planiranja opredeljuje nekoliko širše, saj po 
njegovem proces strateškega planiranja poleg določanja ciljev in strategij sestavljata 
tudi analiza poslovanja in okolja, ki ju je potrebno narediti pred postavitvijo ciljev.  

2.2 MODELI IN PROCES STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA IN POSLOVODENJA 
Proces strateškega planiranja je s tržnega vidika razvoja podjetja povezan predvsem s 
planiranjem razvoja materialnih podstruktur podjetja; se pravi planiranjem novih vrst 
proizvodov, smeri raziskovalno-razvojnega dela, izločanjem proizvodov iz prodajnega in 
proizvodnega programa, ocenjevanjem možnosti za bistveno izpopolnitev tehnologije in 
njeno širitev. Slednje pa zahteva spreminjanje in prilagajanje nematerialnih podstruktur, 
zlasti finančne in kadrovske (Pučko, 1996a, str. 113). 

Slika 2.1: Model procesa strateškega upravljanja in poslovodenja 

 

Vir: T. L. Wheelen in D. J. Hunger, 1995, str. 56. 



6 

Modeli procesa strateškega upravljanja so zelo podobni in se razlikujejo v stopnji 
detajliziranja in v drugačnem načinu sistematiziranja sestavin. Pučko (1996a, str. 113) 
pa proces strateškega upravljanja in poslovodenja deli na: proces strateškega 
planiranja, proces uresničevanja in proces kontrole uresničevanja strategij. Slika 2.1 
prikazuje model procesa strateškega upravljanja in poslovodenja Wheelena in Hungerja 
(1995, str. 56), ki je sestavljen iz štirih faz: 

• procesa ocenjevanja okolja 
• procesa oblikovanja strategij 
• procesa uresničevanja strategij 
• procesa spremljanja in kontrole uresničevanja strategij 

2.3 PLANSKE PREDPOSTAVKE  

2.3.1 Analiza okolja podjetja 

2.3.1.1 Analiza širšega okolja 
Za analizo širšega okolja podjetja se uporablja PEST analiza, ki vključuje analizo 
ključnih faktorjev, ki oblikujejo spremembe v panogi. Tako Grundy (1995, str. 61) 
opredeljuje štiri ključne faktorje: politične, gospodarske, socialno-demografske in 
tehnološke.  
Pučko (1996a, str. 123) deli okolje na pet podokolij, in sicer: politično-pravno, kulturno, 
tehnološko, gospodarsko in naravno. Za vsakega od njih poskušamo na osnovi preteklih 
dogajanj oceniti ključne razvoje za naslednjih nekaj let, ki so relevantni za podjetje.  

2.3.1.2 Analiza ožjega okolja 
Poleg poznavanja podjetja in njegovega preteklega poslovanja je za oblikovanje 
strategije podjetja bistveno poznavanje okolja, v katerem podjetje deluje. V okviru 
analize ožjega okolja podjetja moramo:  

• izvesti analizo panoge  
• zbrati informacije o velikosti trga, potencialnih kupcih ter konkurentih na trgu 
• izdelati predvidevanje prodaje za plansko obdobje 

I. Analiza panoge 
Poslovne možnosti in nevarnosti podjetja so odvisne od strukture in s tem privlačnosti 
panoge (Pučko, 1996a, str. 126). Panoga ima močan vpliv pri določanju pravil 
konkuriranja in na dosegljivost strateških potencialov. Cilj konkurenčne strategije 
podjetja je izboriti tisto pozicijo v panogi, ki bo podjetju dolgoročno zagotovila ohranjanje 
konkurenčne prednosti in ohranila njegov vpliv na pomen konkurenčnih dejavnikov 
panoge. Ključ za razvoj strategije je analiza stanja panoge in analiza vsakega od petih 
dejavnikov.  
 



7 

Poznavanje virov konkurenčne prednosti in slabosti podjetja namreč določa: 
• pozicijo v panogi 
• področja, kjer strateške spremembe lahko povečajo dobiček 
• področja, kjer trendi v panogi obetajo največje priložnosti in nevarnosti 
• področja, primerna za diverzifikacijo 

A. Privlačnost panoge 
Po Porterju (1980, str. 6-31) privlačnost panoge določajo pravila konkuriranja, 
značilna za določeno panogo, ki pa so odvisna od petih skupnih določljivk, in sicer: 
• vstopanja novih konkurentov v panogo, 
• nevarnosti zamenjave produktov v panogi,  
• pogajalske moči dobaviteljev podjetjem v panogi, 
• pogajalska moč kupcev v panogi, 
• rivalstva med obstoječimi konkurenti v panogi. 
Te določljivke vplivajo na cene, stroške, višino investicij, ter s tem določajo 
ekonomsko uspešnost in potencial dobičkov v panogi. Privlačnost panoge ocenimo 
na podlagi petih konkurenčnih dejavnikov, ki določajo intenzivnost konkuriranja v 
panogi in dobičkonosnost. Najmočnejši, ki prevladuje, je bistven z vidika oblikovanja 
strategije. 

Slika 2.2: Model skupnih določljivk privlačnosti panoge  

 

Vir: Michael E. Porter, 1985, str. 6. 

Kljub raznim kratkoročnim vplivom na konkurenčnost in dobičkonosnost je bistvo 
analize panoge identificirati osnovne, prikrite in ukoreninjene značilnosti v njeni 
ekonomiji in tehnologiji, kar pogojuje izbor ustrezne strategije. Vsako podjetje ima 
svoje prednosti in slabosti v stiku s strukturo panoge, ki se s časom počasi 
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spreminja. Brez poznavanja panoge strateške analize ni moč izvesti (Porter, 1980, 
str. 6-31). 
Pet Porterjevih konkurenčnih dejavnikov, ki določajo konkurenčnost panoge:  
• nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo, 
• pogajalske moči dobaviteljev podjetjem v panogi, 
• nevarnost pojava nadomestkov produktom panoge,  
• pogajalska moč kupcev proizvodov ali storitev panoge, 
• stopnja rivalstva med konkurenti v panogi. 

B. Vzorec razmišljanja v panogi (Industry mindset) kot 6-ti konkurenčni faktor 
Bowman (1992) je nadgradil Porterjeve generične strategije z vpeljavo časovne 
dinamike. Faktor »Industry mindset«, ki vpliva na oblikovanje 5 konkurenčnih 
faktorjev in na dinamiko panoge, predstavlja zaznavanje, pričakovanja in 
predpostavke o konkurenčnem okolju, višini donosov in kritičnih faktorjev za uspeh v 
panogi (Grundy, 1995, str. 77). Pri tem je: 
• zaznavanje: način, kako panoga trenutno dojema dogodke 
• pričakovanja: širše mnenje, kako naj bi se industrija razvijala  
• predpostavke: specifično prepričanje o ključnih konkurenčnih parametrih, ki vodijo 

finančne kazalce v panogi (večinoma so nepreverjene in diskutivne predpostavke) 
C. Struktura panoge 

Dobičkonosnost panoge je odvisna od njene relativno stabilne strukture, ki se lahko z 
njenim razvojem sčasoma spremeni. To lahko pozitivno ali negativno vpliva na njeno 
dobičkonosnost. Zato so trendi panoge, ki vplivajo na njeno strukturo, 
najpomembnejši za strategijo. Pri tem podjetja z izvajanjem svojih strategij vplivajo 
na konkurenčne dejavnike, s čimer lahko spreminjajo tudi privlačnost panoge. V 
kolikor podjetja ne predvidijo posledic teh sprememb, nastalih zaradi odziva 
konkurence, lahko podjetja uničijo strukturo in dobičkonosnost panoge. Ta je 
pomembna iz dveh vidikov: 
• z vidika zadovoljevanja potreb kupcev, ki je ključni pogoj sposobnosti preživetja 

panoge in podjetij v njej, pri čemer se postavljata vprašanji: 
o ali so kupci pripravljeni plačati ceno, ki presega stroške proizvajanja, da bo 

panoga lahko dolgoročno preživela, 
o ali podjetje lahko doseže vrednost za kupca, ki je večja od konkurence. Pri tem 

struktura panoge določa kateri izmed petih dejavnikov ustvarja vrednost in 
kateri ohranja razmerje v vrednosti proizvoda namenjenega kupcu.  

• z vidika ohranjanja ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem kot funkcije 
dobičkov. Struktura panoge določa kako hitro bodo konkurenti dali novo ponudbo 
(pomembne so vstopne ovire in rivalstvo med konkurenti), ali kako hitro bodo 
konkurenti umaknili slabo ponudbo.  
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Nekatere značilnosti različnih panog (Porter, 1980, str. 197-310): 
a) Razdrobljene panoge nastanejo, kjer podjetja ne dosegajo bistvenega tržnega 

deleža in imajo zato velik vpliv na dogajanje v panogi. Značilno je pomanjkanje 
tržnega vodje, ki oblikuje dogodke v panogi, pogosta je uporaba različnih 
tehnologij, slabo pogajalsko izhodišče pri kupcih in dobaviteljih ter doseženi nizki 
dobički.  
Vzroki so v nizkih vstopnih ali visokih izstopnih ovirah, nepotrebni ekonomiji 
obsega ali krivulji izkušenj, visokih transportnih stroških, stroških skladiščenja ali 
velikem nihanju prodaje, diverzificiranih potrebah trga, preveliki moči kupcev in 
dobaviteljev, zahtevani maloštevilni administraciji za doseganja rezultata, itd. 
Podjetje je lahko uspešno, če:  
o izvede strategijo združevanja industrije; zato mora kreirati ekonomijo obsega in 

vpeljati krivuljo izkušenj, standardizirati potrebe trga, izničiti posebnosti, ki 
povzročajo razdrobljenost, in izvesti prevzeme, 

o postane eno od uspešnejših podjetij z eno od treh generičnih strategij z 
uporabo decentraliziranega vodenja, z uporabo mnogih stroškovno nizkih 
obratov, z vpeljavo nadstandardnih proizvodov s povečano dodano vrednostjo, 
s specializacijo na proizvod, proizvodni ali tržni segment itd. 

b) Zrele panoge nastanejo zaradi zaostajanja inovacij ali drugih dogodkov, ki 
podaljšujejo rast panogi. Osnovne tendence, ki kažejo na prehod v zrelo panogo: 
o Upočasnjevanje rasti, zaradi česar nastane več mednarodnega konkuriranja 

za tržni delež, ki večinoma bazira na stroških in storitvah. 
o Znižuje se marža kupcev in veča njihova moč, sami izbirajo blagovne znamke 

– vojna za prave kupce. 
o Prisotna je zahteva po izdatnem investiranju v moderno opremo in 

zmogljivosti. 
o Obstaja nevarnost prevelikih proizvodnih kapacitet, kar vodi v cenovno vojno. 
o Težje vpeljevanje novih proizvodov in aplikacij (razmerje stroški - tveganje). 
o Padec dobičkov je pogost, kar upočasnjuje rast, poudarja se tržni delež itd. 
Kot posledico prehoda v zrelo panogo in spremembe strukture panoge je 
potrebno: 
o Izbrati eno izmed generičnih strategij. 
o Povečanje discipline v organizaciji, znižanje pričakovanj v napredku in 

finančnih rezultatih, centralizacija. 
o Zahteva se povečana kontrola in pogosta natančna analiza stroškov 

(racionalizirati splet produktov, prenoviti postavljanje cen). 
o Poudarek na stroških, servisu kupca in trženju. 
o Poveča se pomen inovacij in sprememba dizajna k avtomatizirani proizvodnji. 



10 

o Pomemben je izbor pravih, dobrih kupcev in povečanim obsegom dobav. 
o Kupovanje cenenih sredstev – prevzemi slabih podjetij. 
o Iskanje nove krivulje z nižjimi stroški – vpeljava fleksibilnega maloserijskega 

proizvodnega procesa, ki poveča prednost pred maloserijsko proizvodnjo. 
c) Globalne panoge so tiste, kjer je strateška pozicija konkurentov na večjih 

geografskih in mednarodnih trgih v osnovi odvisna od njihovih globalnih pozicij. 
Zahteva se globalno preverjanje ekonomija panoge in konkurentov. Pri globalnih 
panogah so strukturni faktorji in tržne sile enake. Viri konkurenčne prednosti pri 
globalnih panogah izvirajo iz: običajnih primerljivih prednosti, ekonomije obsega, 
krivulje izkušenj, skupnega volumna potencialov posameznih trgov, prednosti iz 
diferenciacije produktov, splošnih tržnih informacij in tehnologij. 

II. Informacije o velikosti trga, potencialnih kupcih ter konkurentih na trgu  
A. Analiza prodajnega trga. Zanimajo nas informacije o velikosti trga, analizirati je 

potrebno njegovo rast in napovedati razvoj trga, opredeliti moramo tržne segmente, 
njihove velikosti in potrebe, oceniti obstoječi tržni potencial ter izdelati možne 
prodaje. 

B. Analiza potencialnih kupcev. V analizo trga vključimo naslednje informacije o kupcih 
(Pučko, 1994, str. 437, 438): 
• kdo so kupci, kako jih lahko grupiramo v segmente, 
• na katere segmente smo usmerjeni in ali bi bilo usmerjenost potrebno spremeniti, 
• katere odjemalce bi še lahko pritegnili, 
• zakaj kupci kupujejo naše proizvode ali storitve (kateri motivi so bolj pomembni), 
• kakšna so pričakovanja kupcev, 
• kakšno je zadovoljstvo kupcev, 
• kateri so problemi, ki jih imajo kupci s proizvodi, 
• katere so potrebe kupcev (ti se jih morda niti ne zavedajo). 

C. Analiza konkurentov. Za kvalitetnejšo analizo konkurentov je potrebno daljše 
spremljanje njihovih aktivnosti. Pomembno je, da analiziramo njihovo preteklost ter 
ocenimo pravilnost pridobljenih informacij. Pred pričetkom analiziranja je potrebno 
definirati, katere konkurente, tako obstoječe kot potencialne, bomo analizirali. Cilj 
jasne analiza konkurentov je razviti »Profil narave in uspeha« potencialnih strateških 
sprememb glede na posamezne konkurente. Strateška analiza konkurentov mora 
odgovoriti na vprašanja (Porter, 1980, str. 47-74): 
• Koga lahko v industriji izzovemo in kakšne bodo posledice? 
• Kaj pomeni strateški premik konkurenta in kako resno naj ga obravnavamo? 
• Katerim področjem naj se izognemo ker bo konkurent reagiral emotivno in 

obupno? 
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Porter (1990, str.49-66) pri analizi konkurentov upošteva štiri diagnostične 
komponente: 
a) prihodnji cilji konkurentov; njihovo poznavanje pomaga pri predvidevanju njihovih 

reakcij glede strateških sprememb (odvisno od stopnje ogroženosti), ter pomaga 
oceniti resnost dojemanja takšnih groženj. Pri tem poskušamo predvideti:  
o ali je/ni konkurent zadovoljen s trenutno pozicijo in finančno situacijo,  
o s kakšno lahkoto konkurent spremeni strategijo in  
o s kakšno močjo se bo odzval na zunanje dogodke ali na premike konkurentov. 

b) prevzemi konkurentov – potrebno je preučiti dve komponenti prevzemov: 
o možnost prevzema našega podjetja 
o možnost prevzemov znotraj industrije in drugih podjetij v njej 

c) trenutna strategija konkurentov 
d) sposobnosti; prednosti in slabosti konkurentov lahko dobimo z raziskavo pozicije 

konkurenta glede na 5 konkurenčnih dejavnikov. Pri tem je potrebno posebej 
pregledati njihove: 
o glavne sposobnosti vsakega funkcionalnega področja (najboljše/najslabše) 
o sposobnost nadaljnje rasti konkurenta 
o zmožnost hitrega prilagajanja; faktorji, ki vplivajo, so: nerazporejena denarna 

sredstva, povečane proizvodne kapacitete, nevpeljani razviti proizvodi 
o sposobnost se prilagajati spremembam 
o dejanska moč; ali se konkurent lahko ubraniti pritiska na prihodke in denarni 

tok  
Cilji, prevzemi in trenutna strategija konkurentov bodo vplivali na verjetnost, čas, 
naravo in intenzivnost reakcij konkurentov. Njihove prednosti in slabosti pa določajo 
sposobnost začeti strateško spremembo ali odgovoriti na strateško spremembo ter 
se ukvarjati z ustvarjenimi panožnimi in okoliškimi dogodki. Na osnovi štirih 
diagnostičnih komponent izdelamo »Profil konkurenčnosti konkurentov«, kjer je 
potrebno predvideti morebitne napadalne premike, oceniti njihove obrambne 
sposobnosti ter izbrati ustrezno bojišče, kjer je konkurent najbolj ranljiv. 
Za enostavnejšo analizo konkurentov poskušamo ugotoviti vsaj (Knez-Riedl, 1998, 
str. 107): 
• katere cilje zasledujejo, 
• katere so njihove prednosti in slabosti, 
• kako uspešno poslujejo (poslovni izid) in 
• kakšne so njihove strategije. 
Kotler (2001, str. 86) opredeljuje pri analizi konkurentov naslednja ključna vprašanja: 
• Katero od naslednjih ciljev konkurent zasleduje: dobičkonosnost, rast tržnega 

deleža ali biti tehnološki vodja? 
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• Ali se konkurent zanima bolj za ohranitev položaja ali za agresivno rast? 
• Na kakšen način želi konkurent doseči cilje: nizke cene, višja kvaliteta, boljši 

servis, nižji stroški? 
• Ali so aktivnosti konkurenta kratkoročne ali dolgoročne? 
• Ali lahko prednosti konkurenta zaobidemo? 
• Ali lahko izkoristimo slabost konkurenta v našo korist? 
• Kako se bo konkurent odzval, če dvignemo ali znižamo cene? 
• Kako se bo konkurent odzval, če povečamo proračun za trženje ali število 

prodajnega osebja? 

2.3.2 Celovita ocena poslovanja podjetja 
Proces spoznavanja konkretnega podjetja, ki služi za odločanje o izboljšanju 
ekonomske uspešnosti, imenujemo analiza poslovanja. To je znanstvena disciplina, ki 
se ukvarja z iskanjem odgovorov na vprašanje, kaj bi se v nekem podjetju dalo izboljšati, 
in tudi, kako to storiti (Pučko, 1996b, str. 1-7). 
Bistvo celovite ocene je analiza preteklih, sedanjih podatkov in informacij, ki se nanašajo 
na možno prihodnost. Ta ocena daje temelj za sam proces dolgoročnega planiranja v 
ožjem smislu besede (Pučko, 1996a, str. 133).  
Namen analize poslovanja je odkriti slabosti, ki bi se jih dalo odpraviti, in s tem izboljšati 
uspešnost podjetja ter določiti poslovne probleme konkretnega podjetja. V fazi 
oblikovanja strategij je odpravljanje problemskih položajev podjetja ključnega pomena. 
Celotna analiza poslovanja praviloma ocenjuje vsa poslovne prvine in vse poslovne 
funkcije ter poslovni uspeh in poslovno uspešnost podjetja (Pučko, 1996a, str. 129). 
Možno jo je opraviti na tri osnovne načine: 

• analiza prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in nevarnosti – SWOT 
analiza 

• Portfeljska analiza 
• analiza na osnovi verige vrednosti 

2.3.2.1 SWOT analiza   
Celovita analiza prednosti in slabosti ter možnosti in nevarnosti podjetja se začenja z 
iskanjem odgovorov na vprašanja: 
a) Kateri rezultati podjetja (stopnja rentabilnosti, stopnja ekonomičnosti, stopnja pokritja, 

stopnja rasti realizacije, tržni delež podjetja itd.) so: 
• boljši ali slabši od planiranih velikosti v preteklosti 
• boljši ali slabši od dosežkov konkurence 

b) Katere podstrukture (proizvodov, tržna, IT, logistika, tehnološko-razvojna, kadrovska, 
organizacijska, finančna) in njihove sestavine ter procesi (nabave, proizvodnje, 
prodaje) in njihove sestavine so več ali manj prispevali k poslovni uspešnosti. 



13 

SWOT analiza je sestavljena iz dveh delov: 
a) Prvi del: Analiza prednosti in slabosti 

• ocenjevanja trendov in podstruktur podjetja  
• izdelava profila prednosti in slabosti 

b) Drugi del: Izdelava ocen poslovnih možnosti in nevarnosti podjetja 
• ocenjevanja možnih poslovnih možnosti in nevarnosti podjetja z namenom: 

o ugotoviti najbolj verjetne prihodnje poslovne možnosti in nevarnosti podjetja 
o ugotoviti osnovne razvojne probleme podjetja 
o ugotoviti prve možne elemente razvojne strategije podjetja za prihodnost 

• izdelava profila poslovnih možnosti in nevarnosti podjetja. 

2.3.2.2 Portfeljska analiza   
Portfeljska analiza je osnovana za diverzificirana podjetja in kjer za podjetje velja krivulja 
izkušenj, ki se nanaša na vse stroške. Portfeljska analiza zahteva:  

• da opazujemo položaje različnih poslovnih področij znotraj dejavnosti celotne 
gospodarske organizacije 

• na tej osnovi ocenjujemo celovito izpostavljenost organizacije poslovnim 
tveganjem in ekonomski uspešnosti 

Poudarek je na oceni celovite strateške uravnoteženosti portfelja poslovnih področij 
gospodarske organizacije v smislu, kako naj alociramo resurse in od kod le-ti prihajajo.  
Portfeljska analiza ima več pomanjkljivosti, pri čemer so bistvene v tem, da je 
namenjena le za diverzificirana podjetja, da krivulja izkušenj ne obstaja vedno in da je 
težko opredeljevanje relevantnih strateških poslovnih področij SPP. 

2.3.2.3 Analiza na osnovi »verige vrednosti« 
Porter je izhajal iz teze, da je v konkurenčnem gospodarstvu konkurenčna prednost 
podjetja osrednji dejavnik uspešnega poslovanja, rasti in razvoja. Konkurenčna prednost 
izvira iz mnogih diskretnih aktivnosti, ki jih podjetje opravlja v zvezi z osnovanjem 
produkta, njegovo proizvodnjo, trženjem itd. Osnovne izvore konkurenčne prednosti pa 
Porter vidi v stroškovnih prednostih ali v boljši diferenciaciji produkta. Tako je 
konkurenčna prednost, ki jo podjetje pridobi, povezana z njegovo sposobnostjo 
ustvarjati neko posebno »vrednost« za svojega kupca, ki presega stroške ustvarjanja te 
»vrednosti«.  
Koncept ˝verige vrednosti˝ je v bistvu mikroekonomska teorija, ki gleda na podjetje kot 
zbir ločenih vendar povezanih produkcijskih funkcij, opredeljenih kot aktivnosti. Te deli 
na primarne in pomožne. Namen ˝verige vrednosti˝ je omogočiti spoznanje:  

• zakaj se stroški v njem obnašajo tako kot se, in  
• kakšni so obstoječi in potencialni izvori za diferenciacijo produktov podjetja. 
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Analiza na osnovi verige vrednosti je sestavljena iz treh delov: 
• Ocenjujemo prispevek posameznih aktivnosti »verige vrednosti« k ravni relativnih 

stroškov in k ravni diferenciacije produkta, ki ju dosegamo kot podjetje. Na tej 
osnovi izdelamo profil prednosti in slabosti. 

• Ugotavljamo možne izboljšave v »verige vrednosti« podjetja. 
• S pomočjo ocenjevanja privlačnosti panoge in verig vrednosti podjetja ter 

konkurentov ugotavljamo poslovne možnosti in nevarnosti podjetja. 
Glavne pomanjkljivosti analize na osnovi verige vrednosti so: 

• težavna razdelitev podjetja na strateške poslovne enote SPE z notranjega in 
zunanjega vidika, ki pogostokrat nista usklajena 

• nepokrivanje ključnih aktivnosti vsake SPE z organizacijo v podjetju 
• pojavlja se problem razčlenjevanja časovnih stroškov na produkte 
• ugotavljanje stroškov in koristi vsake aktivnosti v očeh odjemalca je težko 

2.4 PROCES OBLIKOVANJA STRATEŠKIH CILJEV 
Pučko (1996a, str. 165) pravi, da je treba planske cilje postavljati kot rezultate, ki jih želi 
podjetje doseči tako v pogledu obsega (velikosti) kot v pogledu časa. Proces oblikovanja 
planskih ciljev razčlenjuje na tri faze: 

• Preverjanje oziroma oblikovanje nove vizije ali poslanstva podjetja. 
• Zbiranje ključnih kazalcev, ki v kakovostnem smislu lahko izražajo cilje. 
• Pripisovanje ciljnih vrednosti izbranim kvalitativno opredeljenim kazalcem. 

Poznamo dva načina postavljanja planskih ciljev (Pučko, 1996a, str. 166): 
• INTEGRALNI, kjer je izhodišče osnovni smoter gospodarjenja:  

o Izoblikujemo nekaj ciljev celotnega poslovanja (donosnost, delež dobička itd.). 
o Vprašamo se, kaj in kako je potrebno delati, da bodo cilji doseženi. 
o Preoblikujemo planske cilje v dosegljive. 
o Rezultat se izrazi v: 

» Izoblikovanih integralnih planskih ciljih 
» Delnih planskih ciljih po poslovnih in funkcionalnih področjih 

• INKREMENTALNI, kjer so izhodišče pretekli poslovni dogodki: 
o Oblikujemo delne planske cilje po poslovnih in funkcionalnih področjih. 
o Na tej osnovi izdelamo zbirne planske cilje (dobiček, plan financiranja itd.). 

Druckerjeva teza je, da so podjetju potrebni cilji na osmih področjih, in sicer v pogledu 
(Pučko, 1996a, str. 171): 

• zaželenega tržnega položaja 
• inovacij 
• produktivnosti 
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• obsega fizičnih in finančnih resursov 
• stopnje donosnosti 
• kakovosti dela poslovodstva in razvijanja te kakovosti 
• učinkovitosti delavca in njegovega odnosa do dela v pogledu javne odgovornosti 

podjetja 
Strateške planske cilje je treba razviti iz osnovnih planskih ciljev, razvitih na osnovi 
izsledkov predvidevanj ter celovite analize slabosti in prednosti ter poslovnih možnostih 
in nevarnosti podjetja. Strateški planski cilji so lahko izraženi kvantitativno ali pa grafično 
v obliki ciljnih linij ali ciljnih krivulj. Na osnovi ciljnih linij in s primerjanjem teh z rezultati 
nevtralnega podjetniškega planiranja je možno ugotoviti in opredeliti morebitne planske 
vrzeli, razkorake, ki jih v podjetju poskušajo odpraviti z dodatnimi ali novimi strategijami 
(Pučko, 1996a, str. 167-172). 

2.5 PROCES RAZVIJANJA STRATEGIJ 

2.5.1 Teorija rasti in razvoja podjetja 

2.5.1.1 Teorije razvoja gospodarske organizacije  
Z razvojem podjetja razumemo celokupnost kvalitativnih sprememb v podjetju v smislu 
izboljšav, ki so lahko povezane z rastjo, tj. s celokupnostjo kvantitativnega večanja 
dejavnosti podjetja, ali pa z njo sploh niso povezane (Pučko, 1996a, str. 37).  
Po neoklasični hipotezi, ki poskuša pojasnjevati obstoj in razvoj, je smoter podjetnika 
maksimiziranje dobička. To se zgodi takrat, ko se mejni stroški izenačijo s prodajno 
ceno njegovih proizvodov (M*C=P). Edina omejitev za rast podjetja je produkcijska 
funkcija, vendar je rast podjetja zgolj slučajna zaradi osredotočenja na maksimiziranje 
dobička. 
Po stohastični hipotezi so priložnosti za rast podjetja odvisne od njegove rentabilnosti 
in od drugih dejavnikov rasti. Ti povzročajo kombiniran učinek, ki ga izraža zakon 
proporcionalnega učinka: ˝Verjetnost, da bo gospodarska organizacija rasla po dani 
proporcionalni stopnji v danem časovnem obdobju, je neodvisna od njene začetne 
velikosti˝. Ko je enkrat dosežen določen kritičen minimalni obseg poslovanja se 
uveljavijo konstantni donosi glede na obseg in podjetja rastejo različno hitro. Dejanske 
stopnje rasti posameznih podjetij so rezultat slučajnosti. 
Po menedžerski hipotezi je smoter gospodarske organizacije rast. Podjetje teži k 
maksimalizaciji rasti ob neki zadovoljivi rentabilnosti. Rast podjetja je zaželena, ker: 

• ohranja svoj sorazmerni položaj na trgu 
• z velikostjo pridobiva podjetje večjo varnost in stabilnost 
• poslovni ugled in prestiž poslovodstva se z rastjo in velikostjo povečuje 
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Pri tem se predpostavlja, da je funkcija upravljanja ločena od funkcije poslovodenja, da 
imamo opravka z oligopolno strukturo trga in da je cilj rast podjetja ob doseganju stopnje 
rentabilnosti, ki omogoča zadovoljevati interese delničarjev oziroma lastnikov kapitala. 

2.5.1.2 Spodbude in viri za rast 
V osnovi podjetje lahko raste na račun konkurence ali z diverzifikacijo. Po mnenju 
Penrosove prihajajo spodbude za rast iz dveh glavnih virov (Pučko, 1996a, str. 39): 

• zunanjih: spremembe v povpraševanju, tehnološke inovacije in spremembe v 
drugih pogojih na trgu, ki ponujajo možnost izboljšanja konkurenčnega položaja 

• notranjih: neizkoriščeni resursi, s katerimi podjetje razpolaga 
Penrosova trdi, da obstaja zgornja meja stopnje rasti podjetja v določenem obdobju 
zaradi omejitev na strani upravljalnih in poslovodstvenih sposobnosti v podjetju, ki jih 
deli: 

• na podjetniške, potrebne za nove projekte 
• na operativno-poslovodstvene, potrebne za poganjanje obstoječega poslovanja 

Ob tem sta obstoj podjetniškega duha in upravljalno-poslovodstvene sposobnosti 
podjetja ključna dejavnika, ki vplivata na hitrost in profil rasti podjetja (Pučko, 1996a, str. 
40). 
R. M. Worcester trdi, da je rast podjetja funkcija obsega podjetja, značaja panoge, način 
upravljanja in poslovodenja v podjetju ter njegove organizacije. Dolgoročna rentabilna 
rast gospodarske organizacije je odvisna predvsem od upravljanja in poslovodenja ter 
alokacije proizvodnih dejavnikov (Pučko, 1996a, str. 40). 
Grundy (1995, str. 21-26) povezuje strategijo rasti z alokacijo resursov in treh ključnih 
povezanih faktorjev: 

• Finančnih prednosti, ki zajemajo umetnost vplivanja poslovnih aktivnosti k 
maksimiziranju ekonomske vrednosti denarnih tokov na investicije v posel. 

• Konkurenčne prednosti, ki pomenijo povečati realno ali zaznavno vrednost v očeh 
kupca bolj od konkurence z nižjimi stroški ali v krajšem času. 

• Sposobnosti, ki so vezane na proizvodne kapacitete za nove produkte in 
sposobnost proizvajanja obstoječih produktov boljše, ceneje itd.  

Pučko (1996a, str. 41) navaja, da predstavljajo vire rasti gospodarske organizacije 
potencialno tržišče, možnosti za nadaljnje izpopolnjevanje proizvodov podjetja in za 
uvajanje novih proizvodov v poslovni program ter obstoj novih trgov, ki jih je moč 
osvojiti. Pri tem rast gospodarskih organizacij lahko poteka na dva načina: 

• s pomočjo notranje, samostojne (interne) rasti, ki nastaja s povečanjem obsega 
poslovanja v obstoječih obratih ali z dograditvijo novih 

• s pomočjo zunanje (eksterne) rasti, ki prihaja:  
o z združevanjem dveh ali več obstoječih gospodarskih organizacij v novo 
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o s pripojitvami (priključitvami) obstoječe gospodarske organizacije k drugi 
Pučko (1996a, str. 41, 47 in 112) pri razvijanju strategij za odpravljanje planskih vrzeli 
priporoča upoštevati izsledke teorije rasti in razvoja podjetja. Na osnovi hipoteze o rasti 
in razvoju gospodarske organizacije ter na osnovi rezultatov empiričnih raziskav, ki 
dajejo teoriji jasno podporo, je izpostavil naslednje dejavnike rasti: 

• zunanje, kamor spadajo:  
o splošni pogoji gospodarjenja 

» ekonomije velikosti, ki izvira iz dosegane ekonomije poslovanja in ekonomije 
ekspanzije 

» urbane ekonomije (dostop do raznih institucij in podporne infrastrukture) 
» lokacije podjetja (maksimizira zunanjo ekonomijo, minimizira transportne 

stroške ter je skladna z družbenimi potrebami) 
o značilnosti panoge 
o odvisnost med rastmi posameznih panog 
o obstoječih in ugotovljenih tržnih priložnosti 
o učinki zunanje ekonomije (bližina naravnih virov, prometne povezave, tradicija, 

rast in razvoj dopolnilnih dejavnosti, razpoložljiva kvalificirana delovna sila itd.) 
o relativnega tržnega deleža 
o potreba po naslanjanju na poslovna področja, ki obljubljajo potencialno rast 
o razvijanje takšnega poslovnega in prodajnega programa, za katerim stoji 

potencialno rastoče se povpraševanje po izdelkih 
o rast panoge (prvenstveno velja za specializirana ali velika podjetja) 

• notranje, kamor spadajo:  
o premalo izkoriščene prvine poslovnega procesa, ki lahko pomenijo 

konkurenčno prednost za podjetje 
o težnja po maksimizaciji rasti ob zadovoljivi stopnji rentabilnosti 
o potreba po omejevanju diverzifikacije poslovnega programa podjetja – 

razvijanje takih strategij širitve poslovnega programa, ki bo temeljil na osrednji 
konkurenčni prednosti oziroma poslovni sposobnosti podjetja 

• razpoložljivost temeljne sestavine in razmestitev temeljnih sestavin v podjetju 
• organizacija podjetja, od katere sta odvisna potencialna rast in uspešnost podjetja 

(organizacijska struktura in spreminjanje organizacijskih procesov) 
• kakovostna upravljalna-poslovodstvena struktura podjetja s potrebnimi 

sposobnostmi, zadostnim podjetniškim duhom, pogumom in energijo 
• ekonomija velikega obsega ob zagotavljanju zadostne poslovne fleksibilnosti 
• poslovne priložnosti v okolju  
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2.5.2 Pojem strategije 
Pod besedo »strategija« lahko razumemo (Pučko, 1996a, str. 173): »vsako možno 
poslovno usmeritev podjetja, ki obeta, če bo uresničena, doseči strateške cilje«. To 
seveda ni edina definicija strategije. Zato, ker ne obstaja enoten pogled na to, kaj 
strategija je, za primerjavo podajam še ožje in širše pojmovanje tega termina. Strategija 
v ožjem smislu je »sredstvo za doseganje cilja«, v širšem smislu (harvardska šola) pa 
»opredelitev osnovnih dolgoročnih smotrov in ciljev podjetja ter smeri akcij kot tudi 
alokacije resursov, ki so potrebni za dosego ciljev« (Pučko, 1996a, str. 173). 
Proces oblikovanja strategije je sestavljen iz dejavnosti v okviru planiranja, katerih 
namen je določiti korporacijsko usmerjenost v prihodnosti. Pri oblikovanju ciljev in 
strategij podjetja upoštevamo naslednje dejavnike (Goli, 1993, str. 448): 

• vizijo generalnega direktorja (ta temelji na intuiciji), 
• poslanstvo podjetja (smoter podjetja, razloge obstajanja, stopnjo posebnosti, 

ključne kupce in trge, odnos dela z ljudmi …), 
• prednosti in slabosti podjetja, 
• možnosti in tveganja, ki izhajajo iz okolja in strateških analiz. 

Strategije lahko hierarhično razdelimo na (Pučko, 1996a, str. 176): 
• celovite strategije (raven celotnega podjetja), 
• poslovne strategije (raven strateške poslovne enote) in 
• funkcijske strategije (raven poslovnega funkcijskega področja). 

S celovito strategijo se srečujemo na ravni celotnega podjetja, če je to vsaj do neke 
mere diverzificirano ali če namerava planirati svoj razvoj v takšno smer. Podjetja, ki 
imajo dokaj homogeno podstrukturo proizvoda, razvijajo poslovno strategijo (Pučko, 
1996a, str. 179). 

2.5.3 Celovite strategije 
Osnovna ali celovita strategija se nanaša na ključne faktorje uspeha in običajno vsebuje 
naslednje informacije (Newman, Logan, 1971, str. 70-85): 
a) Katere strateške skupine proizvodov oziroma storitev bo podjetje ponujalo? Sprejetje 

odločitve o tem, na katerih strateških poslovnih področjih bo podjetje delovalo, je prvi 
korak pri oblikovanju strategije. 

b) Na kakšen način bo podjetje pridobivalo izdelke, ki jih bo tržilo? Dostikrat je odločitev 
o načinu proizvodnje, prodaje ali ponudbe storitev tista, ki odloča o uspehu ali 
neuspehu podjetja. Ena izmed pomembnejših odločitev proizvajalcev je odločitev o 
tem, ali naj podjetje materiale, ki jih potrebuje za proizvodnjo, proizvaja samo ali pa 
naj jih kupuje. Z drugimi besedami: »Koliko vertikalne integracije je zaželeno?«. 

c) Kakšne sinergije bo podjetje lahko izkoriščalo? Pri tem ugotavljamo, kako posamezni 
elementi strategije sodijo skupaj. O pozitivni sinergiji govorimo takrat, ko pri izvajanju 
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dveh aktivnosti skupaj dosežemo boljši rezultat kot pa bi ga pri neodvisnem izvajanju 
ene od druge. Sinergije so še posebno pomembne v naslednjih situacijah: 
• kadar lahko le tako dosežemo optimalen ali zadosten obseg poslovanja, 
• kadar lahko osnovno dejavnost, ki je sezonskega značaja, kombiniramo z 

dodatno dejavnostjo, ki ima višek sezone takrat, ko je za osnovno dejavnost nižja 
sezona. 

V podjetju lahko pride do tako imenovane negativne sinergije, kadar je zaradi 
izvajanja dveh dejavnosti skupni rezultat slabši, kot bi bil, če bi ju izvajali ločeno. 

d) Kako bodo bistveni koraki (ukrepi, spremembe) časovno razporejeni? Aktivnosti, ki 
jih moramo v okviru strategije izvesti, moramo časovno razporediti. Včasih je 
zaporedje aktivnosti samo po sebi umevno, včasih pa je izbor zaporedja strateška 
odločitev. Ko je vrstni red aktivnosti znan, je potrebno posamezne akcije terminsko 
opredeliti. 

e) Kakšni so cilji podjetja? Definiranje želenih ciljev je potrebno z dveh vidikov: 
• da te cilje lahko ovrednotimo, 
• služijo nam kot osnova za podrobnejše načrtovanje. 

Podobno tudi Pučko izpostavlja pet ključnih skupin odločitev, ki so predmet celovite 
strategije podjetja (Pučko, 1996a, str. 178-179): 
a) Odločitev o razvoju portfelja strateških poslovnih področij. Potrebno je določiti, katere 

SPE (strateške poslovne enote) podjetja bodo rasle, katere bodo ohranjale sedanji 
obseg delovanja, katere se bodo ukinile, katere bodo zmanjšale obseg delovanja in 
katere se bodo na novo ustanovile. Ob tem je potrebno opredeliti potrebna sredstva 
za načrtovani portfelj. 

b) Odločitev o razvijanju povezav med SPE in o sinergijah med njimi. 
c) Odločitev o uravnoteževanju tveganj in tokov dobička v okviru podjetja – določiti je 

potrebno, kakšna je še sprejemljiva raven tveganja, in uravnotežiti pričakovane 
dobičke s tveganji. 

d) Odločitev o uravnoteževanju denarnih tokov v okviru podjetja. Nekatere strateške 
poslovne enote (SPE) porabijo več denarnih sredstev, kot jih ustvarijo, in obratno. 
Najlažje porabnike in generatorje denarnih sredstev prikažemo v portfeljski matriki. 

e) Odločitev o zaželenih rezultatih, ki naj bi jih enote in podjetje kot celota dosegli. 
Celovite strategije podjetja delimo na (Pučko, 1996a, str.180):  

• strategije rasti (razvoja),  
• strategije stabilizacije (normalizacije) in  
• strategije krčenja (dezinvestiranja). 
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2.5.3.1 Strategije rasti 
V osnovi koncept matrike rasti H. I. Ansoffa glede na trge in proizvode strategije, 
podjetja deli na obdelavo trga, razvoj proizvoda, razvoj trga in diverzifikacijo. Razširjena 
Ansoffova matrika strategije rasti podjetja (Slika 2.3), ki zajema tako kvantitativen kot 
kvalitativen razvoj podjetja, ponuja 8 osnovnih strategij razvoja podjetja, ki izhaja iz treh 
osnovnih materialnih podstruktur podjetja (Pučko, 1996a, str. 180-187): 
A. Strategija obdelave trga oziroma operativnega razvoja je najmanj tvegana. Strategija 

vključuje tudi opustitve proizvodov, vendar ohranja obstoječe podstrukture proizvoda, 
tržne in tehnološke podstrukture. Cilji strategije so:  
• povečati tržni delež na obstoječih trgih – intenziviranje trženjskih nastopov, 
• izboljšati razmerje med prihodki in stroški podjetja. 

B. Pri strategiji razvoja trga je močno poudarjena funkcija trženja. Cilj strategije je 
osvajanje novih trgov, pridobiti nove skupine odjemalcev in odpreti nove prodajne 
kanale. Bolj ko so novi trgi različni (socialni, kulturni, politični dejavniki) od tistih, na 
katerih podjetje že nastopa, bolj je strategija tvegana. 

Slika 2.3: Razširjena Ansoffova matrika rasti 

 

Vir: Pučko, 1996a , str. 184. 

C. Strategija razvoja tehnološke osnove, ki vpliva na višino stroškov in raven 
učinkovitosti poslovanja ter izpopolnjuje proizvodne usposobljenosti, je manj tvegana. 
Cilji so: 
• bistveno rekonstruiranje in moderniziranje tehnološke podstrukture 
• bistveno spreminjanje razpoložljive zmogljivosti tehnološke podstrukture 

D. Pri strategiji razvoja proizvoda je vezana na povečanje lastne raziskovalno razvojne 
dejavnosti v podjetju. Cilj strategije je razširitev proizvodnega programa ali števila 



21 

ožjih skupin v njem oziroma nadomeščanja starih izdelkov z novejšimi. Bolj ko se 
novi izdelki razlikujejo od tistih, ki jih podjetje že prodaja, bolj je strategija tvegana. 

Najbolj tvegane izmed vseh strategij rasti so strategije diverzifikacije:  
E. Strategija omejeno produktno-tržne diverzifikacije, kjer je cilj uvedba novih produktov 

za nove trge. 
F. Strategija omejeno tržno-tehnološke diverzifikacije, kjer je cilj usposabljanje 

proizvodne usposobljenosti in osvajanje novih trgov. 
G. Strategija čiste diverzifikacije. Pri tej strategiji podjetje načrtuje prodor na nove trge in 

razvoj novih produktov, ki se bistveno razlikujejo od dosedanjih, spadajo v druge 
skupine dejavnosti in zadovoljujejo drugačne potrebe. 

H. Strategija omejeno produktno-tehnološke diverzifikacije, kjer je cilj izpopolnjevanje 
proizvodne usposobljenosti in uvajanje novih produktov. 

Podjetje lahko pride do popolne ali do določene omejene diverzifikacije z lastnim 
raziskovalno-razvojnim delom, z nakupom licence, z ekonomskim sodelovanjem ali z 
združevanjem (Pučko, 1996a, str.186).  

2.5.3.2 Strategija ustalitve podjetja 
Običajno podjetja izberejo strategijo ustalitve podjetja zaradi stagnacije gospodarske 
rasti ali celo zaradi upadanja gospodarske aktivnosti v narodnem gospodarstvu. Pri 
strategiji ustalitve želi podjetje ohraniti trenutno stanje ali pa s povečano učinkovitostjo 
odpraviti planski razkorak. Pri tem gre le za kvantitativne spremembe in temeljne 
podstrukture v podjetju ostajajo nespremenjene (Pučko, 1996a, str.188). 

2.5.3.3 Strategija krčenja poslovne dejavnosti podjetja 
Za strategijo zmanjševanja obsega poslovne dejavnosti podjetja se podjetje odloča, če 
ima nedonosna poslovna področja. Pri tem gre lahko za likvidacijo določenega področja 
ali za odprodajo določenih delov podjetja. Podjetja, ki se znajdejo v krizi, morajo 
običajno sprejeti strategijo krčenja, da bi znižala stroške in pridobila sredstva, potrebna 
za tekoče poslovanje, s prodajo dela podjetja. 

2.5.4 Strategije poslovnih področij 
»Poslovna strategija ali strategija poslovnega področja je strategija poslovanja določene 
strateške poslovne enote oziroma skupine proizvodov« (Pučko, 1996a, str. 201).  

2.5.4.1 Portfeljska matrika »rast – tržni delež« 
V portfeljski matriki »rast – tržni delež« razdelimo strateške poslovne enote glede na 
njihov relativni tržni položaj, ki je opredeljen kot razmerje med tržnim deležem določene 
SPE in tržnim deležem največjega konkurenta ter glede na stopnjo rasti trga, na 
katerem nastopajo. Vsaka SPE zavzame mesto v enem izmed štirih polj matrike.  
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V polju zvezde se nahajajo tiste SPE, ki imajo velik tržni delež in nastopajo na trgu z 
visoko stopnjo rasti. Če podjetje želi, da ohranja svoj položaj na tem trgu, mora v takšne 
SPE precej investirati. 
V polju krav molznic se nahajajo tiste SPE, katerih relativni tržni delež je velik in 
nastopajo na trgu z nizko stopnjo rasti. Te SPE so generatorji denarnih sredstev. Za 
podjetje so ključnega pomena, ker podjetje brez njih nima dovolj sredstev za investiranje 
v zvezde. 
V polju psov se nahajajo SPE s slabim tržnim položajem, ki ne omogoča velikih 
dobičkov. Pri tem delujejo na trgu, ki zaradi nizke stopnje rasti ne omogoča večjega 
povečevanja tržnega deleža (kar bi zmanjšalo lastno ceno). Zato podjetje takšne SPE 
ukinja.  

Slika 2.4: Portfeljska matrika »rast – tržni delež« 

 

Vir: Pučko, 1996a, str. 151. 

V polju vprašajev se nahajajo SPE, ki imajo slab relativni tržni položaj, vendar nastopajo 
na hitro rastočem trgu. Pri vsaki izmed teh SPE imamo dve možnosti: ali SPE ukinemo 
ali pa vanjo veliko investiramo z namenom povečanja tržnega deleža, s čimer bo SPE 
prešla z polja vprašajev v polje zvezd. 

2.5.4.2 Generične poslovne strategije 
Bistvo osnovnega koncepta generičnih strategij je, da je konkurenčna prednost srce 
vsake strategije. Ne glede na prednosti in slabosti podjetja glede na konkurente, 
obstajata dva tipa konkurenčne prednosti, ki jo lahko dosega podjetje, in sicer z nizkimi 
stroški ali diferenciacijo. Doseganje konkurenčne prednosti od podjetij zahteva, da 
izberejo eno od treh generične strategij, s katerimi lahko dolgoročno ohranjamo 
prednost in prekosimo konkurente v panogi (Porter, 1985, str. 11):  

• strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti 
• strategija diferenciacije 
• strategija osredotočenja na tržno nišo 
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Obe strategiji lahko podjetje izvaja na celotnem trgu ali pa se specializira za tržno nišo 
(glej sliko 2.5 na strani 23). V slednjem primeru govorimo o strategiji osredotočenja na 
tržno nišo, ki pa lahko temelji na nizkih stroških ali pa na diferenciaciji.  
f) (Pod)strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti 

Cilj strategije je postati proizvajalec z najnižjimi stroški v panogi t. i. »cost leader«. 
Izvori stroškovnih prednosti lahko nastanejo zaradi ekonomije obsega, zaščitene 
tehnologije, boljšega dostopa do repromaterialov itd. Pri tem mora proizvajalec najti 
in izkoriščati vse vire s stroškovno prednostjo: standardizacija, učinkovit sistem 
kontrole stroškov, majhen obseg raziskovanja itd. Proizvajalec »cost leader« mora 
doseči enakost ali približek k osnovni diferenciaciji glede na konkurente in hkrati biti 
nadpovprečen izvajalec. Enakost v osnovni diferenciaciji se izraža v večjih dobičkih. 
Približek k osnovni diferenciaciji pa pomeni, da z nižjimi cenami dosegamo višji tržni 
delež in glede na večji obseg prodaje večje dobičke. 

Slika 2.5: Generične poslovne strategije 

   
Vir: Porter, 1985, str. 12. 

Najpogostejše predpostavke za njeno uporabnost (Pučko, 1996a, str. 203): 
• Tržna podstruktura: višji tržni delež in večja rast trga, sistem distribucije naravnan 

na velik obseg, agresivna politika cen, intenzivno-pojemajoče trženje 
• Tehnološka podstruktura: standardizacija in poenotenje izdelka, učinkovite 

metode proizvodne z višjo stopnjo avtomatizacije, ugoden dostop do surovin in 
materialov, nižji stroški zalog 

• Raziskovalno-razvojna podstruktura: ozko, proizvodno raziskovanje, višja raven 
uporabnega tehnološkega razvijanja 

• Finančna podstruktura: zagotovljeni finančni viri za večje potrebe po kapitalu, 
dolge dobe vračanja v zvezi z večjimi investicijami 
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• Organizacijska podstruktura: učinkovit sistem kontrole stroškov, dober 
informacijski sistem 

g) (Pod)strategija diferenciacije  
Pri strategiji diferenciacije podjetja za svoje proizvode iščejo neko posebno vrednost 
v očeh potencialnih kupcev za neko večjo ceno. Diferenciacija lahko bazira na 
samem proizvodu, dobavnem sistemu, tržnemu pristopu, visoki kakovosti, tehnološki 
novosti itd. Pri tem je pomembno, da je povečan znesek, ki ga je kupec pripravljen 
plačati, večji od stroškov diferenciacije.  
Diferenciacija zahteva, da podjetja izberejo tiste atribute diferenciacije, ki so različni 
od konkurentov. Podjetje mora biti edinstveno pri opravljanju svojih aktivnostih ali 
mora spremeniti svojo verigo vrednosti, da jo kupci obravnavajo edinstveno, če hoče 
doseči posebno ceno. Strategija je primerna za podjetja, ki že imajo neko tradicijo na 
svojem področju in proizvajajo proizvode v najvišjem kvalitetnem razredu. 
Najpogostejše predpostavke za njeno uporabnost (Pučko, 1996a, str. 206): 
• Tržna podstruktura: učinkovitost prodajno-političnih inštrumentov, dober dizajn in 

dolga tradicija, pozitivna podoba o kakovosti produkta, dobra servisna služba 
• Tehnološka podstruktura: visoka kakovost izdelka, nadpovprečna tehnološka 

raven 
• Raziskovalno-razvojna podstruktura: intenzivno raziskovanje in razvijanje 

proizvodov, inovacijska usmerjenost 
h) (Pod)strategija osredotočenja na tržne niše 

Pri tej strategiji podjetje usmerja vse svoje aktivnosti v zadovoljevanje posebnih 
potreb kupcev v določenem segmentu. Smiselna je le, če lahko podjetje boljše 
zadovolji potrebe izbrane skupine kupcev kot tista podjetja, ki ciljajo na celoten trg. 
Ta strategija lahko temelji na nizkih stroških (skupine kupcev s cenovno zelo 
elastičnim povpraševanjem) ali na diferenciaciji (skupine kupcev s specifičnimi 
potrebami). 
Tržni segmenti morajo bodisi imeti kupce z nenavadnimi potrebami ali pa zahteva 
proizvodnja in sistem dobav najboljšo storitev, pri čemer se mora tržni segment 
razlikovati od ostalih segmentov v panogi.  

Podjetja, ki so neuspešno vodila eno od (pod)strategij ali jih niso izvajala, so obstala 
(Stuck in the Middle) brez kakršnih koli konkurenčnih prednosti. Ta strateški položaj 
povzroča slabe rezultate, kot so nižji dobički, izguba večjega števila kupcev, izguba 
dobičkonosnih poslov, zamegljenost organizacijske kulture ter nasprotja v organizaciji in 
motivaciji. Do nastanka te situacije pride ali zaradi zavračanja sprememb, ki vplivajo na 
konkurenčnost, ali pri tistih uspešnih podjetjih, ki kompromitirajo izbrano generično 
strategijo po želji za rastjo ali prestižem. Podjetja v tej situaciji morajo sprejeti strateško 
odločitev, ki mora bazirati na sposobnostih in omejitvah.  
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Generične strategije zahtevajo različne organizacijske strukture, kontrolne postopke in 
razvojne sisteme ter hkrati zahtevajo različne stile vodenja, ki vodijo v različne tipe 
organizacijskih kultur. 

Tabela 2.2: Zahteve za vodenje generičnih strategij 

Generična strategija Splošne zahtevane veščine in viri Splošne organizacijske zahteve 

Strategija vodenja z 
nizkimi stroški 

Stalno investiranje kapitala in prirastki h kapitalu. 
Veščine procesnega načrtovanja. 
Intenzivna kontrola delovne sile. 
Konstrukcija produktov za enostavno proizvajanje.
Sistem distribucije z nizkimi stroški. 

Stroga kontrola stroškov. 
Pogosta in natančna kontrolna poročila. 
Strukturirana organizacija in odgovornosti. 
Spodbuda, bazirana na količinskih tarčah. 

Strategija 
diferenciacije 

Močne tržne sposobnosti. 
Produktno načrtovanje. 
Kreativni instinkt. 
Močne možnosti bazičnega načrtovanja. 
Renome podjetja za vodenje v kvaliteti ali tehniki. 
Dolga tradicija v panogi ali edinstvena 
kombinacija sposobnosti iz drugih poslov. 
Močne kooperacijske povezave. 

Močna koordinacija med funkcijami v 
R&D, razvoju proizvodov in trženju. 
Subjektivne meritve in spodbude namesto 
kvantitativnih merjenj. 
Sposobnost pridobiti visoko usposobljeno 
delovno silo, strokovnjake in kreativne 
ljudi.  

Strategija tržnih niš Kombinacije predhodnih politik, usmerjene k določenim strateškim tarčam 

Vir: Porter, 1980, str. 40. 

Ohranjanje generične strategije zahteva upiranje izgubi konkurenčnih prednosti podjetja 
s konkurenčnim obnašanjem ali z evolucijo panoge. Sposobnost ohranjanja generičnih 
strategij zahteva, da podjetje poseduje ovire, ki otežujejo posnemanje strategije, ali da z 
investiranjem in izboljšavami stalno odmikamo cilje konkurenci.   

Tabela 2.3: Nevarnosti generičnih strategij 

Nevarnosti vodenja v stroškovni 
učinkovitosti Nevarnosti diferenciacije Nevarnosti tržnih niš 

Strategija ni ohranljiva ker: 
• konkurenti posnemajo 
• se spremeni tehnologija 
• izginejo osnove za stroškovno 

učinkovitost  
Osredotočenje na stroške doseženo 
kljub nižjim stroškom v segmentu. 

Strategija ni ohranljiva: 
• konkurenti posnemajo 
• osnova za diferenciacijo 

postane manj pomembna za 
kupce 

Osredotočenje na diferenciacijo 
doseženo kljub večji diferenciaciji 
v segmentu 

Strategija je posnemana. Tržni segment 
postane strukturno nezanimiv. 
Veliko število konkurentov uniči segment 
• Razlika med segmenti je majhna 
• Prednosti široke palete se povečajo 

Nova tržna niša podsegmenta v panogi 

Vir: Porter, 1985, str. 21. 

Grundy (1995, str. 84-91) opozarja, da generične strategije niso zadostne za 
konkurenčno strategijo rasti, saj je bila pozornost usmerjena le na gospodarjenje s 
fizičnimi in finančnimi sredstvi. Pri tem je osnovna pomanjkljivost Porterjevih generičnih 
strategij v tem, da razvijejo konkurenčne prednosti in jih nato le ohranjajo, kar pa je 
nevarno. Grundy meni, da so Porterjeve strategije uporabne zlasti za: 

• Ocenjevanje strateških odločitev ali dilem o konkurenčnosti poslovnih enot 
• Ugotavljanje homogenosti strategij PE na nivoju organizacije 
• Definiranje kritičnih faktorjev uspeha, ki vplivajo na investicije 
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Zato je potrebno zgraditi sistem konkurenčnih prednosti, ki ga je potrebno stalno 
obnavljati. Grundy (1995, str. 92-93) vpeljuje nove neotipljive vire konkurenčne 
prednosti, ki jih je potrebno dnevno obnavljati in ustvarjati. Med te vire našteva imidž 
organizacije, odzivnost na potrebe kupcev, prepoznavanje in reševanje problemov ter 
prepoznavanje, ocenjevanje in izkoriščanje novih poslovnih priložnosti.  
Podobno Knez-Riedl (1998, str. 105) prepoznava neotipljive vire konkurenčne prednosti 
v zaščiteni intelektualni lastnini, znanju in veščinah zaposlenih, poslovnih povezavah, 
zaupanju kupcev.  
Veliko bolj kot opredmetena sredstva, tržni delež in produkti je pomemben proces 
stalnega ustvarjanja neotipljivih virov (kot »software«), ki mora biti podprt s strateškim 
učenjem. Posledično se dodana vrednost storitve poveča in poslovanje postane bolj 
kompleksno in odvisno od samega podjetja. Naslednji vir konkurenčne prednosti bazira 
na času, ki ga vpeljuje Grundy, to sta odzivnost in fleksibilnost: 

• Krajši čas za razvoj in vpeljavo novega produkta na trg 
• Doseči hitrejšo in bolj gladko integracijo kupljenega podjetja 
• Zagotoviti hitrejše zadovoljevanje zahtev kupcev in potrjevanje prenosa 
• Pospešiti glavne programe sprememb z uporabo projektnega dela 
• Skrajšati čas poslovnega planiranja brez izgube na kvaliteti sprejete odločitve 

2.5.4.3 Strategija internacionalizacije 
Strategija internacionalizacije je kompleksna strategija, ki je osnovana na poznanih 
poslovnih strategijah in bazira na mrežnem povezovanju. Stopnja internacionalizacije je 
odvisna od umestitve podjetja v različnih mednarodnih povezavah oziroma stopnje 
pomembnosti in vpletenosti njegovega položaja znotraj mreže. Pri tem obstajajo trije 
modeli strategije internacionalizacije, ki jih podjetja ločijo: 
a) Internacionalizacija, ki bazira na transakcijskih stroških. Podjetja so razvila določene 

prednosti na domačem trgu v obliki neopredmetenih sredstev, ki omogočajo 
učinkovito proizvodnjo, proizvod, trženje ali/in znanje poslovodstva. Za njihovo 
izkoriščanje je potrebno razširiti poslovanje z vertikalno ali horizontalno integracijo, 
pri čemer so stroški internacionalizacije nižji, če je tuji trg podoben domačemu. 

b) Model procesa internacionalizacije, ki se upira na izkušnje in naraščanje obveznosti 
do tujih trgov, zlasti mednarodne prodaje in proizvodnje. Proces je del rasti in del 
postopnega procesa učenja na temelju izkušenj. Podjetje vstopi na tuji trg, potem pa 
postopoma prehaja k višjim nivojem internacionalizacije. 

c) Mrežni pristop internacionalizacije se nanaša na povezave med podjetji, vpletenimi v 
proizvodnjo, distribucijo ali uporabo proizvodov in storitev v sistemu panoge.  
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Podjetje se internacionalizira z ustanavljanjem in kultiviranjem povezav s partnerji in 
drugimi mrežami z mednarodno: 
• širitvijo – ustanavljanjem novih povezav s partnerji in lokalnimi tujimi mrežami 
• penetracijo – azvojem povezav in naraščajočih obvez virov v mrežah, kjer 

podjetje že sodeluje 
• integracijo – z naraščanjem koordinacije med različnimi mrežami 

Pri tem Gugler (1992) in Gomes (1994) vidita motive za sodelovanje v mrežah:  
• v rasti kompleksnosti produktov, proizvodnji, dobavah in tehnoloških inovacijah  
• v globalizaciji poslov, kjer se zahteva več znanja, kvalitetnejše produkte in kapital 

Po Guglerju (1992) in Lynchu (1993) so glavni problemi in pomanjkljivosti mrež v  
• izbiri partnerja 
• nevarnosti, da partner postane močan konkurent 
• nezakoniti prisvojitvi tehnološkega know-howa 
• izgubi kontrole nad operacijami in izguba konkurenčne prednosti 
• zaupanju in poslovni etiki 
• razlikah v organizacijah, nacionalnih kulturah, slabi komunikaciji in nasprotovanju.  

Strateško je za internacionalizacijo pomembno, da podjetje vzdržuje neodvisnost ter 
razvija trženje (tržno moč) in R&D funkcijo. Pomembno je, da podjetje doseže 
prednostno pogajalsko pozicijo znotraj mreže in ohranja ravnovesje moči med partnerji, 
kar Jaklič (1998, str. 359-385) imenuje formalna previdnost.  
Luostarinen in Hellman (1994) sta na osnovi teorije internacionalizacije in koncepta 
mrežnih povezav razvila 3-fazni model internacionalizacije, ki je prikazan kot 
povečevanje obvez do internacionalizacije in kot postopni proces učenja. Pri tem 
podjetje lahko začne proces internacionalizacije v kateri koli fazi. V modelu je formalna 
previdnost pomemben element v določanju strateškega umeščanja partnerja v mrežo. 
Mreže so prisotne v vseh fazah internacionalizacije – različne faze predstavljajo različne 
umestitve partnerjev znotraj mreže (Jaklič, 1998, str. 359-385).  
1.faza:Odvisna internacionalizacija zajema notranji proces internacionalizacije, od uvoza 

produktov, storitev, sistemov in na koncu do uvoza know-howa. Tipični načini te 
faze internacionalizacije so: 
o uvoz produktov in storitev,  
o nakup projektov na ključ, licenc, postati podizvajalec ali pogodbeni 

proizvajalec, nakup franšize, 
o posredni izvoz preko izvoznih podjetij. 
Pomembno je, da podjetja v prvi fazi razvijejo uspešno strategijo učenja, če 
hočejo biti v prihodnosti konkurenčni. V kolikor je večina podjetij v državi v tej fazi, 
je nacionalna produktivnost in življenjski standard države primerjalno nizek. 
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2.faza:Neodvisna internacionalizacija je zunanji proces učenja, kjer se podjetje 
neodvisno, preko 4 stopenj glede na proizvode in storitve, mednarodno razvija na 
tujih trgih: 
o začetna stopnja vključuje prodajo blaga preko posrednih tržnih investicij 

oziroma izvoz preko distributerjev, 
o razvojna stopnja vključuje prodajo storitev in/ali neposredne tržne investicije – 

podružnice, 
o stopnja rasti: prodaja sistemov in/ali posredne investicije v proizvodne 

operacije, 
o zrela stopnja: prodaja know-howa in/ali neposredne investicije v proizvodne 

operacije – podružnične proizvodnje. 
Ta način razvoja je primeren, ko podjetje noče deliti specifičnega znanja ali ga želi 
kontrolirati s franšizami ali drugimi podrejenimi načini. Podjetja naj se odločijo za 
drugo ali tretjo fazo internacionalizacije, kadar imajo v lasti produkte z močno 
specifično komponento podjetja (znanje), kar podkrepijo trije argumenti: 
o zaščita domačega podjetnika vedno obstaja – posle pelje na določenem trgu, 
o pristop do proizvodnje, ki podpira strategijo lokalne proizvodne za lokalne trge, 
o globalna konkurenca podpira strategijo proizvajanja oziroma vodenja poslov 

na najbolj primernih lokacijah (cena, kvaliteta, distribucijske prednosti). 
Druga faza internacionalizacije, še zlasti razvojna stopnja, razvija mednarodno 
razmišljanje, ki vključuje: 
o mednarodno podjetništvo (prodajne podružnice),  
o večnacionalno podjetništvo (en HQ, več neodvisnih proizvodnih obratov),  
o globalno podjetništvo (en HQ, globalna proizvodnja v več učinkovitih obratih),  
o nadnacionalno podjetništvo (prilagoditev lokalnim potrebam, globalna 

učinkovitost) 
3.faza:Medsebojno odvisna internacionalizacija vključuje strateške zveze, dogovore o 

sodelovanju in druge možne dogovore, kjer so člani resnični partnerji in kjer 
lastništvo ni pomembno.  

2.5.5 Funkcijske strategije  
Funkcijske strategije so tiste strategije, ki so usmerjene na posamezna funkcijska 
področja in podpirajo uresničevanje celovitih in poslovnih strategij (Pučko, 1996a, str. 
213). V bistvu gre za izbiro ciljev in poti za njihovo doseganje po posameznih poslovnih 
področjih (trženje, finance, proizvodnja …). 
Funkcijske strategije oblikujemo v skladu s poslovno strategijo, pri čemer gre pri 
oblikovanju funkcijskih strategij za izbiro delnih ciljev za vsako poslovno funkcijsko 
področje. Običajno zaporedje oblikovanja funkcijskih strategij je strategija trženja, 
strategija proizvodnje in nabave, kadrovska strategija in finančna strategija (Newman-
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Logan, 1971, str. 93-94). Pučko (1996a, str. 220-267) uporablja podobno delitev in enak 
vrstni red, zgornjim strategijam pa dodaja še strategijo raziskovalno-razvojne dejavnosti, 
pri čemer jo uvršča na drugo mesto. 

2.5.5.1 Strategija trženja 
Izmed vseh funkcijskih strategij je najpomembnejša strategija trženja, ki pa mora biti 
usklajena z drugimi funkcijskimi strategijami, katere običajno prilagajamo strategiji 
trženja. Strategija trženja mora upoštevati: 

• skladnost aktivnosti z razpoložljivimi zmogljivostmi, 
• visoko stopnjo soodvisnosti in komplementarnosti med trženjem in financami. 

Kotler (2001, str. 255) vidi ključ uspeha pri trženju produktov v prednostih, ki temeljijo na 
višji kvaliteti (TQM, six-sigma), boljšem servisu, nižji ceni, visokem tržnem deležu 
(olajšana prodaja zaradi prepoznavnosti), s prilagajanjem kupcem (˝custumizing˝), z 
nenehnim izboljševanjem produktov, z inovativnimi produkti, z vstopom na hitro rastoče 
trge ali panoge ali z zadovoljevanjem potreb kupcev (preseči njihova pričakovanja in jih 
navdušiti). Ob tem morajo vsa rastoča podjetja pri trženju v ospredje postavljati kupca, 
pri čemer je poudarek na deležu prodaje pri kupcu, ugotavljanju resničnih kupčevih 
potreb, gradnji lojalnosti, povečevanju dobička z upravljanjem časa kupca itd.  
Opredeliti je potrebno vrste trženja, ki jih Kotler (2001, str. 255) deli na: 

• množično trženje, kamor spadata mrežno in večnivojsko trženje, 
• ciljno trženje, ki sloni na diferenciaciji produktov in segmentaciji trga (na stopnji 

blagovne znamke, tržne niše ali tržne celice), 
• tržno prilagajanje na osnovi osnovnih produktov. 

Pri oblikovanju strategije trženja je potrebno uskladiti štiri elemente tako imenovanega 
trženjskega spleta: izdelek, cena, prodajne poti in trženjsko komuniciranje. 
A. Izdelek 

Že generična poslovna strategija določa, katere proizvode oziroma storitve bo 
podjetje prodajalo. Pri oblikovanju strategije trženja pa je potrebno sprejeti odločitev 
o tem, kakšna naj bo: 
• širina asortimenta, ki nam pove, koliko različnih proizvodov bo podjetje prodajalo, 
• globina asortimenta, ki pove, koliko različic nekega proizvoda podjetje prodaja. 
Zaradi različnih okusov potrošnikov in velikega števila podobnih produktov, ki so na 
voljo, ter posledično visokih stroškov proizvajanja, je smotrno podajati in proizvajati le 
tiste različice produktov, s katerimi ustvarimo dovolj visoko donosnost. 
Pri izbiri prodajnega asortimenta je potrebno vpeljati le tiste lastnosti izdelka, ki imajo 
v očeh kupca neko vrednost in za katero so kupci pripravljeni plačati višjo ceno, saj 
bo v nasprotnem primeru kupec kupil cenejši proizvod. Pri tem je pomembno, ali je 
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strošek vgraditve te lastnosti v izdelek nižji od zneska, ki ga je pripravljen kupec 
plačati zanjo.  

B. Cena 
Cenovno strategijo v veliki meri opredeljuje odločitev o želeni poziciji na trgu. 
Podjetje prilagodi cenovno strategijo glede na to, katerega od naslednjih šestih ciljev 
želi doseči (Kotler, 2001, str. 491- 493): 
a) Strategija preživetja je primerna za podjetja v krizi, ki imajo prevelike zmogljivosti 

in močno konkurenco. Ta strategija je časovno omejena. Njeno bistvo je hitrejše 
obračanje sredstev, zaradi česar podjetje lažje premaga likvidnostne težave. To 
dosežejo z nižjo ceno, z omejitvijo, da prihodki od prodaje še pokrivajo 
spremenljive stroške in del stalnih stroškov. 

b) Maksimalni tekoči prihodek. Pri tej strategiji je potrebno oceniti, kakšna je funkcija 
povpraševanja, in izbrati tisto ceno, ki bo omogočala doseči maksimalni prihodek. 
Maksimizacija prihodkov vodi k dolgoročni maksimizaciji dobička in tržnega 
deleža. 

c) Maksimalni tekoči dobiček. Pogosta strategija, kjer je potrebno oceniti funkcijo 
povpraševanja in stroške, ki so vezani na različne cene oziroma količine ter nato 
izbrati tisto ceno, ki bo prinašala maksimalni tekoči dobiček in maksimalno 
donosnost naložb. Pomanjkljivosti strategije sta v tem, da podjetje težko oceni 
povpraševanje in svoje stroške ter da podjetje preveč poudarja trenutne rezultate 
in ne daje dovolj poudarka dolgoročni uspešnosti. 

d) Strategija maksimalne rasti prodaje je dolgoročna strategija, saj večji obseg 
prodaje prinaša dolgoročno večji dobiček. Z relativno nizko postavljenimi 
prodajnimi cenami si podjetja zagotovijo velik tržni delež. Zaradi večanja obsega 
poslovanja se stroški na enoto zmanjšajo, kar omogoča še dodatno znižanje cen. 
Ta strategija je primerna, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
o velika občutljivost trga na cene (elastičnost povpraševanja), 
o proizvodni stroški in stroški distribucije se zmanjšujejo ob nakopičenih 

proizvodnih izkušnjah, 
o nizka cena odvrne trenutno in bodočo konkurenco. 

e) Maksimalno pobiranje tržne smetane je strategija, pri kateri podjetje določi visoke 
cene za nove produkte, zato da »posnamejo smetano« na trgu. Ko prodaja upade 
z znižanjem cen, pritegnejo naslednji nov sloj kupcev, ki je cenovno bolj občutljiv 
od prejšnjega. Pobiranje smetane na trgu je smiselno, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 
o dovolj kupcev, da ustvarijo visoko tekoče povpraševanje, 
o proizvodni stroški na enoto ob manjšem obsegu proizvodnje niso toliko višji, da 

bi izničili prednost visoke cene, 
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o visoka začetna cena ne pritegne konkurentov, 
o visoka cena daje podobo odličnega produkta. 

f) Vodstvo v kakovosti produkta. Podjetja, ki želijo slediti tej strategiji, morajo 
proizvajati produkte, ki po kakovosti presegajo vse konkurenčne produkte. Zaradi 
visoke kakovosti so lahko njihove cene višje od konkurenčnih produktov. 

Pri oblikovanju strategije cen je potrebno upoštevati še ceno produktov pri 
konkurenčnih ponudnikih. Odgovoriti je potrebno na vprašanje, ali bomo konkurirali 
na podlagi cene in ali bi to lahko povzročilo cenovno vojno, ali pa se bomo 
osredotočili na ekstra lastnosti izdelkov, na kar vpliva tudi cenovna elastičnost trga.  
Nagle je opredelil devet dejavnikov, ki vplivajo na cenovno občutljivost kupcev 
oziroma je kupec manj cenovno občutljiv kadar obstaja (Kotler, 2001, str. 494): 
• edinstvena vrednost izdelka (kadar ima izdelek v očeh kupca edinstveno 

vrednost), 
• nadomestni izdelek (kadar kupci ne poznajo nadomestnega izdelka), 
• težavno primerjanje (kadar kupci težko primerjajo kakovost nadomestnih 

izdelkov), 
• delež v celotnih izdatkih (kadar je izdatek nizek glede na njihov dohodek), 
• končna korist (kadar je izdatek majhen v primerjavi s celotnimi stroški končnega 

izdelka), 
• porazdeljeni stroški (kadar del stroška nosi nekdo drug), 
• nepovratni stroški (kadar se izdelek uporablja v zvezi s sredstvi, ki so jih že kupili), 
• cena – kakovost (kadar domnevajo, da je izdelek kakovostnejši, prestižnejši ali 

ekskluzivnejši od ostalih). 
C. Prodajne poti 

Potrebno je ugotoviti možnosti plasiranja produktov na ciljne trge in izbrati 
najučinkovitejši (najcenejši, najhitrejši itd.) način (neposreden ali posreden).  

D. Tržno komuniciranje 
Vmesne cilje tržnega komuniciranja lahko opredelimo kot informirati (npr.: o novih 
izdelkih, nižjih cenah, ugodnejših prodajnih pogojih …), prepričati (npr.: graditi ugled 
podjetja, spremeniti potrošnikovo zaznavanje izdelka, prepričati potrošnika, da kupi 
zdaj …) in spomniti (npr.: na obstoj izdelka oziroma podjetja, da bo izdelek v bližnji 
prihodnosti potreboval …). Naloga prodajne funkcije v podjetju je, da s pomočjo 
tržnega komuniciranja ciljno skupino kupcev premaknejo iz obstoječe v večjo 
pripravljenost na nakup. Položaj potrošnika v nakupnem procesu pa običajno 
razdelimo v štiri faze: pozornost, zanimanje, želja in akcija (Starman, 1996, str. 8-9). 
Podjetje mora hkrati opredeliti elemente tržnega komuniciranja kot so: oglaševanje, 
promocija, stiki z javnostmi, prodajno osebje (Kotler, 2001, str. 255).  
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2.5.5.2 Strategija razvoja produktov 
Podjetje se mora opredeliti, kako bo razvijalo svoje produkte (Pučko, 1996a, str. 237-
241):  

• Z lastno razvojno dejavnostjo, ki naj bi razvila nove in/ali izboljšala stare 
proizvode. Ker je ta strategija povezana z velikim tveganjem, se mora podjetje 
odločiti o strategiji pionirstva ali posnemanja, kjer je tveganje manjše.  

• Z nakupom licence, kar bistveno zmanjša tveganja in omogoča pridobivanje 
izkušenj, hkrati pa hitro pridemo na trg in ponavadi hitro dosežemo uspehe. 

• Z uvozom kapitala ali skupnimi vlaganji, pri čemer podjetje pridobi vse, kar mu 
ponuja že strategija nakupa licence. Hkrati podjetje pridobi potrebne finančne vire 
in poslovne izkušnje partnerja, izgubi pa svojo samostojnost. 

• Z razvijanjem ekonomskega sodelovanja, priključevanja in/ali združevanja 

2.5.5.3 Strategija proizvodnje in nabave 
V procesu oblikovanja strategije proizvodne v podjetju iščemo odgovore na naslednja 
vprašanja (Pučko, 1996a, str. 251-252): 

• Ali odgovarjajo sedanje proizvodne zmogljivosti planiranemu tržnemu deležu? 
• Ali kaže nekatere vrste proizvodov kupovati od drugih ali jih je bolje proizvajati?  
• Kako lahko prilagodimo proizvodne zmogljivosti zahtevam strateških ciljev in 

želenega obsega prodaje oziroma je potrebno opredeliti višino investicij. 
• Katere količine posameznih osnovnih skupin proizvodov iz planiranega 

proizvodnega programa proizvesti v planskem obdobju? 
• Katere količine posameznih skupin proizvodov proizvajati v posameznih letih? 
• Katere vrste in kakšne količine ter vrednosti posameznih vrst surovin in materialov 

ter gotovih izdelkov bo v planskem obdobju potrebno nabaviti in od koga? 
• Kakšni so predračuni stroškov planirane proizvodnje? 

Glede na rast obsega prodaje, rezultate planiranja proizvodnje in predvidevanj razvojev 
na nabavnih trgih je potrebno izdelati plan nabave na domačem in tujem trgu. Na osnovi 
teh planov je potrebno izdelati predračun stroškov nabave. Ključna vprašanja pri izbiri 
strategije nabave so glede izbora najboljših dobaviteljev in zagotavljanja zadostne 
konkurenčnosti med njimi, strukture nabavnih trgov, uravnoteženosti stabilnosti virov 
dobav. Hkrati je potrebno opredeliti optimalno stopnjo vertikalne integracije na področju 
vložkov v poslovni proces (Pučko, 1996a, str. 259). 

2.5.5.4 Strategija kadrovske funkcije 
Pomemben dejavnik za uspešnost podjetja je kvaliteta človeških virov. Po mnenju več 
avtorjev je ključni dejavnik konkurenčnosti uspešnega podjetja sposobnost izrabljanja 
človeških zmožnosti. V širšem smislu so človeške zmožnosti zelo raznovrstne in 
zajemajo različna področja človekovega življenja (psihične, fizične, fiziološke). Če pa 
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govorimo o človeških zmožnostih v ožjem smislu, imamo v mislih večinoma sposobnosti, 
znanje in motivacijo (Lipičnik, 1996, str. 20). 
Za podjetje, ki uresničuje strategijo rasti, je pridobivanje ustreznih človeških virov eden 
izmed temeljnih pogojev za uspešnost tudi v prihodnjih obdobjih. Pri tem je proces 
zaposlovanja sestavljen iz različnih faz:  
A. Faza planiranja človeških zmožnosti ali virov kjer organizacija ugotavlja koliko in 

kakšne ljudi potrebuje. Pri tem število proizvodnih delavcev planiramo glede na 
proizvodne potrebe, režijske in pomožne delavce pa glede določenih konstantnih 
razmerij do števila neposrednih proizvodnih delavcev (Pučko, 1996a, str. 261). 

B. Fazi privabljanja sledi faza selekcije ko izberemo najprimernejše kandidate, ki 
ustrezajo zahtevam (Lipičnik, str. 78-79). Kakšne zahteve mora izpolnjevati kandidat, 
je odvisno od delovnega mesta, ki ga bo v organizaciji zasedel. Ključno za rast 
podjetja je planiranje in zaposlovanje vodilnih kadrov, ki so potrebni za planirano rast. 
Dober vodja mora po Adizesu imeti naslednjih devet značilnosti (Lipičnik, str.124-
127): 
• Sposoben mora biti igrati vsako izmed štirih vlog, pri čemer se mora odlikovati 

vsaj v eni vlogi:  
o proizvajalec (P) – osredotoči se na doseganje rezultatov, 
o administrator (A) – planira, koordinira, kontrolira izvajanje, 
o podjetnik (E) – strateško  planiranje,   vodenje  politike podjetja, 
o integrator (I) – usklajevanje v celoto. 

• Zavedati se mora svojih prednosti in slabosti. 
• Biti mora v stiku z družbenim okoljem in sprejemati povratne informacije o sebi. 
• Ima uravnoteženo stališče o sebi. 
• Sprejema svoje prednosti in pomanjkljivosti. Noče biti tisto, kar ni. 
• Lahko prepoznava vrline drugih – tudi tiste, ki jih sam nima. 
• Sprejema mnenje drugih, ker je možno, da je njihova sodba boljša od njegove. 
• Je uspešen pri reševanju sporov. 
• Ustvarja okolje, v katerem se uči. 

C. Fazi zaposlitve sledi faza uvajanja v delo oziroma proces orientacije se prične na 
delovnem mestu. Ko delavci vedo vse, kar morajo vedeti za uspešno delo, se 
organizacija posveča njihovemu nadaljnjemu razvoju, napredovanju, uresničevanju 
kariere (Lipičnik, 1996, str. 78-79). 

Ko zaposlimo nove ljudi, je eden izmed ključnih dejavnikov njihove bodoče uspešnosti 
uvajanje v delo oziroma izobraževanje. Herzberg je ugotovil, da obstajajo dejavniki, ki: 

• vplivajo na učinkovitost zaposlenih (motivatorji), 
• vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih (satisfaktorji ali higieniki). 
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Satisfaktorji sami ne spodbujajo ljudi k aktivnosti, temveč zgolj ustvarjajo pogoje, v 
katerih lahko z motivatorji motiviramo. Se pravi, da s satisfaktorji odpravljamo 
nezadovoljstvo, z motivatorji pa direktno spodbujamo večjo učinkovitost. Noben dejavnik 
ni zgolj motivator ali zgolj satisfaktor. Tisti dejavniki, ki so pretežno satisfaktorji, so: 
politika podjetja, delovni pogoji, plača, odnos do vodje, odnos do sodelavcev … 
Dejavniki, ki pa so pretežno motivatorji, so: dosežek, pozornost, samostojnost, 
odgovornost, napredovanje …(Lipičnik, 1996, str. 166-167). 
Na Herzbergovih ugotovitvah temelji Hackman – Oldamov model obogatitve dela. Model 
izpostavlja tri tako imenovane »kritične psihološke okoliščine«, ki vplivajo na 
motiviranost zaposlenih (Lipičnik, 1996, str. 167):  

• doživljanje pomembnosti (če delavec delo, ki ga opravlja, vidi kot pomembno, bo 
vložil večji napor, da ga bo dobro opravil), 

• doživljanje odgovornosti,  
• poznavanje rezultatov. 

Če je ena od teh kritičnih psiholoških okoliščin na nizkem nivoju, je nizka tudi 
motiviranost zaposlenih. 

2.5.5.5 Strategija finančne funkcije 
Strategija financiranja se mora ukvarjati z vprašanji potrebnih oblik finančnih sredstev za 
razne zaposlitve v podjetju v planskem obdobju in z vprašanji virov teh sredstev. 
Potrebno je planirati tok denarnih sredstev, potrebnih obratnih sredstev, potrebnih 
investicijskih finančnih sredstev za naložbe v osnovna sredstva in povečana obratna 
sredstva, ter za planiranje potrebnih sredstev rezerv (Pučko, 1996a, str. 267). 
Strategija financiranja se ukvarja tudi z delitvijo planiranega čistega dobička in planiranja 
donosnosti na sredstva (s katerimi je bil dobiček ustvarjen).  
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3 KRATKA ZGODOVINA PODJETJA IMP PUMPS 
Podjetje IMP PUMPS d.o.o. je slovenski proizvajalec črpalk in črpalnih sistemov s 
sedežem na Igu pri Ljubljani. Glavna dejavnost podjetja IMP PUMPS d.o.o. je 
»proizvodnja črpalk in kompresorjev«.  
Podjetje razvija, proizvaja ter vrši popravila in vzdrževanje črpalk in črpalnih sistemov. 
Proizvodni program pokriva predvsem črpalke za zagotavljanje vode, namenjene za 
ogrevanje stavb in bazenske vode, hlajenje in klimatizacijo ter namenske črpalke, 
razvite za znanega kupca. Z dopolnjujočimi se programi proizvodov in storitev strateških 
partnerjev postaja ponudnik celostnih rešitev, saj pokriva večji del tržnih segmentov. S 
pomočjo specializiranih znanj celostno rešujejo probleme, vezane na transport tekočih 
medijev, da bi zagotovili udobje v domačem okolju in optimalne delovne pogoje v 
industrijskem okolju. Na trgu ponujajo storitve, ki obsegajo inženiring, svetovanje pri 
financiranju in izvedbo projektov. 
Podjetje IMP PUMPS d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1947 in je obstojalo kot del skupine 
IMP vse do poznih 80-tih let. Leta 1991 je bilo podjetje priča velikim političnim in 
gospodarskim spremembam, ki so povzročile, da se je njegovo poslovanje skrčilo. Kljub 
vsem težavam je preživelo nemirna 90-ta leta in je danes ponovno v vzponu. Podjetje 
IMP PUMPS se je leta 1999 uspešno prestrukturirano. Hkrati je investiralo v razvoj, 
marketing, informacijsko tehnologijo in privzelo filozofijo elektronskega poslovanja. 
Podjetje IMP PUMPS trenutno zaposluje 108 ljudi in na trgu nastopa kot inovator na 
področju elektronsko - komutiranih potopnih motorjev, ter posluje s certifikatom 
kakovosti ISO 9001/2000. Izdelki podjetja imajo certifikate CE, IEC, SIQ, TÜV, BSI in so 
skladni z veljavnimi standardi.  
V podjetju IMP PUMPS se zavedajo, da so postali del globalnega dogajanja, in iščejo 
rešitve za svoje partnerje, ki bodo omogočale nadaljnjo intenzivno in stabilno rast 
podjetja. Zato ima podjetje zanimive cilje, saj želi postati četrti proizvajalec obtočnih 
črpalk za hlajenje in ogrevanje v Evropi, pri čemer poudarja naslednje vrednote:  

• Ustvarjanje vrednosti za delničarje  
• Zaposleni 
• Partnerski odnos 
• Globalno razmišljanje 
• Odnos do okolja 
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4 ANALIZA OKOLJA PODJETJA IMP PUMPS 

4.1 ANALIZA ŠIRŠEGA OKOLJA PODJETJA 

4.1.1 Gospodarsko okolje 

4.1.1.1 Gospodarska razvitost Slovenije (UMAR, Poročilo junij 2004). 
Gospodarska razvitost Slovenije se vztrajno povečuje, pri čemer se je povečala iz 61 
% leta 1995 na 69 % povprečja EU-15 v letu 2002 oziroma na 76 % povprečja EU-25. 
Pri tem je bila realna rast BDP v letu 2003 pod ravnjo preteklega srednjeročnega 
obdobja, vendar je presegala povprečno rast držav EU za okoli 2 odstotni točki. 
Gospodarski razvoj je dosežen (ugoden trend inflacije in gospodarske rasti) ob 
hkratnem socialnem razvoju, vendar počasnejšem okoljskem razvoju. Pri razvoju 
družbe, temelječe na znanju, so bili zaznani premiki na vseh treh segmentih 
(izobraževanje, raziskovanje in tehnološki razvoj, uporaba info-komunikacijske 
tehnologije).  
Nacionalna konkurenčnost se je v letu 2003 po WEF-ovima (World Economic Forum) 
indeksoma sposobnosti rasti in poslovne konkurenčnosti precej poslabšala, saj se je 
Slovenija vrnila na mesto iz leta 2001 (ob tem je potrebno poudariti, da se je povečalo 
število opazovanih držav iz 80 na 102). Ugotovljena je nižja stopnja kompleksne 
nacionalne konkurenčnosti ter upočasnitev gospodarske rasti, kar predstavlja nevarnost 
da se ugodni trendi prekinejo.  
Makroekonomska stabilnost: Leta 2003 je bil dosežen napredek na področju 
zniževanja inflacije, omejevanja plač v javnem sektorju in tudi cilj zaostajanja plač za 
rastjo produktivnosti. Rast cen življenjskih potrebščin se je znižala iz 7.2 % na 4.6 %, 
hkrati pa je Slovenija vstopila v ERM 2 območje. Zabeležena je bila višja rast uvoza kot 
izvoza, vendar je tekoči račun plačilne bilance še vedno uravnotežen. Rast zaposlovanja 
in upadanja brezposelnosti se je ustavil zaradi vpliva upočasnjene gospodarske rasti. 
Zmanjšala se je tudi celotna zaposlenost iz 63.9 % leta 2001 na 62.5 % leta 2003. 
Registrirana stopnja brezposelnosti je leta 2003 znašala 11.2 %. 
Gospodarska struktura Slovenije, merjena s strukturo BDP, se postopno približuje 
strukturi razvitih gospodarstev. Zmanjšuje se pomen kmetijstva in industrije, povečuje pa 
pomen storitev. Trend prestrukturiranja predelovalnih dejavnosti je ugoden predvsem v 
smeri naraščanja kapitalsko intenzivnih, izvozno usmerjenih in nadpovprečno inovativnih 
dejavnosti. Hkrati nekateri kratkoročni kazalci kažejo tudi na postopno krepitev zasebnih 
investicij in stanovanjske gradnje. 
V podjetniškem sektorju so doseženi pozitivni premiki pri povečevanju produktivnosti in 
zniževanju stroškov po enoti dodane vrednosti, povečevanju tržnih deležev na 
najpomembnejših tujih trgih in povečevanju vhodnih in izhodnih tujih investicij. Na 
področju finančnega sektorja precej zaostajamo za razvitimi članicami EU. Na področju 
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infrastrukture se je zadnja leta veliko investiralo v ceste in telekomunikacije, medtem ko 
na ostalih področjih ni bilo večjih investicij, pri čemer se privatni kapital še ne vključuje.  
Reforme tranzicije: Slovenija sodi med države s počasnim tempom izvajanja 
tranzicijskih reform. Od vseh tranzicijskih držav je Slovenija s povprečnim letnim 
indeksom tranzicije 3,4 zadnja. Največji zaostanki so na področju nebančnega 
finančnega sektorja in uvajanja politike konkurence, le nekoliko bolje so bili po oceni 
EBRD ocenjeni dosežki na področju privatizacije velikih podjetij, reform podjetniškega 
sektorja in infrastrukture. 
Trend socialnega razvoja je ugoden – podaljšuje se življenjska doba in stopnja 
socialne zaščite, znižuje pa se stopnja revščine. Slovenija je dobro kotira v podindeksu 
izobrazbe, pričakovani dolžini življenja, slabše pa pri BDP na prebivalca. 

Tabela 4.1: Napoved gospodarske rasti za leti 2004 in 2005 v pomembnejših 
državah 

2002 2003 2004 2005 
Tržišča ali države 

EK IMF EK IMF EK 
III.-04 

IMF 
VI.-04 

EK 
III.-04 

IMF 
VI.-04

Napredne ekonomije 1,7% 1,7% 2,1% 2,1% - 3,5% - 3,1%
ZDA 2,2% 2,2% 3,1% 3,1% 4,2% 4,6% 3,2% 3,9%
Industrializirane azijske države 5,1% 5,1% 3,0% 3,0% - 5,3% - 5,0%
Kitajska 8,0% 8,0% 9,1% 9,1% 8,7% 8,5% 8,1% 6,8%
EU-15 1,1 1,1% 0,8% 0,8% 2,0% 2,0% 2,3% 2,4%
Nemčija 0,2% 0,2% -0,1% -0,1% 1,5% 1,6% 1,8% 1,9%
Francija 1,2% 1,2% 0,2% 0,2% 1,7% 1,8% 2,4% 2,4%
Italija 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 1,2% 1,2% 2,1% 2,0%
UK 1,7% 1,7% 2,3% 2,3% 3,0% 3,5% 2,8% 2,5%

Na novo pridružene članice EU 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,0% 4,5% 4,2% 4,4%
Baltske dežele 6,4% 6,4% 7,4% 7,4% - 6,2% - 5,9%
Centralna Evropa = CZ, SK, H, PL, SI 2,2% 2,2% 3,4% 3,4% - 4,0% - 3,8%

Slovenija 2,9% 2,9% 2,3% 2,3% 3,2% 3,5% 3,6% 4,1%
Južne dežele = BOL, CY, MLT, RO 4,6% 4,6% 4,5% 4,5% 4,7% 4,8% 5,1% 4,9%

Skupnost neodvisnih držav 5,1% 5,1% 7,6% 7,6% 6,4% 6,0% 5,1% 5,2%
Rusija 4,7% 4,7% 7,3% 7,3% 6,5% 6,0% 5,4% 5,3%
Ukrajina 5,2% 5,2% 9,3% 9,3% 6,0% 6,0% 6,0% 4,0%
Kazahstan 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% - 8,0% - 7,5%
Belorusija 5,0% 5,0% 6,8% 6,8% - 4,8% - 3,5%
CIS-7 (stan dežele) 6,4% 6,4% 6,2% 6,2% - 5,1% - 6,2%

Vir: IMF, World Economic Outlook, junij 2004; Evropska komisija, Economic forecast, 
junij 2004. 

Na področju okoljskega razvoja so rezultati slabši predvsem na račun gospodarskega 
razvoja, pri čemer Slovenijo bremeni visoka energetska intenzivnost (proces zniževanja 
v zadnjih dveh letih se je pomembno upočasnil), emisijsko najbolj intenzivne industrije 
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ter intenziviranje kmetijstva, boljši rezultati so na področju okolja s prometom in na 
področju obnovljivih virov energije (dvakrat višji delež kot v EU-15). 

4.1.1.2 Napoved rasti BDP (glej Tabelo 4.1, na strani 37) 
Za Slovenijo v Pomladanskem poročilu UMAR (junij 2004) za leto 2004 napoveduje 
realno rast BDP za 3,6 %, pri čemer je ta v 1. četrtletju znašala 3.7 %. Evropska 
komisija in IMF Sloveniji napovedujeta gospodarsko rast za leto 2004 3.2 % in 3.5 % 
oziroma za leto 2005 3.6 % in IMF 4.1 %. V obdobju 2005–2007 UMAR napoveduje 
postopno povišanje gospodarske rasti do 4.5 % leta  2007.   
Za države Evropske unije je Evropska komisija za leto 2004 napoveduje gospodarsko 
rast 1.7 %, v napovedih za leto 2005 pa 2.3 %. Pri tem IMF napoveduje gospodarsko 
rast za leto 2004 2.0 % oziroma za leto 2005 2.4 %. Pri tem Nemčija in Italija, kot eni 
večjih gospodarskih partneric, pri napovedih močno odstopata navzdol. 
V državah pristopnicah k EU bo gospodarska rast v letih 2004–2005 za približno 2 
odstotni točki presegla rast držav EU-15. Pri tem se napovedi gospodarske rasti IMF in 
Evropske komisije za leto 2004 razlikujeta za pol odstotne točke (EK 4.0 % in IMF 4.5 
%) medtem ko sta napovedi za leto 2005 podobni (EK 4.2 % in IMF 4.4 %). 
Evropska komisija je izraziteje (za 0.8 in 0.4 odstotne točke) zvišali napoved 
gospodarske rasti za leti 2004 in 2005 za Skupnost neodvisnih držav. Tako 
napovedujeta rast GDP za leto 2004 IMF 6.0 % in Evropska komisija 6.4 % ter za leto 
2005 5.2 % in 5.1 %. Podobno visoke rasti so predvidene tudi za ostalih 7 članic CIS 
(stan države), le da je v letu 2004 pričakovati po napovedih IMF rast GDP za 5.1 % in 
leta 2005 6.2 %. 
V državah Bližnjega vzhoda IMF v letu 2004 pričakuje za približno 4.1 odstotne točke 
višjo rast bruto domačega proizvoda in v letu 2005 pa 5.0-odstotno. 

4.1.1.3 Napoved inflacije (glej Tabelo 4.2) 

Tabela 4.2: Napoved rasti cen življenjskih potrebščin in napoved inflacije  

Leto Napoved 
pomlad 04 

Razlika od 
jeseni 03 Tržišče/postavka 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2004 2005
Harmoniziran indeks rasti cen življenjskih potrebščin  

EU-15 1,9% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,7% -0,1% 0,0%
EURO območje 2,1% 2,4% 2,3% 2,1% 1,8% 1,6% -0,2% -0,1%
EU-10 8,5% 5,7% 5,2% 2,1% 3,8% 3,3% 0,1% 0,1%
Slovenija 8,9% 8,6% 7,5% 5,7% 3,6% 3,2% -1,6% -1,1%

Inflacija 
EU-15 - - - - - - - -
EURO območje 2,1% 2,4% 2,3% 2,1% 1,8% 1,6% -0,2% -0,1%
EU-10 8,5% 5,7% 2,7% 2,1% 3,8% 3,3% 0,1% 0,0%
Slovenija 6,9% 7,4% 6,9% 4,2% 3,7% - - -

Vir: Evropska komisija, Economic forecast, junij 2004; UMAR, Poročilo junij 2004. 
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Tako Evropska komisija kot tudi UMAR za Slovenijo napovedujeta postopno umirjanje 
tako rasti cen življenjskih potrebščin kot tudi inflacije. Pri tem je Evropska komisija od 
jeseni 2003 znižala svojo oceno za rast cen življenjskih potrebščin za leto 2004 iz 5.2 % 
na 3.6 % in za leto 2005 iz 4.3 % na 3.2 %. Ugoden trend zniževanja inflacije 
napoveduje v svojem junijskem poročilu UMAR, kjer pa ne navaja podrobnih ocen za 
leto 2005.  
Podoben ugoden trend zniževanja inflacije in umirjanja rasti cen življenjskih potrebščin 
napoveduje Evropska komisija za države EU-15, pri čemer je trend za EURO območje 
še ugodnejši. Evropska komisija v povprečju za pridružene članice napoveduje dvig 
rasti tako cen življenjskih potrebščin kot tudi inflacije iz 2.1 % v letu 2002 na 3.8 % v letu 
2003, ter nato postopno umirjanja v letu 2005 na 3.3 %.  

4.1.1.4 Napoved stopnje nezaposlenosti (glej Tabelo 4.3) 
V Sloveniji se je rast zaposlovanja in upadanja brezposelnosti ustavila zaradi vpliva 
upočasnjene gospodarske rasti. Tako je stopnja brezposelnosti, kljub porastu za 0.4 % 
glede na leto 2002, leta 2003 znašala 6.5 %. Slednje je glede na ostale evropske države 
dober rezultat. Potrebno je namreč upoštevati, da je bil podoben skok nezaposlenosti 
zabeležen tudi v EU-15, in sicer z 8.4 % leta 2002 na 8.8 % v letu 2003, pri čemer je 
povprečje nezaposlenosti za 1.8 % višje kot v Sloveniji. Pri tem Evropska komisija 
napoveduje tako za Slovenijo kot EU-15 ponovno znižanje nezaposlenosti v letu 2005. 

Tabela 4.3: Napoved stopnje nezaposlenosti in zaposlenosti 

Leto Napoved 
pomlad 04 

Razlika od 
jeseni 03  Tržišče/postavka 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2004 2005 
EU-15 7,8% 7,4% 7,7% 8,0% 8,1% 7,9% -0,1% -0,2%
EURO območje 8,5% 8,0% 8,4% 8,8% 8,8% 8,6% -0,3% -0,3%
EU-10 13,6% 14,5% 14,8% 14,3% 14,1% 13,8% -1,1% -0,1%
Slovenija 6,6% 5,8% 6,1% 6,5% 6,4% 6,2% 0,3% 0,2%

Vir: Evropska komisija, European economy – Economic forecast, junij 2004. 

Veliko večja je nezaposlenost v državah EU-10 in v nekaterih državah EU-15. Po 
objavljenih podatkih pri Evropski komisiji ima Nemčija, kot pomembna članica z 
največjim tržiščem, 9.3 % nezaposlenost v letu 2003. Pri tem je njen trend v zadnjih 
letih, navkljub ugodnejšim napovedim Evropske komisije, neugoden.  
V EU-10 je bila povprečna nezaposlenost leta 2003 14.3 %, vendar se je ta znižala za 
0.5 % glede na leto 2002. Ob tem Evropska komisija napoveduje njeno nadaljnje 
zniževanje. 

4.1.1.5 Napoved rasti investicij (glej Tabelo 4.4, na strani 40) 
Pri napovedi investicij v gradbeništvu imamo na voljo izredno malo podatkov. Tako 
Evropska komisija kot tudi UMAR napovedujeta ugodno rast investicij za Slovenijo, kar 
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je predvsem posledica gradnje avtocestnega križa kot tudi okrepitve stanovanjske 
gradnje zaradi sprostitve stanovanjske sheme. Po ocenah EIPF se bo v letu 2004 
sprostilo 138 milijard SIT, kar je 40 % več denarnih sredstev za stanovanjsko gradnjo, in 
nato se bo nato v letih 2005 do 2008 sproščalo po 70 milijard SIT letno denarnih 
sredstev, po letu 2008 pa 97 milijard SIT letno. 

Tabela 4.4: Napoved investicij v gradbeništvu 

Leto Napoved 
pomlad 2004 

Razlika od 
jeseni 03  Tržišče / postavka 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2004 2005 
EU-15 3,0% -0,7% -0,1% 0,8% 2,4% 2,3% 0,3% 0,3%
EURO območje 2,7% 0,1% -1,3% -0,4% 1,5% 1,5% 0,0% -0,1%
Slovenija 1,0% -6,5% -1,3% 4,3% 9,1% 8,7% - -

Vir: Evropska komisija, European economy – Economic forecast, junij 2004. 

Evropska komisija za države EU-15 napoveduje boljše čase, saj naj bi se investicije v 
gradbeništvu v letih 2004 in 2005 dvignile na 2.4 % v letu 2004 oziroma 2.3 % v letu 
2005. Pri tem je potrebno poudariti, da je to še vedno daleč pod ravnijo iz leta 2000.   

4.1.2 Tehnološko okolje 
Tehnološko okolje je za podjetje ugodno, saj je panoga črpalk stara, kjer prevladujejo 
zakoni fizike in uporabljajo že dognana znanja s področja hidravlike. Črpalke so 
porabniki električne energije, pri čemer je njihov namen ustvarjati pretok medija ob čim 
boljšem izkoristku in zagotavljati udobje. Na področju industrije črpalk je zato moč 
pričakovati novosti predvsem v smeri iskanja tehnoloških rešitev na področju: 

• Elektronsko-komutiranih elektromotorjev 
• Sodobni elektroniki, ki bo kompatibilna z drugimi električnimi aparati, ki 

zagotavljajo udobje v domačem in industrijskem okolju 

4.1.3 Politično-pravno okolje 
Z vstopom v Evropsko unijo je Slovenija prevzela tudi njeno zakonodajo in njen pravni 
red. Pri tem je pomembno, kako bo Evropska unija zaščitila svoja podjetja na področju:  

• patente in blagovne znamke podjetij pred morebitnimi nelegalnimi kopijami 
predvsem v državah bivše Sovjetske zveze in Kitajske 

• uvedla zaščitne uvozne carine za države z nizkim BDP, še zlasti za Kitajsko, ki 
predstavlja resno grožnjo za evropska podjetja 

Na drugi strani je v evropskem prostoru že uveljavljena zakonodaja na področju rabe 
obnovljivih virov energije in energetsko varčnih električnih naprav, ki tako predvideva 
uporabo tehnološko naprednih proizvodov. 
Pri tem je potrebno omeniti, da ima Slovenija kot ena izmed republik bivše Jugoslavije 
tudi pomembne dobre politične kot tudi gospodarske stike tako z državami bivšega 
Vzhodnega bloka in Bližnjega vzhoda, kot z zahodnimi državami.  
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4.1.4 Naravno okolje 
Podjetje ima ugoden strateški položaj, saj leži v centru Evrope, v neposredni bližini dveh 
največjih trgov (IT in D), ter ima dostop na Sredozemsko morje, kar mu omogoča dobre 
povezave z državami Mediterana ter Bližnjega in Daljnega vzhoda.  
Po drugi strani ima podjetje dobre lokacijske možnosti, saj ima na obeh lokacijah dovolj 
prostora za njegovo širitev, pri čemer je moč na lokaciji Metlika črpati tudi sredstva iz 
naslova pospeševanja zaposlovanja in podjetništva na nerazvitih področjih. 
Zaradi majhnosti Slovenije, le dveh milijonov prebivalcev, ima podjetje napram 
konkurentom slabši tržni položaj. Po Porterju je ena izmed pomembnih določljivk rasti 
podjetja tudi velikost domačega tržišča, ki pa je v tem primeru majhno. Po drugi strani je 
podjetje z vstopom v Evropsko unijo postalo del najmočnejšega trga, vendar je potrebno 
vedeti, da so prebivalci evropskih držav še vedno večinoma nacionalno zavedni. Tako 
so vsi njegovi konkurenti glede velikosti domačega tržišča v privilegiranem položaju.  

4.1.5 Kulturno okolje 
Po poročilu UMAR-ja, junij 2004, se na področju izobraževanja raven prebivalstva z vsaj 
srednjo izobrazbo od leta 1995 povečuje ter hkrati izboljšuje izobrazbena sestava. To 
velja zlasti za državno upravo in storitve. V produkcijskih dejavnostih pa je izobrazbena 
struktura glede na mednarodne trge slabša, zaradi česar so podjetja manj konkurenčna. 
Kljub stalni rasti deleža prebivalstva za terciarno izobrazbo pa Slovenija vse bolj 
zaostaja za  evropskimi državami, kar dolgoročno ne zagotavlja ustrezne 
konkurenčnosti. Ob tem velja omeniti tudi zanemarjanje tehnično-strokovnega kadra. 
Slovenija še vedno, kljub ugodnem trendu, zaostaja za evropskim povprečjem tudi pri 
rabi interneta. Pri tem so se izboljšale možnosti dostopa do interneta (vsa podjetja imajo 
omogočen dostop), hkrati pa ocenjujejo, da ima Slovenija dobre možnosti za razvoj 
širokopasovnega dostopa, čigar delež pa je trenutno skromen. 
Število raziskovalcev na tisoč prebivalcev se postopno povečuje, vendar Slovenija (4.6 
%) precej zaostaja za evropskim povprečjem (5.7 %), vendar je vodilna med 
pridruženimi članicami. Naj omenim, da sta vodilni državi na tem področju Finska (13.8 
%) in Švedska (10.1 %), ki močno vlagata v informacijsko tehnologijo. Pri tem so se 
bruto domači izdatki za razvojno-raziskovalno dejavnost bistveno povečali v letu 2001 in 
tako zmanjšali zaostanek za evropsko petnajsterico. 
Na gospodarski razvoj ugodno vplivajo tudi navade in potrebe ljudi v razširjeni Evropski 
uniji. Na splošno bi lahko ocenili, da je prebivalstvo EU-25 potrošniško naravnano, pri 
čemer je močno prisotna potreba po mobilnosti in zahteva po večjem udobju in kvaliteti.  
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4.2  ANALIZA OŽJEGA OKOLJA PODJETJA 

4.2.1 Analiza preteklega dogajanja v panogi 

4.2.1.1 Ekonomski pregled 
Glede na BDP/prebivalca leži 15 od 20 najuspešnejših držav v Evropi. Svetovni trg za 
industrijo črpalk v večini določa dogajanje v Severni Ameriki, Zahodni Evropi in 
Japonski. Najhitreje rastoči del trga se nahaja v razvijajočih se regijah Vzhodne Evrope, 
Indije in Kitajske. Razvoj evropskega trga pa bo odvisen od vpliva novih članic na 
skupno gospodarstvo, nove vloge EU v svetu in rasti evra v primerjavi z dolarjem.  

4.2.1.2 Pregled glavnih značilnosti panoge črpalk 
Čezmejne združitve in pridružitve proizvajalcev črpalk se bodo nadaljevale, hkrati pa  
bodo imele močan kratkoročen vpliv na panogo–razširitev palete izdelkov, združevanje 
tehnologij in širjenje na nove trge, medtem ko bo dolgoročni vpliv na panogo manjši.  
Prečiščenje prodajnega programa – v večini združenih ali pripojenih podjetij prihaja 
do prečiščenja programa izdelkov in odprodaje prekrivajočih ali nestrateških proizvodnih 
linij. Podjetja se osredotočijo ter zožujejo aktivnosti in resurse na ključne segmente. 
Kulturne spremembe – vpeljuje se moderne koncepte, kot so: LEAN Manufacturing, 
SIX SIGMA, KAIZEN, FMEA metoda itd. Poudarek je na zagotavljanju kvalitete, 
izboljšavah procesov in zniževanju stroškov. Novi vodje podjetij prenavljajo strategije, 
konsolidirajo proizvodne kapacitete, preusmerjajo tržnike, ciljno in strateško nakupujejo 
surovine. 
Spremembe v vodenju podjetij – v podjetja prihaja vse več managerjev iz drugih 
panog, predvsem iz avtomobilske industrije. Najvišji managerji podjetij so vse mlajši, 
pogosto imajo MBA in agresivno vodijo poslovanje. 
Zniževanje stroškov ostaja pomembno za ohranjanje konkurenčnosti, tako pri nabavi 
surovin kot tudi pri redizajnu izdelkov. Proizvodnja se seli v države s cenejšo delovno 
silo oziroma zaradi znižanja transportnih stroškov direktno na perspektivne trge. 
Zavezništva – večina velikih proizvajalcev sklepa strateška zavezništva s ključnimi 
kupci, tako da postanejo prednostni ali ekskluzivni dobavitelj črpalne tehnologije. 
Elektronsko poslovanje – na voljo so programi za izbiro črpalk na CD-ROM-u in 
spletnih straneh, naročanje in spremljanje statusa naročil preko spletnih strani, on-line 
preverjanje stanja zalog.  
Gradnja blagovnih znamk – v zadnjem času izrazit trend komuniciranja čistega 
sporočila kupcem preko blagovnih znamk. Veliki proizvajalci črpalk uporabljajo tudi 
krovno blagovno znamko na izdelkih pripojenih proizvajalcev črpalk. Filozofijo trženja je 
lepo vpeljalo podjetje Grundfos, ki je leta 2001 zamenjalo CGP in uvedlo slogan »Be > 
Think > Innovate«. 
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4.2.1.3 Akterji v panogi 
Industrija črpalk ostaja zelo razdrobljena s približno 5.000 proizvajalci po vsem svetu – 
od multinacionalk, kot je ITT, do družinskih podjetij z »butično proizvodnjo«. Glavno 
interesno združenje proizvajalcev črpalk v Evropi EUROPUMP združuje čez 300 
proizvajalcev črpalk in 15 nacionalnih združenj. Letna realizacija podjetij v okviru 
organizacije več kot 5 mld. € letno. Glede na obseg realizacije lahko proizvajalce 
razdelimo v 3 skupine: 

• Superliga z nekaj deset proizvajalci z letno realizacijo več kot 1 mld. € 
• Druga skupina z letno realizacijo več kot 100 mio. € 
• Tretja, najštevilčnejša skupina, z letno realizacijo manj kot 100 mio. € 

Globalna tehnologija, ki prevladuje v panogi, omogoča največjim proizvajalcem 
postopno globalizacijo panoge. Proizvodnja črpalk se vse bolj seli v Azijo in vzhodno 
Evropo, pri čemer se v Evropi ohranja proizvodnja naprednih izdelkov. Za preživetje v 
panogi morajo proizvajalci črpalk razvijati vrhunske kompetence v dizajnu, marketingu, 
proizvodnem procesu in R&R. Pomembna sta partnerski odnos s kupci in poprodajne 
aktivnosti, ki vključujejo: 

• hitro in učinkovito zagotavljanje rezervnih delov  
• hitro in natančno popravilo okvar 
• tehnično podporo pri vgradnji, zagonu in obratovanju 

Trženje črpalk je tesno povezano s splošno gospodarsko klimo na trgu. Črpalke sodijo 
med zrele izdelke in dosegajo zmerno in minimalno letno rast – nihanja v povpraševanju 
so neobičajna. Nadpovprečna rast glede na panogo je prisotna pri inteligentnih črpalkah.  

4.2.1.4 Delitev panoge 
Industrija črpalk ponuja zelo širok spekter proizvodov, zato je večina podjetij področno 
usmerjena in osredotočena na proizvodnjo posameznih vrst črpalk. Pri tem pa podjetja 
iz t. i. »superlige«, po izvedenih prevzemih, ponujajo širok spekter proizvodov. Tako 
panogo v grobem delimo na naslednja področja: hišna tehnika, industrija, energija, 
kemija, čistilne naprave, procesna tehnika in posebne izvedbe črpalk. 

4.2.2 Analiza privlačnosti panoge 
Zaradi širine panoge se bom pri analizi privlačnosti panoge osredotočil na tržni segment 
hišne tehnike, katerega trži tudi podjetje IMP PUMPS. Hkrati se bom zaradi 
kontinentalnega trženja osredotočil tako na dogajanje na globalnem kot tudi na samem 
evropskem tržišču, kjer podjetje IMP PUMPS tudi posluje.  
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4.2.2.1 Ovire za vstop v panogo 
Vstop v panogo je težaven, pri čemer nove konkurente od vstopa v panogo odvračajo 
predvsem naslednje značilnosti panoge: 

• zrela industrija črpalk, ki temelji na tehnologiji in deluje globalno 
• zreli izdelki, ki dosegajo zmerno in minimalno letno rast 
• potrebne velike začetne investicije 
• značilen vpliv krivulje izkušenj (diferenciacija, velike investicije) 
• zahtevana ekonomija obsega 

Priložnost za vstop v panogo pa nudita predvsem:  
• razvoj novih tehnologij (DC in elektronsko-komutirani motorji, direktive EU o 

varčnih strojih, razvoj elektronike in telekomunikacij ter zahteva po udobju) 
• prevzem relativno majhnih in ranljivih podjetij iz panoge 

Nevarnost vstopa novih konkurentov v tržni segment je visoka predvsem pri naslednjih 
skupinah potencialnih konkurentov: 

a) evropskih proizvajalcev črpalk hišne tehnike hladne vode (Lowara, Ebara itd.) 
b) evropskih proizvajalcev industrijskih črpalk – tržne niše (Askol, Laing) 

Za obe skupini velja, da obstajajo ugodni pogoji za vstop v tržni segment, in sicer: 
o vpliv krivulje izkušenj je mnogo manjši 
o zaradi zgrajenih lastnih prodajnih mrež je: 

» možna uporaba enakih distribucijskih kanalov 
» zahtevana ekonomija obsega je lahko dosegljiva 
» nižji stroški vstopa zaradi poznavanja blagovne znamke  

o dostop do surovin in materialov je poznan 
o Razvoj novih tehnologij 
Pri tem proizvajalci črpalk hišne tehnike za hladno vodo razmišljajo o vstopu v 
nove tržne segmente predvsem zaradi:  
o kitajskih proizvajalcev črpalk, ki vstopajo v njihov segment s poceni proizvodi 
o želje po rasti – ekspanzija prodajnega programa 
Po drugi strani pa obe prvi dve skupini odvračajo od vstopa v panogo predvsem 
potrebne velike začetne investicije in zahtevana diferenciacija produktov. 

c) kitajskih proizvajalcev 
Največjo nevarnost predstavljajo na novo nastajajoča kitajska podjetja, ki zaradi 
velikosti domačega trga in pomoči države odpravijo vse bistvene ovire za vstop: 
o po ekonomiji obsega – Kitajska je sama po sebi največji trg 
o po velikih investicijah – vlada subvencionira izvoz in nastajanje novih podjetij 
o stroškovne prednosti na osnovi krivulje učenja – znanje se priliva iz obratov 

multinacionalk v novo nastala kitajska  podjetja 
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o dostop do surovin in materialov – Kitajci imajo dober vir surovin in že 
povzročajo težave in dvig cene zaradi njihovega pomanjkanja v Evropi  

Kot resna potencialna ovira za vstop v panogo ostaja le potreba po moderni 
tehnologiji, saj na Kitajskem uporabljajo specifične proizvode, ki trenutno še ne 
dosegajo zahtevanih tehnoloških in kakovostnih evropskih standardov. 

Splošna ocena je, da je vstop novih konkurentov v panogo trenutno malo verjeten, 
vendar pa se bo v naslednjih treh do petih letih nevarnost vstopa močno povečala 
predvsem s strani kitajskih proizvajalcev. Hkrati pa obstaja večja nevarnost vstopa novih 
konkurentov v tržni segment podjetja IMP PUMPS d.o.o. 
Zaradi vstopa novih konkurentov predvidevam predvsem naslednje možne posledice: 

• nastanek viška proizvodnih kapacitet pri obstoječih proizvajalcih 
• močno znižanje cen in dobičkov ter posledično znižanje ocene privlačnosti 

panoge 
• nadaljnje prevzemanje manjših podjetij in koncentracija panoge 

4.2.2.2 Analiza pogajalske moči dobaviteljev 
V panogi so vsa večja podjetja vertikalno integrirana in vse ključne komponente 
izdelujejo sama. Proizvajalci črpalk so deloma odvisni od livarjev in predelovalcev 
plastičnih mas, ker je strošek orodij in strošek zamenjave dobavitelja relativno visok. 
Hkrati se v tržnem segmentu pojavlja povečana pogajalska moč predvsem pri 
dobaviteljih sklopov iz nerjaveče jeklene pločevine. Vendar je v panogi pogajalska moč 
dobaviteljev nizka, saj med njimi obstaja velika konkurenca. Podjetja iščejo proizvajalce, 
ki so sposobni: 

• imeti ustrezno kvaliteto proizvodov  
• zagotoviti točnost dobav 
• podpirati ekonomijo obsega 
• slediti rasti podjetja 
• imeti ustrezne plačilne pogoje 

V prihodnje je zaradi naraščajočih potreb Kitajske moč pričakovati pomanjkanje 
osnovnih surovin na svetovnem trgu, zato obstaja resna grožnja po redkosti resursov. 
Po drugi strani pa kitajska podjetja ustvarjajo konkurenco v prid proizvajalcev črpalk, saj 
se je strošek zamenjave dobavitelja zaradi njih bistveno znižal.  

4.2.2.3 Nevarnost substitucije 
Nevarnost substitucije proizvodov z drugimi po namembnosti je izredno majhna. Obstaja 
pa velika nevarnost vstopa novih tehnologij pri izdelavi posameznih komponent, kar bo 
bistveno vplivalo na ceno proizvajanja in na oceno privlačnosti kupca.  
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4.2.2.4 Analiza pogajalske moči kupcev 
V panogi se proizvajalci pri prodaji proizvodov le redko srečujejo s končnim 
uporabnikom. Njihovi kupci se v grobem delijo na: distributerje, velike trgovinske mreže, 
OEM kupce za prvo vgradnjo, druge proizvajalce črpalk. Zaradi tega je spekter kupcev 
izredno širok. Večina proizvajalcev ima širok prodajni program, ki se postopno zožuje. 
Proizvodi so pogostokrat standardizirani, hkrati pa se znižuje pomen blagovnih znamk, 
zato je strošek zamenjave dobavitelja nizek. Pri projektih predstavljajo črpalke le okoli 5 
% celotne vrednosti projektov, zato kupci nimajo posebnega interesa integrirati 
proizvajalce. 
Na splošno je pogajalska moč kupcev srednje velika, vendar se bo povečala predvsem 
zaradi pritiska na ceno zaradi prihoda proizvajalcev iz Azije in vzhodne Evrope. 

4.2.2.5 Rivalstvo konkurentov v panogi 
V panogi, kljub razdrobljenosti proizvajalcev, t. i. »superliga« določa pravila igre in 
uveljavlja večino sprememb. V tržnem segmentu prevladujeta dva izrazito močna 
konkurenta, ki določata tehnologijo, cene in globalizirata panogo. Po drugi strani 
majhna, specializirana in mnogokrat družinska podjetja izgubljajo na tržni moči in 
izbirajo različne strategije in cilje ter so mnogokrat lokalno usmerjena. Zato je v 
prihodnosti moč pričakovati strateške povezave manjših podjetij, ki bodo na ta način 
konkurirale večjim. 
Kljub razdrobljenosti zrele industrije, ki dosega zmerno in minimalno letno rast ter v 
povprečju nizke donose, je strateški interes konkurentov, da ostajajo v panogi, velik. T. i. 
»superliga« s svojo diverzificiranostjo znižuje tveganje, medtem ko manjši proizvajalci, 
po večini družinska podjetja (zlasti v Evropi), vztrajajo zaradi osebnih ciljev. K tej 
odločitvi jim pomagajo tudi visoke ovire, potrebne za izstop iz panoge, saj je večina 
osnovnih sredstev specialnih in predstavljajo velik delež v sredstvih.  
Diferenciacija proizvodov je razmeroma velika, ki pa se zaradi novih tehnologij in 
ekonomičnosti postopno zožuje. Zmogljivosti v tržnem segmentu so se z ožjim spektrom 
proizvodov in zaradi preteklih prevzemov ustalile. Trenutno je zaradi hitre rasti vzhodno-
evropskih tržišč in kitajskega trga potreba prerasla ponudbo, kar se vidi v rasti cen tako 
produktov kot tudi surovin. Zaradi novih podjetij na Kitajskem pa v zelo kratkem času 
lahko pričakujemo presežek zmogljivosti v panogi. 
Na splošno je rivalstvo v panogi srednje veliko, saj k stalni borbi med konkurenti 
pripomore nizek strošek spremembe dobavitelja ne glede na velikost konkurenta, 
medtem ko se pomen blagovnih znamk znižuje in vse bolj uveljavlja cena kot merilo. 
Zato in zaradi vstopa kitajskih proizvajalcev je moč v prihodnje pričakovati povečano 
rivalstvo v panogi. 
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4.2.2.6 Privlačnost panoge – pregled 
Gledano v celoti je privlačnost panoge trenutno srednje zanimiva, vendar s prihodom 
kitajskih podjetij pada. Kljub tej ceni je tržni segment za mnoga evropska podjetja, ki 
pokrivajo druge segmente, izredno zanimiv, saj v njem ni najti večje konkurence in hkrati 
z razvojem tehnologije, večanjem potreb po udobju pridobiva na veljavnosti. 

Tabela 4.5: Privlačnost panoge 

Konkurenčni dejavniki Trenutno Prihodnost
Nevarnost vstopa novih konkurentov srednja visoka 
Pogajalska moč dobaviteljev srednja visoka 
Pogajalska moč kupcev visoka visoka 
Nevarnost substitucije nizka nizka 
Rivalstvo med konkurenti srednja visoka 
Privlačnost panoge srednja nizka 

4.2.3 Analiza prodajnega trga 

4.2.3.1 Ocena obstoječega tržnega potenciala do leta 2007 
V ocenah velikosti trgov so zajeti podatki za vse vrste črpalk razen informacij o 
napravah za transport zraka in plinov, o črpalkah v vgrajenih v belo tehniko, avtomobile, 
procesno tehniko in mešala. V letu 2003 je bilo prodanih za 17,5 mld. € črpalk, od tega: 

• 36 % v Evropi 
• 34 % v Severni Ameriki  
• 23 % v Aziji in Bližnjem vzhodu 
• 5 % v Srednji in Južni Ameriki 
• 2 % v ostalem svetu 

Zaradi velike širine proizvodov nas zanima le rast centrifugalnih črpalk kamor spadajo 
tudi črpalke za hišno tehniko. Centrifugalne črpalke predstavljajo 47 % svetovne 
realizacije ali 8,4 mld. € letnega prometa, kar na strani 48 prikazuje Tabela 4.6. 
Potemnjene vrstice v tabeli so nakazani perspektivni mladi trgi z visoko stopnjo rasti. 
Glede na državo ali regijo se napovedana rast prodaje centrifugalnih črpalk po 
najpomembnejših svetovnih trgih močno razlikuje. Nemčija kot najpomembnejši trg 
podjetja IMP PUMPS ima napovedano nekaj nižjo rast od povprečja (zaostaja za 2,28 
odstotne točke od povprečja 16,92 %).  
Tabela 4.7 na strani 49 prikazuje ločene podatke za Zahodno in Vzhodno Evropo ter 
kumulativne podatke za Evropo, ki je najbolj zanimiv trg za podjetje IMP PUMPS. Iz 
tabele je razvidno, da je napovedana rast do leta 2007 za vzhodnoevropske trge za 
11,22 odstotnih točk višja od napovedane rasti za zahodnoevropske trge (15,67 %).  
  



48 

Tabela 4.6: Velikost svetovnega trga centrifugalnih črpalk po državah oziroma regijah in predvidena rast do leta 2007 

Trg centrifugalnih črpalk 
(v milijonih €) 2003 2004 Rast 

03-04 2005 Rast 
04-05 2006 Rast 

05-06 2007 Rast 
06-07 

Rast 
03-07 

Ocena
03-07 

ZDA 2.731 2.840 3,98% 2.959 4,20% 3.078 4,00% 3.195 3,82% 16,99% 14.803 
Japonska 1.241 1.262 1,68% 1.291 2,35% 1.330 2,97% 1.368 2,89% 10,25% 6.491 
Nemčija 678 699 3,19% 722 3,32% 750 3,77% 777 3,63% 14,64% 3.626 
Francija 463 478 3,28% 498 4,01% 514 3,38% 534 3,73% 15,20% 2.487 
VB 425 439 3,39% 455 3,64% 474 4,04% 491 3,72% 15,63% 2.284 
Italija 374 387 3,64% 402 3,93% 416 3,38% 432 3,85% 15,63% 2.011 
DK+ FIN+N+SWE 240 249 3,67% 258 3,54% 268 4,04% 278 3,58% 15,67% 1.292 
J Amerika brez Brazilije 242 252 4,30% 263 4,44% 274 3,95% 286 4,39% 18,21% 1.316 
V Azija brez Japonske 191 202 5,86% 214 5,93% 229 6,72% 244 6,64% 27,62% 1.081 
Kanada 173 181 4,63% 188 3,98% 196 4,26% 204 4,08% 18,06% 942 
TR+IZR+Lib+Irak+IR+Avg 176 185 5,00% 194 5,19% 206 5,76% 217 5,45% 23,18% 978 
Avstrija in Švica 162 166 2,97% 172 3,37% 178 3,72% 185 3,59% 14,36% 863 
Španija 164 171 4,39% 179 4,67% 187 4,46% 196 4,70% 19,51% 898 
Kitajska 168 182 8,10% 197 8,37% 214 8,54% 231 8,24% 37,62% 991 
Brazilija 142 148 3,93% 154 4,32% 162 4,66% 170 4,95% 19,10% 776 
Nizozemska 130 135 3,68% 140 3,55% 145 3,43% 150 3,87% 15,34% 701 
Avstralija 116 122 4,83% 127 4,61% 134 5,03% 141 5,39% 21,38% 639 
JV Azija 108 114 5,93% 122 6,29% 130 6,58% 138 6,17% 27,41% 611 
GR+IRL+P+CY+Malta 103 107 3,88% 113 5,22% 118 4,96% 125 5,41% 20,93% 567 
Belgija + Beneluks 86 89 3,74% 92 3,60% 96 4,35% 99 3,33% 15,89% 462 
Drugi deli sveta 90 93 3,57% 97 4,31% 101 4,13% 105 3,97% 16,96% 485 
Baltik+ExYU+PL+CZ+SK+H+BG+RU 86 90 5,61% 104 15,04% 102 -1,54% 110 7,03% 28,04% 492 
RU+KZ+UZB+MLD+UKR+BY 84 89 5,71% 94 5,41% 99 5,98% 106 6,45% 25,71% 471 
Indija 68 73 7,06% 77 5,49% 82 7,29% 88 6,80% 29,41% 388 
Skupaj Evropa 2.994 3.101 3,58% 3.229 4,13% 3.348 3,69% 3.482 3,99% 16,30% 16.154 
Skupaj cel svet 8.439 8.754 3,73% 9.113 4,10% 9.481 4,04% 9.867 4,08% 16,92% 45.656 

Vir: Profile of the International Pump Industry, Market Prospects to 2007, 2002. 
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Hkrati pa analiza napoveduje le 5,9 % absoluten delež vzhodno-evropskih trgov v 
evropskem trgu centrifugalnih črpalk ali 1,2 mld. € do leta 2007. Zato se za podjetje 
IMP PUMPS kažejo priložnosti v relativno bližnjih in hitro rastočih trgih: 

• Vzhodnoevropske države - napovedana 28,4 % rast v letih 2004-2007 
• Rusija in njene bivše republike - napovedana 26 % rast v letih 2004-2007 
• Turčija in Bližnji vzhod - napovedana 23,2 % rast v letih 2004-2007 

Po drugi strani je zahodnoevropski trg šestnajstkrat večji, vendar zasičen s proizvodi 
z uveljavljenimi blagovnimi znamkami, kjer je prodor na trg omejen.  

Tabela 4.7: Napovedani kumulativni podatki ločeno za Zahodno in Vzhodno 
Evropo 

Trg centrifugalnih črpalk 
(v milijonih EUR) 2003 2004 2005 2006 2007 Skupaj

03-07 Delež 

Zahodna Evropa 2.824 2.922 3.031 3.146 3.266 15.190 94,1%
Tekoči indeks rasti - 3,46% 3,75% 3,80% 3,81% - -
Bazni indeks rasti - 3,46% 7,34% 11,42% 15,67% - -
Vzhodna Evropa 170 179 190 202 215 955 5,9%
Tekoči indeks rasti - 5,66% 5,80% 6,33% 6,75% - -
Bazni indeks rasti - 5,66% 11,79% 18,87% 26,89% - -
Celotna Evropa 2.994 3.101 3.221 3.348 3.482 16.145 -
Tekoči indeks rasti - 3,58% 3,87% 3,95% 3,99% - -
Bazni indeks rasti - 3,58% 7,59% 11,84% 16,30% - -
CEL SVET 8.439 8.754 9.105 9.481 9.867 45.646 -
Tekoči indeks rasti - 3,73% 4,01% 4,13% 4,08% - -
Bazni indeks rasti - 3,73% 7,89% 12,34% 16,92% - -

Vir: Profile of the International Pump Industry, Market Prospects to 2007, 2002. 

4.2.3.2 Opredelitev glavnih tržnih segmentov, velikost in potrebe 
Podjetje IMP PUMPS trži proizvode iz segmenta črpalk hišne tehnike z naslednjimi 
tržnimi proizvodnimi programi:  

• mokrotekoče črpalke (obtočne črpalke) 
• suhotkoče (In-line, Blok in Norma črpalke) 
• program za hladno vodo (JET, večstopenjske samosesalne črpalke, vodnjaške 

črpalke, HIDROPAK postaje) 
• potopne črpalke za čisto in umazano vodo  
• potopne črpalke za odpadne in fekalne vode 
• kompaktne naprave za prečrpavanje 
• večstopenjske črpalke 
• naprave za dvigovanje tlaka 

Pri tem proizvodni program podjetja IMP PUMPS obsega le področje mokrotekočih in 
suhotekočih črpalk. V sodelovanju s strateškim partnerjem podjetje IMP PUMPS na 
področju bivše Jugoslavije trži tudi črpalke iz ostalih programov. 
Velikost segmenta črpalk hišne tehnike za Evropo po posameznih programih na 
strani 50 prikazuje Tabela 3.8. 
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Tabela 3.8: Ocenjena velikost segmenta hišne tehnike za Evropo 

Proizvodni program  Velikost trga
mokro-tekoči program 585 mio. €
suho-tekoči program 187 mio. €
program hladne vode 196 mio. €
večstopenjske črpalke 148 mio. €
naprave za dvig tlaka 81 mio. €
potopne črpalke za vodo 88 mio. €
potopne črpalke za fekalije 32 mio. €
kompaktne postaje za prečrpavanje 36 mio. €
Segment hišne tehnike 1.484 mio. €

4.2.3.3 Izdelava možnih prodaj podjetja 
Plani prodaje IMP PUMPS d.o.o. od leta 2004 do 2005 so prikazani v Prilogi 1. 

4.2.4 Analiza konkurentov 
Zaradi ozke usmerjenosti podjetja IMP PUMPS na program mokrotekočih črpalk bom 
analiziral konkurenco le iz tega programa. Na evropskem tržišču je na programu 
obtočnih črpalk prisotnih kar nekaj proizvajalcev obtočnih črpalk. Od vseh 
proizvajalcev izstopata dve podjetji, GRUNDFOS in WILO, ki sta v preteklosti 
prevzela kar nekaj proizvajalcev črpalk, med drugim tudi DAB oziroma SALMSON. 
Od ostalih proizvajalcev obtočnih črpalk tako na evropskem prostoru ostajajo 
naslednja samostojna podjetja MYSSON, NOCCHI, SMEDEGARD, HALM in ITT-
VOGEL. 
Zato smo za primerjavo značilnosti konkurentov izbrali 4 evropske proizvajalce 
črpalk, s katerimi se na področju mokrotekočih črpalk pogosteje srečujemo na trgu: 
I. GRUNDFOS 

Dansko podjetje GRUNDFOS je četrti največji proizvajalec črpalk na svetu in 
največji proizvajalec v segmentu mokrotekočih črpalk. Celotni konceren letno 
proizvede okoli 10 milijonov kosov obtočnih črpalk in ima 50% svetovni tržni 
delež. Poleg črpalk GRUNDFOS razvija in trži elektromotorje in regulacijsko 
elektroniko. GRUNDFOS je tržno usmerjeno podjetje in daje velik poudarek 
tehnologiji. Organizacijsko je podjetje razdeljeno v 3 divizije:  
a) Segment hišne tehnike je največja divizija in je odgovorna za proizvodnjo in 

prodajo obtočnih črpalk za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje. V letu 2003 je 
v okviru te divizije podjetje GRUNDFOS investiralo v prvo neevropsko tovarno 
obtočnih črpalk, ki naredi 0,5 milijona obtočnih črpalk in ima 8 mio. € 
realizacije.  

b) Segment industrije proizvaja črpalke za procesno tehniko in dele za OEM trg.  
c) Segment vode predstavljata 2 diviziji, ki proizvajata črpalke za namakanje, 

pitno in odpadno vodo. 
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V 90-ih letih je podjetje izničilo slabosti razdrobljenosti panoge in povečalo rast 
podjetja predvsem z vertikalno in horizontalno integracijo. S tem je kreiralo 
ekonomijo obsega in standardiziralo potrebe trga. V Evropi je na področju 
obtočnih črpalk prevzelo in integriralo naslednja podjetja: DAB (IT), BIRAL (CH), 
LEŠNO (PL). Njegova strategija je diverzifikacija proizvodov, pri čemer svoje 
proizvode postavlja tako tehnološko kot cenovno visoko. Kot nižje postavljeno 
blagovno znamko trži proizvode pod imenom proizvajalca DAB.  
V poslovnem poročilu za leto 2003 je podjetje predstavilo naslednje podatke: 
• Rast realizacije iz 1.446 mio. € v letu 2002 na 1.500 mio. € v letu 2003 (4.2 % 

rast prodaje + 1 % pripojitve), pri čemer v Evropi ustvari 90 % realizacije. 
• V letu 2003 je podjetje investiralo 62.2 mio € ali 4.2 % letne realizacije za 

raziskave in razvoj. 
• Podjetje je v letu 2003 povečal delež EBT-ja z 6.8 % na 9.7 %. 
• V letu 2003 je dosegel 16 % rast prodaje na vzhodnoevropskih trgih, 30 % rast 

na kitajskem trgu, največ pa na ruskem trgu (43 % rast). 
• GRUNDFOS je v letu 2003 zaposloval 11.700 zaposlenih. 

I. DAB 
Italijanski proizvajalec DAB je po prevzemu s strani GRUNFOS-a proizvajalec 
cenovno srednje postavljenih blagovnih znamk. Blagovna znamka DAB ima visok 
tržni delež na področju Mediterana in držav bivše Sovjetske zveze. Za IMP 
PUMPS je DAB neposreden konkurent, saj nas potencialni kupci uvrščajo v isti 
cenovni razred. 

II. WILO 
Nemški koncern WILO je deseti največji proizvajalec črpalk na svetu in je v večini 
usmerjen na segment hišne tehnike. Postavlja se kot tehnološki vodja z visoko 
kakovostnimi proizvodi in visokimi cenami. Tudi on je rasel s prevzemi, pri čemer 
je bil manj uspešen. V Evropi je prevzel naslednja podjetja:  
• na področju hišne tehnike SALMSON (FR) – 156 mio. € realizacije. 
• v letu 2003 na področju industrije podjetje EMU (D) – 70 mio. € realizacije. 
V poslovnem poročilu za leto 2003 je koncern WILO predstavil naslednje 
rezultate: 
• Realizacija v letu 2003 616 mio. € (3,7 % rast prodaje + 11 % pripojitve). 
• Rast prodaje so dosegli večinoma v Vzhodni Evropi in Aziji, delež nemškega in 

francoskega trga se je zmanjšal na 35 % celotne prodaje. 
• Leta 2003 je podjetje investiralo 16.5 mio. € ali 3 % letne realizacije za R&D.  
• Glavni smeri razvoja sta nižja poraba električne energije in znižanje stroškov 

življenjskega cikla. 
 Leta 2002 je spremenil svojo distribucijsko verigo in prodajo mimo distributerjev. 
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I. SALMSON 
Nekoč francoski proizvajalec SALMSON, sedaj blagovna znamka v okviru 
koncerna WILO, je prepoznaven na trgih Bližnjega vzhoda in Afrike. Na teh trgih, 
nekoč pod močnim francoskim vplivom, dosega večji ugled kot proizvodi WILO. 
Na evropskih trgih je SALMSON postavljen cenovno nizko. Podjetje SALMSON je 
v letu 2003 znotraj koncerna WILO realiziralo 156 mio. €, od tega 66.4 mio. € na 
domačem francoskem trgu. Podjetje je realiziralo 74.9 mio. € malih obtočnih 
črpalk in 14.7 mio. € velikih centrifugalnih črpalk, medtem ko razlika pripada 
diviziji klimatskih naprav. 

4.2.5 Analiza potencialnih kupcev 
V grobem delimo potencialne kupce v 4 skupine: 
I. Distributerji – zastopniki 

• kupujejo široko paleto proizvodov in zastopajo blagovno znamko proizvajalca  
• so ključni člen v distribucijski verigi, ker imajo stike s projektanti, investitorji in 

končnimi kupci 
• potrebujejo pomoč pri marketingu (sejmi, oglasi v strokovnih medijih, strokovni 

(CD, katalog) in promocijski material itd. 
• imajo veliko znanj iz področja strojnih inštalacij  
• dobro poznajo konkurenco, razmere na trgu 

II. Trgovinske mreže 
• kupujejo proizvode za maloprodajo (male obtočne črpalke, fontane, JET 

črpalke) 
• proizvode tržijo tako pod svojo kot blagovno znamko proizvajalca 
• imajo višje zahteve po servisiranju 
• zanima jih le ustrezna cena glede na dojemanja kupca glede blagovne znamke 

III. Drugi proizvajalci črpalk, ki dopolnjujejo svoj proizvodni program 
• kupujejo vse proizvode 
• prodajajo pod svojo blagovno znamko 
• zahtevajo kvalitetne, prilagojene proizvode, točnost dobav in nizko ceno 

IV. OEM kupci – proizvajalci naprav, v katerih je vgrajen IMP proizvod  
• trg za male obtočne črpalke (cca.10 mio. kosov) in za posebne izvedbe črpalk 
• vgrajujejo proizvode tako pod svojo kot blagovno znamko proizvajalca 
• zahtevajo kvalitetne, prilagojene proizvode, točnost dobav in nizko ceno 
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5 CELOVITA OCENA POSLOVANJA PODJETJA (SWOT ANALIZA PODJETJA) 
Predmet analize je poslovanje podjetja IMP PUMPS d.o.o. v letih 2001 do 2003. 
Namen analize poslovanja je odkriti slabosti, ki bi se jih dalo odpraviti, in s tem 
izboljšati uspešnost podjetja. V fazi oblikovanja strategij je odpravljanje problemskih 
položajev ključnega pomena. Analiza je razdeljena na tri dele, in sicer: 

a) SWOT analiza procesov podjetja: nabave, proizvodnje in prodaje 
b) SWOT analiza podstruktur podjetja: proizvodov, tržna, tehnološka, razvojna, 

zaposlenih, osnovnih in obratnih sredstev, stroškov ter financiranja 
c) Analiza poslovnega uspeha in uspešnosti poslovanja 

Ker podjetje IMP PUMPS d.o.o. obstaja od 1. 8. 2000, ko je bil izveden MBO podjetja 
IMP Črpalke d.d., sem se pri ocenjevanju poslovanja podjetja srečeval s težavami, ki 
so mi onemogočile ocenjevanje poslovanja na daljši čas.   
V analizo bi bilo smotrno vključiti tudi analizo proizvodnje, vendar v podjetju ni 
ohranjenih ustreznih podatkov. Ker se podatki, ki so uporabljeni v analizi, nanašajo 
na obdobje treh let, med seboj zaradi rasti cen niso neposredno primerljivi. Zato sem 
podatke s pomočjo povprečnih indeksov rasti cen pretvoril na nivo cen iz leta 2003, 
in sicer:  

• vrednost nabavljenega in prodanega blaga s pomočjo indeksov cen na drobno 
za industrijske neživilske izdelke, 

• stroške plač s pomočjo indeksov povprečne rasti bruto plač, 
• vse ostale podatke s pomočjo indeksov cen na drobno.  

Uporabljeni indeksi so prikazani v Tabeli 5.1. 

Tabela 5.1: Indeksi rasti cen v Sloveniji v letih 2001 do 2003 

Cene na drobno Bruto plače Inflacija 
skupaj Ind. neživilski izdelki     Vrsta 

tekoči bazni tekoči bazni tekoči bazni tekoči bazni 
1999 - 134,9 - 132,3 - 108,9 -   
2000 110,9 121,6 111,0 119,2 101,6 107,2 106,9   
2001 109,4 111,2 108,2 110,1 103,2 103,8 107,4 111,4 
2002 105,3 105,6 104,9 105,0 102,0 101,8 106,9 104,2 
2003 105,6 100,0 105,0 100,0 101,8 100,0 104,2 100,0 

 Vira: Statistični Urad RS, 2004. 

5.1 SWOT ANALIZA PROCESOV PODJETJA 

5.1.1 Proces nabave 

5.1.1.1 Obseg in struktura nabave 
I. Struktura in obseg nabave po skupinah in v letih od 2001 do 2003 

V Tabeli 5.2 je prikazana struktura obsega nabave, ki je razdeljena po skupinah v 
letih od 2001 do 2003, ter dinamika prodaje z bazičnim indeksom (bazno leto je 
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leto 2001) in verižnim indeksom. Podatki so prikazani v realni vrednosti (inflacirani 
s pomočjo indeksov rasti cen na drobno za industrijske neživilske izdelke) v SIT.  

Tabela 5.2: Realni obseg nabav v SIT 

Postavka\Leto 2001 2002 2003 Delež I02/01 I03/02 I03/01 
Po-lizdelki 1.722 0 2.255.227 0,2% - - - 
Repromaterial 399.669.240 625.169.886 787.319.611 78,3% 156,4 125,9 197,0
Črpalke 8.258 19.553.479 585.543 0,1% - - - 
Blago iz dokupa 97.866.601 101.544.655 70.643.255 7,0% 103,8 69,6 72,2 
Delna vsota 497.545.820 746.268.020 860.803.637 85,6% 150,0 115,3 173,0
Ostalo: OS, DI, FI 130.170.998 72.790.784 144.591.518 14,4% 55,9 198,6 111,1
Vsota 627.716.818 819.058.805 1.005.395.155 100,0% 130,5 122,8 160,2

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

II. Obseg nabave repromateriala po ABC metodi 
Tabela 5.3 prikazuje porazdelitev obsega nabave v letu 2003 glede na 
pomembnost repromaterialov po ABC metodi. Ob tem 20 % ali 160 vrst 
nabavljenih materialov pomeni 89 % vrednosti celotnih nabav repromaterialov. 

Tabela 5.3: Klasifikacija repromateriala po ABC metodi za dobave v letu 2003  

Skupina 
materiala 

% glede 
na št vrst 
materiala 

Število 
vrst 

materiala 

Vrednost 
nabav materila

(v SIT) 

% glede na 
vrednost 

nabave materila 
A 10% 80 594.089.471 75% 
B 30% 239 168.335.409 21% 
C 60% 479 27.150.088 3% 
SKUPAJ 100% 798 789.574.968 100% 

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

Ob teh podatkih je razvidno, da se mora podjetje osredotočiti predvsem na 
nabavo 80-ih strateških materialov ter posvečati pozornost naslednjim 239-im. Za 
zadnjih 60 odstotkov materialov pa si lahko podjetje privošči tudi nekoliko višje 
zaloge. 

5.1.1.2 Tok nabave 
Slika 5.1 na strani 55 prikazuje po mesecih obseg nabave v letu 2003 v primerjavi s 
povprečjem nabav zadnjih treh let in v primerjavi z obsegom prodaje v letu 2003.  
Iz slike je razvidno, da obseg nabave le sledi obsegu prodaje. Če upoštevamo 
vrednosti zalog, ki znašajo okoli 320 mio. SIT, in povprečne vrednosti prodaje, ki 
znašajo 137 mio. SIT, bi moral obseg nabave prehitevati obseg prodaje vsaj za 3 
mesece. Glede na Sliko 5.1 in Tabelo 5.3, pa nabavne aktivnosti kasnijo, kar 
povzroča: 

• višje stroške v proizvodnji zaradi pomanjkanja materiala 
• višje stroške logistike zaradi drobljenih dobav 
• neustrezne in višje zaloge 
• nižjo fleksibilnost podjetja 
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Slika 5.1: Obseg nabave po mesecih glede na mesečno povprečje nabav zadnjih 
treh let in glede na obseg prodaje v letu 2003 

Trend nabave po mesecih glede na trend prodaje
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*  Povprečje predstavlja povprečno vrednost mesečnih nabav v letih 2001, 2002 in 2003. 

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

5.1.1.3 Dobavitelji in nabavni pogoji 
I. Ocenjevanje nabave po ABC metodi 

Tabela 5.4 prikazuje porazdelitev obsega nabav v letu 2003 glede na 
pomembnost dobaviteljev po ABC metodi. Ob teh podatkih je razvidno, da ima 
podjetje visoko koncentracijo dobaviteljev, kar je na eni strani dobro z vidika 
stroškov, po drugi strani pa predstavlja potencialno nevarnost za podjetje z vidika 
odvisnosti od dobaviteljev A, ki imajo zato tudi večjo pogajalsko moč. 

Tabela 5.4: Klasifikacija dobaviteljev po ABC metodi 

Skupina 
dobaviteljev 

% glede na 
št. 

dobaviteljev 
Število 

dobaviteljev
Vrednost 
nabave 
(v SIT) 

% glede na 
vrednost 
nabave 

A 10% 9 621.363.434 62% 
B 30% 26 284.468.545 28% 
C 60% 129 99.563.176 10% 
SKUPAJ 100% 164 1.005.395.155 100% 

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

II. Stalnost dobaviteljev 
Iz Tabele 5.5 na strani 56, ki prikazuje realno vrednost nabav in število dobaviteljev, 
je razvidno, da se v večini menjajo manjši dobavitelji. To prikazuje tudi količnik 
stalnosti dobaviteljev, ki kaže vrednost nabav stalnih dobaviteljev glede na vse 
dobavitelje. Na osnovi teh trendov sklepam: 

• dobavitelji so zelo lojalni in imamo zato nižje stroške,  
• dobavitelji imajo visoke cene,  
• dobavitelji so kvalitetni in imajo ˝know-how˝ – odvisnost od dobaviteljev. 
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Tabela 5.5: Stalnost dobaviteljev glede na vrednost nabav in števila dobaviteljev  

  2001 2002 2003 
Št. vseh dobaviteljev 141 162 164 
Vrednost dobav vseh 627.716.818 819.058.806 1.005.395.155 
Št. novih dobaviteljev - 57 55 
Vrednost dobav novih - 104.968.533 49.889.410 
Št. dobaviteljev - zapustili - 38 50 
Vrednost dobav - zapustili - 52.722.305 48.894.550 
Količnik stalnosti dobaviteljev II  0,81 0,90 

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

5.1.1.4 Stroški nabave in cene 
V tabeli 5.6 je za obdobje 2001 do 2003, na osnovi inflaciranih podatkov z indeksi 
rasti cen na drobno za industrijske neživilske izdelke, prikazana vrednost stroškov 
poslovanja, strošek procesa nabave, vrednost nabav vhodnega materiala, ter 
izračunane naslednje postavke:  

• vrstica 4: koeficient obsega nabav vhodnega materiala glede na vrednost 
stroškov poslovanja (2/1) 

• vrstica 5: delež stroškov procesa nabave glede na stroške poslovanja (3/1) 
• vrstica 6: koeficient obsega nabav glede na stroške nabave (2/3) 
• vrstica 7: preračunan strošek nabav vhodnih materialov je izračunan kot 

produkt iste količine istih proizvodov in nabavne vrednosti vgrajenih materialov 
v taiste proizvode za posamezno leto  

Tabela 5.6: Realne vrednosti stroškov nabave v SIT 

Postavka \ Leto 
(realno v SIT) 2001 2002 2003 I02/01 I03/02 I03/01 

1. Vsi stroški poslovanja 1.111.978.776 1.473.799.508 1.623.757.613 133 110 146 
2. Obseg stroškov materiala 497.545.820 746.979.429 860.803.637 150 115 173 
3. Stroški procesa nabave 76.494.136 75.912.816 69.323.383 99 91 91 
4. K – št. materiala/vsi stroški 44,7 50,7 53,0 113 105 118 
5. Delež stroškov nabave 6,9% 5,2% 4,3% 75 83 62 
6. K – vrednost/strošek nabav 6,5 9,8 12,4 151 126 191 
7. Preračunani strošek nabav 729.164 637.074 609.624 87 96 84 

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

Preračunana nabavna vrednost vgrajenih materialov se sicer znižuje, vendar se 
stroški vhodnih materialov glede na vse stroške poslovanja povečujejo, pri čemer so 
v letu 2003 predstavljali že 53 odstotkov vseh stroškov. Ne glede na ugoden trend 
učinkovitosti nabave je vrednost vhodnih materialov v stroških občutno prevelika, kar 
proizvodom znižuje dodano vrednost in kvari poslovni rezultat. 
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5.1.1.5 SWOT analiza procesa nabave 

Tabela 5.7: SWOT analiza procesa nabave 

PREDNOSTI SLABOSTI 
• možnost držanja višjih zalog za cca. 60 % 

materialov  
• neustrezno planiranje nabav 
• nezmožnost hitre zamenjave dobaviteljev 
• visoki stroški vhodnih materialov 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
• visoka koncentracija dobaviteljev 
• lojalnost dobaviteljev 
• ugoden trend stroškov poslovanja nabave 
• ugoden trend cen vhodnih materialov 
• podaljšanja plačilnih rokov pri dobaviteljih 

• nadaljnja rast cen na trgu surovin 
• odvisnost od dobaviteljev 
 

5.1.2 Proces prodaje 

5.1.2.1 Obseg in struktura prodaje 
Pri analizi procesa prodaje sem uporabljal različne vire podatkov. Ker se nekateri 
podatki nekoliko razlikujejo med seboj, bom pri vsaki tabeli navedel natančnejši vir. 
Razlika nastane med podatki iz Izkazov uspeha in podatki pridobljenimi iz 
informacijskega sistema. Pri slednjih so upoštevani le prihodki od prodaje 
proizvodov, medtem ko Izkaz uspeha upošteva tudi druge prihodke. 
Tabela 5.8 na osnovi Izkazov uspeha prikazuje obseg prodaje razdeljen na prodajo 
na domačem in tujem trgu v letih 1999 do 2003. Obseg prodaje proizvodov po trgih v 
letih 2001 do 2003 na strani 58 prikazuje Tabela 5.9. V obeh tabelah so podatki 
prikazani v realni vrednosti (inflacirani s pomočjo indeksov rasti cen na drobno za 
industrijske neživilske izdelke) v 1.000 SIT, ter dinamika prodaje z baznim in verižnim 
indeksom. 

Tabela 5.8: Obseg od prodaje na osnovi Izkazov uspeha  

Prodaja \ Leto 1999* 2000** 2001 2002 2003 
Prodaja skupaj realno 845.393 783.333 1.101.350 1.449.348 1.672.416 
Bazni indeks 100,0 92,7 130,3 171,4 197,8 
verižni indeks   92,7 140,6 131,6 115,4 

Prodaja doma realno 404.026 447.984 399.601 478.331 431.817 
Bazni indeks – DT 100,0 110,9 98,9 118,4 106,9 
Verižni indeks – DT   110,9 89,2 119,7 90,3 
Prodaja tujina realno 441.367 335.349 701.749 971.017 1.240.599 
Bazni indeks – TT 100,0 76,0 159,0 220,0 281,1 

Verižni indeks – TT    76,0 209,3 138,4 127,8 

*  Podatki so prikazani iz Izkaza uspeha podjetja IMP Črpalke d.d. za leto 1999 

**  Podatki so sestavljeni iz Izkaza uspeha podjetja IMP Črpalke d.d. za obdobje od 1.-7. 
meseca l. 2000 in iz Izkaza uspeha podjetja IMP PUMPS d.o.o. za obdobje od 8.-12. meseca 
l. 2000. 

Vir: Interni podatki podjetij IMP PUMPS d.o.o. in IMP Črpalke d.d. 

Iz podatkov Tabel 5.8 in 5.9 je razvidno, da je bil obseg prodaje do leta 2000 
približno na enakem nivoju, nato pa je v obdobju od leta 2000 do leta 2003 realno 
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narasel za 2,1–krat. Obseg prodaje je leta 2001 na domačem trgu predstavljal dobrih 
40 odstotkov, leta 2003 pa le še 23,3 odstotkov. Upad investicijske gradnje zaradi 
recesije ter izguba tujega strateškega partnerja sta znižala prodajo na domačem trgu 
realno za 11,6 odstotkov. Ob tem se je prodaja domačih proizvodov v enakem 
obdobju realno povečala za 17,7 odstotkov. 

Tabela 5.9: Obseg prodaje po prodajnih trgih na osnovi informacijskega sistema  

LETO 2001 LETO 2002 I02/01 LETO 2003 I03/02 I03/01 TRGI 
SIT Delež SIT Delež % SIT Delež % % 

Slovenija 431.285.371 40,0% 399.424.066 29,5% 92,6% 381.274.790 23,3% 95,5% 88,4%
Tuji trgi 643.016.886 59,7% 943.267.350 69,7% 146,7% 1.257.637.520 76,9% 133,3% 195,6%
Hrvaška 111.915.853 10,4% 114.920.727 8,5% 102,7% 122.262.921 7,5% 106,4% 109,2%
BIH 19.278.541 1,8% 32.778.751 2,4% 170,0% 70.406.353 4,3% 214,8% 365,2%
SČG 21.202.201 2,0% 28.170.368 2,1% 132,9% 82.196.101 5,0% 291,8% 387,7%
Makedonija 13.024.285 1,2% 23.111.054 1,7% 177,4% 24.639.349 1,5% 106,6% 189,2%
Nemčija 473.490.760 43,9% 716.040.842 52,9% 151,2% 634.591.556 38,8% 88,6% 134,0%
Anglija 0 0,0% 23.125.474 1,7% - 220.893.690 13,5% 955,2% -
Švedska 0 0,0% 68.519 0,0% - 15.121.445 0,9% -% -
Italija 0 0,0% 2.556.528 0,2% - 14.189.248 0,9% 555,0% -
Poljska 0 0,0% 0 0,0% - 42.370.401 2,6% - -
Drugi trgi 4.105.246 0,4% 2.495.087 0,2% 60,8% 30.966.456 1,9% 382,7% 754,3%
Ostalo 3.087.020 0,3% 9.893.339 320,5% -3.040.903  -30,7% -98,5%
Skupaj 1.077.389.277 100% 1.352.584.755 100% 125,5% 1.635.871.408 100% 120,9% 151,8%

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

Obseg prodaje na tujem trgu, ki je leta 2001 predstavljala 59,7 odstotke, je do leta 
2003 realno narasla za 1,95 krat in predstavlja 76,9 odstotka celotne prodaje. Pri tem 
je obseg prodaje glede na posamezne trge vse bolj uravnotežen in porazdeljen, saj 
je leta 2002 prodaja na nemški trg predstavljala kar 52,9 odstotka celotne realizacije. 
Odvisnost od posameznega trga se je že močno popravila v letu 2003, vendar to 
tveganje še vedno obstaja. Pri tem je podjetje IMP PUMPS d.o.o. v letu 2003 
izvažalo v 35 držav, leta 2001 pa le v 7 držav. 

Tabela 4.10: Obseg prodaje po vrstah proizvodov 

Realizacija 2001 Realizacija 2002 I02/01 Realizacija 2003 I03/02 I03/01 
PROGRAM 

SIT % SIT % % SIT % % % 
Program črpalk 706.546.286 66% 918.235.341 68% 130% 1.117.775.581 68% 122% 158%
Program EM 74.025.234 7% 198.474.277 15% 268% 312.434.828 19% 157% 422%
Stroj.obdelava 41.631.398 4% 24.104.298 2% 58% 0 0% 0% 0% 
Servis 84.276.322 8% 84.278.332 6% 100% 79.405.685 5% 94% 94% 
Dokup 163.989.764 15% 141.285.945 10% 86% 121.096.632 7% 86% 74% 
Ostalo 6.920.274 1% -13.793.438 -1% - 5.158.682 0% - - 
Skupaj  1.077.389.278 100% 1.352.584.755 100% 126% 1.635.871.408 100% 121% 152%

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

Tabela 5.10 prikazuje porazdelitev realnega obsega prodaje v letu 2003 po vrstah 
proizvodov. Povečuje se delež prodaje črpalk in delež prodaje elektro-motorjev, ki 
predstavljajo proizvodno dejavnost podjetja. Delež realizacije na servisu in dokupu 
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pa upada. Pri servisu so vzrok kvalitetnejši proizvodi in ukinitev prodaje rezervnih 
delov za tipe črpalk, proizvedene pred letom 1980. Pri blagu iz dokupa pa je vzrok 
izguba poslovnega partnerja in enkratna realizacija posla v višini 50 mio. SIT na 
enem objektu. Zaradi nedobičkonosnosti je podjetje prenehalo tržiti strojno obdelavo. 

5.1.2.2 Tok prodaje 
Obseg prodaje po mesecih v letu 2003 prikazuje Slika 5.2. Ob tem je razvidno, da 
obseg po mesecih močno niha, kar je posledica predvsem dveh sezonskih vplivov: 

• vpliva gradnje objektov, ki se kaže v spomladi in jeseni 
• vpliva kurilne sezone, ki se kaže v jesenskem delu 

Slika 5.2: Obseg prodaje po mesecih v letu 2003 

Vrednost prodaje po mesecih
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Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

Za podjetje sorazmerno velik manko v obsegu prodaje v poletnih mesecih predstavlja 
slabost pri izkazu denarnih tokov, zato bo moralo najti proizvode, ki bodo pokrili izpad 
prodaje – črpalke za vodo, bazenska tehnika itd. 

5.1.2.3 Kupci 
V okviru ocenjevanja procesa prodaje je pomembno oceniti tudi kupce. Tabela 5.11 
prikazuje porazdelitev obsega prodaje v letu 2003 glede na pomembnost kupcev po 
ABC metodi. Ob tem naj omenim, da: 

• 2,4 % ali 25 kupcev ustvari 80 % realizacije 
• 11 % ali  59 kupcev ustvari 90 % realizacije 

Tabela 5.11: Klasifikacija kupcev po ABC metodi glede na realizacijo v letu 2003  

Skupina 
kupcev 

% glede na 
št. kupcev 

Število 
kupcev

Vrednost prodaje
(v SIT) 

% glede na 
vrednost prodaje 

A 10% 52 1.445.653.876 88% 
B 30% 158 160.733.840 10% 
C 60% 316 31.120.025 2% 
SKUPAJ 100% 526 1.637.507.741 100% 

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 
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Ob teh podatkih je razvidno, da ima podjetje visoko koncentracijo kupcev, kar 
predstavlja veliko potencialno nevarnost za podjetje iz vidika odvisnosti od kupcev, ki 
imajo zato večjo pogajalsko moč. Pri tem obstaja nevarnost, da bi ob morebitni izgubi 
kupca, ki lahko predstavlja tudi 7 % do 15% celotne realizacije, podjetje zašlo v 
težave. 

Tabela 5.12: Stalnost kupcev in povprečna velikost kupcev 

Kazalec EM 2001 2002 I02/01 2003 I03/02 I03/01 
Obseg prodaje prodaje SIT 1.077.389.277 1.352.584.755 126 1.635.871.408 121 152 
Število kupcev kom 584 562 96 522 93 89 
Število novih kupcev kom - 263 - 263 100 - 
Število izgubljenih kupcev kom - 290 - 290 100 - 
Obseg prodaje stalnih kupcev SIT - 1.179.860.485 - 1.450.805.759 123 - 
Delež stalnih kupcev % - 53 - 50 93 - 
Delež prodaje stalnim kupcem % - 87 - 89 102 - 
Povprečna velikost kupca SIT 1.844.845 2.406.734 130 3.133.853 130 170 

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

V Tabeli 5.12 so prikazani nekateri kazalci, ki prikazujejo stalnost kupcev ter 
povprečno velikost kupca. Ob tem je potrebno poudariti, da se v podjetju IMP 
PUMPS d.o.o. struktura kupcev v Sloveniji in v tujini močno razlikuje. 
Zaradi bolj neposrednega pristopa so kupci v Sloveniji bolj razpršeni, kar zvišuje 
stroške prodaje. Vzrok za visok, 50 odstoten delež nestalnih kupcev, je v enkratnih 
nakupih rezervnih delov in drsnih tesnil industrijskih proizvajalcev. Pri tem se delež 
prodaje iz leta v leto vse bolj koncentrira na 30 odstotkov vseh kupcev (28 % kupcev 
v letu 2003 ustvari 90 % obsega prodaje v Sloveniji), hkrati pa se povečujeta 
povprečna velikost kupca in delež prodaje stalnim kupcem. 
Na tujih trgih se kaže ugoden trend prodaje in naraščanje števila kupcev, zaradi 
česar je delež stalnih kupcev le 50–odstoten. Ob tem se obseg prodaje stalnim 
kupcem nekoliko niža, v letu 2003 je znašal 89 odstotkov. Hkrati se je nekoliko 
znižala tudi povprečna velikost kupca. Pomembnejše pri tem je, da je število 
izgubljenih kupcev vedno manjše, kar kaže na ugoden trend prodajnih aktivnosti. 

5.1.2.4 Prodajni stroški in cene 
V tabeli 5.13 na strani 61 je za obdobje 2001 do 2003, na osnovi inflacirani podatkov 
z indeksi rasti cen na drobno za industrijske neživilske izdelke, prikazana vrednost 
stroškov poslovanja, stroški procesa prodaje in trženja, število oseb vezanih na 
prodajo, ter so izračunane naslednje postavke:  

• vrstica 4: količnik stroškov prodaje na prodajalca (2/3) 
• vrstica 5: delež stroškov procesa prodaje glede na stroške poslovanja (2/1) 
• vrstica 6: učinek prodajnega osebja je izračunan kot koeficient med obsegom 

prodaje in številom prodajnega osebja 
• vrstici 7 in 8: učinek prodajne usposobljenosti je izračunan kot koeficient med 

številom kupcev in številom prodajnega osebja za področje  
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Tabela 5.13: Realne vrednosti stroškov prodaje  

 2001 2002 2003 I02/01 I03/02 I03/01

Vsi stroški poslovanja 1.111.978.776 1.473.799.508 1.623.757.613 133 110 146
Stroški procesa prodaje in trženja 85.779.415 104.095.897 115.348.438 121 111 134
Št.osebja v prodaji 9 10 10 111 100 111
Količnik stroškov prodaje/prodajalca 9.531.046 10.409.590 11.534.844 109 111 121
Delež stroškov prodaje (vrst. 2/vrst. 1) 7,71% 7,06% 7,10% 92 101 92 
Učinek prodajnega osebja 120.905.932 136.031.381 163.587.141 113 120 135
Količnik prodajne usposobljenosti - SLO 111,4 105,8 94,8 95 90 85 
Količnik prodajne usposobljenosti - tuji 6,8 6,6 8,0 98 121 119

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

Kljub povečanju stroškov procesa prodaje in trženja se je njihov delež glede na vse 
stroške poslovanja podjetja znižal za 0,6 odstotka glede na leto 2001. Povečuje se 
učinek prodajnega osebja in količnik prodajne usposobljenosti, ki nam prikazuje, 
koliko kupcev pokriva en človek v prodaji. Količnik prodajne usposobljenosti v 
Sloveniji se je znižal, vendar je to posledica strateške usmeritve podjetja. 

5.1.2.5 SWOT analiza procesa prodaje 

Tabela 5.14: SWOT analiza procesa prodaje 

PREDNOSTI SLABOSTI 
• visoka lojalnost ključnih kupcev • neugodno sezonsko nihanje prodaje 

• visoka koncentracija kupcev 
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
• ugodna rast prodaje obtočnih črpalk 
• širitev prodaje na nove trge in k novim kupcem 
• vpeljava sistema prodaje preko agentov 
• odpiranje trgov Vzhodne Evrope 
• povečati obseg prodaje dopolnilnega programa 

• onemogočanje širitve s strani 
konkurentov (nižanje cen, vlaganje v 
trženje, donacije) 

• izguba večjega kupca lahko povzroči 
finančne težave  

5.2 SWOT ANALIZA PODSTRUKTUR PODJETJA 

5.2.1 Podstruktura proizvodov 
Podstrukturo proizvodov podjetja IMP PUMPS d.o.o. sestavljajo proizvodi domače 
proizvodnje ter proizvodi tujih strateških partnerjev. S prodajo proizvodov tujih 
strateških partnerjev podjetje IMP PUMPS d.o.o. dopolnjuje ponudbo na trgu 
nekdanje Jugoslavije. Za analizo podstrukture proizvode delimo na naslednje 
skupine: 
A. Program malih obtočnih črpalk ima velik potencial rasti in omogočen prodor na 

vsa tržišča preko vseh segmentov kupcev. Programu manjka močnejša črpalka. 
B. Program velikih obtočnih črpalk sestavljajo črpalke: 

• Program GHN 40-80 z ustrezno dodano vrednostjo in dobrim potencialom rasti 
omogoča prodor na nova tržišča. Programu manjka črpalka GHN 32.  

• Program elektronskih črpalk ima majhen delež v celotni prodaji, vendar 
zanimivo rast. Program je perspektiven zaradi zakonodaje EU, ki v projektih 
zahteva vgradnjo energetsko učinkovitih strojev z visokimi izkoristki. 
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C. Program črpalk s suhotekočim rotorjem PV, CV, CL, CB je tehnološko star, 
vendar zanesljiv in cenovno zelo ugoden, ki pa potrebuje posodobitev. 

D. Program BUS so namensko razvite črpalke za proizvajalca sistemov 
predogrevanja v avtobusih, tovornjakih in vlakih.  

E. Program EM vsebuje prodajo elektromotorjev ali elektromotornih sklopov za tuje 
proizvajalce črpalk. Namen je doseči večjo izkoriščenost proizvodnih kapacitet.  

F. S programom blaga iz dokupa želi podjetje IMP PUMPS dopolniti ali zamenjati 
opuščeni proizvodni program ter trgu ponuditi celovitejšo paleto proizvodov.  

Podstrukturo proizvodov podjetja ocenjujemo, kot to prikazuje Tabela 5.15.  

Tabela 5.15: Podstruktura proizvodov 

Skupina proizvodov GHN 
male 

GHN 
velike 

Suho-
tekoče BUS EM Dokup Ostalo VSOTA 

Letna prodaja 2001 v 1.000 SIT 40.982 201.193 68.501 313.097 78.583 148.946 130.191 981.494 
Letna prodaja 2002 v 1.000 SIT 88.395 233.601 80.169 454.845 207.589 134.558 115.544 1.314.700 
Letna prodaja 2003 v 1.000 SIT 425.026 267.195 97.454 309.343 312.435 121.097 126.409 1.658.960 
Povprečna letna stopnja rasti  468,5% 16,4% 21,1% -0,6% 148,8% -9,3% -1,5% 34,5% 
Delež realizacije v letu 2003  25,6% 16,1% 5,9% 18,6% 18,8% 7,3% 7,6% 100% 

v 1.000 SIT 66.548 122.244 52.149 165.634 46.782 29.384 67.777 550.518 
I. pokritje  

v % 18,6% 84,3% 115,1% 115,3% 17,6% 32,0% 115,6% 49,7% 
Konkurenca velika srednja srednja mala srednja velika - srednja 
Delež tujih blagovnih znamk  64% 8% 0% 0% 0% 100% - 25% 

Glavne pomanjkljivosti 
programa 

nepopolen 
program 

nepopolen 
program, 
visoki DC

zastarel 
program 

zastarel 
program 

majhno 
pokritje 

visoka 
nabavna 

cena 

majhne 
serije, 

zastarela 
tehnologija

ozek 
proizvodni 
program 

Ocena perspektivnosti 5 4 2 3 3 4 1 3 

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

Skupna ocena podstrukture proizvodov je povprečna, saj ima podjetje v proizvodnem 
programu dobre proizvode, kjer ni hude konkurence. Manjkajoče proizvode oziroma 
proizvodni program lahko dopolni s programom strateških partnerjev. Podjetje lahko 
ponudi razvoj in izdelavo posebnih črpalk ter elektromotorjev v manjših serijah. 

Tabela 5.16: SWOT analiza podstrukture proizvodov 

PREDNOSTI SLABOSTI 
• ˝know-how˝ pri izdelavi obstoječih črpalk 
• majhno število proizvajalcev obtočnih 
črpalk  

• zastarela programa BUS in suhotekočih č. 
• relativno male serije 
• visoka nabavna cena dopolnilnega 

programa 
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
• visoka kakovost proizvodov 
• poiskati nove proizvajalce dopolnilnega 

programa 
• majhno število proizvajalcev obtočnih črpalk 
• osredotočenje na tržne niše  
• rast prodaje obtočnih črpalk 
• nove tehnologije v panogi 

• nadaljnja rast cen na trgu surovin 
• podjetje zaradi visokih investicijskih 

stroškov ne bo moglo slediti novim 
tehnologijam 
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5.2.2 Tržna podstruktura 
Ocena tržne podstrukture v Tabeli 5.17 je v neposredni povezavi s podstrukturo 
storitev, ki jo dobimo z razširjenim ocenjevanjem tipičnih 4P. 

Tabela 5.17: Ocenjevanje prednosti in slabosti tržne podstrukture 

Ocena Tipičen ''P'' Komponenta 
1 2 3 4 5

Opomba 

širina prodajnega programa  X    
lastnosti proizvodov    X  
kakovost proizvodov    X  

Prodajni 
program 

dizajn proizvodov    X  

Izredno ozek prodajni program 
Proizvodi so tako kakovostno, po dizajnu 
in lastnostih lahko enakovredno primerjajo 
z vodilnima proizvajalcema. 

ustreznost prodajnih poti    X  
sposobnost hitrih dobav   X   
obvladovanje posrednih poti    X  
lastne prodajne mreže X     
ustreznost kadrov    X  

Prodajne poti 

možnost izvoza   X   

Podjetje uporablja tri različne prodajne 
poti, kjer je dodana vrednost največja.  
Dobave za velike črpalke so v treh dneh, 
za male pa 20 dni – konkurenca 8 dni. 
Prodaja se vrši preko distribucijske mreže, 
ki je dobro organizirana, vendar omejena 
za področje nekdanje Jugoslavije. 

sestav odjemalcev    X  

velikost trga X     

rast tržnega deleža  X    

rast prodaje   X   

Prodajni trgi 

trend rasti izvoza    X  

Koncentracija kupcev je velika. Prodaja je 
skoncentrirana na trg nekdanje 
Jugoslavije, Nemčijo in VB. Podjetje 
vstopa na ostale trge počasi. 
Podjetje ima majhen tržni delež, zato je 35 
% povprečna rast prodaje na leto v treh 
letih relativno počasna. Izvoz se povečuje 
in dosega 76 % celotne obsega prodaje. 

cena/kakovost     X  
cena/konkurenca    X  
plačilni pogoji   X   

Cena 

način plačila   X   

Proizvodi so pozicionirani 10–20 % nižje 
kot vodilna konkurenta in 10–30 % višje 
kot ceneni proizvajalci.  
Plačilni pogoji in način plačila je podoben 
kot ga nudi konkurenca. 

podjetja     X
distribucijska mreža    X  Lokacija 
pooblaščeni servisi     X

Lokacija blizu pomembnih prometnih poti 
(cestne, vodne) v centru Evrope. 
Distributerji in pooblaščeni serviserji so 
regijsko porazdeljeni.  

podporne aktivnosti    X  

prodajne metode   X   

kakovost servisne službe   X   
Storitve 

kakovost R&R  X    

Šolanje ter stalno svetovanje izvajalcem, 
projektantom in investitorjem. Prodaja je 
področno organizirana. Usposobljen servis 
je zagotovljen v 48 urah le na območju 
nekdanje Jugoslavije. Razvoj in izdelava 
proizvodov po željah kupca sta 
prepočasna. 

splošna izobrazba   X   
strokovna usposobljenost    X  Zaposleni 

znanje tujih jezikov   X   

Kadri imajo nizko splošno izobrazbo, 
vendar so tehnično dobro podkovani, 
manjka pa jim tržnih znanj. Vsi kadri znajo 
vsaj en tuj jezik. 

pospeševanje prodaje  X    

prisotnost na sejmih    X  

oglaševanje v str. literaturi   X   

vpliv na odjemalce   X   

kakovost raziskav trga  X    

Tržno 
komuniciranje 

kupčeva ocena proizvoda    X  

Podjetje vlaga večino sredstev v sejemske 
dejavnosti (zlasti v tujini) in v pripravo 
tehničnih katalogov. Zaradi omejenih virov 
sredstev je pomanjkljivo pospeševanje 
prodaje tako pri strokovni javnosti (obiski, 
izobraževanja), kot tudi pri pomembnejših 
kupcih (obiski, srečanja). Na tujih trgih je 
vpliv na odjemalce dober, v SLO je slab.  
Strateške raziskave posameznih tržišč so 
še na nizkem nivoju. 

Skupna ocena 2 5 12 14 2 Povprečna – dobra 

Skupna ocena tržne podstrukture (glej Tabelo 5.18 na strani 64) je dobra in omogoča 
nadaljnji razvoj podjetja. Izdelan sistem izobraževanj ter ustrezna kadrovska politika 
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lahko zagotovita, da bo podjetje pričelo z večjimi aktivnostmi na področju 
oglaševanja, tržnih analiz in tako povečalo prepoznavnost in vpliv na odjemalce.  

Tabela 5.18: SWOT analiza tržne podstrukture 

PREDNOSTI SLABOSTI 
• dobra lokacija omogoča širitev na nova 

tržišča 
• dobra strokovna usposobljenost kadra  
• ˝know-how˝ na področju sledenja projektov 

• ozek in nepopoln prodajni program 
• podjetje nima lastne prodajne mreže – 

odvisnost od poslovnih partnerjev  
• neprepoznavnost IMP PUMPS blagovne z. 
• pomanjkljiva odzivnost na želje kupcev 
• pomanjkljivo pospeševanje prodaje 
• pomanjkanje virov za raziskavo tržišč 
• pomanjkanje tržnih znanj 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
• razširiti prodajni program s proizvodi 

strateških partnerjev 
• dopolniti proizvodni program 
• sposobnost razvoja posebnih izvedb črpalk  
• dodati sestav OEM odjemalcev 
• ˝customer-izacija˝ proizvodov 
• izdelati sistem hitrih dobav 
• povečati osredotočenost na kupca 
• skupna rast in razvoj s poslovnimi partnerji 

• izguba kakovosti servisnih storitev na novih 
trgih 

• vstop novih konkurentov iz Italije in Kitajske 
• zaradi ozkega prodajnega programa 

podjetje ne bo moglo rasti pod svojo 
blagovno znamko 

 

5.2.3 IT, logistika in tehnološko–razvojna podstruktura  
Ocena tehnološko-razvojne podstrukture (glej Tabelo 5.19 ter Tabeli 5.20 in 5.21 na 
strani 65) je pomembna za podjetje predvsem z vidika dolgoročnega zagotavljanja 
konkurenčnosti, saj vpliva na konkurenčnost podjetja tako iz vidika proizvodnje kot 
tudi kakovosti in donosnosti izdelkov. 

Tabela 5.19: Ocenjevanje tehnološke podstrukture 

Ocena Komponenta 
1 2 3 4 5 

Opomba 

Lokacija podjetja     X Proizvodna v Metliki (nižji stroški in prostor za širitev); 
montaža, skladišče, prodaja in razvoj v Ljubljani. 

Starost delovnih strojev   X   
Stroji in delovna sredstva za izdelavo EM in rotorjev so 
večinoma novi. Večinoma namenski, stari in počasni stroji in 
delovna sredstva za obdelavo odlitkov in drsnih tesnil.  

Kapaciteta strojev   X   Vsi novi stroji so konkurenčni, medtem ko so stari stroji 
počasni, kar povzroča daljše obdelovalne čase. 

Stopnja avtomatizacije X     Nizka, proizvodnja in montaža sta celično organizirani.  

Izkoriščenost strojev  X    Izkoriščenost strojev za izdelavo EM in rotorjev je približno 
90%, medtem ko so ostali stroji približno le 30% izkoriščeni. 

Raven produktivnosti   X   Predvsem ugoden trend zaradi vse večjih serij. 

Zmogljivost proizvodnje  X    
Zmogljivost novih strojev je dobra, starih pa ne. Povečanje 
zmogljivosti možno doseči z nakupom novih strojev, 
avtomatizacijo proizvodnje in uvedbo ¨one piece¨proizvodnje.

Odstotek izmeta   X   Izmet je 0,3 odstoten. 

Vpliv novih tehnologij  X    
Podjetje se slabo prilagaja novim tehnologijam, zlasti na 
področju modeliranja in proizvodnje (elektronika). 
Nove tehnologije zahtevajo t. i. »green field« investicijo 

Trendi novih tehnologij   X   Nove tehnologije hitro vstopajo v panogo. 
Razpoložljivost delovne sile    X  Težko je dobiti le kvalificirano delovno silo. 
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Tabela 5.20: Ocenjevanje logistike, IT in razvojne podstrukture 

Ocena Komponenta 
1 2 3 4 5 

Opomba 

Kakovost logističnih 
sistemov X     

Logistika je razpršena in slabo organizirana – oddelčna. Tok 
materiala v podjetju se pogosto križa. Neurejenost skladišč in 
odvečna vožnja med posameznimi obrati – ni prevzemne 
kontrole v Metliki. 

Kakovost službe OPD    X  Centralno vodeno in usklajeno delo na visoki ravni. OPD 
usmerja tako nabavo kot proizvodnjo. 

Kakovost informacijske 
službe, informacijskega in 
IT sistema 

   X  
Podjetje uporablja zadovoljiv informacijski sistem. Ima nov 
server, zastarele PC-je. Stopnja zaščite podatkov je na 
ustreznem nivoju.  

Število razvojnih projektov    X  V razvoju je nekaj obetavnih razvojnih projektov.  

Rezultati razvoja X     V zadnjih letih razvoj ni do konca samostojno razvilo niti 
enega proizvoda.  

Izkušenost in izobraženost 
zaposlenih v razvoju  X    

Zaposleni v razvoju so večinoma srednjih let, kar pomeni 
izkušenost, vendar je občutiti pomanjkanje svežih idej. 
Zaposleni so premalo izobraženi in slabo sledijo razvoju 
črpalk in materialov. 

Izobraževanje   X    Podjetje namenja premalo denarja za izobraževanje. 

Financiranje razvojnih 
projektov   X   

Podjetje je v zadnjih 5-ih letih veliko vložilo v razvoj, vendar 
je zaradi omejenosti virov to še vedno izredno malo. Obstaja 
možnost sofinanciranja razvojnih projektov s strani grozda 
KGH, države in EU. 

Opremljenost razvoja  X    Razvoj je pomanjkljivo tehnološko opremljen.  
Skupna ocena 3 6 6 4 1 Slaba – povprečna 

Tabela 5.21: SWOT analiza tehnološko-razvojne podstrukture 

PREDNOSTI SLABOSTI 
• lokacija obeh obratov • relativno male serije 

• zastarela tehnologija in nizka produktivnost 
• neizkoriščenost proizvodnih kapacitet 
• slabo organizirana logistika podjetja 
• dolgotrajno razvijanje produktov 
• pomanjkanje mladih tehničnih kadrov 
• nezmožnost opravljanja testiranj  
• visoki stroški razvijanja novih produktov 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
• nove tehnologije v panogi 
• sposobnost razvoja posebnih črpalk in EM 
• prenos proizvodnje v dežele s cenejšo 

delovno silo 
• vpeljava večizmenskega dela 
• možnost odprodaje odvečnih kapacitet 
• vpeljava fleksibilne »one piece« proizvodnje 
• poudariti optimalne serije 
• »out-sourcing« obdelave 
• osredotočenje na montažo 
• možnost razširitve proizvodnje 

• podjetje zaradi visokih investicijskih 
stroškov ne bo moglo slediti novim 
tehnologijam 

• zastarela tehnologija lahko povzroči večji 
izmet 

Tehnološka podstruktura je šibka na področju avtomatizacije proizvodnje in 
montažnih linij ter vpeljevanju novih tehnologij v podjetje. V zadnjih letih se z 
investiranjem v nove stroje in opremo popravlja tako izkoriščenost in zmogljivost 
proizvodnih kapacitet ter produktivnost. Pri tem obstaja še nekoliko rezerv z vidika 
organizacije proizvodnje in predvsem pri notranji logistiki. Podjetje se sicer zaveda 
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pomena uspešnega razvoja, vendar je ta zaradi pomanjkanja mladih kadrov, 
pomanjkljive opremljenosti in pomanjkanja denarja neuspešen in podjetju ne 
omogoča nadaljnje rasti in razvoja. 

5.2.4 Kadrovska podstruktura 
Izobrazbena struktura človeških virov v podjetju (glej Tabelo 5.22) je kljub proizvodni 
dejavnosti slaba, saj ima večina zaposlenih IV. stopnjo izobrazbe. V neproizvodnem 
sektorju je bilo leta 2003 povprečno zaposlenih 35 ljudi, le 15 pa jih je imelo vsaj VI. 
stopnjo izobrazbe. 

Tabela 5.22: Izobrazbena struktura človeških virov v IMP PUMPS d.o.o. 

 Izobrazbena struktura dec. 2001 dec. 2002 dec. 2003 
I. stopnja 3 3,8% 7 6,9% 6 5,7% 
II. stopnja 14 17,5% 16 15,7% 16 15,1% 
III. stopnja 3 3,8% 3 2,9% 4 3,8% 
IV. stopnja 33 41,3% 42 41,2% 45 42,5% 
V. stopnja 15 18,8% 18 17,6% 20 18,9% 
VI. stopnja 6 7,5% 6 5,9% 6 5,7% 
VII. stopnja 6 7,5% 10 9,8% 9 8,5% 
SKUPAJ 80 100,0% 102 100,0% 106 100,0% 

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

Starostna struktura človeških virov v podjetju (glej Tabelo 5.23) se sicer počasi 
popravlja, vendar je 52,8 odstotkov zaposlenih starejših od 45 let.  

Tabela 5.23: Starostna struktura človeških virov v IMP PUMPS d.o.o. 

Starostna struktura dec. 2000 dec. 2001 dec. 2002 dec. 2003 
pod 25 let 0 0 0,0% 4 4,0% 6 5,7% 
od 25 do 30 let 1 1 1,3% 5 5,0% 8 7,5% 
od 30 do 35 let 8 4 5,0% 8 8,0% 9 8,5% 
od 35 do 40 let 12 15 18,8% 13 13,0% 14 13,2% 
od 40 do 45 let 24 17 21,3% 21 21,0% 13 12,3% 
od 45 do 50 let 20 21 26,3% 24 24,0% 28 26,4% 
od 50 do 55 let 17 19 23,8% 20 20,0% 21 19,8% 
nad 55 let 6 3 3,8% 5 5,0% 7 6,6% 

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

Analiza delovnih mest in razporejenost zaposlenih (glej Tabelo 5.24 na strani 67) 
pove, da se vsi kazalci, to so izmenski količnik, količnik neprekinjenosti in stopnja 
izkoriščenosti delovnih zmogljivosti, izboljšujejo. Ob tem ima podjetje velike rezerve 
pri neizkoriščenih delovnih zmogljivostih, saj v večini podjetje dela z eno izmeno. 
Zaskrbljujoča je stopnja fluktuacije v podjetju, ki kaže, da podjetje ne zna ravnati s 
človeškimi viri ali oceniti njihovega pravega števila. Do slednje situacije je prišlo v letu 
2003, ko je podjetje precenilo svoje potrebe in zato za določen čas zaposlilo preveč 
ljudi. Drugi vzroki pa so neugodna starostna in izobrazbena struktura ter rast potreb 
po človeških virih, zaradi česar podjetje nenehno išče in zaposluje nove kadre. 
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Tabela 5.24: Analiza izkoriščenost človeških virov v IMP PUMPS d.o.o. 

 Postavka \ Leto 2001 2002 2003 
Povprečno št. zaposlenih 84 90 103 
Št. delovnih mest v 1. izmeni po sist. 97 104 101 
Št. zaposlenih v 1. izmeni 82 82 81 
Št. proizvodnih delavcev 46 62 68 
Št. proizvodnih delavcev v 1. izmeni 44 54 56 
Št. proizvodnih delavcev v 2. izmeni 2 8 12 
Izmenski količnik 1,02 1,10 1,27 
Količnik neprekinjenosti 0,85 0,79 0,80 
Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti 0,29 0,29 0,34 
Št. na novo zaposlenih 3 24 21 
Št. zapuščenih 11 4 15 
Bruto količnik fluktuacije 0,17 0,31 0,35 

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

5.2.4.1 Izkoriščenje delovnega časa 
Iz Tabele 5.25 je razvidno, da se z leti izboljšuje tudi izkoriščenost delovnega časa. 
Je pa zaskrbljen podatek, da se je število bolniških ur do 30 dni od leta 2001 
povečalo za 60 %. Ugotoviti bo potrebno, kaj je vplivalo na takšen porast. 

Tabela 5.25: Izkoriščenost delovnega časa v IMP PUMPS d.o.o. 

Izkoriščenje delovnega časa 2001 2002 2003 I02/01 I03/02 I03/01 
Št. delovnih dni v letu 248 249 251 100 101 101 
Možni koledarski sklad delovnih ur 166.656 179.280 206.824 108 115 124 
Št. neplačanih ur v letu (bolniška) 9.572 9.240 6.184 97 67 65 
Št. plačanih ur v letu 167.174 179.560 227.042 107 126 136 
Št. plačanih opravljenih ur v letu 136.946 149.984 188.736 110 126 138 
Št. plačanih neopravljenih ur v letu 30.228 29.576 38.306 98 130 127 
Stopnja izkoriščanja delovnega časa 82,17 83,66 91,25 102 109 111 

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

5.2.4.2 Plače, nagrajevanje in izobraževanje človeških virov 
V Tabeli 5.26 je za obdobje 2001 do 2003 prikazano realno gibanje mase plač 
(podatki so inflacirani s pomočjo indeksov rasti bruto plač) in stroškov izobraževanj in 
usposabljanj (podatki so inflacirani s pomočjo indeksov rasti cen na drobno).  

Tabela 5.26: Stroški podjetja, namenjenim človeškim virom v IMP PUMPS d.o.o. 

Stroški podjetja (realno v SIT) 2001 2002 2003 I02/0

1 
I03/0

2 
I03/0

1 
Vsi stroški poslovanja 1.111.978.776 1.473.799.508 1.623.757.613 133 110 146
Masa plač – realno 240.983.306 286.820.964 354.384.613 119 124 147
Masa plač na zaposlenega 2.868.849 3.186.900 3.440.627 111 108 120
Delež mase plač v str. poslovanja 21,7% 19,5% 21,8% 90 112 101
Str. izobraževanj – realno 2.030.419 2.189.093 1.258.494 108 57 62
Str. izobraževanj/zaposlenega 24.172 24.323 12.218 101 50 51

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 
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Masa plač se je v treh letih realno povečala za 20%, vendar je njihov delež v strukturi 
stroškov ostal praktično nespremenjen. Po drugi strani pa so se močno znižale 
investicije v izobraževanje in usposabljanje, kar dolgoročno ni dobro. 

Tabela 5.27: SWOT analiza podstrukture človeških virov  

PREDNOSTI SLABOSTI 
• stalnost in lojalnost zaposlenih 
• ugoden trend izkoriščenosti delovnega časa 
• dobra strokovna usposobljenost kadra  
 

• slaba izobrazbena struktura človeških virov 
• stara starostna struktura človeških virov 
• visoka fluktuacija človeških virov 
• pomanjkanje tehnično izobraženih čl. virov 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
• neizkoriščenost človeških virov 
• stimulativen sistem nagrajevanja  
• vpeljati sistem notranjega usposabljanja 

• neizkušenost poslovodnih človeških virov 
• izguba redkih izobraženih človeških virov 
• OPD vodi en človek 

Podstruktura človeških virov (glej Tabelo 5.27) se z vidika izobraženosti in starosti v 
podjetju izboljšuje, zlasti na nivoju odločanja. Slaba je predvsem struktura kadrov v 
nabavi in razvoju. Pomanjkljiv je sistem napredovanj, usposabljanj in spremljanj 
razvoja človeških virov. 

5.2.5 Organizacijska podstruktura 
Podjetje IMP PUMPS ima v lasti 6 družb z omejeno odgovornostjo. Vsaka družba 
ima svojega direktorja, ki je neposredno odgovoren direktorju IMP PUMPS d.o.o.  

Tabela 5.28: Ocenjevanje prednosti in slabosti organizacijske podstrukture 

Ocena Komponenta 
1 2 3 4 5

Opomba 

Vrsta organizacijske 
strukture     X Sploščena in funkcijsko orientirana struktura podjetja. 

Znotraj posameznih oddelkov je struktura matrična. 
Jasnost organizacijske 
strukture   X   Kljub jasni org. strukturi se ta na nekaterih področjih drobi, zato 

je tam delegiranje nalog in kontrola podrejenih slaba. 

Ustreznost 
organizacijske strukture   X   

Enostavno delegiranje navzdol, hiter in učinkovit prenos idej in 
informacij ter jasna odgovornost vodij. Slabša povezanost 
oddelkov, ni soodgovornosti in nižja fleksibilnost. 
Matrična struktura omogoča večplastnost dela znotraj oddelkov.
Glede na velikost podjetja je matrična struktura bolj primerna. 

Stopnja delegiranja 
pristojnosti    X  Oddelek vodi vodja oddelka, ki je podrejen direktorju. Vsi ostali 

so odgovorni vodji oddelka.  
Kakovost sistemov 
planiranja in kontrole     X  Planiranje in kontrolo opravlja za vsak oddelek vodja oddelka, ki 

se poroča celotnemu vodstvu tedensko.  

Slog poslovodenja    X  Nizka formalizacija dela, visoka decentralizacija in odgovornost 
posameznika je jasna. 

Sistemi komuniciranja    X  Tedenski kolegiji; tedenska koordinacija nabave, prodaje in 
proizvodnje; mesečni sestanek prodaje, razvoja in kakovosti. 

Usklajenost med oddelki   X   Usklajenost je povprečna. 
Skupna ocena / / 3 5 1 Dobra 

Organizacijska struktura (glej Tabelo 5.29 na strani 69) je dobra. Glavna 
pomanjkljivost je v širokem krogu ljudi, ki odloča, in potencialni nevarnosti, da 
podjetje zaradi slabše povezanosti oddelkov ne izkoristi vseh tržnih priložnosti. 
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Tabela 5.29: SWOT analiza organizacijske podstrukture 

PREDNOSTI SLABOSTI 
• sploščena organizacija – hiter in 

učinkovitejši pretok idej, hitrejše odločanje 
• omogoča prilagajanje potrebam oddelkov 

• širok krog ljudi, ki odloča 
• nepovezanost različnih oddelkov 
• slab pretok informacij in idej med oddelki 
• manjša prilagodljivost za tržne spremembe 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
• pritok svežih idej od spodaj navzgor 
• hitro prilagajanje potrebam podjetja 

• izgubljene tržne priložnosti zaradi slabe 
koordinacije  

5.2.6 Finančna podstruktura 

5.2.6.1 Analiza osnovnih sredstev 
V Tabeli 5.30 so prikazana opredmetena osnovna sredstva po neodpisani vrednosti 
od leta 2000 do 2003 po njihovi strukturi in obsegu v realni vrednosti (inflacirana s 
pomočjo indeksov rasti cen) v 1.000 SIT. Prikazana je tudi struktura osnovnih 
sredstev v posameznem letu in njihova dinamika obsega, prikazana z baznim (bazno 
leto je leto 2000) in verižnim indeksom.  

Tabela 5.30: Obseg in struktura osnovnih sredstev v obdobju 2000 - 2003 

2003 2002 2001 2000 Vrsta O. S. 
realno v 1000 SIT Vrednost Delež Vrednost Delež Vrednost Delež Vrednost Delež 
AVTOMOBILI 2.845,9 1,0% 8.908,8 4,7% 12.187,6 7,4% 3.504,0 4,0% 
Verižni indeks 31,94  73,10  347,82  -  
Bazni indeks 81,22  254,25  347,82  -  

IT 3.956,0 1,4% 8.384,3 4,4% 8.928,0 5,4% 14.102,4 16,1% 
Verižni indeks 47,18  93,91  63,31  -  
Bazni indeks 28,05  59,45  63,31  -  

MERILA 3.626,3 1,3% 4.371,7 2,3% 3.378,6 2,1% 2.918,2 3,3% 
Verižni indeks 82,95  129,39  115,78  -  
Bazni indeks 124,26  149,81  115,78  -  

OPREMA 9.110,7 3,3% 4.217,9 2,2% 3.168,7 1,9% 4.778,8 5,5% 
Verižni indeks 216,00  133,11  66,31  -  
Bazni indeks 190,65  88,26  66,31  -  

ORO in PRIP 122.234,9 44,1% 43.747,8 22,9% 7.672,5 4,7% 6.707,3 7,7% 
Verižni indeks 279,41  570,19  114,39  -  
Bazni indeks 1.822,41  652,24  114,39  -  

STROJI 95.133,2 34,3% 76.401,1 40,0% 78.958,5 48,1% 2.171,8 2,5% 
Verižni indeks 124,52  96,76  3.635,56  -  
Bazni indeks 4.380,31  3.517,81  3.635,56  -  

G-OBJEKTI 34.794,1 12,5% 38.958,2 20,4% 43.356,0 26,4% 46.713,9 53,4% 
Verižni indeks 89,31  89,86  92,81  -  
Bazni indeks 74,48  83,40  92,81  -  

ZEMLJIŠČA 5.753,8 2,1% 6.076,0 3,2% 6.398,0 3,9% 6.541,6 7,5% 
Verižni indeks 94,70  94,97  97,81  -  
Bazni indeks 87,96  92,88  97,81  -  

Sed. vred. O. S. 277.454,8 100,0% 191.065,8 100,0% 164.048,0 100,0% 87.437,9 100,0%
Verižni indeks 145,21  116,47  187,62  -  
Bazni indeks 317,32  218,52  187,62  -  

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 
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Iz Tabele 5.30 je razvidno, da se je kot obseg osnovnih sredstev v treh letih povečal 
za več kot trikrat, pri čemer se je izboljšala tudi njihova struktura. Podjetje je v teh 
letih investiralo predvsem v orodja, priprave in opremo, kar mu bo omogočalo 
nadaljnjo proizvajanje in rast. 
Slednje je podkrepljeno tudi v Tabeli 5.31, kjer so prikazane nabavne, odpisane in 
sedanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev v realni vrednosti (inflacirana s 
pomočjo indeksov rasti cen) v 1.000 SIT. Iz podatkov je razvidno, da je le 78 
odstotkov vrednosti osnovnih sredstev že odpisanih, kar kaže na njihovo mladost in 
veliko funkcionalno sposobnost. 

Tabela 5.31: Odpisanost osnovnih sredstev v obdobju 2000 - 2003 

O. S. v 1.000 SIT 2003 2002 2001 2000 
Nabavna vrednost 354.816,8 238.082,8 186.500,9 92.832,7 
Verižni indeks 149,0 127,7 200,9 - 
Bazni indeks 382,2 256,5 200,9 - 

Odpisana vrednost 77.362,0 47.017,0 22.452,9 5.394,8 
Sedanja vrednost 277.454,8 191.065,8 164.048,0 87.437,9 
Stopnja odpisanosti (%) 21,8 19,7 12,0 5,8 
Stopnja neodpisanosti (%) 78,2 80,3 88,0 94,2 

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

5.2.6.2 Analiza gibljivih sredstev 
Obseg in struktura gibljivih sredstev  
V Tabeli 5.32 na strani 71 je prikazana realna vrednost (inflacirana s pomočjo 
indeksov rasti cen) posameznih oblik gibljivih sredstev, njihova struktura v 
posameznem letu ter gibanje posameznih oblik gibljivih sredstev med posameznimi 
leti z baznim (bazno leto je leto 2000) in verižnim indeksom.  
Iz podatkov je razvidno, da so se gibljiva sredstva v podjetju v obdobju od konca leta 
2000 do konca leta 2003 povečala za 1,5–krat. Vrednost gibljivih sredstev je rasla do 
leta 2002, potem pa je v letu 2003 padla za 22,5 odstotkov.  
V tem obdobju sta se precej spremenili tako struktura kot višina gibljivih sredstev. 
Opaziti je rast tako vrednosti kot deleža zalog. Tako so zaloge v letu 2000 
predstavljale 35 odstotkov vseh gibljivih sredstev, leta 2003 pa že 46 odstotkov. Pri 
tem se je najbolj povečala vrednost zalog končane proizvodnje, ki se je povečala za 
3,5–krat, ter zaloga materiala, ki se je podvojila. Opaziti je pomik vrednosti zalog k 
zalogam končane proizvodnje, kar povečuje fleksibilnost pri dobavi proizvodov. 
Delež terjatev v gibljivih sredstvih se je znižala v letu 2001 iz 61 odstotkov na 50 
odstotkov in ostaja enaka. Višina terjatev se je zviševala do leta 2002, potem pa se 
je v letu 2003 znižala za 28 odstotkov. Pri tem je pomembno, da se je višina terjatev 
do kupcev, ki so leta 2000 predstavljali 52 odstotkov vseh gibljivih sredstev, sicer do 
leta 2003 povečala za 11 odstotkov, vendar so leta 2003 predstavljale 37 odstotkov 
vseh gibljivih sredstev. V tem obdobju so se podvojile predvsem druge terjatve s 13–
odstotnim deležem v letu 2003.   
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Tabela 5.32: Realna vrednost gibljivih sredstev in njihovo spreminjanje v obdobju 2000–2003 

2000 2001 2002 2003 I01/00 I02/01 I03/02 I03/01 I03/00 BS IMP PUMPS   
(realno v 1.000 SIT) SIT delež SIT delež SIT delež SIT delež      
II. Gibljiva sredstva 413.749 100% 653.706 100% 827.282 100% 641.165 100% 158,0 126,6 77,5 98,1 155,0 
Zaloge  146.246 35% 214.951 33% 334.848 40% 294.537 46% 147,0 155,8 88,0 137,0 201,4 

zaloge materiala 56.877 14% 106.850 16% 70.322 9% 141.053 22% 187,9 65,8 200,6 132,0 248,0 
zaloge nedokončane proizv. 55.858 14% 52.324 8% 191.789 23% 88.841 14% 93,7 366,5 46,3 169,8 159,0 
zaloge dokončane proizv. 15.255 4% 33.607 5% 26.252 3% 54.778 9% 220,3 78,1 208,7 163,0 359,1 
zaloge blaga 18.256 4% 22.170 3% 46.485 6% 9.865 2% 121,4 209,7 21,2 44,5 54,0 

KT iz poslovanja  254.213 61% 329.365 50% 445.893 54% 321.393 50% 129,6 135,4 72,1 97,6 126,4 
KTP do kupcev 214.880 52% 237.610 36% 276.432 33% 239.747 37% 110,6 116,3 86,7 100,9 111,6 
druge terjatve 39.333 10% 91.755 14% 169.461 20% 81.646 13% 233,3 184,7 48,2 89,0 207,6 

Kratkoročne finančne naložbe  4.308 1% 77.614 12% 1.848 0% 9.027 1% 1801,8 2,4 488,5 11,6 209,6 
Denarna sredstva  8.983 2% 31.776 5% 31.235 4% 16.208 3% 353,7 98,3 51,9 51,0 180,4 
Aktivne časovne razmejitve  0 0% 0 0% 13.458 2% 0 0% - - - - - 

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

Tabela 5.33: Obračanje gibljivih sredstev v obdobju 2001–2003 

BS IMP PUMPS     (realno v 1.000 SIT) 2001 2002 2003 
Prihodki od prodaje 1.000.318 1.380.331 1.672.416 
Povprečna vrednost obratnih sredstev 409.349 614.423 677.634 

Povprečna vrednost zalog  156.763 255.199 305.814 
Povprečna vrednost KT iz poslovanja  252.586 359.224 371.820 

Količniki obračanja 
Obratna sredstva 2,44 2,25 2,47 

Zaloge  6,38 5,41 5,47 
KT iz poslovanja  3,96 3,84 4,50 

Trajanje obrata 
Obratna sredstva 149 162 148 

Zaloge  57 67 67 
KT iz poslovanja  92 95 81 

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 
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Tabela 5.34: Obseg in struktura obveznosti do virov sredstev 

2000 2001 2002 2003 2003 2003 BS IMP PUMPS 31. 12.      
(realno v 1.000 SIT) Vrednost Delež Vrednost Delež Vrednost Delež Vrednost Delež Grundfos Delež KSB Delež
Viri sredstev 584.303 100% 824.295 100% 1.090.812 100% 989.652 100% 1.452mio.€ 100% 926mio.€ 100%

Lastni viri 307.689 53% 324.225 39% 366.564 34% 268.411 27% 809mio.€ 56% 649mio.€ 70%
Dolgoročni viri 0 0% 13.415 2% 12.910 1% 1.895 0% 242mio.€ 17% 143mio.€ 15%
Kratkoročni viri 276.615 47% 486.655 59% 711.338 65% 719.346 73% 400mio.€ 28% 105mio.€ 11%

St. kapitalizacije (pogoj >0,5) 0,53  0,39  0,34  0,27  0,56  0,70  
St. zadolženosti 0,47  0,61  0,66  0,73  0,44  0,30  

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

Tabela 5.35: Obseg in struktura obveznosti do virov sredstev 

2000 2001 2002 2003 2003 2003 BS IMP PUMPS 31. 12.      
(realno v 1.000 SIT) Vrednost Delež Vrednost Delež Vrednost Delež Vrednost Delež Grundfos Delež KSB Delež
Sredstva 584.303 100% 824.295 100% 1.090.812 100% 989.652 100% 1.452mio.€ 100% 926mio.€ 100%
Stalna sredstva 170.555 29% 170.589 21% 263.530 24% 348.487 35% 678mio.€ 47% 270mio.€ 29%

Opredmetena osnovna sredstva  87.438 15% 164.150 20% 201.508 18% 286.280 29% 523mio.€ 36% 23mio.€ 2%
Druga stalna sredstva 83.117 14% 6.439 1% 62.022 6% 62.207 6% 155mio.€ 11% 247mio.€ 27%

Gibljiva sredstva 413.749 71% 653.706 79% 827.282 76% 641.165 65% 774mio.€ 53% 656mio.€ 71%
Obratna sredstva 409.441 70% 576.092 70% 825.434 76% 632.138 64% - - - -
Druga gibljiva sredstva 4.308 1% 77.614 9% 1.848 0% 9.027 1% - - - -

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 
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V tem obdobju se je zmanjšal tudi delež kratkoročnih finančnih naložb, ki so leta 
2001 predstavljale 12 odstotkov, leta 2003 pa le 1 odstotek vseh gibljivih sredstev.  
Bolj zaskrbljujoče je nižanje deleža in vrednosti denarnih sredstev, ki so se povečale 
v prvem letu, nato pa so se zniževale in v letu 2003 znašajo le 3 odstotke gibljivih 
sredstev. 
Obračanje gibljivih sredstev 
V Tabeli 5.33 na strani 71 so prikazani količniki obračanja in trajanje obrata za 
zaloge, terjatve in vsa gibljiva sredstva skupaj. Količnik obračanja predstavlja 
koeficient med prihodki od prodaje in povprečne vrednosti obratnih sredstev konec 
predhodnega in tekočega leta. Količnik trajanja obrata predstavlja koeficient med 360 
dni in količnikom obračanja. 
Obračanje sredstev se v opazovanem obdobju ni bistveno spreminjalo. Izboljšal se je 
pri terjatvah, medtem ko se je pri zalogah poslabšal. Tako je v letu 2001 obrat 
terjatev znašal 92 dni, v letu 2003 pa se je znižal na 81 dni. Ob tem je potrebno 
poudariti, da se je obrat terjatev do kupcev znižal, saj je v letu 2003 znašal 55 dni, v 
letu 2001 pa 71 dni. Občutno pa se je poslabšalo obračanje zalog s 57 dni v letu 
2001 na 67 dni v letu 2003, zaradi česar je ostal količnik obračanja vseh gibljivih 
sredstev nespremenjen. 

5.2.6.3 Analiza financiranja 
Analiza obsega in strukture obveznosti do virov sredstev 
V Tabeli 5.34 na strani 72 so prikazane vrednosti virov sredstev podjetja IMP 
PUMPS (inflacirani s pomočjo indeksov rasti cen) in dveh največjih konkurentov v 
panogi. Iz podatkov je moč razbrati, da se struktura virov sredstev iz leto v leto 
slabša. Podjetje ni stabilno v svojem poslovanju, saj je znašal delež lastnih virov v 
letu 2003 le 27 odstotkov, pri čemer so praktično vsi tuji viri kratkoročnega značaja. V 
primerjavi z obema konkurentoma je podjetje podkapitalizirano, saj ima Grundfos 56 
odstotkov lastnih virov in hkrati 17 odstotkov dolgoročnih tujih virov. To pomeni, da 
ima podjetje resne gospodarske težave, saj se financira ali z dragimi kratkoročnimi 
krediti ali s tekočimi obveznostmi iz poslovanja – podjetje se ukvarja z likvidnostjo. 
Ob tem je zaskrbljujoče dejstvo, da se je v letu 2003 zmanjšala tudi vrednost lastnih 
virov sredstev.  
Analiza obsega in strukture sredstev 
V Tabeli 5.35 na strani 72 so prikazane vrednosti sredstev podjetja IMP PUMPS 
(inflacirani s pomočjo indeksov rasti cen) in dveh največjih konkurentov v panogi. Pri 
tem se struktura sredstev iz leto v leto popravlja in približuje strukturi prvega podjetja 
v panogi. Kljub vsemu pa bo potrebno, zaradi pomanjkanja lastnih virov, znižati 
obratna sredstva, zlasti višino zalog, katerih delež predstavlja 30 odstotkov vseh 
sredstev), in kratkoročnih terjatev do kupcev, katerih delež se iz leta v leto znižuje. 
Analiza razmerja med strukturo virov in strukturo sredstev 
V Tabeli 5.36 na strani 74 so prikazane vrednosti virov sredstev in vrednosti sredstev 
podjetja IMP PUMPS za obdobje od leta 2000 do leta 2003. Iz nje je razvidno, da so 
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se v teh letih povečevali le kratkoročni viri sredstev, tako da se je struktura virov 
sredstev poslabšala. Tako so kratkoročni viri sredstev v letu 2003 obsegali kar 73 
odstotkov vseh virov sredstev. Po drugi strani pa se je povečal delež dolgoročnih 
sredstev.  
Razmerje med strukturo virov in strukturo sredstev nam kaže količnik finančne 
stabilnosti, ki pravi, da je podjetje finančno stabilno, ko je ta vrednost okoli ena. Pri 
podjetju IMP PUMPS je bil slednji v letu 2003 povprečno še okoli ena, vendar je na 
dan 31. 12. 2003 znašal le 0,70. To pomeni, da podjetje del dolgoročnih sredstev 
financira s kratkoročnimi viri sredstev, kar lahko povzroči likvidnostne težave. To 
potrjujejo tudi izredno slabe vrednosti pri količnikih likvidnosti, ki so močno pod 
priporočenimi vrednostmi. Zlasti koeficient ostrega preizkusa likvidnosti nam pove, da 
podjetje nima sredstev za takojšnje poplačilo svojih obveznosti. 

Tabela 5.36: Obseg in struktura obveznosti do virov sredstev 

BS IMP PUMPS 31. 12.      
(nominalno v 1.000 SIT) 2000 2001 2002 2003 

Viri sredstev 480.318 100% 741.294 100% 1.032.966 100% 989.652 100%
Dolgoročno vezano 252.931 53% 303.642 41% 359.350 35% 270.306 27%
Kratkoročno vezano 227.387 47% 437.652 59% 673.616 65% 719.346 73%
Sredstva 480.318 100% 741.294 100% 1.032.966 100% 989.652 100%
Dolgoročno vezano 140.202 29% 153.412 21% 249.555 24% 348.487 35%
Kratkoročno vezano 340.116 71% 587.882 79% 783.411 76% 641.165 65%
Kazalci financiranja         
Količnik finančne stabilnosti (≈1) 1,80   1,90   1,65   1,05  
Stopnja zadolžitve (dolg/sredstva) 0,47   0,55   0,64   0,70  
Obveznosti do kapitala (dolg/kapital) 0,90   1,24   1,78   2,29  
Solventnost (dolg/poslovna sredstva) 0,67   0,73   0,83   0,99  
Analiza likvidnosti         
Količnik obratne likvidnosti (>2) 1,48  1,18  1,16  0,88  
K. hitrega preizkusa likvidnosti (>1) 0,95  0,74  0,69  0,47  
K. ostrega preizkusa likvidnosti 0,03  0,07  0,04  0,02  
Analiza terjatev iz poslovanja         
Druge KT do kupcev 176.639 213.684 261.773  239.747
KO do drugih dobaviteljev 156.517 320.599 457.398  382.752
K. KT do kupcev/KO do dobaviteljev 1,13  0,67  0,57  0,63  

Vir: Interni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

Pri analizi terjatev iz poslovanja sem opazoval razmerje med kratkoročnimi terjatvami 
do kupcev in kratkoročnimi obveznostmi do dobaviteljev. Tudi ta količnik nam pove, 
da ima podjetje velike težave z likvidnostjo, saj bi moral biti ta kazalec večji od ena. 
Osnovni vzrok za nesorazmerja in težave z likvidnostjo je v tem, da podjetje pri 
investiranju v dolgoročna sredstva ni najemalo dolgoročnih kreditov, temveč je 
poskušalo financirati ali s pomočjo kratkoročnih posojil ali s pomočjo dobaviteljev. 
Slednje potrjuje tudi kazalca stopnje zadolžitve in obveznost do lastnega kapitala, ki 
nam kažeta, kakšno je izkoriščanje finančnega vzvoda v podjetju. Iz obeh kazalcev je 
moč razbrati, da se je zadolženost podjetja močno povečala in je kar za 2,3–krat 
večja, kot je lastnega kapitala. 
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Kazalec solventnosti prikazuje odnos med poslovnimi sredstvi in viri sredstev. 
Podjetje se je nevarno približalo meji, ko v podjetju nastopi težava solventnosti, saj 
se je kazalec približal vrednosti 1, ko je vsota vseh poslovnih sredstev enaka vsem 
obveznostim. 

5.2.6.4 SWOT analiza finančne podstrukture podjetja 

Tabela 5.37: SWOT analiza finančne podstrukture 

PREDNOSTI SLABOSTI 
• nova osnovna sredstva omogočajo večjo 

konkurenčnost in produktivnost 
• visok obrat terjatev do kupcev 
 

• veliko število zalog materiala 
• nizek obrat zalog 
• nizek obrat kratkoročnih terjatev 
• visok delež dragih kratkoročnih kreditov 
• podkapitaliziranost podjetja 
• pomanjkanje likvidnostnih sredstev 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
• znižanje vrednosti zalog za 30% 
• zamenjava kratkoročnih kreditov z 

ugodnejšimi dolgoročnimi 
• do-kapitalizacija podjetja 
• investiranje z lizingom 
• hitrejše pobiranje terjatev 
• podaljšanje plačilnih rokov pri dobaviteljih 

• preveliko investiranje povzroča negativni 
denarni tok 

• podjetje lahko zapade v likvidnostne težave 
• podjetje posluje na meji solventnosti 

Finančna podstruktura podjetja (glej Tabelo 5.37) je zaradi pretiranega investiranja 
kritična, vendar ima na voljo kar nekaj ukrepov, s katerimi bi lahko izboljšati likvidnost 
in popravili strukturo virov sredstev, še posebno pred nadaljnjimi investicijami. 

5.3 ANALIZA POSLOVNEGA USPEHA IN USPEŠNOSTI POSLOVANJA 

5.3.1 Struktura poslovnega uspeha 
Tabela 5.38 na strani 76 prikazuje vrednostno in strukturno računovodsko izkazan 
realni poslovni uspeh podjetja IMP PUMPS (inflacirani s pomočjo indeksov rasti cen) 
za obdobje od leta 2000 do 2003. Vse vrednosti za leto 2000 so prikazane za 
petmesečno obdobje poslovanja. 
Iz podatkov v Tabeli 5.38 je razvidno, da je podjetje ves čas poslovalo z dobičkom, 
pri čemer je ta stalno naraščal, razen v letu 2003, ko je bil delež dobička nižji kot pa v 
letu 2002. Vendar pa je visok delež dobička v letu 2002 predvsem posledica 
prekomernega povečanja zalog, saj bi bil dobiček v nasprotnem primeru za dve 
tretjini nižji. To dejstvo pa, ob upoštevanju bistvenega povečanja deleža amortizacije 
in izrednih prihodkov  ter na drugi strani tudi izrednih prihodkov, kaže na počasen, 
vendar ugoden trend rasti dobička. Slednji bi ob normalnih okoliščinah moral doseči 
približno 3 % celotnih prihodkov. Hkrati pa je na osnovi deležev odhodkov moč 
razbrati neugoden trend deleža stroškov materialov, ki v letu 2003 skupaj s stroški 
blaga predstavljajo 51,6 % celotnih prihodkov.  
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Tabela 5.38: Vrednostno in strukturno računovodsko izkazan realni poslovni uspeh 
podjetja IMP PUMPS (vrednosti so preračunane na leto 2003) 

Realno v 1.000 SIT 2000 2001 2002 2003 

CELOTNI PRIHODEK 429.133  100% 1.170.848 100% 1.627.829 100% 1.773.490  100%
Posl. prihodki – ∆ zalog 368.908  86,0% 1.112.322 95,0% 1.459.563 89,7% 1.676.117  94,5%
Sprememba vr. zalog 29.883  7,0% 23.583 2,0% 113.861 7,0% -75.634  -4,3%
Prihodki od financiranja 8.959  2,1% 14.379 1,2% 50.690 3,1% 18.801  1,1% 
Izredni prihodki 21.382  5,0% 20.565 1,8% 3.715 0,2% 154.206  8,7% 
CELOTNI ODHODEK 427.315  99,6% 1.147.582 98,0% 1.517.030 93,2% 1.700.998  95,9%
Strošek blaga 41.496  9,7% 159.292 13,6% 121.017 7,4% 118.873  6,7% 
Stroški materiala 124.641  29,0% 406.132 34,7% 650.906 40,0% 796.748  44,9%
Stroški storitev 73.861  17,2% 204.228 17,4% 354.209 21,8% 280.592  15,8%
Stroški dela 111.330  25,9% 265.509 22,7% 297.527 18,3% 361.340  20,4%
Amortizacija 5.332  1,2% 16.902 1,4% 24.105 1,5% 66.036  3,7% 
Ostali stroški 62.507  14,6% 59.916 5,1% 62.969 3,9% 5.241  0,3% 
Odhodki iz financiranja 5.691  1,3% 27.380 2,3% 5.939 0,4% 47.269  2,7% 
Izredni odhodki 2.459  0,6% 8.223 0,7% 358 0,0% 24.899  1,4% 
POSLOVNI USPEH 1.817  0,4% 23.266 2,0% 110.800 6,8% 72.492  4,1% 

Vir: Bilance Uspeha podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

5.3.2 Poslovna uspešnost in ekonomičnost 
Tabeli 5.39 in 5.40 na straneh 66 in 67 prikazujeta kazalce poslovne uspešnosti in 
ekonomičnosti. Dobiček na zaposlenega je naraščal vse do leta 2003 in je nato 
padel. Bolj zanimiv je kazalec prihodkov na zaposlenega, ki pa ima stalen trend 
naraščanja. Za primerjavo z vodilnim v panogi so ti za 1,84–krat nižji. Glede na 
predhodne analize to pomeni, da je potrebno povečati produktivnost in realizacijo ter 
predvsem znižati število neproduktivnih zaposlenih. 

Tabela 5.39: Kazalci dobičkonosnosti in finančnega vzvoda podjetja  

KAZALCI POSLOVNE USPEŠNOSTI 2000 2001 2002 2003 
Dobiček na zaposlenega      (v 1.000 SIT) 21 277 1.231  704  
Prihodki od prodaje na zaposlenega   (v 1.000 SIT) 4.192 13.242 16.217  16.273  
Donosnost kapitala ROE (%) 1,2% 7,7% 32,9% 23,6% 
Neto donosnost sredstev ROA (%) 0,6% 3,4% 11,8% 7,2% 
Bruto donosnost sredstev - Gross ROA  (%) -5,1% 3,5% 10,6% -2,3% 
Povprečni stroški dolga ROD = Ki (%) 3,5% 6,5% 0,8% 5,5% 
Povprečni stroški financiranja kapitala WACC 2,3% 7,0% 12,3% 11,0% 
DuPontova analiza = ROE 1,2% 7,7% 32,9% 23,6% 

    - stroškovna učinkovitost (dobiček/prodaja) 0,5% 2,1% 7,6% 4,3% 
    - aktivnost sredstev (prodaja/sredstva) 126,3% 163,8% 155,6% 165,4% 

    - finančna zadolženost (sredstva/kapital) 189,9% 224,4% 277,8% 328,6% 

Vir: Bilančni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 

Podoben trend poslovne uspešnosti nam prikazujejo kazalci dobičkonosnosti. Ti so 
ves čas naraščali in bili leta 2002 na ustrezni ravni, vendar so v letu 2003 padli. Pri 
tem je kazalec bruto donosnosti sredstev, ki nam kaže operativno uspešnost 
podjetja, v letu 2003 negativen, kar opozarja na slabše poslovanje s sredstvi.  
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Ker je donosnost sredstev ROA (dobiček/sredstva) višji od povprečnih stroškov dolga 
ROD (Ki=obresti/vse obveznosti), je učinek finančnega vzvoda ugoden in se podjetju 
še vedno splača dolgoročno zadolževati. 
DuPontova analiza (Osteryoung et al., 1997, str. 88) nam povezuje donosnost 
kapitala s stroškovno učinkovitostjo podjetja, aktivnostjo sredstev in finančno 
zadolženostjo. 

• Stroškovna učinkovitost podjetja nam kaže poslovno učinkovitost oziroma 
prispevek prihodkov od prodaje k dobičku iz poslovanja. Njen trend do leta 
2002 je bil ugoden, vendar je nato v letu 2003 padla na 4,3 % (vodilni v panogi 
jo ima 6%). Podjetje bo moralo izboljšati poslovno učinkovitost, predvsem 
nižanje stroškov, in kazalec dvigniti čez vrednost 10.  

• Aktivnost sredstev nam kaže sposobnost sredstev, da ustvarijo prihodke od 
prodaje. Tako trend kot vrednost sta dobra, saj je ta kazalec pri vodilnem v 
panogi 103%.  

• Finančna zadolženost podjetja nam kaže, koliko je podjetje zadolženo za 
nakup sredstev, in s tem posredno finančno učinkovitost podjetja. Ob tem 
kazalcu je potrebno poudariti, da je podjetje močno zadolženo, saj se 
normalna vrednost kazalca giblje v panogi med 200 % in 250 %.  

Tudi kazalci ekonomičnosti nam kažejo na poslabšanje poslovanja v letu 2003. 

Tabela 5.40: Kazalci ekonomičnosti podjetja  

KAZALCI EKONOMIČNOSTI  2000 2001 2002 2003 
Količnik ekonomičnosti I 100,4% 102,0% 107,3% 104,3% 
Količnik ekonomičnosti II 96,0% 101,0% 107,1% 96,6% 
Količnik ekonomičnosti III 96,4% 102,2% 106,8% 98,6% 

Vir: Bilančni podatki podjetja IMP PUMPS d.o.o. 
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6 RAZVIJANJE RAZLIČIC STRATEGIJE PODJETJA 

6.1 POSLANSTVO PODJETJA 
Poslanstvo podjetja je zagotavljati stabilnost poslovanja in trajni razvoj podjetja ob 
ustrezni donosnosti poslovanja in s tem zagotoviti lastniku privlačnost naložbe.  
Podjetje želi proizvajati črpalke in sisteme za transport tekočih medijev, s katerimi 
zagotavljamo ugodje v domačem okolju in optimalne delovne pogoje v industriji.  
Svojim kupcem želi podjetje ustreči s celovitimi rešitvami na področju, ki je ozko 
povezano s problemi transporta tekočih medijev. Storitve podjetja obsegajo 
inženiring ter svetovanje pri izvedbi projektov in izbiri izvajalca del. 
Zaposlenim želi zagotavljati okolje, ki jim omogoča osebnostno, profesionalno in 
materialno rast ter razvoj. 

6.2 CILJI PODJETJA 
Cilji podjetja IMP PUMPS d.o.o. za obdobje 2005-2007 so: 

• postati četrti proizvajalec obtočnih črpalk za hlajenje in ogrevanje v Evropi  
• zagotavljati neto dobičke v višini vsaj 10 % 
• ohranjati stopnjo hitre rasti nad 30 % 
• ohranjanje vodilnega tržnega položaja na trgu republik nekdanje Jugoslavije 
• povečevati avtomatizacijo in fleksibilnost proizvodnje ob znižanju stroškov 

proizvajanja 
• povečati dodano vrednost na zaposlenega 
• povečanje naložb v razvoj novih in izboljšanje obstoječih izdelkov ter tehnologij 

Pri tem je opredelitev podjetja velikoserijska proizvodnja malih obtočnih črpalk ter 
prodaja in razvoj tehnološko naprednih črpalk. 

6.3 PREGLED SWOT ANALIZE 
V Tabeli 6.1 na strani 79 so prikazane prednosti in slabosti ter možnosti in nevarnosti 
podjetja IMP PUMPS, ki izhajajo iz analize okolja, analize konkurentov, poslovnih 
možnosti in celovite ocene poslovanja podjetja.  

6.4 STRATEGIJE PODJETJA 

6.4.1 Celovita in poslovna strategija podjetja 
Podjetje IMP PUMPS d.o.o. deluje le na enem strateškem poslovnem področju in 
tudi ne namerava diverzificirati strukturo proizvoda v naslednjem obdobju. Zato bom 
razvil le poslovno strategijo, iz katere bom izpeljal funkcijske strategije.  
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Tabela 6.1: Pregled prednosti in slabosti  ter nevarnosti in priložnosti podjetja  

PREDNOSTI SLABOSTI 
• visoke vstopne ovire za potencialne nove 

konkurente 
• ˝know-how˝ pri izdelavi obstoječih črpalk 
• majhno število proizvajalcev obtočnih črpalk  
• dobra lokacija omogoča širitev na nova tržišča 
• dobra strokovna usposobljenost kadra  
• ˝know-how˝ na področju sledenja projektov 
• stalnost in lojalnost zaposlenih 
• ugoden trend izkoriščenosti delovnega časa 
• sploščena organizacija – hitrejši in učinkovitejši 

pretok idej, hitrejše odločanje 
• nizka vrednost zalog 
• visok obrat zalog 
• obrat terjatev do kupcev relativno nizek 

• neustrezno planiranje nabav 
• nezmožnost hitre zamenjave dobaviteljev 
• visoki stroški vhodnih materialov  
• sezonsko nihanje prodaje 
• relativno majhne serije 
• zastareli programi produktov 
• visoka nabavna cena dopolnilnega programa 
• ozek in nepopoln prodajni program 
• podjetje nima lastne prodajne mreže – odvisnost 

od poslovnih partnerjev  
• neprepoznavnost blagovne znamke IMP PUMPS 

na tujih trgih (razen nekdanje Jugoslavije) 
• pomanjkljiva odzivnost na želje kupcev 
• zastarela tehnologija in nizka produktivnost 
• neizkoriščenost proizvodnih kapacitet 
• slabo organizirana logistika podjetja 
• visoki stroški razvoja 
• predolgotrajno razvijanje produktov 
• slaba izobrazbena, starostna struktura in visoka 

fluktuacija človeških virov 
• pomanjkanje tehnično izobraženih človeških virov 
• nepovezanost različnih oddelkov 
• slab pretok informacij in idej med oddelki 
• pomanjkanje likvidnostnih sredstev 
• pomanjkanje sredstev za investicije in razvoj 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
• ugodna rast prodaje obtočnih črpalk 
• odpiranje trgov Vzhodne Evrope 
• majhno število proizvajalcev obtočnih črpalk  
• osredotočenje na tržne niše  
• nove tehnologije v panogi 
• razširiti prodajni program s proizvodi strateških 

partnerjev 
• prenoviti in dopolniti proizvodni program 
• sposobnost razvoja posebnih izvedb črpalk in 

EM 
• prodaja preko OEM odjemalcev 
• ˝customerizacija˝ proizvodov 
• izdelati sistem hitrih dobav 
• povečati osredotočenost na kupca 
• skupna rast in razvoj s strateškimi partnerji 
• visoka koncentracija lojalnih dobaviteljev 
• novi, cenejši dobavitelji iz azijskih držav 
• podaljšanje plačilnih rokov pri dobaviteljih  
• proizvodnja v deželah s cenejšo delovno silo 
• vpeljava večizmenskega dela 
• možnost odprodaje odvečnih kapacitet 
• vpeljava fleksibilne proizvodnje 
• out-sourcing obdelav, osredotočenje na 

montažo 
• neizkoriščenost človeških virov 
• stimulativen sistem nagrajevanja  
• vpeljati sistem notranjega usposabljanja 

• nadaljnja rast cen na trgu surovin 
• podjetje zaradi visokih investicijskih stroškov ne bo 

moglo slediti novim tehnologijam 
• izguba kakovosti servisnih storitev na novih trgih 
• vstop novih konkurentov iz Italije in Kitajske 
• zaradi ozkega prodajnega programa podjetje ne 

bo moglo rasti pod svojo blagovno znamko 
• onemogočanje širitve s strani konkurentov (nižanje 

cen, vlaganje v trženje, donacije) 
• izguba večjega kupca lahko povzroči finančne 

težave  
• zastarela tehnologija lahko povzroči večji izmet 
• velika odvisnost od ključnih kadrov 
• neizkušenost poslovodnih človeških virov 
• izguba redkih izobraženih človeških virov 
• podjetje lahko hitro zapade v likvidnostne težave 
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Pri razvijanju poslovne strategije sem upošteval naslednje ključne ugotovitve oziroma 
dejstva, dobljena pri analizi okolja, panoge, trgov, konkurentov, podjetja: 

• Panožni vodja z utrjeno blagovno znamko globalizira panogo. 
• Obstaja velik potencial rasti trga predvsem v državah Vzhodne Evrope. 
• Največjo grožnjo predstavlja novo nastala konkurenca iz Azije. 
• Podjetje je tehnološko zastarelo z dobrima produktnima skupinama. 
• Pomanjkanje ustrezno izobraženih kadrov z razvitimi sposobnostmi. 
• Visoki stroški materiala, logistike, administracije in neustrezna organizacijska 

struktura. 
• Podjetje ima na voljo malo kapitala za razvoj novih tehnologij in modernih 

proizvodov. 
Iz ciljev je razvidno, da želi podjetje IMP PUMPS d.o.o. uveljavljati strategijo rasti, pri 
čemer ima na voljo malo kapitala. Zaradi tega podjetje ne more veliko investirati v 
nove proizvode in je pri tem omejeno na program obstoječih proizvodov.  
Podjetje IMP PUMPS d.o.o. je v Evropi malo znano, ker v preteklosti tam ni bilo 
prisotno. Vendar pa ima podjetje dobre in kvalitetne produkte, ki se lahko kosajo z 
najboljšimi v panogi. Hkrati podjetje dosega vodilni tržni položaj na njegovem 
tradicionalnem trgu republik nekdanje Jugoslavije, ki obsega 40 % njegove 
realizacije, zato bo tam težko povečevalo realizacijo in s tem hkrati raslo. Ker pa se 
podjetje v naslednjih letih še ne namerava diverzificirati, mu ostane na voljo za 
ustrezno rast le širjenje prodaje na nove trge in s tem strategija razvoja trga. 
Podjetje je v preteklih dveh letih že povečevalo delež izvoza in iskalo nove trge za 
obstoječe produkte, zato ima za to strategijo že potrebne izkušnje. Temu v prid 
govori tudi napovedan razvoj trga v Vzhodni Evropi. Ravno mladi, nenasičeni trgi 
zahtevajo manj sredstev za uspešen vstop na trg in ustvarjanje prepoznavnosti 
blagovne znamke. Njihova pomanjkljivost pa je, da je lojalnost kupcev tam nižja in je 
v veliki meri odvisna od cen. 
Zato strategija razvoja trga sama po sebi ni dovolj, saj jo v dobi globalizacije 
uporablja večina podjetij. Pri končnih kupcih, ki sklepajo kompromise med željami in 
ponudbo, sta najpomembnejša faktorja cena in kvaliteta v najširšem smislu. Zaradi 
tega sem kot drugi steber strategije rasti izbral strategijo vodenja v stroškovni 
učinkovitosti, ki od podjetja zahteva optimalno organizacijsko strukturo in 
opravljanje aktivnosti z minimalnimi stroški. Ta poslovna strategija bo podjetju 
zagotavljala ustrezne donose in omogočala potrebno cenovno elastičnost, ki je 
pomembna z dveh vidikov: 

• prodaja črpalk je vezana na projekte, zato je izbor investitorja mnogokrat 
povezan z nizko ceno ali pa kvaliteto v najširšem smislu 

• v naslednjih nekaj letih bo omejila vpliv prihoda azijske konkurence 
Kot je že bilo omenjeno v prejšnjem odstavku, je v panogi črpalk predpogoj za tržno 
uspešnost visok nivo kakovosti. Zato mora strategija razvijanja celovite kakovosti, 
kot tretji steber strategije rasti, postati filozofija odločanja in delovanja podjetja v vseh 
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funkcijah in na vseh nivojih. Strategija razvijanja celovite kakovosti se vgrajuje v 
produkt v vseh fazah njegovega nastajanja in pomeni več kot le kakovosten proizvod. 
Hkrati pomeni imeti navdušenega kupca, sposobne in lojalne lastne dobavitelje, 
visoko prilagodljivost, skrb za zaposlene in okolje itd. 
Kot vse moderne poslovne strategije rasti je tudi ta razvita poslovna strategija rasti 
kombinacija treh znanih poslovnih strategij in nekaterih konkurenčnih dejavnikov, saj 
je v nasprotnem primeru mogoče uveljavljanje le ene poslovne strategije enostavno 
in hitro posnemati. To pa za dolgoročno donosno poslovanje ni dovolj. Podjetje lahko 
le tako sledi svojim ciljem in izpolnjuje njegovo osnovno strategijo: doseči rast 
podjetja ob visoki kakovosti in nizkih stroških. 

6.4.2 Funkcijske strategije podjetja 

6.4.2.1 Strategija prodaje 
Pri oblikovanju strategije prodaje podjetja predlagam, da glede na poslovno strategijo 
rasti podjetje izbere in uveljavlja funkcijske strategije, ki zahtevajo nižje stroške 
poslovanja, vendar so osredotočene na kupca. V tem pogledu sta primerni zlasti: 

• Odmevna strategija nenehnih izboljšav produktov, ki dajejo dober občutek 
kupcem, da podjetje nenehno razvija in hkrati upošteva njihove predloge. 

• Strategija prilagajanja kupcem ˝customerization˝, saj lahko podjetje hitro 
pridobi naročila za večje količine produktov. Večinoma gre za prodajo 
standardnih proizvodov pod tujo blagovno znamko ali za prodajo proizvajalcem 
naprav, ki vgrajujejo črpalke v svoje proizvode in pri tem zahtevajo stroškovno 
minimalno prilagoditev. Pri tem je strošek prodaje, proizvajanja in logistike 
mnogo nižji kot pri prodaji svojim kupcem, ki rabijo tudi mnogokrat tehnično 
podporo. 

Ob tem ne smemo pozabiti na kakovosten servis, ki naj se osredotoči na visoko 
prilagodljivost, odzivnost in dostopnost v vsakem trenutku.  
Podjetje se mora pri tem v prvi vrsti osredotočiti na ciljno trženje, kjer prevladujejo 
trije segmenti neposredne prodaje, in za katere je potrebno izdelati lastno taktiko 
trženja: 

• prodaja pod IMP blagovno znamko  
• prodaja pod tujo blagovno znamko 
• prodaja podjetjem, ki vgrajujejo črpalko v svoj proizvod 

Podjetje mora opredeliti tudi elemente trženjskega spleta: 
a) Proizvod: Pri oblikovanju prodajnega asortimenta naj se podjetje osredotoči na 

proizvode iz t. i. hišne tehnike. Da ne bi podjetje zajelo prevelike širine produktov, 
predlagam, da se iz segmenta izdelke, namenjene le ogrevanju, prezračevanju in 
zagotavljanju pitne in sanitarne vode. 
Konkurenca trgu ponuja globoko paleto proizvodov z podobnimi tehničnimi 
lastnostmi, ki zadovoljuje najmanjše muhe kupcev. Dejansko pa se 80 % prodaje 
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naredi s peščico proizvodov. Zato naj bo globina asortimenta podjetja omejena le 
na visoko kakovostne proizvode z najbolj iskanimi tehničnimi lastnostmi.  

b) Cena: Predlagam, da podjetje uveljavlja cenovno strategijo maksimalne rasti 
prodaje, predvsem zaradi naslednjih razlogov: 
• kupec pozna ponudbo na trgu in povpraševanje je cenovno elastično, 
• večji obseg prodaje pomeni večjo pogajalsko moč v primerjavi z dobavitelji in 

ugodne nabavne pogoje, 
• zaradi potencialnega vstopa novih konkurentov mora podjetje čimprej doseči 

večji tržni delež na novih trgih, pri čemer nizke cene ta proces upočasnijo. 
V skladu s strategijo maksimalne rasti prodaje je potrebno cene oblikovati po 
načelu »enaka vrednost za manj denarja«. Pri tem je potrebno dosegati ustrezno 
razliko v ceni ali pribitek.  

c) Prodajne poti: Podjetje nima dovolj denarja za gradnjo lastnih podružnic. Zato 
predlagam, da podjetje izrablja posredno prodajo končnim kupcem preko lastne 
mreže distributerjev in kupcev, ki to mrežo že imajo v lasti: trgovske mreže, OEM 
proizvajalci, drugi proizvajalci črpalk. 

d) Tržno komuniciranje: Podjetje IMP PUMPS d.o.o. bo uporabljalo za dosego 
postavljenih ciljev naslednje elemente tržnega komuniciranja: 
• Oglaševanje: podjetje oglašuje v specializiranih medijih, ki pokrivajo ustrezne 

ciljne skupine (revija EGES, WORLD PUMPS in HEIZUNG JOURNAL).  
• Promocija: 

o Promocijski in strokovni materiali: podjetje pripravlja prospekte, tehnične 
kataloge, CD-ROM za pomoč projektantom in drug promocijski material, ki 
gradi prepoznavnost blagovne znamke IMP PUMPS. Promocijski in 
strokovni material mora ustrezati mikrosegmentu, načinu distribucije in 
sporočilu.  

o Udeležba na sejmih predstavlja stik z obstoječimi in potencialnimi novimi 
kupci ter pripomore h gradnji prepoznavnosti blagovne znamke IMP 
PUMPS. 

• Stiki z javnostmi: podjetje naj z objavami kratkih obvestil in strokovnih člankov 
v specializiranih medijih informira potencialne kupce in konkurente o svojih 
aktivnostih. 

• Prodajno osebje naj izvaja pospeševanje prodaje z:  
o obiski pri posrednikih, kupcih, projektantih in investitorjih 
o s tedenskimi telefonskimi pogovori  
o z vpeljavo CAM za pomembnejše poslovne partnerje  

6.4.2.2 Strategija razvoja produktov 
Zaradi omejenosti človeških in finančnih virov predlagam, da se podjetje opredeli:  

• Pri lastni razvojni dejavnosti za strategijo posnemanja, kjer je tveganje manjše. 
Podjetje naj se osredotoči na razvoj novih, manj zahtevnih proizvodov, in 
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izboljšave obstoječih proizvodov v okviru dosedanjega proizvodnega 
programa.  

• Pri novih proizvodih pa izbere strategijo razvijanja ekonomskega sodelovanja 
oziroma strateških zvez. V Evropi je kar nekaj proizvajalcev, ki so po 
ekonomski moči na nivoju podjetja IMP PUMPS, imajo dobre proizvode in 
predvsem interes proizvajati za drugo blagovno znamko. 

6.4.2.3 Strategija proizvodnje in nabave 
Podjetje IMP PUMPS d.o.o. ima svoj prodajni program mnogo širši, kot je njegov 
proizvodni program. Pri sedanjem proizvodnem programu proizvajanje zajema 
proizvodnjo elektromotorjev, obdelavo, barvanje proizvodov in montažo. Proizvodnja 
podjetja je sedaj maloserijska in celično organizirana, pri čemer sedanje proizvodne 
zmogljivosti ne zadoščajo več planirani realizaciji. Hkrati sta se s planiranim obsegom 
prodaje pojavila dva tipa proizvajanj, in sicer: 

• velikoserijska proizvodnja za male črpalke 
• maloserijska proizvodnja za ostale črpalke   

Ker pa naj bi podjetje poslovalo v stroškovni učinkovitosti, mora biti odlično tudi v 
proizvajanju. Podjetje z relativno majhno organizacijo, pomanjkljivo tehnološko 
usposobljenostjo in pomanjkanjem finančnih virov slednjega ne more zagotavljati. 
Zato predlagam, da se podjetje osredotoči le na tiste segmente proizvodnje in 
proizvodnjo tistih komponent, ki so z vidika kvalitete in zagotavljanja fleksibilnosti 
ključne.  
Vse ostale komponente, proizvode in storitve naj podjetje zagotovi s strategijo 
sodelovanja, pri čemer naj proizvodnjo komponent rešuje z dolgoročno proizvodnjo 
kooperacijo, dobavo proizvodov pa s strateškimi povezavami z drugimi proizvajalci 
črpalk. Podjetje mora z dobavitelji skleniti dolgoročne pogodbe. Pri tem mora podjetje 
za vse pomembnejše komponente zagotoviti vsaj dva dobavitelja, ki naj si 
konkurirata na osnovi cen, kvalitete in prilagodljivosti.  
Tako naj podjetje v svoji proizvodnji obdrži le proizvodnjo elektromotorjev in montažo. 
Pri tem podjetju zaradi lege obratov in cen delovne sile preostaneta le dve možnosti: 

• Prenos proizvodnje v dežele s cenejšo delovno silo (SČG, Romunija itd.), saj 
je v Sloveniji strošek delovne sile na podobni ravni kot v Španiji. Tu se pojavlja 
predvsem problem kadrov za prenos tehnologije, ki jih ni, in zagotavljanja 
ustrezne kvalitete. 

• Avtomatizacija proizvodnje ob zagotavljanju zadostne fleksibilnosti, kar znižuje 
stroške dela, zagotavlja visoko kvaliteto proizvodov in omogoča ˝one-piece 
flow˝. Za to so seveda potrebna finančna sredstva in ustrezni kadri za razvoj 
tehnologij. 

Ker sta kvaliteta in fleksibilnost ključna elementa predlagane strategije rasti, 
predlagam, da se podjetje posveti avtomatizaciji proizvodnje, ki je z vidika 
zagotavljanja konkurenčnosti in povratka investicije bolj smiselna (izračuni kažejo, da 
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se investicija v avtomatizirano linijo vrne najkasneje v treh letih, pri čemer se 
spremenljivi strošek dela zniža za štiri–krat).  

6.4.2.4 Strategija kadrovske funkcije 
Podjetje IMP PUMPS d.o.o. ima staro, slabo izobraženo in neustrezno razporejeno 
kadrovsko strukturo. Delež režije, ki je glede na produktivni sektor prevelik, bo 
potrebno zmanjšati v najkrajšem času. Priložnost za to so narasle potrebe v 
proizvodnji. Ker pa zaposlovanje pomeni povečevanje stroškov, mora podjetje 
ponovno prevetriti trenutni nabor človeških virov, svojo trenutno organizacijo in nato 
sprejemati odločitve. Podjetju predlagam, da zaposli predvsem mlade, izobražene 
kadre, vendar z že pridobljenimi izkušnjami in preverjenimi sposobnostmi. 
Neustrezne kadre v režiji, ki imajo neustrezno izobrazbo in slabše sposobnosti, pa 
sporazumno prezaposli v proizvodnjo. 
Podjetje mora pri tem zagotoviti stimulativno okolje za svoje zaposlene. Poskrbeti 
mora za zdravo delovno okolje, vendar pa mora pripraviti motivacijske prijeme za 
posamezne skupine zaposlenih (dodatna šolanja, stimulativni del nagrajevanja glede 
na učinek, izdelati sistem napredovanja).  

6.4.2.5 Strategija finančne funkcije 
Strategija rasti zahteva od podjetja stalno spremljanje poslovanja in konzervativno 
politiko financ. Posebno pozornost bo potrebno posvetiti denarnim tokovom, saj 
podjetje že sedaj posluje na meji likvidnosti.  
Podjetje bo moralo kar se da hitro zvišati donosnost sredstev, kar lahko zvišamo le s 
povečanjem dobička. To pomeni, da mora znižati stroške glede na prihodke. Glede 
na analize poslovanja in konkurente je največ rezerv pri materialnih stroških.  
Hkrati bo moralo podjetje zelo konzervativno investirati v razvoj proizvodov in 
tehnologije. To pomeni, da se bo odločilo le za tiste investicije, ki se bodo hitro vrnile 
v obliki višjih dobičkov. Pri pridobivanju zunanjih nepovratnih finančnih sredstev si 
podjetje lahko pomaga s 6. okvirnim programom EU in s finančnimi sredstvi, ki jih 
namenja ministrstvo za gospodarstvo za financiranje razvojnih projektov v okviru 
grozda. 
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7 SKLEP 
Podjetje IMP PUMPS d.o.o. se po uspešnem preobratu nahaja v zadnji fazi 
preobrata, fazi rasti. Podjetje je v to fazo vstopilo leta 2003, ko je začelo intenzivno 
večati obseg prodaje s pridobivanjem novih poslovnih partnerjev v tujini. Ob zahtevi 
po hitri rasti bo moralo podjetje več časa posvetiti strateškemu planiranju in 
uresničevanju strategij.  
Okolje, v katerem se podjetje nahaja, je ugodno za rast podjetja. Slovensko okolje, 
kjer je sedež podjetja, se postopoma razvija in približuje povprečju držav EU-25. 
Ravno tako so ugodne napovedi za ekonomski razvoj ostalih članic EU-25, zlasti na 
novo priključenih članic, in tudi Skupnost neodvisnih držav. Pod ekonomski razvoj 
mislim predvsem rast BDP in rast investicij. Podobno kot rast BDP se visoko rast 
napoveduje za trg centrifugalnih črpalk v državah EU-10 in Skupnosti neodvisnih 
držav. Kljub stari in razdrobljeni panogi se ta v zadnjih letih hitro globalizira in 
koncentrira. Analiza panoge sicer ne predvideva kakšnih bistvenih kratkoročnih 
sprememb, vendar se nevarnost vstopa novih konkurentov iz leta v leto povečuje – 
predvsem azijskih.  
Podjetje IMP PUMPS d.o.o. ima zanimiv proizvodni program, katerega lahko 
nadgradi s programi strateških partnerjev. Ravno tako je dobra njegova tržna in 
organizacijska podstruktura, močno pa bo moralo popraviti svojo razvojno, 
tehnološko podstrukturo in upravljanje s človeškimi viri. Ob tem se procesa nabave in 
prodaje izboljšujeta, vendar imata še vedno nekatere pomanjkljivosti, kot so: 
premajhno osredotočanje na kupca, pomanjkanje dobrih dobaviteljev in relativno 
visoke nabavne cene materialov. 
Kljub 37–odstotni povprečni rasti obsega prodaje v letih od 2001 do 2003 ima 
podjetje IMP PUMPS d.o.o. nizko dobičkonosnost ter posluje na meji likvidnosti. Da 
bo lahko podjetje še naprej raslo, bo moralo bistveno znižati stroške poslovanja in 
stroške vhodnih materialov. Zlasti slednje bo moč lažje doseči z večanjem obsega 
prodaje in s tem večanje obsega nabav. Slaba likvidnost je tudi posledica velikih 
investicij v orodja in opremo v preteklih letih, kar je bila dejansko naložba v prihodnje. 
Strategije rasti so lahko različne. Vse modernejše strategije vključujejo dve do tri 
klasične strategije, katere moramo nenehno preverjati in dopolnjevati. Kljub 
potencialni rasti tradicionalnih tržišč republik nekdanje Jugoslavije pa podjetje ne 
more bistveno rasti. Ob pomanjkanju kapitala za investicije ostane podjetju na voljo 
predvsem širjenje na nova, mlada tržišča. Kljub temu, da je vstop na mlade trge 
cenejši, pa podjetje ne sme zapostaviti starih in razvitih tržišč, saj predstavljajo kar 95 
% evropskega tržišča. Ob tem bo moralo podjetje posvetiti več pozornosti gradnji 
prepoznavnosti blagovne znamke, saj le ta na dolgi rok zvišuje ceno in znižuje 
stroške penetracije. 
Zaradi visokih stroškov poslovanja in prihajajoče konkurence iz Azije bo podjetje 
moralo posvetiti veliko pozornost zniževanju stroškov in poslovanju v stroškovni 
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učinkovitosti. V ta namen bo moralo poiskati vzroke za nastanek stroškov, iskati 
rezerve v aktivnostih in te nenehno izpopolnjevati.  
Zaradi nižjih stroškov razvoja predlagam podjetju razvijanje tradicionalnih programov 
in širjenje prodajnega programa s produkti strateških poslovnih partnerjev. Ob tem 
naj se podjetje ne diverzificira, saj nima za to na voljo niti denarja niti resursov.  
Za vstop na trg v večjem delu igrajo pomembno vlogo tudi cene produktov. Ker pa je 
cena povezana tudi z dojemanjem kupcev o kvaliteti proizvoda, predlagam, da 
podjetje ne postavi prenizke cene. Menim, da bi moralo podjetje oglaševati kakovost 
in fleksibilnost predvsem v smislu »enako za manj«. 
Da bo podjetje lahko raslo, se bo moralo podjetje osredotočiti na svoje poslovne 
partnerje in pridobivanje novih. To ne pomeni le ohranjanja in pridobivanja novih 
kupcev, temveč odnos z vsakim pripeljati do stanja partnerstva in obojestranskega 
zadovoljstva.  
Ob poplavi cenenih proizvodov je ključno zagotavljanje ustreznega nivoja kakovosti. 
Ker kupcem vedno več pomenijo neotipljiva sredstva, kot so fleksibilnost, odzivnost 
in lojalnost, je potrebno v podjetje vpeljati filozofijo razvijanja celovite kakovosti. Pri 
tem kakovost že davno presega okvire kakovosti izdelkov, saj je usmerjena h 
končnemu potrošniku, ekologiji, energetski učinkovitosti ter človeškim virom. 
Kakovost ima tudi tesno povezavo z dobavitelji. Zato bo potrebno poiskati nove 
dobavitelje, ki bodo po eni strani razumeli in spoštovali kakovost materialov, 
pravočasnih dobav in visoko stopnjo lojalnosti, ter bodo po drugi strani konkurenčni. 
Potrebno jih bo usposobiti za predvideno rast in lasten razvoj.  
Ker se bo morala proizvodnja podjetja prilagoditi ter zagotavljati ustrezno kakovost in 
orientiranost na kupce, bo podjetje moralo posodobiti tehnologijo. V ta namen bo 
potrebno avtomatizirati veliko-serijski del proizvodnje in jo prilagoditi za zahtevne 
kupce.  
Podjetje bo moralo bolj povezati funkcije podjetja tako, da bodo delovale 
učinkovitejše ter predstavljale trajno konkurenčno prednost. Ker je slednja odvisna 
tudi od strukture človeških virov, bo moralo pripeljati mlade in predvsem tehnično 
izobražene kadre. Za zagotavljanje stabilne rasti pa bo moralo podjetje uvesti bolj 
konzervativno politiko financiranja in zagotoviti ustrezne zunanje vire sofinanciranja. 
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PRILOGA A: Plan prodaje za obdobje od leta 2004 do leta 2008  

Tabela P.1: Plan prodaje za obdobje od leta 2004 do leta 2008 

LETO 2004 2005 2006 2007 2008 
Program GHN male 2.750.000 € 4.402.400 € 7.215.000 € 10.421.000 € 14.996.000 € 
Program GHN 40-80 1.085.000 € 1.218.200 € 1.331.100 € 1.701.050 € 2.315.330 € 
Program elektronske 258.000 € 290.800 € 343.800 € 455.000 € 578.700 € 
Program IN-LINE/BLOCK 343.550 € 383.900 € 377.200 € 378.000 € 365.500 € 
Program EM 1.075.000 € 1.428.400 € 915.000 € 911.730 € 731.730 € 
Blago iz dokupa 635.000 € 685.000 € 765.000 € 895.000 € 1.015.000 € 
Servis 250.000 € 200.000 € 150.000 € 130.000 € 120.000 € 
Ostalo 280.000 € 220.000 € 200.000 € 210.000 € 220.000 € 
Program BUS 880.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Skupaj 7.556.550 € 8.828.700 € 11.297.100 € 15.101.780 € 20.342.260 € 

Rast - tekoči indeks   116,84% 127,96% 133,68% 134,70% 

 

Slika P.1: Plan prodaje za obdobje od leta 2004 do leta 2008 
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