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1 UVOD
Spreminjajoče se gospodarske in politične razmere v 21. stoletju so pomemben dejavnik razvoja
tako nacionalnih gospodarstev posameznih držav kot svetovnega gospodarstva nasploh.
Konkurenčno prednost si bodo v vedno bolj dinamičnih razmerah globalnega trga lahko
pridobila le podjetja, ki se bodo znala hitro prilagajati spremembam z maksimalnim
generiranjem in izkoriščanjem idej, znanja in informacij. Te sposobnosti imajo predvsem
dinamična podjetja od katerih je zelo odvisen uspeh narodnega gospodarstva, saj ustvarjajo
vrednost in nova delovna mesta. Značilnost dinamičnega podjetja je, da ima potencial za rast.
Poslovni uspeh podjetja in s tem njegova rast je v veliki meri odvisen od potenciala rasti
podjetja, vendar tudi od tega, ali je podjetje v rast usmerjeno in ali si podjetnik rasti želi. Za
povečanje števila v rast usmerjenih podjetij je tako nujno, da si čimveč podjetij želi rasti in si to
postavi za cilj ter rast tudi načrtuje. Potreba po načrtovani rasti vodi k strateškemu načrtovanju
prihodnjega poslovanja podjetja, ki ni samo po sebi umevno, ampak je plod zavestnega
strateškega razmišljanja in strateške usmerjenosti podjetnika.
Strateško razmišljanje ni več opcija za podjetnike, temveč je postalo nujno za preživetje in
možen uspeh podjetja, predvsem zaradi globalne konkurence, tehnoloških sprememb in hitrega
razvoja delovne kulture, ki skupaj ustvarjajo dinamično tržišče. Podjetnik se lahko spoprijema z
dinamičnim okoljem le s pomočjo strateškega načrta, s katerim bo vodil podjetje v takem okolju.
Po mnenju Zimmererja in Scarborougha (1996, str. 149) zamenjava za načrtovanje ne obstaja.
Empirične študije v preteklosti so pokazale, da je strateško načrtovanje ključna determinanta
preživetja malih in srednjih podjetij, medtem ko uspešna podjetja kažejo napredno načrtovanje in
analiziranje dejavnosti. Odsotnost načrtovanja in sistematičnega odločanja je glavni razlog za
neuspeh podjetij. Strateško načrtovanje tako sodi med najpomembnejše aktivnosti podjetja, saj z
njim opredeli svoje poslanstvo, cilje in strategijo. Premišljen in pripravljen načrt je podjetju v
pomoč, da se lažje izogne težavam, ki spremljajo njegovo rast.
Znano je tudi, da v malih in srednjih podjetjih podjetnik, ki v sebi združuje funkcijo lastnika in
managerja, navadno pripravlja strategije neformalno, usmeritve prihajajo iz lastnih izkušenj,
opazovanj in sodb. Strateške odločitve, ki bi temeljile na analizi različnih podatkov, so bolj
izjema kot pravilo. Pogosto strategije malih podjetij niso niti napisane niti opredeljene kot
formalni strateški načrt, temveč ostajajo zgolj v glavi podjetnika in mogoče njegovem verbalnem
posredovanju podrejenim.
Vendar samo strateško načrtovanje in izbrana strategija še ne pomenita samodejnega uspeha
podjetja. Podjetje mora na podlagi svojih sposobnosti, zmožnosti in zunanjih dejavnikov izbrati
najprimernejšo strategijo, ki mu bo prinesla konkurenčno prednost, s tem poslovno uspešnost in
zagotovila dolgoročno rast. Konkurenčno prednost si lahko podjetje pridobi na več načinov,
vseskozi pa mora biti usmerjeno k potrebam kupcev.
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Po Porterju, enem najvidnejših strokovnjakov s področja strategij in strateškega managementa, si
podjetje lahko zagotovi konkurenčno prednost ter s tem rast in uspeh na podlagi strateške
usmeritve v eno izmed treh generičnih konkurenčnih strategij: cenovno vodstvo, diferenciacijo
ali osredotočenost na tržne niše. Porterjeva dognanja temeljijo še na dokaj stabilnem okolju iz
sredine prejšnjega stoletja. Kasneje so (v 90. letih) guruji strategij napovedovali naraščanje
dinamike, nepredvidljivosti, diskontinuietete, velike tehnološke in družbene spremembe ter
pozivali podjetja k inovativnosti, kreativnosti, podjetništvu ... (Richardson, Gore, 1993).
Danes je dinamično okolje postalo realnost in iz tega izhajajo nova dejstva in spoznanja glede
strategij, ki naj jim podjetja sledijo, da si zagotovijo ne samo obstoj, temveč tudi rast in uspeh. V
času hitrih sprememb, globalizacije, razvoja informacijskih in drugih visoko zahtevnih
tehnologij za podjetnike in s tem mala in srednja podjetja ni dovolj le, da iščejo nove priložnosti,
ampak morajo zasledovati le najboljše priložnosti in to disciplinirano. Za ustvarjanje vrednosti,
kar ima za posledico rast, morajo delovati tudi strateško. To pomeni, da je potrebno integrirati
podjetniško in strateško perspektivo. Ta pristop je Hitt s sodelavci imenoval strateško
podjetništvo. Ta koncept govori o tem, da morajo biti podjetja simultano podjetniška in strateška,
če želijo biti uspešna. Istočasno so raziskovalci odkrili področja, kjer integracija podjetniških in
strateških aktivnosti poteka simultano in usmerjenost vanje prispeva k rasti podjetij. Mala in
srednja podjetja, ki želijo dosegati konkurenčne prednosti in dolgoročno ustvarjanje vrednosti, se
morajo zavestno strateško usmeriti k inovacijam, internacionalizaciji, e-poslovanju, mreženju in
zavezništvom ter učeči se organizaciji (Hitt, 2001).
Literature o strateškem managementu in strategijah je veliko, vendar se večinoma nanaša na
velika podjetja in korporacije. Proces strateškega načrtovanja, ki je primeren in priporočljiv za
velika podjetja, bi težko aplicirali na specifične pogoje, v katerih posluje malo podjetje. Ravno to
področje po mnenju različnih raziskovalcev nudi še veliko možnosti za raziskave in postaja vse
bolj zanimivo, še posebej, ker se kaže določena povezljivost med strateškim razmišljanjem
podjetnika in uspehom podjetja. Strateško načrtovanje naj bi bilo tako temelj za načrtovanje rasti
podjetja in ustvarjanje dinamičnih podjetij.
Glavni namen magistrskega dela je raziskati najnovejša teoretična dognanja o strateškem
načrtovanju in strateškem podjetništvu v malih in srednjih podjetjih ter na podlagi tega izvesti
empirično raziskavo med slovenskimi malimi in srednjimi podjetji. V magistrskem delu razvijam
in testiram naslednji hipotezi:
1. strateško načrtovanje je v večji meri prisotno v hitro rastočih podjetjih in ga lahko
štejemo za pomemben dejavnik hitre rasti slovenskih malih in srednjih podjetij;
2. slovenska hitro rastoča podjetja – gazele so v večji meri usmerjena v strateško
podjetništvo in s tem v inovacije, internacionalizacijo, e-poslovanje, mreženje in učečo se
organizacijo.
Iz analize rezultatov bo mogoče sklepati, ali sta strateško načrtovanje in strateško podjetništvo
pomembna dejavnika za hitro rast slovenskih gazel. Nadalje bo mogoče ugotoviti, katere so tiste
strategije, ki jim sledijo hitro rastoča slovenska podjetja.
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V prvem poglavju magistrskega dela je najprej predstavljeno dinamično podjetništvo in vidiki
rasti podjetja. Glede na to, da v nalogi raziskujem slovenska dinamična podjetja, sem iz
razpoložljive literature zadnjih let zbrala zapise o raziskavah, primerjavah in mnenjih
strokovnjakov o slovenskih hitro rastočih podjetjih – gazelah.
V drugem poglavju sem se osredotočila predvsem na bistvene elemente strategije in strateškega
načrtovanja. Razumevanje pojma strategije je osnova za njeno obravnavo in proučevanje, zato
sem zbrala definicije različnih avtorjev, ki skupaj podajo vpogled v bistvo strategije. Osnovna
delitev strategij je pomembna za razumevanje nivoja, na katerem se oblikuje strategija v
podjetju. Preden se podrobneje spustimo v proučevanje strategij, je potrebno vedeti, kakšen je
sploh pomen strategije in strateškega načrtovanja za podjetnika in mala podjetja, zato sem
navedla glavne razloge, zakaj naj podjetnik strateško načrtuje prihodnje poslovanje. Temeljni in
najpomembnejši gradniki strategije so poslanstvo, vizija ter cilji podjetja. Na teh elementih sloni
vsaka strategija, zato je pomembno, da jih dobro razumemo in se vanje poglobimo, še preden se
lotimo samega strateškega načrtovanja. Brez podjetnika ni strategije v malem podjetju, zato sem
osvetlila vlogo podjetnika pri strateškem planiranju. Strateški management in proces strateškega
planiranja opisujejo različni avtorji zelo različno. Iz razpoložljive literature so v nadaljevanju
poglavja zbrana spoznanja o strateškem planiranju v malih in srednjih podjetjih. Enotne
metodologije za izdelavo in izbiro strategije ni, saj je vsako podjetje edinstveno in mora
strategijo prilagoditi svojemu notranjemu in zunanjemu okolju ter svojemu lastnemu poslanstvu,
viziji in ciljem. Vsekakor je za mala podjetja priporočljivo, da svoje prihodnje poslovanje
načrtujejo in tudi zapišejo v obliki poslovnega ali strateškega načrta. Če želi podjetje rasti, si
mora izbrati določeno strategijo rasti in ji slediti. Za mala in srednja podjetja so določene
strategije rasti bolj primerne, zato sem predstavila tiste strategije rasti podjetij, ki jih avtorji v
literaturi najpogosteje navajajo.
V tretjem poglavju je predstavljen pojem strateško podjetništvo in njegova definicija.
Raziskovalci so namreč prišli do zaključka, da lahko v vedno bolj dinamičnem okolju, ki ga
spremlja globalizacija, naraščajoča negotovost in hitrost sprememb, podjetja uspejo le z
združitvijo podjetniških in strateških aktivnosti. Obstaja nekaj področij, na katerih ta integracija
poteka spontano in simultano. Ta področja so inovacije, mreženje in zavezništva,
internacionalizacija, e-poslovanje in učeča se organizacija. Vsako od teh področij je
predstavljeno posebej, s poudarkom na možnostih za uspeh in rast malih in srednjih podjetij.
V četrtem poglavju so predstavljeni rezultati empirične raziskave med malimi in srednjimi
podjetji v Sloveniji glede strateškega načrtovanja in strateškega podjetništva. Obenem je
narejena primerjava med rezultati nerastočih podjetji in gazel, tako da so razvidne razlike glede
strateškega načrtovanja in strateške usmerjenosti posamezne skupine.
Ugotovitve, ki izhajajo iz teoretičnih spoznanj in empiričnih rezultatov raziskave, so povzete in
strnjene v sklepu magistrskega dela.
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2 DINAMIČNO PODJETNIŠTVO IN RAST PODJETJA
Dejstvo je, da bo 21. stoletje zaznamovano z neprestanimi, nenadnimi in nepričakovanimi
spremembami. Spremembe so večinoma posledica novih tehnologij in globalizacije. Te
ustvarjajo negotovo konkurenčno okolje in posredno spreminjajo temeljne načine poslovanja
podjetij. Z razvojem in uporabo podjetniške miselnosti lahko podjetje uporabi negotovost sebi v
prid, kajti tudi v negotovosti so priložnosti. Podjetja se morajo osredotočiti na odkrivanje in
izkoriščanje priložnosti v tem negotovem, kaotičnem, lahko rečemo dinamičnem okolju (Hitt et
al., 2001, str. 480). Konkurenčno prednost si bodo v razmerah globalnega trga lahko pridobila le
podjetja, ki se bodo znala hitro prilagajati spremembam, in sicer z maksimalnim generiranjem in
izkoriščanjem idej, znanja in informacij. Te sposobnosti imajo dinamična podjetja (Petrin,
2001, str. 11).

2.1

Mala podjetja in dinamično podjetništvo

Podjetništvo je zasledovanje priložnosti ne glede na trenutno razpoložljive vire (Stevenson,
Sahlman et al., 1999, str. 10). To je proces, v katerem posamezniki ali podjetniški timi odkrivajo
poslovne priložnosti (Vahčič, Bučar, 1998, str. 27) ter jih z združevanjem enkratnih kombinacij
virov izkoriščajo (Ireland, 2001, str. 51). Največkrat zato ustanovijo svoje sprva malo podjetje
(Vahčič, Bučar, 1998, str. 27). Podjetništvo je tudi osnovno obnašanje podjetij, s katerim
vstopajo na nove trge, pridobivajo nove stranke ali kombinirajo obstoječe vire na nove načine. V
21. stoletju večina podjetij ne glede na panogo pripisuje podjetništvu esencialni pomen za obstoj
v svetu hitrih sprememb. Podjetništvo je tudi oblika obnašanja podjetja, ki ustvarja vrednost z
osredotočenjem na inovacije, iskanje priložnosti in tveganje (Ireland, 2001, str. 50). Vitalnost
podjetniškega sektorja poganja dinamiko podjetij – rojstvo, rast, upad in prenehanje – in poganja
splošno ekonomsko rast (OECD, 2000).
Mala in srednja podjetja so neodvisna in večinoma v zasebni lasti ter zaposlujejo manjše število
zaposlenih. V svetu veljajo različni standardi za definicijo malih in srednjih podjetij. V večini
držav, tudi v Sloveniji, velja, da so srednja podjetja tista z do 250 zaposlenimi, mala podjetja z
do 50 zaposlenimi in mikro podjetja z največ 10 zaposlenimi. Drugi parameter za razvrščanje je
finančne narave. Tako je v slovenskem Zakonu o gospodarskih družbah opredeljeno, da so
srednja podjetja glede na finančne izkaze tista, pri katerih čisti prihodki od prodaje v zadnjem
poslovnem letu ne presega 4000 mio SIT in vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega
2000 mio SIT, mala pa tista, katerih čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu ne
presegajo 1000 mio SIT in vrednost aktive ne presega 500 mio SIT.
Mala podjetja, ki so si v konkurenčnem boju na trgu uspela zagotoviti svoj položaj, se morajo v
določenem trenutku odločiti, ali bodo ohranila obseg svojega poslovanja ali ga bodo razširila. Če
se podjetje odloči za širitev poslovanja, mora poiskati pravo strategijo rasti (Thompson,
Strickland, 1999, str. 14). Podjetja, ki v kratkem času iz majhnih zrastejo v velika, imenujemo
dinamična podjetja. Primarni cilj dinamičnih podjetij sta dobičkonosnost in rast. Bistvena
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razlika med malimi in dinamičnimi podjetji je njihov osnovni pogled na rast in njihova
inovativnost (Hunger, Wheelen, 1996, str. 362).
Da je podjetnik in podjetništvo ključ gospodarskega razvoja, je vedel že Shumpeter (Petrin,
1995, str. 11), prvi, ki je dokazal, da so gonilo gospodarskega razvoja ravno dinamična podjetja,
pa je bil ameriški raziskovalec podjetništva David Birch, ko je leta 1979 objavil poročilo o
ustvarjanju novih delovnih mest v ZDA. V njem je pokazal, da več kot dve tretjini povečanja
zaposlenosti izvira iz podjetij, ki zaposlujejo manj kot 20 ljudi. Pozneje je z analizo rojstev, rasti
in umiranja podjetij natančneje proučil proces ustvarjanja delovnih mest in v ta namen razdelil
podjetja v tri skupine: miši, gazele in slone. Miši so zelo majhna podjetja, ki nastajajo hitro,
vendar prav tako hitro izginjajo in v celoti ne pripomorejo k naraščanju števila delovnih mest.
Sloni so velika podjetja, ki v celoti izgubljajo delovna mesta. Gazele pa so podjetja, ki so v
začetku majhna, vendar zelo hitro rastejo in tako ustvarjajo večino novih delovnih mest.
Sposobnost gospodarstva, da raste in zaposluje, je tako v veliki meri odvisna od sposobnosti
gospodarstva, da ustvarja dinamična podjetja - gazele.
Gazele rastejo hitreje od drugih, ker v svoje delo vnašajo nova znanja in pristope, so v marsičem
utelešenje podjetništva, rasti, uspeha in širine, kajti rasti ni brez osvajanja novih trgov in novih
znanj. Rast, uspeh in širina so gradniki, iz katerih je sestavljen pojem, ki se mu reče posel
(Mulej, 2001, str. 1).
Po mnenju Baniča (1999, str. 2) so človeški viri in kadri bistveni dejavniki prilagajanja podjetja
dinamičnem okolju, če so seveda pripravljeni sprejeti in izvesti proces sprememb. Dinamično
podjetje se zna prilagajati hitro spreminjajočemu se okolju, ima sposobnost učenja in
spreminjanja, vse to pa izvira iz ljudi, ki sestavljajo podjetje. Dinamično podjetje tako izhaja iz
dinamičnih ljudi, ki jih v malem podjetju običajno vodi podjetnik – dinamični podjetnik.
Dinamični podjetniki si prizadevajo za rast in so sposobni svojo vizijo tudi uresničiti. Mislijo in
delujejo globalno, iščejo priložnosti, uporabljajo zunanje vire, iščejo profesionalne nasvete in
delujejo s profesionalnimi timi. Izzivajo tekmece in se jim ne izogibajo ter prevzemajo in delijo
tveganje na način, ki zagotavlja uspeh (Petrin, 2001, str.11). Cilj dinamičnega podjetnika ni
preživetje, temveč uspeh. Če se mali podjetnik izogiba konkurenci in tveganju, ju dinamični
podjetnik celo išče, vendar tako, da tveganje razprši. Miselnost, da je upravljanje pomembnejše
od lastništva, je pogosto tista, ki dinamičnim podjetnikom v nasprotju z malimi da krila. Na
podjetje se ne navežejo bolj, kot je zdravo. Tako ostajajo zvesti iskanju novih boljših priložnosti
(Šmuc, 1998, str. 12).
Podjetništvo je skupaj z inovacijami, novimi tehnologijami in človeškim kapitalom v današnjem
svetovnem gospodarskem okolju bistveno za doseganje ekonomske rasti. V splošnem velja, da
odprti in konkurenčni trgi spodbujajo ustvarjalnost. Vseeno pa mora država imeti pomembno
vlogo pri podpori podjetništva, predvsem z večjim spodbujanjem inovativnosti in tehnološkega
razvoja, nadzorom in uveljavitvijo pravic intelektualne lastnine, zmanjšanjem administrativnih
bremen, poenostavitvijo pravnih okvirov in z lažjim dostopom do finančnih sredstev
(Hemmings, 2001, str. 3).
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Preden se lahko poglobimo v rast podjetja in strategije rasti, si moramo odgovoriti še na
naslednji vprašanji: Zakaj naj bi podjetje sploh raslo? Zakaj naj bi si podjetnik sploh želel rasti
podjetja? Razlog lahko iščemo v tem, da si podjetnik želi povečati svoje osebno premoženje,
vendar to po mnenju Wickmana (1998, str. 268 in 269) običajno ni glavna motivacija. Običajno
je to želja po uspehu. Gonilna sila podjetnika je želja po spremembi sveta in z rastjo podjetja se
veča tudi ta sprememba. Vodenje rasti je lahko povezano z željo po osebni kontroli in moči v
čim večjem obsegu. Zaradi tega je rast pogosto pomemben cilj podjetja. Mora pa biti usklajena s
tržnim potencialom podjetja, strateškimi sposobnostmi, viri in tveganjem (Wickham, 1998, str.
271).

2.2

Potencial rasti

Značilnost dinamičnega podjetja je, da ima potencial za rast. Po zagonu podjetja mora podjetnik
razviti strategijo za njegovo rast (Wickham, 1998, str. 264). Potencial za rast imajo tista mala
podjetja, ki se obnašajo podjetniško. Potencial rasti je tisti, ki razlikuje nerastoča mala podjetja
od rastočih (Wickham, 1998, str. 223).
Zakaj nekatera mala podjetja rastejo, druga pa ne? Wickham (1998, str. 19) je odgovor našel v
treh lastnosti, ki razlikujejo mala podjetja od dinamičnih podjetij. Te lastnosti so inovacije,
potencial rasti in strateški cilji. Potencial za rast imajo tista podjetja, ki se obnašajo podjetniško,
kar v osnovi pomeni, da so taka podjetja zasnovana na takšnih ali drugačnih inovacijah. Te so
lahko tehnološke, v obliki novih ali izboljšanih izdelkov, storitvene, trženjske, distribucijske,
strukturne in managerske ali celo v odnosih med organizacijami. Medtem ko običajna mala
podjetja delujejo znotraj danega trga, si dinamična podjetja s potencialom rasti ustvarjajo svoje
trge. Cilje kot take imajo vsa podjetja, vendar si dinamična podjetja postavljajo višje cilje –
strateške cilje, ki se nanašajo na:
rast – povečevanje prodaje, dobičkov in ostali finančni cilji;
razvoj trga – aktivnosti povezane z marketingom, ki so usmerjene v razvoj in
stimuliranje rasti tržišča podjetja;
obseg trga – širjenje obsega tržišča podjetja;
pozicijo na trgu – utrjevanje pozicije podjetja glede na konkurenco.
Izvor konkurenčnih prednosti, ki jih dinamična podjetja izkoristijo za svojo rast, je v
podjetništvu, ki je sinonim za odkrivanje in inoviranje. Mala podjetja so bolj uspešna v
inoviranju kot velika in že ustaljena podjetja (Besanko, 2000, str. 485 in 504). Inoviranje je torej
tista konkurenčna prednost, ki jo mala podjetja lahko izkoristijo za uspešno konkuriranje na trgu,
tudi velikim podjetjem.
Za zasnovo rasti podjetja je potrebna sistematična ocena, za kar se lahko uporabi tristopenjski
pristop, ki je prikazan na sliki 1 in je sestavljen iz (Rebernik, 2000, str. 225):
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1. pragmatične ocene trenutnega stanja podjetja na treh ključnih področjih (trg, proizvodnja,
finance) ter kakšno je njihovo upravljanje;
2. ocene temeljnega razvojnega potenciala podjetja na podlagi ključnih dejavnikov rasti, s
katerimi razpolaga podjetje;
3. ocene vplivnosti teh dejavnikov na proces načrtovanja poslovanja.
Slika 1: Gibbov model rasti
POSEBEN RAZVOJNI NAČRT
cilj

tržišče

viri

sposobnosti in prednosti

OSNOVE POTENCIALA PODJETJA ZA RAST

STRATEGIJA
ideje

izkušnje

viri

nadzor

finančna projekcija

OKOLJE
vodenje

TRENUTNI POLOŽAJ PODJETJA
na tržišču

v proizvodnji izdelka ali storitve

z vidika finančnega upravljanja in dobička

Vir: Rebernik in Repovž, 2000, str. 225.

Podjetja razpolagajo z različnimi potenciali za rast in razvoj. Podjetje mora najprej oceniti svoje
trenutno stanje na tržišču, svoje proizvodne ali storitvene potenciale in finančni vidik. Šele nato
lahko ugotavlja svoj razvojni potencial. Predvsem si mora podjetje najprej odgovoriti na
naslednja vprašanja: Ali ima podjetje inovativne ideje? Ali ima izkušnje z rastjo in vire, potrebne
za rast? So v podjetju ljudje, ki bodo sposobni prevzeti odgovornost za rast podjetja? Kako je z
mehanizmi nadzora v podjetju? Šele ko podjetje odgovori na ta vprašanja se lahko loti priprave
razvojnega načrta, v katerem mora podrobno določiti cilje in tržišče, podrobno opredeliti
razpoložljive vire, še posebej človeške, ter pripraviti finančne projekcije (Rebernik, Repovž,
2000, str. 225). Kajti ko podjetje hitro raste, se vse dimenzije poslovanja (proizvodnja, nabava,
finance, informacijski sistem, zaloge ...) vedejo drugače, kot če je rast stabilna. Potrebna so
posebna znanja in sposobnosti managementa z različnih področij, ki predvidijo, koliko kapitala
bo podjetje potrebovalo v prihodnjih nekaj mesecih, kje bo dobilo dobre sodelavce ... (Režek,
2001, str. 19).

2.3

Dimenzije rasti podjetja

Rast je dinamičen proces, ki ima mnoge različne vidike in vključuje tako finančno, strateško,
strukturno in organizacijsko perspektivo (Wickham, 1998, str. 223 in 224):
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Finančna rast se nanaša na razvoj podjetja s poslovnega vidika. Ta vključuje
povečanje prihodkov, dobičkov in sredstev podjetja. Posledično se s tem poveča tudi
vrednost podjetja, zato je pomembno merilo uspeha.
Strateška rast se nanaša na spremembe v načinu delovanja podjetja v svojem okolju
kot celoti. Odraža se v tem, kako podjetje razvije svoje sposobnosti za izkoriščanje
svoje prisotnosti na trgu in doseganje bistvene konkurenčne prednosti.
Strukturna rast se nanaša na spremembe v organizaciji notranjega sistema podjetja,
natančneje v vlogi in odgovornostih managerja, odnosih, komunikaciji in sistemu
kontrole virov.
Organizacijska1 rast se nanaša na spremembe v organizacijskem procesu, strukturi,
kulturi in usmerjenosti podjetja med rastjo in razvojem pa tudi na spremembo vloge
podjetnika in njegovega vodstvenega stila.
Slika 2: Dinamika rasti podjetja

Finančna rast
Viri

Izvedba

Strateška rast
Zbiranje sredstev

Smer

Strukturna rast

Organizacijska rast
Poraba sredstev

Vir: Wickham, 1998, str. 224.

Vse štiri vrste rasti podjetja so med seboj povezane in soodvisne ter so samo različni vidiki
istega procesa. V osrčju vsega je sposobnost podjetja za alokacijo zunanjih virov in njihovo
povečanje vrednosti, ki izhaja iz podjetnikovega odločanja. Osrednjo področje dinamike rasti
podjetja zavzema strateška perspektiva, ki odraža potrebe kupcev in sposobnost podjetja, da jih
zadovolji. Finančna rast meri poslovanje podjetja v smislu zadovoljevanja potreb na trgu in je
obenem merilo virov, ki jih trg prinaša podjetju. Te vire mora podjetje pretvoriti v sredstva, ki jih
preoblikuje struktura podjetja, ki se z večanjem sredstev tudi sama spreminja.
Strateška rast ima smer, ki je rezultat vizije in podjetnikovega vodenja. Če je pravilno
upravljana, ima potencial rasti. Rast mora biti cilj podjetja in mora biti upravljana. Za
podjetnika je rast nagrada, ker je znal identificirati in izkoristiti prave priložnosti (Wickham,
1998, str. 225). Rast je tudi znak, da je podjetje uspelo zgraditi konkurenčne prednosti na trgu,
1

Organizacija je tukaj mišljena kot poslovna organizacija – podjetje (op. avtorice).
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ki pa niso statične. Vse prednosti so občutljive na rast podjetja. Rast podjetja lahko konkurenčne
prednosti poveča, če podjetnik to zna izkoristiti (Wickham, 1998, str. 237).

2.4

Dinamična podjetja v Sloveniji

Slovensko gospodarstvo z razmeroma visoko stopnjo naložb raste le približno štiri odstotke
letno, medtem ko maksimalno učinkovite države na podobni stopnji razvoja in obsegom naložb
dosegajo sedem- do osemodstotno dolgoročno rast. Razliko v stopnji gospodarske rasti je
mogoče razložiti z razmerami za podjetniško pobudo in ustvarjalnost, ki jih je ustvarila
posamezna država. Glede ustvarjanja takega okolja Stigliz svetuje državam, naj te proučijo dobre
prakse uspešnih držav in jih priredijo svojim potrebam, če ekonomska znanost ne daje
specifičnih navodil, kako ravnati. Slovenija pa ima pred seboj še dolgo pot, preden bo postala
podjetništvu prijazna država, ko bo rastla po sedem- in ne štiriodstotni stopnji na leto (Vahčič,
2001, str. 24) Slovenija tako za svoj gospodarski razvoj nujno potrebuje razvoj in razmah
podjetništva in predvsem veliko uspešnih ter v rast usmerjenih, to je dinamičnih podjetij.
Podjetniški razmah v Sloveniji je v minulem desetletju temeljil na izkoriščanju poslovnih
priložnosti v vrsti proizvodnih in storitvenih dejavnosti, ki jih v prejšnji gospodarski strukturi ni
bilo. Zato so bile aktivnosti usmerjene predvsem na domači trg. Prihodnja rast, še zlasti če
upoštevamo sedanjo gospodarsko sestavo, ki še vedno ne omogoča takšnih mednarodnih
konkurenčnih prednosti, ki bi Sloveniji zagotavljale trden konkurenčni položaj v razmerah
globalne konkurence, bo odvisna predvsem od sposobnosti nastajanja hitro rastočih podjetij, ki
jim bo uspelo razviti globalne tržne niše z visoko dodano vrednostjo, manj pa od nastajanja
novih majhnih podjetij, usmerjenih na domači trg. To pa zahteva novo usmeritev podjetništva.
Razvoj hitro rastočih podjetij gazel z visoko dodano vrednostjo zahteva nadpovprečno
menedžersko, organizacijsko in tehnično znanje, okolje, spodbudno za podjetništvo, ter ustrezne
in učinkovite podporne ustanove (Petrin, 2001, str. 11).
Po podatkih iz leta 2000 je bilo v slovenskem gospodarstvu kar 99,7 odstotka malih in srednje
velikih podjetij, med 102.000 gospodarskimi subjekti okoli 5000 dinamičnih gospodarskih
subjektov, od tega okoli 500 izjemno hitro rastočih, vsaj 100 pa takih, ki so izpolnjevali tudi
kriterije evropskih gazel. Sto najuspešnejših slovenskih gazel je od leta 1994 do leta 1999
ustvarilo 7.200 novih delovnih mest, kar je 4,4-krat več, kot je neto zaposlitvena bilanca v drugih
podjetjih in organizacijah, celotni dohodek pa so povečale za 539 odstotkov. Ob tem velja še
poudariti, da je deset najhitreje rastočih gazel po rasti zaposlovanja povečalo število zaposlenih
za 2410 ljudi (za 8,6-krat), deset najhitreje rastočih po prihodku pa je povečalo svoj celotni
prihodek za 18,4 milijarde tolarjev (za več ko 85-krat) (Smaka, 2000, str. 11).
Raziskava Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni
fakulteti Univerze v Mariboru2, ki je analizirala položaj slovenskega podjetništva, je pokazala, da
je struktura podjetij v Sloveniji že podobna strukturi podjetij v Evropski uniji. Po številu
2

Rezultati raziskave, ki so v tekstu povzeti, so bili objavljeni v dnevniku VEČER, 2001.
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prevladujejo mikro podjetja, teh je kar 95,5 odstotka (v EU 93 odstotkov), mikro, mala in srednja
podjetja pa skupaj zaposlujejo kar 63,8 odstotka ljudi (v EU 65,9 odstotka). Raziskava je še
pokazala, da Slovenija precej zaostaja po dodani vrednosti na zaposlenega in ustvarjenem
prihodku iz poslovanja. Medtem ko je podjetje v EU leta 1999 v povprečju ustvarilo milijon
evrov poslovnih prihodkov in 60 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, je slovensko
podjetje v povprečju imelo 0,4 milijona evrov poslovnih prihodkov, zaposleni pa je ustvaril 18
tisoč evrov dodane vrednosti. Ti podatki žal kažejo manjšo ekonomsko moč slovenskih podjetij
v primerjavi z evropskimi, kar je posledica nižje razvojne stopnje celotnega slovenskega
gospodarstva. Nekoliko bolj spodbudno je dejstvo, da je razlika v dodani vrednosti na
zaposlenega največja pri velikih in srednje velikih podjetjih in manjša pri mikro in malih
podjetjih. To kaže, da so zlasti mikro in mala podjetja najbolj vitalen del slovenskega
gospodarstva. Čeprav naj bi bili rezultati raziskave optimistični, pa ta zaključek zmoti dejstvo, da
četrtina podjetij v zadnjih dveh letih ni vpeljala nobenega novega izdelka ali storitve. Evropska
podjetja so tudi bolj fleksibilna od slovenskih na področju zaposlovanja in izobraževanja, zato
tudi ne preseneča, da imajo visoko dodano vrednost na zaposlenega in ustvarijo več prihodkov.
Med najbolj uspešnimi in najhitreje rastočimi podjetji v Sloveniji prevladujejo predvsem
proizvodna podjetja, ki so pretežni izvozniki, ali pa trgovsko-storitvena podjetja, ki so uspešna
predvsem na domačem trgu. Ob tem pa v nasprotju s številnimi razvitejšimi gospodarstvi med
najbolj uspešnimi pri nas ne izstopajo podjetja tako imenovane nove ekonomije. Težnje
slovenskih dinamičnih podjetij so dobri izdelki ter dobre raziskave in razvoj. Do tega zaključka
je prišel Krč (1994, str. 61) v svoji raziskavi o strategijah trženja dinamičnih podjetnikov v
Sloveniji. Poleg tega ugotavlja, da so vsi izdelki dinamičnih podjetnikov, ki so bili vključeni v
raziskavo, na nek način nekonvencionalni, podjetja pa se od svojih tekmecev ločijo še v nižjih
stroških vhodnega materiala, odlični organizaciji, odličnih zvezah in sodobni tehnologiji.
Izkušnje držav, ki so danes uspešne, kažejo, da je visoka gospodarska rast splet treh dejavnikov:
(1) pripravljenosti posameznikov in podjetij za tvegano vlaganje v inventivne projekte, (2)
pripravljenosti podjetij, da se preobrazijo, da bi povečali učinkovitost z zmanjševanjem stroškov
in povečanjem proizvodne in zaposlitvene fleksibilnosti in (3) nastajanja ustanov, ki posredujejo
pri prenosu znanja z univerze in iz raziskovalnih inštitutov v proizvodnjo, ter finančnih institucij,
specializiranih za financiranje tveganih investicij. Te izkušnje so bile podlaga za oblikovanje
slovenske politike razvoja podjetništva in konkurenčnosti, ki jo je pripravilo Ministrstvo za
gospodarstvo. Politika se izvaja v programih, ki združujejo vrsto medsebojno povezanih
sinergičnih ukrepov, namenjenih pospešenemu razvoju ključnih dejavnikov rasti, kot je
zagotavljanje pritoka ključnih znanj v podjetniški sektor in odpravljanje ovir za dinamično
podjetništvo (Petrin, 2001, str. 11). Predvsem bi morala vlada nadaljevati začeti protibirokratski
program, poenostaviti administrativne postopke in narediti okolje bolj prijazno podjetnikom ter
vlagati v izobraževanje za podjetništvo. Kot pomoč podjetnikom je bila ustanovljena tudi
podjetniška podporna mreža tako imenovana PCMG, ki naj bi podjetjem pomagala predvsem na
področju financiranja in svetovanja.
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Vahčič in Prašnikar (2001, str. 44) ugotavljata, da slovenskim podjetjem, predvsem dinamičnim,
manjkata globalni pogled na trg in pogum za prodor na tuje. Slovenija kot mala ekonomija bi
morala spodbujati predvsem podjetja, v katerih hitro narašča dodana vrednost in je tudi donos
višji. Tistim podjetjem, ki uspe uspeti na domačem trgu, se v naslednjem koraku zgodi, da
dolgoročno, ker je domača ekonomija majhna, take rasti ne morejo nadaljevati v Sloveniji.
Domače podjetje sicer doma lahko dela zelo dobro, ko gre na tuje, pa nima poslovnega omrežja,
primanjkuje mu znanja in strokovnjakov. Zaposlovanje strokovnjakov, še posebej tujih, je ena od
ključnih težav malih podjetij, saj je ta kader relativno drag. Vendar se morajo naša podjetja nujno
preusmeriti na tuj trg in to ne glede na dejavnost in izdelek. Prihodnost vidita v podjetjih, ki ne
bodo imela nobenega navadnega delavca, le strokovnjake, in bodo izvažala visoko tehnologijo.
Za to mora Slovenija ustvariti mehanizme, ki omogočajo, da se lahko izpeljejo veliki projekti, in
klimo, ki podpira zdravo tveganje.
V Sloveniji je še vedno pomanjkanje hitro rastočih podjetij. Ta potrebujejo predvsem finance,
managersko znanje in motivirane podjetnike. Težave, s katerimi se srečujejo slovenska mala
podjetja in ki posredno ali neposredno vplivajo na njihovo rast, so v prvi vrsti vezane na državo,
ki ne nudi dovolj splošne, predvsem pa finančne in davčne podpore malim podjetjem, poleg tega
pa jih ovira še lokalna administracija. Ovira jih tudi majhen trg ter problemi, povezani z
oglaševanjem in človeškimi viri. Želijo si tudi večjo podporo v izobraževanju, svetovanju in
informiranosti (Glas, 2000, str. 13).
Čeprav rezultati nekaterih do sedaj opravljenih raziskav kažejo povečini optimistično sliko
slovenskega podjetništva, so si te tudi enotne, da v primerjavi z zahodnoevropskimi državami in
drugimi podobno razvitimi državami v svetu zaostajamo po doseganju produktivnosti in dodane
vrednosti. To pa lahko dolgoročno pomeni še večje zaostajanje v gospodarski rasti. Kako
preusmeriti poslovanje podjetij v smer doseganja večje produktivnosti in predvsem dobičkov?
Podjetniška filozofija, organizacijska strukturiranost, strateške usmeritve, uporabljeni slogi
vodenja, upravljanje znanja in odnos do strokovnega ter osebnostnega razvoja zaposlenih,
predvsem pa podjetniška kultura in partnerstva so tiste oporne točke, na katerih sloni aktivna
politika razvoja in poslovanja vseh uspešnih poslovnih subjektov v tržno usmerjenih
gospodarstvih (Sarman, 2001, str. 52). Strateške usmeritve, ki vodijo v ustvarjenje vrednosti,
bodo podrobneje obravnavane v nadaljevanju magistrskega dela.

3

STRATEGIJE V MALIH IN SREDNJIH PODJETJIH

Vsako podjetje deluje na podlagi poslovne teorije ali skupine predpostavk o tem, kaj je njegovo
področje poslovanja, kaj so njegovi cilji, kako opredeljuje rezultate, kdo so njegove stranke in
kaj te stranke cenijo ter za kaj so pripravljene plačati. Naloga strategije je to poslovno teorijo
udejanjiti in pomagati podjetju, da v nepredvidljivem okolju doseže zaželene rezultate.
Strategija pomaga podjetju namensko iskati priložnosti (Drucker, 2001, str. 50).
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V tem poglavju bo podrobneje prestavljen pojem strategije, temelji strategije, proces strateškega
načrtovanja v malih in srednjih podjetjih ter strategije rasti. Najprej je potrebno razjasniti kaj si
pod pojmom strategije, ki izvira iz grščine in je bila sprva uporabljen v vojaških sferah,
predstavljamo v poslovnem svetu.

3.1

Definicija strategije

Wickman (1998, str. 121) definira strategijo kot akcijo, ki jo podjetje izvede, da doseže svoje
poslovne cilje. Strategija je po njegovem mnenju osrednji koncept v sodobni managerski praksi.
Strategijo deli na dva vidika: na vsebino poslovne strategije, ki opredeljuje, kaj podjetje dejansko
dela, in na strateški proces, ki predstavlja način, na podlagi katerega se podjetje odloči, kaj bo
delalo. Vsebina strategije zajema tri področja: proizvod, trg in konkurenco. Pri oblikovanju
vsebine strategije je potrebno razumevanje zunanjih dejavnikov, kot so karakteristike trga in
konkurenca ter notranjih dejavnikov, kot so poslanstvo, cilji, razpoložljivi viri in sposobnosti
podjetja. Podjetje bo doseglo uspeh z usmeritvijo svojih virov v zmagovite vsebine strategije.
Investicija v finančne, operativne in človeške vire bo podprla vsebino strategije, zato pa mora
biti strategija predhodno ovrednotena v smislu investicij in možnega rizika.
Strategija je pot preko katere se nek koncept ali ideja premakne od inventivnega stanja do
pozicioniranja v konkurenčnem okolju (Ireland, 2001, str. 3). Za dosego določenega rezultata je
potrebno pripraviti točno določene smernice, ki jih lahko definiramo kot strategijo. Strategija je
torej nekakšen zemljevid do zastavljenega rezultata (Thompson, Strickland, 1999, str. 27).
Na podlagi definicij starejših vodilnih avtorjev, ki so največ prispevali h konceptu strategije, so
Besanko, Dranove, Shanley (2000, str. 1) prišli do sklepa, da je strategija temelj za uspeh
podjetja. Izhajali so iz ugotovitve, da ima strategija opraviti z velikimi odločitvami, s katerimi
se sreča podjetje, in to tistimi, ki kasneje determinirajo uspeh ali neuspeh podjetja, saj oblikujejo
konkurenčno osebnost podjetja, to je splošno razumevanje uspešnosti podjetja v konkurenčnem
okolju. Strategija je namreč konstantno obnašanje, kar ima za posledico, da je enkrat, ko je
postavljena, ni enostavno obrniti.
Za Baniča (1999, str. 10) je strategija načrt, popoln obris vseh ukrepov, virov, potrebnega časa in
okoliščin, potrebnih za uresničitev podjetniškega poslanstva. Donnelly, Gibson in Ivanchevich
opredeljujejo strategijo kot veliki načrt, ki identificira splošni pristop, ki ga podjetje uporabi za
dosego svojih ciljev. Strategija tako vključuje izbiro glavnih smeri, ki jim podjetje sledi za
dosego svojih ciljev. »Strategija je vrhunski načrt, ki pokriva vse glavne dele podjetja in jih
povezuje skupaj v celoto.« (Zimmerer, Scarborough, 1996, str. 163).
Strategija podjetja vključuje: rast podjetja, zadovoljevanje kupcev, premagovanje konkurence,
odzivanje na spremembe na trgu, upravljanje vsakega področja podjetja in razvoj potrebnih
sposobnosti podjetja, doseganje strateških in finančnih ciljev. Ves te postavke so specifične za
vsako podjetje posebej, zato ima vsako podjetje specifično lastno strategijo (Thompson,
Strickland, 1999, str. 10). Strategija podjetja je način uresničevanja ciljev, poslanstva, smotrov,
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politike in vanjo vgrajenih interesov udeležencev podjetja (Belak, 1993, str. 89). Maksimizira
konkurenčne prednosti in minimizira slabe strani podjetja (Hunger, Wheelen, 2001, str. 7).
V poslovnih vedah tako zaenkrat ni enotnega pojmovanja strategije, najbolje pa bi jo bilo
opredeliti kot vsako možno poslovno usmeritev podjetja, ki obeta, da bomo z njo, če jo
uresničimo, dosegli strateške cilje (Pučko, 1994, str. 312).

3.2

Delitev strategij

V osnovi delimo strategije na temeljne (osnovne) celovite strategije podjetja ali korporacijske
strategije, poslovne strategije za posamezno poslovno področje podjetja (diverzificirana podjetja)
in na funkcionalne strategije. To delitev strategij je možno prikazati v obliki piramide, kjer nižje
strategije podpirajo strategije nad seboj vse do strategije celovitega podjetja, ki tvori vrh. V
primeru podjetja s samo enim poslovnim procesom je na vrhu poslovna strategija, ki ji sledijo
funkcijske strategije.
Korporacijska strategija je nekakšen splošni načrt poslovanja diverzificiranega podjetja.
Določa smernice za celotno podjetje in usmerja posamezne enote ali poslovna področja podjetja
k skupnemu cilju. Usmerjena je k spreminjanju trgov ali dejavnosti ali pa k spreminjanju
obojega. Med temeljne korporacijske strategije spada na primer usmeritev podjetja v rast.
Poslovne strategije izhajajo iz osnovnih strategij. Opredeljujejo strateške cilje posameznega
poslovnega področja podjetja. Glavna razlika med obema je relevantna le v diverzificiranih
podjetjih. V primeru, da ima podjetje eno poslovno področje, govorimo samo o poslovnih
strategijah. Pri planiranju tako korporacijske kot poslovne strategije so v središču pozornosti trg,
proizvod in storitev (Hunger, Wheelen, 2001, str. 7).
Thompson in Strickland (1999, str. 44–51) nadalje opredeljujeta še funkcionalne in operativne
strategije. Funkcionalne strategije so ožje od poslovnih strategij. Osredotočene so na izvajanje
večjih funkcionalnih aktivnosti ali procesov podjetja (R&D, proizvodnje, marketinga, financ,
distribucije, človeških virov itd.). V procesu poslovanja podpirajo strategijo podjetja in
konkurenčno tržni pristop prav s podrobnejšimi pristopi, usmeritvami ali akcijami. Operativne
strategije so še ožje opredeljene in urejajo delovanje posameznih enot v podjetju.
Večje ko je podjetje, več področij strategije ima. Zlasti takrat, ko je v podjetju prisotno
poslanstvo podjetja, ko so določeni strateški cilji in opredeljene korporacijske, poslovne,
funkcionalne in operativne strategije, je izredno pomembno, da so vsi napori managementa
usmerjeni v smeri izgrajevanja poslovanja in strategije kot enotnega, medsebojno dopolnjujočega
se sistema, kajti nezdružljive in neusklajene strategije in cilji ne vodijo do učinkovitega
poslovanja (Thompson, Strickland, 1999, str. 53).
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V malih in srednjih nedivezificiranih podjetjih govorimo predvsem o poslovnih strategijah, ki
usmerjajo poslovanje celotnega podjetja, in je zaradi organizacijske skoncentriranosti nadaljnja
poddelitev nesmiselna.

3.3

Vloga in pomen strateškega načrtovanja za malo podjetje

Strateško razmišljanje ni več opcija za podjetnike, temveč je postalo nujno za preživetje in
možen uspeh podjetja, predvsem zaradi globalne konkurence, tehnoloških sprememb in hitrega
razvoja delovne kulture, ki skupaj ustvarjajo dinamično tržišče. Podjetnik se lahko spoprijema z
dinamičnim okoljem le s pomočjo strateškega načrta, s katerim bo vodil podjetje v takem okolju.
Strategija je dinamičen proces, zato se mora načrt proaktivno odzivati na spremembe na tržišču.
Zamenjava za planiranje ne obstaja. Empirične študije v preteklosti so pokazale, da je strateško
planiranje ključna determinanta preživetja malih podjetij, medtem ko uspešna podjetja kažejo
napredno planiranje in analiziranje dejavnosti. Neplaniranje in nesistematično odločanje je
glavni razlog za neuspeh (Zimmerer, Scarborough, 1996, str. 149).
Strategija je osrednjega pomena in koristna za poslovni uspeh podjetja. Strateško planiranje kot
nadomestek za formulacijo strategije ima pozitivni vpliv na poslovni uspeh podjetja. Do te
ugotovitve sta prišla Miller in Cardinal leta 1994 na podlagi raziskave povezanosti med
strateškim planiranjem in poslovno uspešnostjo podjetja, ki se odraža predvsem v
dobičkonostnosti in rasti podjetja. Strateško planiranje je pozitivno povezano tudi z dolgoročno
dobičkonosnostjo delničarjev in preživetjem podjetja (Antončič, Vasudevan, 2000, str. 21 in 22).
Če podjetje nima izdelane strategije, poslovanje poteka stihijsko, kot reakcija na dogodke v
okolju, namesto da bi podjetje delovalo proaktivno – po vnaprej zastavljenem načrtu. Tako
podjetje nima zastavljenih ciljev, katerim bi zavzeto in ambiciozno sledilo, pa tudi ne smernic –
kako udejaniti strategijo; sooča se s slabo poslovno učinkovitostjo, ki jo spremljajo visoki stroški
in slab konkurenčni položaj na trgu. Pri izvedbi strategije je zelo pomembna funkcija vodenja in
upravljanja podjetja. Bolje ko je koncepirana strategija podjetja in boljše je njeno izvrševanje,
večje so možnosti za vodilni položaj podjetja na trgu (Thompson, Strickland, 1999, str. 24).
Podjetja, zasnovana na dobri strategiji, lahko preživijo zmešnjavo in slabo vodenje, nasprotno pa
dovršen kontrolni sistem in organizacijska struktura ne morejo nadomestiti slabe strategije
(Stevenson, 1999, str. 10). Strateško načrtovanje zahteva od podjetnika, da razmišlja v smeri, ki
se pogosto navezuje na njegove pretekle izkušnje. Vodi ga k postavljanju režima in discipline
brez katere podjetje ne preživi (Zimmerer, Scarborough, 1996, str. 168).
Strateška usmerjenost podjetja je tista dimenzija, ki vodi k formulaciji strategije. Ta izhaja
iz priložnosti. Strateško usmerjen podjetnik bo sledil priložnosti ne glede na trenutno obstoječe
vire, ker se zaveda, da bo dobra strategija pritegnila vlagatelje. Nasprotno se bo nestrateško
usmerjen podjetnik omejil na lastne razpoložljive vire in v okviru teh upravljal svoj posel
(Sahlman et al., 1999, str. 10). V mnogih podjetjih, kjer se s strateškim planiranjem še niso
srečali ali za to nimajo dovolj velikega zanimanja, izvajajo t. i. intuitivno strateško planiranje. Pri
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tem gre za planiranje od tedna do tedna in od meseca do meseca. Vendar pa osebna intuicija ni
dovolj v primerih, ko podjetje postane preveliko, ko se nivoji vodenja povečajo in ko pride do
večjih sprememb v okolju (Hunger, Wheelen, 1996, str. 3).
Ključni razlogi za oblikovanje strategije so: povečanje kapitalskega dobička, pozicioniranje
podjetja v odnosu do konkurence, izkoriščanje tržnih priložnosti, osvajanje tržnih vrzeli,
odpiranje proti novim trgom, nenazadnje pa tudi unovčenje svojih moči in priložnosti ter
oblikovanje temeljev, na podlagi katerih so sprejete učinkovite rešitve (Tracy, 2000, str. 48).

3.3.1

Nefinančne prednosti strateškega načrtovanja

Razvoj strategije, ocena in prenašanje njene vsebine na podjetje predstavlja investicijo za
podjetnika. Priprava dobro definirane strategije zahteva namreč čas, napor in denar. Kot vsaka
investicija mora biti ocenjena z vidika dobičkov, ki jih bo prinesla z izboljšavo poslovanja
podjetja. Tudi če ta ne bo prinesla dobičkov, lahko podjetje veliko pridobi z razvijanjem in
udejanjenjem svoje strategije. Pogojev za udejanjenje strategije je veliko, vsi pa temeljijo na
stabilnem zunanjem in notranjem okolju podjetja, dobri tehnologiji, znanju in lahkem dostopu do
virov. To pa niso tipični pogoji za nova hitro rastoča mala podjetja, ki inovirajo in spreminjajo
pravila konkurence na trgu. Zato je pričakovati, da bodo mala podjetja z razvojem in postavitvijo
strategije ter njeno predstavitvijo vlagateljem pridobila predvsem na naslednje načine (Wickham,
1998, str. 130 in 131):
1. Strategija spodbudi podjetnika, da oceni in izoblikuje svojo vizijo: strategija
predstavlja pot s katero bo podjetnik dosegel svojo vizijo. Potencial za uresničenje vizije
je ravno v zmožnosti podjetnika, da postavi strategijo in jo posledično tudi udejani v
funkciji konkurenčnosti na trgu in razpoložljivih virov.
2. Strategija zagotovi revizijo podjetja in njegovega okolja: razvijanje strategije pomeni
spodbujanje k akciji. Ker pa uspeh strategije temelji na dobrem poznavanju okolja, v
katerem se nahaja podjetje, konkurenčnih razmer na trgu in lastnih sposobnosti in
zmožnosti, mora podjetje najprej izvesti revizijo svojega poslovanja in okolja, v katerem
posluje.
3. Strategija razsvetli nove možnosti in obseg: razvoj strategije prinaša povratne
informacije o viziji podjetnika. Tako okrepi dobre strani podjetnikove vizije in opozori
podjetnika na njene slabe strani. Prav tako razsvetli dejanske možnosti podjetja in možno
pot do uspeha.
4. Strategija osredotoči podjetje: strategije prinese osrednjo temo okoli katere lahko
zaposleni osredotočijo svoje aktivnosti. To velja tako za posameznikove naloge kot
naloge celotnega podjetja. Strategija je tok procesov, ki oblikujejo podjetje in ima kot
taka funkcijo združevanja ter daje smisel in pomen delovanju podjetja.
5. Strategija vodi k strukturiranju podjetja: strategija osvetli naloge, ki so potrebne za
dosego ciljev podjetnika. Vrste nalog, ki jih je potrebno izvesti, definirajo pravila v
podjetju, to pa vodi podjetnika v razvoj strukture – organizacije podjetja.
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6. Strategija vodi k sprejemanju odločitev: strategija priskrbi okvir za odločanje. Glede
na to, da je odločanje odziv na ponujene možnosti, je strategija tista, ki pomaga osvetliti
in ovrednotiti te možnosti. Strategija lahko napove, kakšne odločitve bo potrebno
sprejeti, kako pomembne bodo in kakšne informacije bodo za to potrebne. Prav tako
pokaže različne možnosti in pravi potek dogodkov.
7. Strategija je odskočna deska za postavitev ciljev: z določitvijo nalog, ki jih je potrebno
opraviti za dosego cilja, je strategija začetna točka za postavitev ciljev na nivoju
celotnega podjetja in posameznikov.
8. Strategija služi za predstavitev podjetja vlagateljem: strategija okarakterizira podjetje,
prikaže poslovanje podjetja in njegov bodoči razvoj. Služi lahko za predstavitev podjetja
vlagateljem.
Strateško načrtovanje pomaga podjetju oblikovati svoj konkurenčni prag, ki je tudi zbir
faktorjev, ki ločijo podjetje od konkurence in tako ustvarjajo unikatno podobo podjetja v mislih
kupcev (Zimmerer, Scarborough, 1996, str. 149).

3.3.2

Strateško načrtovanje v vlogi pridobivanja finančnih virov

Nedvomno je dobiček in povečanje vrednosti najpomembnejši cilj strateškega načrtovanja.
Vendar ima priprava formalnega strateškega načrta v obliki poslovnega načrta pomembno vlogo
pri pridobivanju virov za rast podjetja. Za financiranje rasti podjetja so potrebni dodatni in
pogosto tudi visoki finančni viri, ki jih ima malo podjetje le redko lahko na zalogi. Za
financiranje rasti mora tako podjetje pridobiti zunanje vire financiranja in pritegniti vlagatelje.
Tako poslovni načrt omogoči podjetniku vstop v investicijski proces (Rich, Gumpert, 1991, str.
19). Za sklade tveganega kapitala so zanimiva predvsem tista podjetja, ki imajo revolucionarno
inovacijo, s katero bodo zapolnili vrzel na rastočem trgu. To samo po sebi ni dovolj, kajti skladi
želijo predvsem realizacijo kapitalskega dobička. Podjetja morajo zato imeti pripravljeno jasno
vizijo povečanja vrednosti podjetja, ki bo omogočilo uspešen izstop skladov iz podjetja (Penca,
2001).

3.4

Temelji strategije

Za oblikovanje strategije je potrebno najprej znati jasno opredeliti vizijo, vrednote in poslanstvo
podjetja. To so začetna izhodišča strateškega načrtovanja. Vizija je idealna slika popolnega
podjetja v prihodnosti, vrednote so stvari, za katerimi podjetnik stoji in v njih verjame,
poslanstvo pa temelji na podjetnikovi viziji in vrednotah (Tracy, 2000, str. 50).
Smotrno načrtovanje je možno samo, če so pred tem jasno opredeljeni cilji in poslanstvo
podjetja. Poslanstvo podjetja mora biti enovito in kot tako podlaga politiki podjetja, poslovni
taktiki3 in strategiji podjetja. Postavljanje strategije podjetja se začne z oblikovanjem

3

Poslovna taktika je metoda načrtovanja razvrščanja časovne in količinske uporabe virov, potrebnih, da doseže
podjetje posamezne cilje.
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podjetniškega poslanstva, določitvijo osnovnega cilja, oblikovanjem poslovne politike podjetja
in opredelitvijo strategije (Banič, 1999, str. 7).
Vizija, v rast usmerjeni cilji in samoučinkovitost kot motivacijski koncepti so pokazali značilno
empirično povezavo s poslovno učinkovitostjo, na kar so opozorili že teoretiki podjetništva.
Vizija je tako ključni element motivacije v karizmatični teoriji vodenja, medtem ko izzivalni cilji
vodijo k višji učinkovitosti. Podjetnik mora tako imeti jasno vizijo podjetja, visoke v rast
usmerjene cilje in verjeti mora, da lahko te cilje doseže (Baum, 2001, str. 294 in 302).
Kakšna je razlika med poslanstvom in strateško vizijo? Thompson in Strickland (1999, str. 28)
ugotavljata, da je razlika predvsem v časovni determiniranosti, poslanstvo namreč opredeljuje
predvsem sedanje stanje podjetja oziroma »kaj podjetje dela«, medtem ko strateška vizija govori
o prihodnosti. Poslanstvo podjetja v bistvu določa izhodišča strategiji podjetja. Prav to pa tudi
potrjuje tezo, da ne obstaja neka globalna ali vseobsežna vizija, ki bi jo lahko povzelo vsako
podjetje. Različna poslanstva podjetij nudijo različna izhodišča za različne vizije. Tako
poslanstvo kot vizija podjetja ločujeta podjetje od konkurence. S tem dobi podjetje osebnost in
prepoznavnost (tako navznoter kot navzven).

3.4.1 Poslanstvo podjetja
Poslanstvo podjetja je namen ali razlog za obstoj podjetja. Pove, kaj podjetje je in kaj dela
(Hunger, Wheelen, 2001, str. 6). Poslanstvo podjetja pomeni, da se podjetje ukvarja s poslom, na
katerega je popolnoma osredotočeno, za katerega podjetje živi. Če nima razvitega poslanstva,
potem se pogosto zgublja v mnogih poslih, izdelkih, dejavnostih …, v nobenem pa ni izrazito
uspešno. Poslanstvo se osredotoča na sedanje posle podjetja in odgovarja na vprašanje, katere
potrebe ali skupine kupcev zadovoljuje in kako so potrebe teh kupcev zadovoljene (Thompson,
Strickland, 1999, str. 24). Jasno definira, s čim se podjetje ukvarja in kaj ponuja trgu. To so
lahko storitve ali izdelki. Ne opredeljuje samo, kaj podjetje trenutno je, ampak tudi, kaj hoče
postati. Je osnova za postavljanje vizije podjetja.
Poslanstvo je verbalna formulacija pozitivnih vrednot, na podlagi katere se tehtajo in razvrščajo
vsa dejanja v podjetju. Na podlagi trdno oblikovanega poslanstva se lahko določijo cilji podjetja.
Podjetje mora določiti glavni cilj, v okviru katerega se razvijejo podrejeni – etapni cilji, ki vodijo
k uresničitvi glavnega cilja in so pomembni elementi pri načrtovanju strategije (Banič, 1999, str.
10 in 11). Z dosego ciljev se mora izpolniti poslanstvo podjetja (Hunger, Wheelen, 2001, str. 6).
Cilji pa so lahko zelo različni, ločimo jih predvsem na strateške in finančne. Vprašanje je,
kateri cilji so bolj pomembni, kajti nemalokrat se pojavijo finančni dejavniki (npr. dobiček v
določenem obdobju), ki so v nasprotju s strateškimi cilji (npr. za manjši dobiček lahko v
naslednjih obdobjih podjetje postane vodilno na trgu). Nesporno vedno prevladujejo dolgoročni
učinki in ti morajo biti odločujoči pri sprejemanju odločitev v podjetju. Strateški cilji pa so
pomembni še zato, ker določajo pozicijo, ki jo zasleduje podjetje. Skozi strateške cilje se morata
jasno izražati poslanstvo in vizija podjetja. Cilji, ki jih podamo v drugem koraku, morajo biti
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tako kratkoročni kot dolgoročni. Dolgoročni so tako vedno nekakšno vodilo v prihodnosti,
medtem ko so kratkoročni cilji ustrezno merilo tempa, ki ga ima podjetje, opozarjajo na
odstopanje od dolgoročnih ciljev in dajejo vzpodbudo za nadaljnje delo. Da bodo res vzpodbuda,
opozorilo in merilo tempa, se je potrebno ozreti tudi na njihovo določanje. Prelahko zastavljeni
cilji se bodo seveda lahko dosegli, vendar bodo dajali napačno sliko o uspešnosti podjetja, prav
tako pa pretirani cilji ubijajo motivacijo, saj jih realno ni možno doseči. Zato morajo biti cilji
realno zastavljeni, tako da njihovo doseganje zahteva določeno stopnjo napora, vendar so realno
dosegljivi (Thompson, Strickland, 1999, str. 27 do 30).

3.4.2 Vizija
Vizija mora ponuditi jasen in privlačen pogled na prihodnost podjetja. To je zaznava nove,
zaželene prihodnosti, ki jo je mogoče sporočiti notranjemu in zunanjemu okolju podjetja (Pučko,
1999, str. 130). Po Shumpetru pomeni podjetnikova vizija izračunano priložnost. Sanje in želja
najti privatno kraljestvo pa predstavljajo potrebno motivacijo za podjetnikov uspeh (Petrin,
Antončič, 1995, str. 12).
Vizija pomeni, da ima podjetje izgrajeno predstavo o svoji prihodnosti; na podlagi vizije si
podjetje prizadeva doseči začrtani položaj (smer razvoja, bodoči poslovni položaj, zmožnosti, ki
jih nameravajo razviti, potrebe kupcev, ki jih bodo zadovoljevali v bodoče …). Ko lahko v
podjetju jasno povedo – »kdo so«, lahko nadaljujejo z načrtovanjem prihodnosti – »kaj želijo
postati«. Na vrsti so odločitve o dolgoročni viziji podjetja. Podjetniški izziv v pripravi strateške
vizije je v kreativnem razmišljanju, kako pripraviti podjetje na prihodnost. Strateška vizija mora
biti realistična glede trga in konkurenčnih, tehnoloških, ekonomskih, regulatornih in družbenih
pogojev, s katerimi se bo podjetje srečalo. Predvsem pa se mora zavedati svojih virov in
sposobnosti. Za uspeh vizije je potrebna in nujna podpora vseh zaposlenih v podjetju. Ena od
bistvenih potreb zaposlenih je, da imajo zaupanje v vodstvo, da jim vodstvo jasno prikaže, kaj in
kako bo v prihodnosti. To zaupanje gradi navdušenje, ki je pomemben element za doseganje
konkurenčnosti in zadovoljstva kupcev. Vizije so tako vir energije za doseganje zadanih ciljev
(Thompson, Strickland, 1999, str. 24-35).
Vizija je trenuten, skladen, združevalen, spodbujevalen in celovit mozaik osnovnih dolgoročnih
teženj, poslanstva, usmeritev, upanj, pričakovanj, ciljev in strategij podjetja. Vendar vizijo
tvorijo trije glavni graditelji (Pučko, 1999, str. 130):
1. podjetniško zaznavanje, ki se odraža v želji po doseganju uspehov, usmerjenosti v cilje,
v sposobnosti reševanja problemov, v prevzemanju tveganja in odgovornosti, v
izkoriščanju poslovnih priložnosti …;
2. kreativnost, ki jo lahko opredelimo kot željo po novih, inovativnih dosežkih;
3. slog vodenja, ki predstavlja proces, ki povezuje podjetniško zaznavanje in kreativnost v
sistemsko celoto.
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Po izoblikovanju jasne vizije podjetja se je ob njenem uresničevanju in vnašanju sprememb v
vsakdanje delo potrebno osredotočiti h koristim za kupce. Kupec si želi čim višjo vrednost, ki
izhaja iz razmerja med kakovostjo in ceno. Nanj je treba gledati dolgoročno, saj je od njegove
zvestobe odvisen velik del bodočega uspeha podjetja. Za uspeh je potrebno prilagajanje okolju in
to zahteva nenehne manjše in večje spremembe, ki s svojimi sistemi nagrajevanja in motiviranja
spodbujajo tovrstno delovanje, in ki morajo postati del kulture podjetja (Ložar, 2002, str. 34).
Strateška vizija je osnova za razvijanje strateških načrtov, je nujno potrebna za uspešno vodenje
podjetja in kot taka vpliva na celotno delovanje podjetja. Vizija naj bo jedrnata – zapisana v
enem ali dveh stavkih – in konkretna, zaposlenim pa naj pomeni izziv.

3.4.3

Vizija, poslanstvo in strategija v podjetniškem procesu

Vizija, poslanstvo in strategija so prepleteni vidiki podjetniške perspektive. Skupaj spremenijo
podjetnikovo željo po spremembi v managersko orodje za uresničitev te spremembe. To orodje
deluje tako, da združi podjetnikovo vizijo z dejanskimi zmožnostmi in sposobnostmi, artikulira
vizijo za njeno komunikacijo drugim in definira potrebna dejanja, ki so potrebna za napredek
podjetja (Wickham, 1998, str. 131). Kako so med seboj povezane poslanstvo, vizija in strategija
podjetja, kakšen je njihov pomen in kako delujejo v podjetniškem procesu, je shematično
prikazano na spodnji sliki.
Slika 3: Vizija, poslanstvo in strategija v podjetniškem procesu
Nova vrednost
Novi odnosi
Novi obeti
Vsebina: kaj bo podjetje
delalo

Vizija
Nov svet, ki ga želi
ustvariti podjetnik

Področje proizvod – tržišče
Konkurenčni pristop
Investicije v vire

Poslanstvo
Razčlenitev
podjetnikove vizije

Strategija
Sredstvo s katerim bo
dosežen nov svet

Namen posla
Želje
Končna vrednost
Etični standardi

Proces: kako se bo
podjetje lotilo posla
Odločanje
Vodenje
Kontrola

Vir: Wickham, 1998, str. 132.
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Tako vizija predstavlja nov svet, ki ga želi ustvariti podjetnik in se odraža skozi podjetnikovo
videnje nove vrednosti, novih odnosov in novih obetov. Prepleta se s poslanstvom podjetja, ki
opredeljuje namen posla samega in temelji na željah, etičnih standardih in doseženi vrednosti
podjetja. Iz obojega izhaja strategija, ki je sredstvo, s katerim bo dosežen nov svet in uresničena
tako vizija kot poslanstvo. Strategija je v bistvu sestavljena iz vsebine, ki opredeljuje, kaj bo
podjetje delalo, in procesa za dosego vsebine, ki temelji na odločanju, vodenju in kontroli. Vsi
trije elementi se med seboj ne izključujejo, temveč dopolnjujejo in prepletajo.

3.5

Vloga podjetnika pri strateškem načrtovanju

Podjetnike opredelimo kot inovativne posameznike s sposobnostjo in željo po sprejemanju
tveganja in izkoriščanju poslovne priložnosti v tržnem okolju. V malem podjetju je ponavadi
lastnik – podjetnik tudi vodja in manager podjetja. V primerih partnerskih podjetij se lahko
izoblikuje vodstveni – managerski tim, le redko pa se zgodi, da malo podjetje vodi profesionalni
manager. Tudi ko podjetje že raste in doseže bistveno večjo velikost, se podjetnik težko poslovi
od svoje vodstvene vloge. V dinamičnem podjetju tako vsaj od začetka rast upravlja podjetnik.
Izredno ambiciozni podjetniki, ki vodijo hitro rastoča podjetja, kažejo intenzivnost in imajo
učinkovito in močno vizijo glede premoženja, ki ga lahko ustvarijo (Ireland, 2001, str. 57).
Podjetnik sprejema vse strateške in operativne odločitve in je tako obenem strateški manager
(Hunger, Wheelen, 1996, str. 362).
Podjetnikovo delo v dinamičnem podjetju je potrebno definirati z upoštevanjem dejstva, da je
rast poseben izziv in prinaša nove stresne situacije. Največji izziv za podjetnika je v tem, da se
okolje, v katerem dela, z rastjo neprestano spreminja. Pri tem se ne spreminja samo predmet
poslovanja, ampak tudi način poslovanja. Za obvladanje situacije se mora podjetnik naučiti
managerskih orodij upravljanja podjetja, ker drugače ne zmore obvladati nenehnih sprememb v
podjetju (Sahlman et al., 1999, str. 375). K temu je treba dodati še, da so v globalni ekonomiji
standardi odličnega vodenja veliko bolj rigorozni in zahtevni. Superiorno vodenje združuje v
sebi integriteto, ustvarjanje zaupanja in jasno komuniciranje vrednot. S tem je mogoče motivirati
ljudi k večanju vrednosti podjetja (Ireland, 2001, str. 50).
Podjetnik v vlogi managerja je odgovoren za tri ključne elemente v podjetju: strategijo in
operacije,4 organizacijo ter zaposlene. Uspeh lahko manager doseže le, če mu uspe povezati te
elemente med seboj, tako da se ujemajo (Sahlman et al., 1999, str. 363 in 364). Empirična
raziskava opravljena med slovenskimi podjetji, nakazuje, da je rast podjetja močno odvisna od
strateške izbire managementa ali podjetnika. Ta se odraža v sposobnostih managementa, da
uporabijo pogoje za aktivno rast, ki vključuje sprejemanje rizika, izvozno usmerjenost,
organizacijske spremembe in izkoriščanje naprednih tehnologij (Tajnikar, Bršič, 2002, str. 25).

4

Avtorji opredeljujejo operacije kot operativne aktivnosti, ki vključujejo tudi postavljanje ciljev in proces
strateškega načrtovanja. Operacije lahko v tem primeru razumemo kot skupek vseh aktivnosti, ki jih podjetje izvaja
in izvirajo iz strategije.
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Kot pripomoček podjetniku pri odločanju o različnih zadolžitvah obstajajo različna orodja in
tehnike. Odločanje ima časovno komponento, zato mora podjetnik znati uporabljati naslednje
tehnike: predvideti situacije vnaprej, ukrepati v smeri začrtanih planov in tudi revidirati rezultate,
ki mu lahko dajo koristne informacije za prihodnje. Managerska orodja, ki jih lahko uporablja
za pomoč pri odločanju glede strategij in poslovanja, vključujejo analizo tržišča, nevarnosti ter
priložnosti, razvijanje strategije, alokacijo virov, razvoj poslovnega, akcijskega in finančnega
načrta ter po možnosti še rezervnega (kriznega) načrta. V obdobju izvajanja načrta mora znati
upravljati z izjemami, krizami, nepričakovanimi dogodki, prenašati informacije drugim kot tudi
sklepati odločitve. Za revizijo ali oceno izvajanja strategije mora slediti akcijskim načrtom ter
izvajati nadzor (Sahlman et al., 1999, str. 371).
Podjetnik mora zaradi spreminjajočih se razmer in vedno večjega obsega zadolžitev in dela v
obdobju rasti podjetja znati racionalizirati svoj čas. To lahko naredi na različne načine (Sahlman
et al., 1999, str. 378):
Z managementom vsebine: z neposrednim opravljanjem dela in prisostvovanjem pri vseh
odločitvah v podjetju.
Z managentom vedenja: predpiše določene naloge in vedenje, ki bodo vodili k rezultatom.
Z managementom rezultatov: natančno določi cilje in rezultate podjetja in k njim usmerja
zaposlene.
Z managemntom konteksta: ustvari organizacijsko vzdušje v katerem vsi posamezniki
sledijo vrednotam, kulturi in poslanstvu podjetja.
Ko podjetje raste, naj bi podjetnik sledil posameznim modelom vodenja podjetja od prvega
naštetega do slednjega – od najbolj preprostega do najbolj kompleksnega. Tudi sam podjetnik
mora svojo obliko vodenja prilagajati rasti podjetja. Z rastjo podjetja raste tudi podjetnik sam,
spreminjati mora svoje navade in razviti nov koncept svoje vloge. Večja fleksibilnost pomeni
tudi večjo sposobnost, da vodi večjo skupino ljudi in večji obseg nalog (Sahlman et al., 1999, str.
389–390).
Podjetniki morajo gledati v prihodnost, ko postavljajo in planirajo cilje, si zamišljajo strategije in
postavljajo politiko podjetja. Dvigniti se morajo nad svojo izobrazbo, izkušnje in poslovnooperativne funkcije in tako zaobjeti celotno sliko. Najprej si morajo postaviti vprašanja, kot na
primer, kje je naše podjetje zdaj? Če ne bo sprememb, kje bo naše podjetje čez 1, 2, 5 in 10 let?
So odgovori sprejemljivi? Če odgovori niso sprejemljivi, kaj je treba narediti, spremeniti ali s
katerimi aktivnostmi začeti? Kakšni so riziki (Hunger, Wheelen, 2001, str. 2)?
Podjetniško vodenje odraža zaznave okolja in vključuje zaznavanje potreb ali priložnosti za
spremembo, zgodnje odzivanje na šibke signale v okolju (prihodnje nevarnosti in priložnosti) ter
oblikovanje ustvarjalne vizije podjetja ali organizacije. Podjetnik kot vodja s svojo splošno
filozofijo o sebi in poslovnem okolju (stališča in samopodoba) vpliva na poslanstvo, vizijo in
slog podjetja, kar prek oblikovanja kulture ter organizacijskih zmožnosti vpliva na zbiranje
informacij, oblikovanje strategije in na delovanje podjetja. V resnici vpliva na identiteto podjetja,
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ki je seštevek vseh poti, ki jih izbere podjetje, da bi opravljalo svoje poslanstvo in sledilo viziji.
Ta se zrcali v javni podobi podjetja, ki jo zaznava poslovno okolje. V malem podjetju je
največkrat podjetnik sam v vlogi vodje. Njegova naloga je tako oblikovanje ciljev, sprejemanje
strateških odločitev ter ustreznih strategij kot kovanje ustrezne klime v podjetju, ki podpira
strateške dejavnosti znotraj organizacije in usklajevanja ter nadzora udejanjanja strategije.
Uspeh vodje je končno odvisen od njegovih zmožnosti, da ustvari klimo in kulturo znotraj
organizacije, ki podpira in izvaja izbrano strategijo (Korelc, 2002).
Karakteristike podjetnika so izjemno pomembne za uspeh podjetja (Baum, 2001, str. 293).
Sodelavci na Michigan State University so ugotovitve raziskave o tem, po čem se uspešni
podjetniki ločijo od povprečnih, strnili v šest načel (Šmuc, 1998, str. 12):
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nenehno preverjanje vizije. Vsako podjetje mora imeti jasno vizijo, toda za uspešna
podjetja je značilno, da vizije ne prilagajajo samo času in okolju, temveč tudi rasti in
zrelosti podjetja.
Neutrudni oportunisti. Dobri podjetniki hodijo po svetu s široko odprtimi očmi, da ne
bi spregledali kakšne nove priložnosti. In vendar se vanje ne podajajo kot neučakani
hazarderji, ampak kot premišljeni oportunisti. Medtem ko se drugi podjetniki pogosto
spotaknejo ob priložnost, na kateri potem zgradijo podjetje, je za uspešne podjetnike
poleg kančka sreče značilno, da se naučijo prepoznati priložnosti s proučevanjem
okolja.
Avtoriteta na stranskem tiru. Uspešni podjetniki vedo, da podjetje, ko preraste
določene meje, potrebuje strokovno vodstvo, skratka strokovnjake, ki bodo prevzeli
posamezna funkcijska področja. Tej evoluciji se v nasprotju z navadnimi podjetniki ne
upirajo, saj jim omogoča, da se osredotočijo na tisto, kar počnejo najbolje - iščejo
priložnosti, izpolnjujejo svojo vizijo in tako vodijo podjetje v višje stopnje rasti.
Tekmečeva nočna mora. Zadovoljen kupec je glavno vodilo uspešnih podjetij.
Če je podjetje prežeto s tako miselnostjo, mu manj zavedni konkurenti nikakor ne
morejo spodnesti tal pod nogami.
Timsko delo. Prejšnje načelo bi bilo neizvedljivo, če podjetje ne bi razvijalo timskega
dela. Tudi viziji bi se bilo tako rekoč nemogoče približati, če zaposleni ne bi delali kot
tim s skupnim ciljem. Uspešni podjetniki vedo, da ljudje težko delajo drug z drugim, če
se ne spoštujejo, prek timskega dela je to spoštovanje mogoče doseči. Poleg tega pa se
posameznik tako izuri tudi v opravilu drugih članov tima, tako da jih lahko nadomesti,
kadar so odsotni.
Ohranjanje podjetniškega duha. Če je podjetnik uspešno predal administracijo in
druge poslovne funkcije, ki bi ga sicer obremenjevale, drugim, se lahko ponovno
posveti svoji podjetniški žilici. Toda za res uspešno podjetje to ni dovolj. Podjetnik
mora že zaposliti ljudi, ki delijo njegovo poslovno filozofijo in ustrezajo organizaciji,
potem pa znati ohranjati njihovega podjetniškega duha. Tudi tako, da jim dovoli, da se
sami odločajo in sprejemajo tveganje, kar pa neogibno s seboj prinese tudi napake.
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Dejstvo je, da postaja vodenje vse težje. Zaradi potrebne vitalnosti in dinamičnosti podjetij se
hierarhične strukture spreminjajo v vse bolj ploske. Vodje morajo spodbujati podjetniškega duha
sodelavcev in se obnašati v skladu z njim. Povezovanja delavcev, njihove motivacije ter
združevanja in usmerjanja k skupnemu cilju zmorejo le čustveno inteligentni vodje s
sposobnostjo celovitejšega načina vodenja. Sinergijo je nujno iskati skupaj z vsemi udeleženci v
sistemu dela ter se zediniti tudi pri skupni viziji in podobi podjetja. Podlaga vseh odnosov sta
morala in etika ter prepoved političnega delovanja v podjetju, zaposlenim prilagojene nove
oblike dela ter dana možnost njihovega vključevanja in vpliva v podjetniška dogajanja, uvajanje
sodobne tehnologije, kooperativni oz. participativni slogi vodenja in usposobljenost za timsko
delo ter nenazadnje usposobljenost voditeljev za urejanje notranjeorganizacijskih odnosov:
poslušati, sodelovati v delovnih skupinah, opogumljati, intuitivno misliti, sprejemati kompromise
in pritegovati zaposlene ter njihove interesne predstavnike v vseh fazah procesa odločanja in h
graditvi vseh stebrov nove podjetniške kulture (Sarman, 2001, str. 52).

3.6

Strateški management in strateški proces v podjetništvu

Strateški management kot študijsko področje se običajno ukvarja z velikimi že uveljavljenimi
podjetji. Pri tem pa ne gre zanemariti majhna in srednja podjetja, saj ta predstavljajo bistveni del
med podjetji in zaposlujejo velik delež prebivalstva. Raziskave na ameriškem tržišču so
pokazale, da mala podjetja porabijo vsaj dvakrat več za raziskave in razvoj kot velika podjetja,
tako da ustvarijo visok delež inovativnih izdelkov in storitev. Ne glede na njihov uspeh pa jih
vsako leto velik delež tudi propade. V razvitih deželah se ta delež giblje okrog 24 % v prvih dveh
letih in 63 % v prvih sedmih letih. Razlogi za propad se raztezajo od neprimernega
računovodskega sistema do nesposobnosti spopadanja z rastjo. Izstopajoč problem malih podjetij
je splošno pomanjkanje strateškega managementa, ki se začne z nesposobnostjo načrtovanja
strategije za pridobivanje kupcev in se konča z neuspehom razvoja vrednotenja poslovne
uspešnosti in kontrole (Hunger, Wheelen, 1996, str. 361).
Temeljna naloga strateškega managementa je razvojno usmerjanje podjetja (Belak, 1993, str. 158
in 159). Strateški management je specifični proces, ki vključuje obveznosti, odločitve in
aktivnosti, ki so potrebne za ustvarjanje vrednosti (Ireland, 2001, str. 51). V osnovi združuje dve
aktivnosti: odločanje o akciji, ki jo mora podjetje izpeljati, da se premakne od tam, kjer trenutno
je, do tam, kamor hoče priti v prihodnje, in zagotovitev, da bodo vse akcije v zvezi s tem tudi
dobro in uspešno izpeljane (Donnelly et al., 1998, str. 163). Vključuje analizo okolja, izdelavo
ali oblikovanje strategije, implementacijo strategije, njeno vrednotenje ter kontrolo
(Hunger, Wheelen, 2001, str. 2).
Veliko podjetij je za določen čas sposobnih uspešno poslovati brez postavljenih ciljev in na
podlagi intuicije. Vendar pa intuitivne strategije ne morejo biti dolgoročno uspešne, še posebej,
ko (1) podjetje postane veliko, (2) ko se nivoji vodenja povečajo ali (3) ko se okolje bistveno
spreminja. Strateški management tako podjetju pomaga uspešno poslovati v dinamičnem ter
kompleksnem okolju (Hunger, Wheelen, 2001, str. 2).
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Strateški management je proces, ki se nikoli ne konča. Lahko bi se, če bi bilo podjetje in okolje,
v katerem podjetje deluje, statično. Ker pa to ni, ker se stalno in vedno hitreje spreminja, se mora
strateški management tem spremembam prilagajati in strategijo podjetja skladno z razvojem
spreminjati. Proces torej nenehno poteka, prav management pa mora slediti napredku, hitro
zaznavati probleme in odpirati okna novim priložnostim. Pri tem naloge strateškega
managementa ne smejo biti izolirane od drugih managerskih nalog in odgovornosti (Thompson,
Strickland, 1999, str. 3). Strateška fleksibilnost zahteva organizacijsko učenje, kar pomeni, da
mora podjetje znati ustvarjati, osvojiti in prenašati znanje ter modificirati svoje vedenje, tako da
bo odražalo nova znanja in poglede. V strateški management morajo biti zato vključeni vsi
zaposleni in ne le vodje. (Hunger, Wheelen, 2001, str. 3).
Strateški proces je način, kako se podjetje odloča dosegati zastavljene vsebine strategije.
Odraža se v načinu, kako podjetje vidi svojo prihodnost, kako določa svoje cilje in načinu
odločanja o alokaciji resursov. Odraža se tudi v strukturi, sistemu in procesu, ki ga sprejme
podjetje, kot tudi kulturi in stilu vodenja podjetnika, ki ga vodi. Za uporabo procesa strateškega
managementa je bistveno naučiti se, kako razviti, podpreti in izkoristiti konkurenčne prednosti
(Ireland, 2001, str. 51).
Wickman (1998, str. 124) meni, da ima podjetje v vsakem trenutku vsebino strategije, to je
paleto proizvodov, ki jih prodaja skupini potrošnikov z določenim tržnim pristopom in
konkuriranjem na trgu. Vsebina strategije se razvija z rastjo in razvojem podjetja.
Konkurenčni pristop se lahko pospeši z učenjem organizacije in spremembami na trgu. V
vsakem trenutku bo podjetnik ali manager v podjetju imel vizijo in pričakovanja o prihodnji
vsebini strategije podjetja. Strateški proces podjetja je definiran z načinom, s katerim so sprejete
odločitve o vsebini strategije. Odraža se v odnosu, ki obstaja med obstoječo vsebino strategije,
želeno vsebino strategije v prihodnosti in dejansko doseženo vsebino strategije, kot je prikazano
na sliki:
Slika 4: Model strateškega procesa

Način s katerim je sprejeta in
posredovana odločitev glede
tega, kaj hoče podjetje doseči

Želena vsebina
strategije
Kontrola nad dosego
določene vsebine strategije

Obstoječa
vsebina strategije

Dosežena vsebina
strategije
Tekoči proces, rutine in
odločanje v organizaciji

Vir: Wicham, 1998, str. 125.
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Vsebina strategije se bo razvijala skozi čas. Spremembe v obsegu proizvodov, kupcev in
konkurence bodo posledica nenehnih odločitev in aktivnosti, ki jih sprejemajo ljudje v podjetju.
Te odločitve se bodo zgodile tudi, če organizacija nima določene strategije, ki bi jih usmerjala.
Oblikovane bodo na podlagi širokega spektra organizacijskih in okoljskih faktorjev, vključno z
odnosi, ki definirajo organizacijsko strukturo; mehanizmi, ki jih organizacija sprejme za kontrolo
alokacije resursov; sistemom motivacije in nagrajevanja dela v podjetju; načinom upravljanja
informacij in identifikacije priložnosti; tehnološko konkurenčnostjo podjetja in tehničnim
razvojem; zgodovinsko uspešnostjo podjetja; razpoložljivostjo virov znotraj podjetja; kulturo
organizacije; pričakovanji in vplivi zunanjih vlagateljev, kot so kupci in investitorji.
Strategija lahko nastane iz več razlogov. Podjetnik je motiviran z razliko med tem, kar podjetje
je in kar bi podjetje lahko bilo. Prihodnost podjetja, kot si jo želi podjetnik ima lahko različne
oblike. Obstaja veliko načinov, kako se celotno podjetje začne zavedati želene vsebine strategije.
Podjetnik lahko predstavi vizijo ostalim v podjetju na atraktiven način in jih s tem motivira.
Druga možnost je definicija poslanstva podjetja, ki opredeljuje ključne elemente vsebine
strategije. S tem lahko podjetnik preizkusi, ali bo vsebina strategije v podjetju zaželena in
sprejeta. Vsebina strategije je lahko eksplicitno definirana s postavitvijo specifičnih ciljev
podjetja, ki so lahko finančne ali strateške narave in se nanašajo na celotno podjetje, na določen
projekt ali celo na posameznika. Cilji so lahko predmet pogajanj in soglasnega sprejetja
zaposlenih v podjetju ali pa jih določi podjetnik brez možnosti razprave, kar je odvisno od
njegovega stila vodenja. Nenazadnje lahko podjetnik predstavi vsebino strategije v neformalni
razpravi z zaposlenimi.
Povezava med želeno vsebino strategije in doseženo vsebino strategije se odraža v sposobnosti
podjetnika, da prenese želeno strategijo v podjetje. Pri tem je lahko omejen z razmerami in
konkurenčnostjo na tržišču in s svojim vplivom ter kontrolo nad podjetjem. Čeprav je podjetnik
lastnik podjetja, je lahko omejen z obsegom svoje kontrole nad dejanji zaposlenih v podjetju.
Način, s katerim podjetnik kontrolira podjetje in zagotovi prenos vsebine strategije, je odvisen od
vrste dejavnikov, od katerih so najbolj kritični podjetnikov osebni stil vodenja, soglasje, ki ga
pridobi v podjetju za želeno strategijo, posedovanje virov, način, s katerim kontrolira vire,
nadzor nad mehanizmi in postopki, ki jih je postavil, tehnično znanje, dostop do informacij in
sposobnost kontrole teh informacij znotraj podjetja, način postavljanja ciljev, način nagrajevanja
za dosego ciljev, vpliv in kontrola nad politiko podjetja, odnos z investitorji in način, kako
povezuje sam sebe z uspehom.
Podjetnikova želja po doseganju določenih ciljev se mora vedno ujemati z njegovo sposobnostjo
kontrole nad tem, kaj podjetje lahko doseže tako znotraj podjetja kot na trgu. Pri tem mora
uravnavati svojo potrebo po kontroli z dopuščanjem samostojnih odločitev zaposlenih
(Wickham, 1998, str. 128).
Povezava namena strateškega planiranja in podjetnikove ideje lahko prinese rezultate, ki bodo
oblikovali prihodnost podjetja. Strateško planiranje je postopek, ki pomaga podjetju predvideti in
pripraviti se na svojo prihodnost (Zimmerer, Scarborough, 1996, str. 152). Hunger in Wheelen,
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(2001, str. 4) menita, da ni potrebno, da je strateški management vedno formalni proces.
Resnična vrednost strateškega planiranja je bolj v prihodnji usmerjenosti procesa planiranja
samega kot v kakršnem koli napisanem strateškem načrtu. Še posebej za mala podjetja je
značilno, da planirajo neformalno in neredno.
Različni avtorji predlagajo za mala podjetja različne modele strateškega procesa. Najbolj
razdelan je model Zimmererja in Scarborougha (1996, str. 152 do 167), ki sta opredelila
podjetniški proces strateškega managementa v desetih korakih:
1. korak: Razvoj jasne vizije in definicija poslanstva.
2. korak: Definicija gonilne sile podjetja in njegove tržne pozicije. Uspešna podjetja
zgradijo identiteto podjetja na trgu z razvojem določene gonilne sile, to je kar podjetje
najbolje dela, ki je bistvo strategije podjetja. Šele nato se podjetje lahko vpraša kako to
pozicionirati na tržišču. Podjetje mora biti zelo osredotočeno, če želi razviti konkurenčno
prednost. Z definiranjem namena posla mora podjetje identificirati tržne segmente na
osnovi kupcev, tako da jih bo lahko doseglo.
3. korak: Opredelitev prednosti in slabosti podjetja. To so notranji dejavniki podjetja, ki
prispevajo k uspehu posla. Prednosti so lahko posebne sposobnosti podjetja, znanja,
posebni viri …, slabosti pa pomanjkanje določenih sposobnosti, to, česar ne vemo o
podjetju in kupcih, pomanjkanje virov … Uspešna konkurenčna strategija ojača prednosti
podjetja in premaguje ali kompenzira slabosti. Šele z identifikacijo obeh podjetnik
razume svoj posel, če je bil seveda pri opredelitvi obeh pošten. Analiza naj posega na vsa
področja v podjetju: zaposlenih, financ, proizvodnje, marketinga, razvoja, organizacije …
4. korak: Pregled okolja in ugotavljanje signifikantnih priložnosti in nevarnosti za podjetje.
Prednosti so pozitivne zunanje sile (potencialni trgi, trendi …), ki jih podjetje lahko
izkoristi za uresničitev dolgoročnih ciljev. Nevarnosti so nasprotno negativne sile (novi
vstopniki, zakonodaja, recesija, nove tehnologije …), ki lahko preprečijo dosego ciljev
podjetja.
5. korak: Identifikacija ključnih dejavnikov za uspeh posla. Vsak posel ima specifične
faktorje uspeha. To so konkurenčne prednosti, kot na primer kakovost, posebne storitve,
cene, design, lokacija, ugled … Podjetje mora vedeti, kateri dejavniki so posebej cenjeni
med kupci, tako da lahko na podlagi teh gradi svojo konkurenčno prednost.
6. korak: Analiza konkurence. Cilji te analize so: izogniti se presenečenjem in zmanjšati
reakcijski čas konkurenčnim strategijam in taktikam, identifikacija nevarnosti, ki jih
konkurenca predstavlja, izboljšanje sposobnosti planiranja z napovedovanjem aktivnosti
konkurence, pomaga pa tudi podjetniku bolje razumeti obnašanje trga.
7. korak: Oblikovati cilje podjetja. Pred izbiro strategije mora podjetnik vedeti, kateri so
cilji podjetja, kaj želi doseči, kam želi priti. Šele nato lahko izbere pot do tam. Dobro
postavljeni cilji morajo biti specifični, merljivi, otipljivi, realistični in izzivalni, v
določenem časovnem okviru in napisani. Postavljanje ciljev ima najboljši učinek, ko jih
postavljajo vsi zaposleni v podjetju.
8. korak: Formuliranje strateških opcij in selekcioniranje primerne strategije. Pri tem
koraku ima podjetnik že jasno sliko o podjetju. Oceniti mora še strateške opcije in
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pripraviti načrt za dosego ciljev. Strategija je vrhunski načrt, ki pokriva vse glavne dele
podjetja in jih povezuje skupaj v celoto.
9. korak: Implementacija strateškega načrta. Noben strateški načrt ni popoln, dokler se ga
ne začne izvajati. Podjetnik mora na podlagi strateškega načrta pripraviti operativni načrt,
ki bo vodil podjetje po dnevih in bo postal aktivni del posla.
10. korak: Postavitev skrbne kontrole. Podjetnik mora sprotno kontrolirati izvajanje načrta,
kajti načrtovanje brez kontrole nima nobene vrednosti. Sistem kontrole mora biti
preprost, praktičen in učinkovit.
Proces načrtovanja mora biti čimbolj preprost vendar učinkovit. Še posebej majhnim podjetjem
ni potrebno pripravljati detajlnih, sofisticiranih, obsežnih in formalnih načrtov (Zimmerer,
Scarborough, 1996, str. 168).

3.6.1

Analiza okolja

Še preden se v podjetju začno ukvarjati z izdelavo celovite strategije, morajo natančno proučiti
različne zunanje in notranje faktorje, ki vplivajo na izdelavo strategije. Tudi med konkurenčnimi
podjetji obstajajo precejšnje razlike v strategijah, ker so prav učinki splošnih faktorjev na
podjetje lahko posebni. Na sliki so prikazani zunanji in notranji faktorji, ki vplivajo na izdelavo
strategije.
Slika 5: Faktorji, ki vplivajo na izbiro strategije podjetja
Zunanji dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje strategije
Družbeni,
politični,
regulatorni in
državni
dejavniki

Konkurenčni
pogoji in
splošna
privlačnost
panoge

Priložnosti in
nevarnosti
podjetja

Zaključki o
sovpadanju
notranjih in
zunanjih
faktorjev;
njihova
implikacija
na strategijo

Skupek dejavnikov, ki določajo strateški položaj
podjetja

Prednosti,
slabosti,
konkurenčne
sposobnosti
in zmožnosti

Osebne
ambicije,
poslovna
filozofija in
etična načela

Skupne
vrednote in
kultura
podjetja

Notranji dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje strategije
Vir: povzeto po Thompson, Strickland, 1999, str. 55.
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Zaznava
in ocena
alternativ
strategije

Oblikovanje
strategije,
ki se
prilega
celotni
situaciji

Že osnovna dejavnost podjetja je omejena s pravnim redom države, vladno politiko, regulativami
ter nedvomno tudi družbenimi pričakovanji ali standardi državljanov. Med zunanjimi faktorji so
konkurenčni pogoji in vsesplošna privlačnost panoge, kar lahko vpliva na ceno, kakovost
proizvodov, lastnosti poslovanja, servis, garancije itd. Na zaostritev konkurenčnih pogojev se
mora nedvomno intenzivneje odzvati tudi podjetje, če želi obdržati svoj tržni položaj. V primeru,
da pogoji panoge za podjetje niso več zanimivi, se mora to odločati tudi v smeri diverzifikacije
in morebitnega izstopa iz panoge. Dobra strategija skuša doseči najboljše možne priložnosti za
rast podjetja, posebej tiste, ki obetajo očitne konkurenčne prednosti in večanje dobičkonosnosti,
ter se v naslednjem koraku izogniti morebitnim nevarnostim, ki bi lahko vplivale na poslovanje
podjetja.
Med notranjimi faktorji, ki vplivajo na izbiro strategije podjetja pa najdemo prednosti in slabosti
podjetja ter konkurenčne zmožnosti in sposobnosti, osebne ambicije, poslovno filozofijo in
etična načela vodilnih ter skupne vrednote in kulturo podjetja. Strategija mora biti tako dobro
usklajena s ključnimi prednostmi in slabostmi podjetja ter njenimi konkurenčnimi zmožnostmi.
Na vizijo, strategijo in končno tudi na poslovanje vplivajo tudi osebni faktorji. Včasih vodja
zavestno ali nezavestno s svojimi osebnimi vrednotami, izkušnjami in občutji postavlja podjetju
vizijo in strategijo, ki bolj odraža njegovo osebno izbiro kot čisto izbiro podjetja. Tudi osebni
odnos do tveganja ima na strategijo velik vpliv. Tako vodje, ki se tveganju izogibajo, stremijo k
bolj konzervativnim strategijam, ki zmanjšujejo tveganje in prinašajo kratkoročen profit.
Nasprotno vodje, ki več tvegajo, postavljajo bolj ofenzivne strategije. Na izbiro strategije vpliva
tudi kultura podjetja, ki vključuje politiko podjetja, prakso, tradicijo, prepričanja … (Thompson,
Strickland, 1999, str. 54–55).
Nedvomno imajo našteti faktorji močan in nedvoumen vpliv na izbiro strategije in s tem tudi na
samo poslovanje podjetja. Za podjetje je pomembno, da se obstoja teh dejavnikov zaveda in
konkretno prouči, zakaj in kako se bo odločalo v prihodnje.

3.6.2 Oblikovanje ali izdelava strategije
Thompson in Strickland (1999, str. 62) sta postavila naslednjo definicijo oblikovanja strategije:
»Enotna strategija organizacije se razvije iz vzorcev aktivnosti, ki so se že zgodile, in načrtov za
nadaljnje korake, ki jih imajo managerji.« Strategija se tako vedno ukvarja z aktivnostmi, tako
tistimi iz preteklosti kot tistimi v prihodnosti. Nobena zastavljena strategija ne sme biti
dokončna. Strategija mora biti nekaj, kar se razvija in dopolnjuje, ravno zaradi elementa
pričakovanj prihodnosti, ki jo tako močno zaznamujejo. Zato je proces oblikovanja strategije
neskončen.
Izdelava strategije je proces na nivoju organizacije, ki zajema paleto aktivnosti, ki jih podjetje
izpelje zato, da formulira in uresniči strateško poslanstvo in cilje. Te aktivnosti vključujejo
analizo, planiranje, odločanje, strateški management in vse vidike kulture podjetja, vrednot in
vizije (Dess et al., 1997, str. 678). Bistven element tega procesa je izbira strategije. Izbira
strategije je evaluacija alternativnih strategij in izbira najboljše alternative. V dinamičnem
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okolju obstaja velika verjetnost, da bo izbrana strategija naletela na odpor ali konflikte v
podjetju, kar pa lahko premosti odkrita debata s predstavitvijo tako prednosti kot slabosti
strategije. To je vsekakor boljše, kot da jo zaposleni tiho odklanjajo, kar manjša uspeh izvedbe
strategije (Hunger, Wheelen, 2001, str. 123).
Različni avtorji predlagajo različne modele oblikovanja strategije. Tako nekateri poudarjajo
racionalnost in sistematičen, formalen način načrtovanja strategije, drugi vključujejo politične,
pogajalske in usklajevalne aktivnosti, spet tretji usmerjenost v rizik, iskanje priložnosti (Dess et
al., 1997, str. 679). Po Mintzbergu (Sandberg, 1992, str. 76) obstaja deset tako imenovanih
»miselnih šol« glede oblikovanja strategije. Prve tri šole – dizajniranje, planiranje in
pozicioniranje – so predpisane in normativne, medtem ko so ostale opisne. Podjetniška in
kognitivna šola poudarjata vizionarsko vodenje in z njim povezan miselni proces. Ostalih pet šol
– učeča, politična, kulturna, okoljna in konfiguracijska – pa prenašajo oblikovanje strategije še
na zunanje faktorje. Izmed teh desetih miselnih šol o tem, kaj strategija sploh je, je Mintzberg
izluščil tri generične poglede na strategijo (Foster, 1993, str. 5–7):
1. Planski pristop, ki je predvsem v domeni strategov in direktorjev v korporacijah. Po tem
modelu je za strategijo odgovoren direktor podjetja, zasnovana je na objektivni analizi
prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti podjetja, je obenem akt o namerah
podjetja, ki je napisan in se udejanja preko organizacijske strukture. Ta pristop uporablja
modele, kot je na primer portfoljska matrika izdelka.
2. Vizionarski pristop, ki je opredeljen kot le napol zavesten proces, ki nastaja v mislih
podjetnika, ki ima poglobljeno znanje o izdelkih in tržišču podjetja. Ta vizija ali
perspektiva podjetnika glede tega, kam mora podjetje iti, služi kot »dežnik« za natančne
odločitve in strategije, ki bodo tudi zaradi potrebe po neformalnosti in fleksibilnosti le
redko zapisane. Takšnega strateškega razmišljanja se ne da naučiti.
3. Učeč pristop, ki obravnava strategijo – učiti se iz dela. Strategija po tem pristopu nastaja
spontano, s pomočjo pobud posameznikov v podjetju, pod nekakšnim okriljem
strateškega vodje. Strategija tako ni predplanirana, ampak se neprestano razvija, najboljše
rešitve pa se tudi udejanijo.
Minzberg je tudi odkril, da oblikovanje strategije običajno ni regularen, kontinuiran proces,
ampak pogosteje neregularen, diskontinuiran proces z obdobji stabilnosti v razvoju strategije in
obdobji drobnih in globalnih sprememb. To je posledica človeške lastnosti, da sledi nečemu,
dokler nekaj ni narobe (Hunger, Wheelen, 2001, str. 4). Mintzberg nadalje ugotavlja, da
planiranje še ne naredi stratega, kajti vsak je lahko strateg, vendar morajo biti strategije planirane
in implementirane, če želi podjetje preživeti in/ali rasti (Foster, 1993, str. 5–7).
Teoretiki managementa ugotavljajo, da je Mintzbergov podjetniški pristop za izdelavo
strategije vitalen za uspeh podjetja, še posebej v stopnjujočem dinamičnem in konkurenčnem
okolju, ki ga zaznamujejo hitre spremembe, globalna ekonomija, hiperkonkurenca, demografske
spremembe, konkurenčnost, temelječa na znanju in spremembah v sektorjih. To nedvomno
zahteva od podjetij, da aktivno interpretirajo priložnosti in nevarnosti, ko sprejemajo ključne
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odločitve. Podjetniški pristop k izdelavi strategije kombinira podjetnost, inovativnost,
iskanje priložnosti in sprejemanje rizika ter eksperimentiranje (Dess et al, 1997, str. 677).
Pri tem načinu strategijo razvije en močan posameznik, ki se osredotoča na priložnosti, medtem
ko so težave drugotnega pomena. Strategija izhaja iz podjetnikove vizije. Prevladujoč cilj je
rast podjetja (Hunger, Wheelen, 2001, str. 13). Na podlagi raziskave je bilo ugotovljeno, da ta
pristop prispeva k poslovni uspešnosti podjetja ne glede na izbrano generično strategijo rasti
podjetja in pogojev v okolju (Dess et al., 1997, str. 691).
V praksi obstajajo precejšne razlike med pristopi podjetij k izdelavi strategij. V malih podjetjih
lastnik – manager navadno pripravlja strategije neformalno, usmeritve prihajajo iz lastnih
izkušenj, opazovanj in sodb ali podjetniške presoje ključnega osebja podjetja. Zbiranje podatkov
in iz njih izvedene podrobnejše analize so bolj izjeme. Pogosto strategije malih podjetij niso niti
napisane ali opredeljene kot formalni strateški načrt, temveč ostajajo zgolj v glavi podjetnika in
mogoče ustni razlagi podrejenim.
Veliko podjetnikov vidi formalno obliko načrtovanja kot restriktivno, ker se bojijo, da bo
definicija dejanj v prihodnosti omejila druge možnosti. Vendar je to mišljenje napačno, saj s
pravilnim pristopom planiranje poveča fleksibilnost. V prvi vrsti morajo cilji prevladati nad
načrti, kajti pomembno je, kaj želi podjetje doseči. Pri tem lahko podjetnik naleti na več
možnosti za dosego nekega cilja, kar mu omogoči, da razišče vse možne alternative in izbere
najboljšo pot. Pri izdelavi načrta mora podjetnik pretehtati vse predpostavke, na katerih sloni
načrt, kar zmanjša tveganje strategije. Omogoči mu pripravo optimistične, pesimistične in
realistične verzije strategije. Fleksibilnost načrta se kaže tudi v tem, da ponuja možnost najboljše
izbire, ko se podjetnik pri izvedbi sreča z dilemo. Ta izhaja iz dejstva, da je si je podjetnik
primoran zastavljati vprašanja in iskati najboljše rešitve. Nenazadnje strateški načrt spodbuja
podjetnika k učenju in napredovanju (Wickham, 1998, str. 147).
Za kakšno obdobje naj podjetje načrtuje? Načrtovanje in načrte na splošno ločujemo po
časovnem obdobju v: kratkoročne (do 12 mesecev), srednjeročne (od 12 do 36 mesecev) in
dolgoročne (od 36 do 60 mesecev in več). Večina avtorjev, ki se ukvarja s strateškim
načrtovanjem, svoje projekcije prihodnosti usmeri na tri-, pet- ali desetletno obdobje. Banič
(1999, str. 22 in 23) je iz obstoječe problematike glede časovne komponente strategije povzel
sledeče: temelj dolgoročnega načrtovanja je pravočasno sproženje sprememb stanja v podjetju
in da ima strateško načrtovanje dinamično naravo, zato se skozi čas spreminja. Z dinamičnim
načrtovanjem se stopnjuje učinkovitost načrtovalskih metod, in sicer tako, da se načrtovanje
začne z načrtovanjem najpreprostejših kategorij s preprostimi metodami in se postopoma razvije
do stopnje načrtovanja celovitih dejavnikov na celovite načine. Načrtovanje naj torej poteka
postopoma in v daljšem časovnem obdobju v štirih stopnjah:
1. finančno načrtovanje (letni načrt, ki naj se osredotoči na najosnovnejša izhodišča);
2. načrtovanje na temelju napovedi (dolgoročni načrt poslovanja od 3 do 5 let, ki vsebuje
razvrščanje virov, podroben akcijski načrt, dejavnike okolja, vmesne cilje, odgovornosti,
SWOT analizo …);
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3. strateško načrtovanje (z podrobno analizo položaja in ocene tekmecev, vrednotenjem
strateških alternativ, dinamičnim razvrščanjem virov);
4. strateško upravljanje (pomeni osredotočenje na strateško strukturo in operativno
realizacijo z organizacijsko strukturo).
Prehod iz finančnega načrtovanja v strateško upravljanje je zelo zahteven. Ta zahteva novo
sestavo menagementa in njihovega znanja. Preprosto letno načrtovanje (letni načrt) vsebuje le
linearne projekcije preteklosti v prihodnost in se bistveno razlikuje od strateškega načrtovanja.
Strateško načrtovanje je veliko popolnejše, ker upošteva dinamiko podjetniškega, tržnega,
tehnološkega, denarnega in političnega okolja podjetja in njihov vpliv na poslovanje podjetja v
prihodnosti. Strateško načrtovanje upošteva okolje kot dinamično, ga neprestano spremlja in
sproti usklajuje z dogodki v okolju. Zato strateški načrt ni nikoli dokončen, ampak se odziva na
trenutne razmere.

3.6.2.1 Težave in nevarnosti pri strateškem načrtovanju
Po Maliku (Banič, 1999, str. 22) je problem strateškega načrtovanja v tem, da je potrebno izbrati
smer še pred dejanskimi dogodki. Podjetje svojega uspeha ne sme prepustiti naključjem, ampak
ga mora ustrezno planirati. Mala podjetja se pri procesu strateškega planiranja srečajo z
naslednjimi težavami:
omejenimi razpoložljivimi sredstvi za doseganje poslovnih rezultatov;
manjšim obsegom poslovanja, zaradi česar so bolj odvisna od sprememb v
potrošniškem obnašanju;
večjo občutljivostjo na spremembe vladnih ukrepov;
pomanjkanjem kadrov in znanja na specializiranih področjih, kot so pravna, finančna
ter davčna vprašanja;
pomanjkanjem časa za strateško razmišljanje in načrtovanje, zaradi prezasedenosti z
operativnim poslovanjem.
Podjetje se lahko sreča z dvema nevarnostima pri strateškem načrtovanju. Prva nevarnost je, da
podjetje sledi statični strategiji, ki se ne odziva in prilagaja spremembam okolja. Podjetje ne
sledi trgu, zahtevam kupcev in se obnaša, kot da nič ne mora vplivati na njegovo začrtano pot.
Če strategija ni v stiku s trgom in kupcem, slabi konkurenčnost podjetja. Druga nevarnost je ta,
da je podjetnik preveč usmerjen na notranje okolje podjetja in njegova strategija izvira iz
notranjosti navzven. Pri tem notranje okolje pogojuje strateško orientacijo, namesto da bi
zunanje okolje pogojevalo izbiro in smer (Thompson, Strickland, 1999, str. 11).
Raziskave kažejo, da je strateško planiranje močno povezano s finančnim stanjem majhnih
podjetij. Hunger in Wheelen (1996, str. 363) sta našla štiri razloge, zakaj mnogo malih podjetij
še vedno ne uporablja strateškega planiranja:
1. Premalo časa. Dnevni problemi z vodenjem podjetja vzamejo preveč časa za
oblikovanje dolgoročnih planov.
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2. Nepoznavanje strateškega planiranja. Podjetniki se ne zavedajo pomembnosti
strateškega planiranja ali pa ga jemljejo kot nepomembnega.
3. Pomanjkanje spretnosti in znanja. Nekateri podjetniki nimajo pravega znanja in
izobrazbe, istočasno pa nočejo povabiti v podjetje strokovnega svetovalca za to področje.
4. Pomanjkanje zaupanja in osebne odprtosti. Podjetniki so zelo občutljivi glede
pomembnejših poslovnih informacij, zato so velikokrat nepripravljeni deliti strateške
načrte z zaposlenimi in drugimi zunanjimi osebami.

3.6.2.2 Strateški načrt
Strateški načrt je osnovno (esencialno) orodje podjetnika. Podjetniki morajo pogosto pripravljati
formalne pisne načrte, predvsem za banke ali sklade tveganega kapitala zaradi pridobivanja
finančnih virov. Vseeno se veliko podjetnikov brani pisanja takšnih ali drugačnih načrtov, ker je
za to potrebno veliko časa, ki ga podjetnik, ki je polno vprežen v poslovne procese podjetja,
ponavadi nima. Največkrat prisegajo na načrte v svojih mislih in se jim pisni načrti zdijo
nepotrebni in odvečni.
Razvoj in priprava načrta zahteva čas, energijo in pogosto tudi finančna sredstva, tako da
predstavlja investicijo v podjetje. Razmerje med formalnim načrtovanjem in uspešnostjo podjetja
je bilo predmet veliko študij, ki pa niso podale jasne slike. Dosedanje študije niso mogle potrditi,
da formalno načrtovanje že zagotavlja uspeh podjetja, vendar to še ne pomeni, da formalno
načrtovanje ne vpliva na uspešnost podjetja. Načrtovanje vsekakor prinaša podjetju veliko
različnih koristi. Načrtovanje namreč ni izolirana aktivnost, ampak je vključena v širši strateški
proces podjetja in kontrolno strategijo podjetnika (Wickham, 1998, str. 137 in 138). Bolj kot
načrt sam po sebi je za izboljšanje poslovanja podjetja pomemben sam proces strateškega
načrtovanja. Strateški načrt je lahko veliko manj formalen kot v velikih podjetjih in takšen, ki
dopušča fleksibilnost (Hunger, Wheelen, 1996, str. 364).
Obstajata dva bistvena razloga, zakaj naj podjetniki napišejo poslovni načrt. Najprej zaradi
prodaje in marketinga, da pritegnejo investitorje v posel, drugi je notranji razlog, kajti poslovni
načrt je orodje za dolgoročno načrtovanje. Za poslovni načrt za notranje potrebe podjetja ni
pomemben videz, ker ne bo uporabljen kot marketinško orodje, pomembnejša je njegova
vsebina. Načrt prisili in disciplinira podjetnika, da opredeli in napiše poslanstvo, vrednote
podjetja in smer, razišče konkurenčno tržišče, razvije strategijo in organizacijo podjetja ter
finančne načrte in cilje podjetja. Podjetnik ga lahko uporabi za pritegnitev vodstvenega tima in
zaposlenih k uresničevanju zadane vizije ter za njihovo motivacijo (Hirsch, 2002).
Nasprotno Sahlman (1999, str. 10) trdi, da poslovni načrt ni niti potreben niti sam po sebi dovolj.
Izhaja iz tega, da veliko uspešnih podjetij ni nikoli imelo formalnega načrta, veliko neuspešnih
pa zelo lepo izdelan vendar nekoristen načrt. Načrt mora biti predvsem dinamičen klic k
aktivnostim. Načrt mora prikazati obvladovanje celotnega podjetniškega procesa od zaznavanja
priložnosti do žetve. Pisanje poslovnega načrta je za podjetnika in podjetniški tim zelo vzgojna
izkušnja in lahko služi tudi za usklajevanje tima. Zanj je potrebno veliko sposobnosti in izkušenj.
Mnogo pomembnejša od načrta pa je ideja!
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Pri izdelavi poslovnega načrta je zelo je pomembno, da ga pripravi podjetnik sam, najbolje
skupaj s svojimi zaposlenimi. Najslabša varianta je, da podjetnik naroči izdelavo poslovnega
načrta zunanjemu svetovalcu ali drugi osebi, ponavadi na zahtevo banke, ker takšen načrt ne bo
nikoli zaživel in ostane zgolj formalne narave (Tajnikar, 1997, str. 152).
V podjetniškem procesu obstajajo štiri dinamične komponente: ljudje, priložnosti, zunanje okolje
in posel. Kot ljudje so mišljeni vsi, ki so kakorkoli udeleženi pri poslovanju podjetja, tako
zaposleni kot zunanji partnerji. Kot priložnost je mišljena vsaka aktivnost, v katero se investira v
želji po prihodnjih dobičkih. Okolje so vsi tisti elementi, ki vplivajo na uspeh priložnosti in jih
podjetnik ne more kontrolirati (obrestne stopnje, predpisi, makroekonomska aktivnost in tržišče
…). Posel je skupek vseh pogodbenih odnosov, ki so vpleteni v posel. Stopnja integracije vseh
navedenih dejavnikov je merilo potenciala za uspeh podjetja. Ta koncept imenujemo prileganje
ali angleško »fit«. Ni namreč dovolj, da je vsaka komponenta posebej odlična, med seboj se
morajo ujemati in prilagajati, in to v dinamičnem okolju. Poslovni načrt sam po sebi ne more
izboljšati uspeha podjetja, njegova vloga je predvsem, da vključi vse te elemente v dinamični
kontekst (Sahlman et al., 1999, str. 139–142).
Wickham (1998, str. 139) predlaga izdelavo strategije v obliki poslovnega načrta. Opredeljuje
štiri funkcije poslovnega načrta, ki lahko pripomorejo k izboljšanju poslovanje podjetja. Načrt je
tako (1) orodje za analizo, (2) orodje za sintezo, (3) orodje za komunikacijo in (4) vzpodbujanje
k akciji. Vpliv naštetih orodij za uspeh podjetja je prikazan na naslednji sliki.
Slika 6: Načrtovanje v funkciji analize, komunikacije, sinteze in akcije

Analiza

Komunikacija

Pridobivanje in
obdelava informacij

Pridobivanje
podpore

Uspeh
Akcija

Sinteza

Definicija projekta
in ciljev

Kreiranje originalne
strategije

Vir: Wickham, 1998, str. 140.

Učinkovito načrtovanje zahteva informacije. Informacije imajo svojo ceno (še posebej tržne
raziskave), zato je pomembno, da jih podjetnik zna tudi analizirati. Tudi če so zastonj, že sama
analiza zahteva veliko časa. Koristnost informacij mora upravičiti njihovo ceno. Informacije so
potrebne za upravljanje negotovosti in s tem zmanjševanjem rizika podjetja, kar povečuje
možnost za uspeh. Z analizo informacij podjetnik spozna svoje okolje, tržišče, kupce in
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konkurenco, kar je podlaga za odločanje. Analiza informacij je povezana z načrtovanjem,
medtem ko je sama formulacija strategije povezana s sintezo. Sinteza je združevanje sposobnosti
podjetja za izkoriščanje priložnost na izviren in kreativen način. Sinteza mora združevati tako
vsebino strategije kot proces njenega posredovanja. Strateški načrt je sam po sebi nekoristen.
Njegovo vsebino je potrebno sporočiti in predstaviti ali z eno besedo komunicirati tako
zaposlenim v podjetju, ki ga bodo izvajali, kot zunanjim partnerjem, da si s tem podjetje
zagotovi njihovo podporo. Vsebina načrta bo predvsem zanimala investitorje, pomembne kupce
in večje dobavitelje. S komunikacijo načrta podjetnik spodbudi zaposlene k akciji in s tem
izvajanju strategije. (Wickham, 1998, str. 142–145).
Fizična oblika strateškega ali poslovnega načrta je pomembna, če želi podjetnik z njim pridobiti
zunanje vlagatelje za financiranje rasti. Rich in Gumpert (1991, str. 19) dajeta temu poseben
pomen, saj daje poslovni načrt prvi vtis o podjetju potencialnim vlagateljem. Potencialni
vlagatelji pričakujejo dober videz načrta (vendar ne predober), ravno pravega obsega, vsebovati
mora jasno in koncentrirano razlago vseh vidikov podjetja, brez jezikovnih ali tipkarskih napak.
Pričakuje se namreč, da je dober videz povezan z dobro vsebino. Najpomembnejši elementi
dobro pripravljenega načrta so videz, debelina, ovitek in naslovna stran, povzetek in kazalo.
Tako naj bo načrt natisnjen v jasnem tisku, vezan, z enobarvnimi platnicami, dolžina naj ne
presega 40 strani, dodatno gradivo ali priloge naj bodo vezane posebej, naslovna stran naj
vsebuje naslov podjetja, letnico načrta in podatke o številu izvodov, povzetek naj bo na samem
začetku in ne na več kot dveh straneh, temu pa naj sledi jasno in natančno kazalo vsebine
(Hunger, Wheelen, 1996, str. 368).

3.6.3

Izvedba strategije

Ko je strategija podjetja izbrana in strateški načrt pripravljen, je potrebno zastavljeno strategijo
tudi udejaniti. Sama izvedba strategije je vsota vseh aktivnosti in odločitev, ki so potrebne za
uresničitev strateškega načrta. Je tudi proces, s katerim se strategije udejanjajo preko razvoja
programov, finančnih sredstev in postopkov. Pogosto vključujejo dnevne odločitve in alokacije
virov (Hunger, Wheelen, 2001, str. 9). Učinkovita izvedba strategije omogoča realizacijo
zastavljenih ciljev. Prav pri izvedbi strategije pride do izraza odličnost vodij. Glede na
spremenjene okoliščine in ideje, ki se nanašajo na izboljšave, naj bi vodja spreminjal in ustrezno
popravljal dolgoročne usmeritve podjetja, cilje, osredotočenost …
Izvajanje strateškega načrta je potrebno sproti spremljati in po potrebi korigirati aktivnosti
(fleksibilnost) ter poskrbeti za učinkovito koordinacijo med njimi. Pri izvedbi strategije lahko
podjetja naletijo na naslednje težave (Hunger, Wheelen, 2001, 127): (1) počasnejšo
implementacijo od načrtovane, (2) nepredvidene večje težave, (3) neučinkovito koordinacijo
aktivnosti, (4) vzporedne aktivnosti in krize, ki odvračajo pozornost od implementacije, (5)
nezadostne sposobnosti zaposlenih, (6) nekontrolirane zunanje okoljske faktorje, (neprimerne
vodstvene sposobnosti in usmeritve vodij, (7) slabo definicijo ključnih nalog in aktivnosti, (8)
neprimeren nadzor nad aktivnostmi.
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Za učinkovito izvedbo zastavljene strategije mora podjetnik motivirati vse zaposlene, da
učinkovito sodelujejo pri izvedbi načrtovanih aktivnosti. Namesto avtoritete in ukazovalnega
sloga pri izvajanju plana, mora podjetnik z učinkovito komunikacijo doseči, da vsi zaposleni
razumejo, zakaj so posamezne aktivnosti oziroma naloge, za katere so zadolženi, tako zelo
pomembne. Pri tem je prav motivacija in z njo povezana lojalnost delavcev podjetju izrednega
pomena. Pri izvajanju plana mora biti podjetnik pozoren na to, da točno terminsko opredeli
izvajanje posameznih aktivnosti, določi odgovorne osebe ter daje čim natančnejša navodila
(zagotovi razumljivost, jasnost, logičnost).

3.6.4

Vrednotenje in kontrola strategije

Če želi podjetnik obdržati kontrolo nad podjetjem in se osredotočiti na priložnosti, ki jih želi
izkoristiti, mora kontrolirati tako strateški proces kot strateško vsebino (Wickham, 1998, str.
128). Hunger in Wheelen (2001, str. 168) predlagata šest nasvetov za kontrolo:
1. kontrola naj vključuje samo minimalno količino informacij, ki so potrebne za popolno
sliko dogodkov, ker prevelika kontrola ustvarja zmedo;
2. kontrolirati je potrebno samo pomembne aktivnosti in rezultate;
3. kontrole morajo biti pravočasne, ker je popravke potrebno izvesti, preden je prepozno;
4. kontrole morajo biti dolgoročne in kratkoročne;
5. kontrole morajo izpostaviti izjeme, in to samo tiste, ki so izven tolerance;
6. kontrole morajo biti usmerjene k doseganju ali preseganju standardov, ne pa h
kaznovanju neuspehov.
Povratne informacije tega procesa se uporabljajo za popravke in reševanje težav, v skrajnem
primeru tudi za popravljanje same vsebine strategije, njeno izvajanje ali obojega (Hunger,
Wheelen, 2001, str. 10). Zmagovita strategija se mora ujemati s situacijo podjetja, graditi
bistvene konkurenčne prednosti in izboljšati poslovanje podjetja. Na ta tri področja se mora
osredotočiti podjetnik, ko vrednoti strategijo (Thompson, Strickland, 1999, str. 62).

3.7

Strategije rasti podjetja

Strategija rasti pomeni možno poslovno usmeritev podjetja kot celote k povečanju velikosti in
obsega poslovanja, največkrat pa tudi k povečanju tržnega deleža. Pri tem morajo biti strateški
cilji usmerjeni v rast podjetja. Podjetje lahko doseže rast na različne načine in sledi različnim
strategijam. Podjetnik mora raziskati katera strategija je za njegovo podjetje najprimernejša, kajti
ni dovolj, da si želi rasti, ampak mora najti tudi primero obliko rasti. Zmagovalna strategija je
tista, ki temelji na bistveni konkurenčni prednosti. Podjetje ima konkurenčno prednost, kadar
učinkoviteje pridobiva stranke in kadar se zna uspešno braniti pred konkurenčnimi silami
(Thompson in Strickland, 1999, str. 154). Konkurenca je bistvo uspeha ali neuspeha podjetij. Cilj
konkurenčne strategije je profitabilna in stabilna pozicija v primerjavi s silami, ki determinirajo
konkurenco (Porter, 1998, str. 1). Konkurenčna prednost je bistvo vsake strategije in podjetje
mora najprej izbrati določeno konkurenčno prednost, h kateri se bo usmerilo. Podjetje, ki želi
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nuditi vse vsem, je brez usmeritve in brez konkurenčne prednosti, kar vodi k podpovprečni
uspešnosti (Porter, 1998, str. 12).
Zaradi značilnega pomanjkanja virov, ki so jim na voljo, so mala in srednja podjetja bolj
omejena pri izbiri strategije (Thompson, Strickland, 1999, str. 14). Podjetniki lahko izberejo
ustrezno strategijo glede na priložnost, ki se jim ponuja, in na sklop vseh okoliščin. Ker ima
vsako podjetje svoje specifične lastnosti, deluje v specifičnem okolju, ima svoj lasten izdelek ali
storitev, mora imeti tudi svojo lastno specifično strategijo rasti. Strategija se mora podjetju
prilagajati, če želi podjetje uspeti; iz tega lahko zaključimo, da toliko kot je podjetij, toliko je
različnih strategij (Thompson, Strickland, 1999, str. 155). Vendar imajo vse možne strategije
rasti določene skupne lastnosti in jih tako lahko uvrstimo v nekaj osnovnih oblik. V nadaljevanju
so opisane možne strategije rasti malih dinamičnih podjetij, s poudarkom na prednostih in
pomanjkljivostih teh strategij za mala podjetja.
V literaturi ni mogoče najti poenotene razdelitve strategij rasti podjetij. Različni avtorji navajajo
različne delitve. Najpogosteje jemljejo za osnovo Porterjeve generične konkurenčne strategije
(Potrer, 1998, str. 25; Zimmerer, 1996, str. 164; Belak, 2000, str. 91; Hunger, Wheelen, 2001,
str. 82): (1) cenovno vodstvo na trgu, (2) diferenciacijo in (3) osredotočenje ali tržno nišo.
Wicman (1998, str. 254) deli strategije rasti v štiri osnovne skupine: povečanje tržnega deleža,
lansiranje novih izdelkov, vstop na nova tržišča in pripojitev že obstoječega podjetja. Po
Donnellyu et al. (1998, str. 179) lahko podjetje sledi štirim osnovnim strategijam rasti5:
penetraciji trga, razvoju trga, razvoju izdelka in diverzifikaciji. Tajnikar (1997, str. 69) navaja
šest oblik rasti podjetij: generično rast, diverzifikacijo, nakup ali prodajo licence, skupne ali joint
venture posle, franšize, pripojitve in spojitve podjetij. Thompson in Strickland (1999, str. 155)
delita osnovne zmagovite konkurenčne strategije, s pomočjo katerih lahko podjetje poveča svojo
konkurenčno prednost na tržišču in s tem poveča dobiček, na pet generičnih strategij, posebej pa
obravnavata še strategije vertikalne integracije, diverzifikacije, internacionalizacije …
V nadaljevanju so opisane generične poslovne strategije po Porterju, strategija diverzifikacije,
franšize in vertikalne integracije, ker se te najpogosteje pojavljajo v literaturi kot strategije rasti
podjetja.

3.7.1

Generične strategije

Temelj nadpovprečne uspešnosti podjetja je v dolgoročni bistveni konkurenčni prednosti.
Konkurenčna prednost izhaja iz sposobnosti podjetja, kako se zna spoprijeti s petimi
konkurenčnimi silami: konkurenčnimi podjetji, novimi vstopniki, substituti, dobavitelji in kupci.
Po Porterju je konkurenčno prednost mogoče doseči z nizkimi cenami in diferenciacijo. Ti dve
osnovni konkurenčni prednosti, kombinirani z obsegom aktivnosti, s katerimi jih želi podjetje
doseči, vodijo k trem generičnim strategijam: strategiji cenovnega vodstva, strategiji
5

Ta delitev je narejena na podlagi matrike »proizvod – trg«, kjer je za sedanje kupce in sedanje izdelke primerna
strategija penetracije trga, za sedanje kupce in nove proizvode – razvoj proizvoda, nove kupce in sedanje proizvode
– razvoj trga in za nove kupce in nove proizvode – diverzifikacija.
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diferenciacije in strategiji osredotočenja ali tržni niši (Porter, 1998, str. 11). Generične jih
imenujemo zato, ker jim lahko sledi katerakoli organizacija, ne glede na vrsto ali velikost
(Hunger, Wheelen, 2001, str. 82).
Za uspešno poslovanje mora po Porterju vsako podjetje izpeljati vsaj eno generično strategijo. V
nasprotnem primeru obtiči sredi konkurenčnega trga brez izoblikovane konkurenčne prednosti in
ne more poslovati optimalno. Vendar za uspeh posamezne strategije ni garancije, kajti obstajajo
tveganja in pasti, ki lahko doletijo podjetja z določenimi strategijami. Tako na primer stroškovno
vodstvo ni obstojno, ker ga konkurenti lahko posnemajo, tehnologija se spreminja, spreminjajo
se druge osnove za stroškovno vodstvo, tako da razlike pri stroških izginejo ali vodilni v stroških
dosežejo še nižje stroške v panogi. Pri diferenciaciji lahko razlike izginejo, zaradi posnemanja
konkurence diferencirani izdelki postanejo za kupce manj zanimivi ali druga podjetja dosežejo še
večjo diferenciacijo. Pri strategiji tržnih niš obstaja nevarnost, da postane ciljni trg strukturno
nezanimiv, ker struktura lahko izgine, povpraševanje pade, nova fokusirana podjetja lahko
preplavijo trg ali ga na novo segmentirajo (Porter, 1998, str. 21). So pa določene strategije bolj
primerne in prinašajo večji uspeh v določenih okoliščinah. Tako je na tržišču, kjer konkurira
veliko malih in srednjih podjetij za relativno majhen tržni delež najbolj primerna strategija
osredotočenja (Hunger, Wheelen, 2001, str. 85). V raziskavi o strategijah med malimi in
srednjimi podjetji v ZDA je Baum s sodelavci (2001, str. 300) prišel do zaključka, da je strategija
pozitivno povezana z učinkovitostjo podjetja. Podjetja, ki so sledila strategiji diferenciacije preko
visoke kakovosti in/ali inovacijami, so dosegala hitrejšo rast. V nasprotju so podjetja, ki so se
usmerila v strategijo nizkih cen in osredotočenja, dosegala negativno rast.

3.7.1.1 Strategija cenovnega vodstva na trgu
Cilj strategije cenovnega vodstva je nizka cena izdelkov v primerjavi s konkurenco, s čimer se
ustvari prednost pred konkurenti in privabi nove kupce. To je močan konkurenčni pristop na
trgih, kjer je veliko kupcev, ki so občutljivi na ceno. Podjetje mora poiskati načine za neprestano
zniževanje stroškov, pri tem pa mora to dosegati na način, ki ga bo konkurenca težko posnemala,
če želi dolgoročno konkurenčno prednost. Skupni stroški v verigi vrednosti podjetja morajo biti
nižji kot skupni stroški v verigi vrednosti konkurenčnih podjetij. To lahko podjetje doseže na dva
načina: (1) z bolj učinkovitim upravljanjem aktivnosti v verigi vrednosti kot konkurenca ali (2)
prenovo verige vrednosti. Za uspeh te strategije je bistvenega pomena, da vodje, ki uvajajo
strategijo nizkih stroškov, najprej poznajo vsako aktivnost, ki povzroča stroške, in nato te stroške
znižajo. Biti morajo proaktivni v prenovi poslovnih procesov in opustitvi nepotrebnih delovnih
korakov.
Podjetje, ki posluje z nizkimi stroški, je v najboljšem položaju za cenovno tekmovanje. Z nižjimi
cenami od konkurence prevzema prodajne in tržne deleže. Nizki stroški so močna obramba na
trgih, kjer so kupci cenovno občutljivi. Nizki stroški zagotavljajo tudi nekaj zaščite pred
pogajalsko močnimi kupci in dobavitelji. Vodilno podjetje z nizkimi stroški tudi oteži vstop na
trg novim podjetjem ali substitutom. Na trgih, kjer tekmeci tekmujejo v glavnem cenovno, je
nizka cena ponavadi edina konkurenčna prednost. Strategija nizkih cen je najbolj učinkovita, če
(Thompson, Strickland, 1999, str. 146):
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je cenovna konkurenca še posebej močna;
obstajajo na trgu ugodni pogoji, da kupci kupujejo po najugodnejši ceni;
kupcem blagovna znamka ne pomeni veliko;
večina kupcev uporablja izdelek na enak način;
so stroški zamenjave dobavitelja nizki;
imajo veliki kupci pogajalsko moč znižati cene.
Slabosti strategije so v tem, da obstaja nevarnost, da bo dobičkonosnost močno padla zaradi
prevelike agresivnosti pri zniževanju stroškov ter da bo zaradi prevelikega zniževanja stroškov
pozabljeno na želje kupcev po dodatnih značilnosti izdelkov in spremembe v uporabi izdelkov.
Metodo zagotavljanja nizkih stroškov tekmeci tudi zlahka posnemajo (Thompson, Strickland,
1999, str. 136–145). Cenovni vodja ne sme zanemariti vidika diferenciacije, kajti izdelek ali
storitev morata dosegati enakost ali približnost z drugimi izdelki na tržišču, kajti drugače se
lahko zgodi, da bo moralo podjetje prekomerno nižati cene, če bo hotelo ostati konkurenčno
(Porter, 1998, str. 13).

3.7.1.2 Strategije diferenciacije
Bistvo strategije diferenciacije je v tem, da podjetje ponuja nekaj enkratnega, kar predstavlja
kupcem neko vrednost. Primerna je takrat, ko so kupci preveč raznoliki, da bi bili zadovoljni s
standardiziranim proizvodom ali storitvami. Če želi podjetje uspeti s to strategijo, mora najprej
opraviti raziskavo tržišča in raziskati potrebe in zahteve kupcev ter njihovo obnašanje. Ugotoviti
mora, kaj je kupcem pomembno, kaj ima zanje vrednost in za kaj so pripravljeni plačati.
Konkurenčna prednost namreč nastopi, ko se določena skupina kupcev močno naveže na določen
diferenciran proizvod, njegove značilnosti ali zmogljivosti. Diferenciacija izdelka je lahko
raznolika, kot na primer edinstven okus, posebne (dodatne) značilnosti, izredne storitve,
zagotavljanje rezervnih delov, več za vaš denar, prestiž, kakovost, celovita ponudba izdelkov,
vrhunski image, sloves ... Možnosti za diferenciacijo obstajajo v celotni verigi vrednosti, od
nabave in zagotavljanja virov, R&R, proizvodnje, logistike in distribucije pa do marketinga in
prodaje.
Uspešna diferenciacija omogoča podjetju, da bodisi prvo postavi ceno svojim izdelkom, poveča
prodajo na enoto, ker dobi dodatne kupce z diferenciacijo proizvodov, bodisi kupi kupčevo
lojalnost do svoje blagovne znamke. Najboljši način diferenciacije je tisti, ki ga konkurenca
težko posnema oziroma je zanjo posnemanje predrago, ter tisti, ki je najbolj privlačen za kupce.
Izdelku je potrebno dodati značilnosti, ki znižujejo kupcem celotne stroške pri uporabi.
Diferenciacija prinese dobiček, kadar višja cena izdelka pokrije stroške zaradi diferenciacije.
Vendar ima strategija diferenciacije tudi slabosti, ker za vsak dobro izdelan element
diferenciacije obstaja nevarnost posnemanja s strani konkurence, nevarnost pa je tudi, da kupci
ne cenijo znamke in še vedno raje kupujejo pri konkurenci. Diferenciacija sama po sebi ne
prinese nujno tudi konkurenčne prednosti. Zato mora podjetje poiskati trajne vire enkratnosti, ki
jih bo konkurenca težko posnemala (Thompson, Strickland, 1999, str. 147–153).
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3.7.1.3

Strategija osredotočenja ali tržnih niš

Cilj strategije osredotočenja je zagotavljati kupcem na ciljnem tržišču ali boljše storitve ob nižjih
stroških kot konkurenca ali jim ponuditi nekaj, za kar menijo, da je boljše. Tako razlikujemo dve
strategiji osredotočenja: osredotočenje z nizkimi cenami in osredotočenje z diferenciacijo.
Podjetje se osredotoči na ozek segment kupcev na trgu, ki želijo ali potrebujejo posebne
proizvode ali storitve podjetja. Večina trgov namreč vsebuje segment kupcev, ki so pripravljeni
plačati visoke zneske za določene izdelke (Hunger, Wheelen, 2001, 84).
Tržna niša je za podjetje privlačna, kadar je dovolj velika in je zato pričakovan dobiček, kadar
ima potencial rasti, kadar ni temeljnega pomena za uspeh konkurence, ko ima podjetje dovolj
virov za njeno servisiranje, in kadar se podjetje lahko brani pred izzivalci. Najbolj uspešna pa je
takrat, ko je za tekmece, ki pokrivajo mnoge segmente, drago ali težko, da bi zadovoljevali
specializirane potrebe ciljne tržne niše, ko se noben tekmec ne osredotoča na isti tržni segment
ali ko viri podjetja niso zadostni, da bi skušali prevzeti večji delež trga.
Tudi pri tej strategiji obstaja tveganje, da bodo konkurenčna podjetja našla učinkovite načine za
posnemanje podjetja pri osredotočenju na določeno nišo, če bodo ugotovila, da je segment
privlačen ali da se želje kupcev spremenijo in izenačijo z željami večine kupcev na tržišču, tako
da se tržna niša zmanjša ali celo izgine (Thompson, Strickland, 1999, str. 154- 156).

3.7.2

Diverzifikacija

Podjetja, ki jim pojema potencial za rast, ki imajo v druge posle prenosljive sposobnosti in ki
imajo vire in management za širitev v druge panoge, so prvovrstni kandidati za diverzifikacijo.
Do diverzifikacije pride, ko podjetje ne more več rasti na generičen način ali hoče odpraviti
konkurenčne slabosti; lahko gre za uporabo neizkoriščenih človeških in strojnih zmogljivosti v
podjetju ali pa za podporo temeljnemu programu, lahko pa je tudi način motiviranja zaposlenih.
Nevarnosti pri diverzifikaciji v malih podjetjih se kažejo v tem, da se podjetnik začne
posvečati pretežno diverzificirani poslovni enoti, pri čemer zanemarja osnovno dejavnost, pri
čemer osnovna poslovna enota nujno trpi zaradi dodatnih stroškov lansiranja novih proizvodov.
Lahko se pokaže, da podjetnik ali podjetniški tim ni dovolj izkušen in ne obvladuje nove niti
stare proizvodnje. Osnovno pravilo strategije diverzifikacije je, da ni priporočljivo začeti z novo
poslovno enoto, če je karkoli narobe z osnovno. Pred uvedbo diverzifikacija je potrebno še
natančno preučiti nov posel ter s pripravo natančnega poslovnega načrta minimizirati tveganje.
Pri malih podjetjih je diverzifikacija običajno povezana z novim proizvodom (redkeje s širjenjem
na nov trg), ki ga podjetnik pozna slabše kot osnovnega, že vpeljanega. Obstaja nevarnost, da
podjetnik ne preuči dovolj trga, virov financiranja ali konkurence. Zato je pomembna jasna vizija
podjetnika, ki temelji na poznavanju razmer na trgu za nekaj let vnaprej. Maksimalno je
potrebno izkoristiti že obstoječe vire v podjetju, kar je pri malih podjetjih samoumevno, po
potrebi pa tudi spremeniti organizacijo podjetja. Pri malih podjetjih je pomembno, da se
diverzifikacija prične z majhnim poslom, s tem se podjetje izpostavlja manjšemu tako
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finančnemu kot poslovnemu tveganju v primeru neuspeha (Thompson, Strickland, 1999, str.
213–215).
Ko se podjetje odloči za diverzifikacijo, se mora odločiti tudi o tem, ali se diverzificirati v
sorodne ali v nesorodne posle ali celo vstopiti v nov posel (Thompson, Strickland, 1999, str. 218)

3.7.2.1 Strategije za vstop v nov posel
V nov posel lahko podjetje vstopi na tri načine: z nakupom podjetja, z ustanovitvijo novega
podjetja, ki posluje pod njegovim okriljem, ali s skupnimi vlaganji.
Nakup že obstoječega podjetja, pripojitev ali spojitev podjetij je najbolj priljubljen način
diverzifikacije. Je najhitrejši način in nudi učinkovite možnosti za premagovanje ovir za vstop v
panogo (kot npr. tehnološko znanje, odnosi z dobavitelji, oglaševanje ...). Podjetje, ki se na ta
način diverzificira, lahko takoj začne graditi svoj položaj na trgu ciljne panoge. Dilema, s katero
se sooči podjetje, ki se želi na ta način diverzificirati, je ta: ali plačati visoko ceno za uspešno
podjetje ali kupiti slabo podjetje po ugodni ceni. Odločitev kupca je odvisna od poznavanja
panoge, v katero vstopa, kapitala, položaja na trgu itd. Za mala podjetja, ki so omejena z viri
kapitala, takšna oblika rasti ni najboljša. Poiskati morajo druge poti za rast (Ireland, 2001, str.
57).
Ustanovitev novega podjetja pod svojim okriljem, ki bo poslovalo v novi panogi, zahteva
premagovanje vstopnih ovir, investiranje v proizvodne kapacitete, razvijanje odnosov z
dobavitelji, kupci in distributerji, treniranje zaposlenih itd. V splošnem je ustanovitev novega
podjetja privlačna, kadar je dovolj časa za ustanovitev, ko je konkurenca v panogi šibka, ko je
ustanovitev podjetja cenejša kot nakup podjetja, ko ima podjetje že večino veščin za uspešno
poslovanje itd.
Skupna vlaganja ali joint venture podjetja so primerna za vstop v nov posel v situacijah: ko bi
bil posel preveč rizičen ali neekonomičen za samo enega partnerja, ko združitev virov in
sposobnosti dveh ali več podjetij ustvari novo močno podjetje, kadar je to edini način za
premaganje uvoznih omejitev in za vstop na tuje trge (to je še posebej značilno v državah, kjer
ima nacionalizem močan vpliv na politiko). Negativna lastnost skupnih vlaganj je možnost
pojavljanja konfliktov med partnerji (Thompson, Strickland, 1999, str. 221).

3.7.2.2 Strategije diverzifikacije v sorodne posle
Z diverzifikacijo v sorodne posle razumemo diverzifikacijo v posle, katerih veriga vrednosti je z
vidika konkurenčnosti strateško ustrezna dosedanjim poslom podjetja. Strategija diverzifikacije v
sorodne posle je privlačna zato, ker omogoča preoblikovanje strateške ustreznosti verig vrednosti
različnih poslov v njihovo konkurenčno prednost; večja je podobnost med posli diverzificiranega
podjetja, večje so možnosti prenos veščin in večja je možnost za ustvaritev konkurenčne
prednosti. Rezultat izkoriščanja medsebojno ustreznih verig vrednosti je lahko tak, da je
konsolidirano poslovanje podjetja boljše, kot bi bila vsota rezultatov poslov, če bi ti sledili
lastnim strategijam. Diverzifikacija v posle, v katerih se skupaj lahko uporabljajo tehnologija,
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kapacitete, funkcijske aktivnosti ali distribucijski kanali, lahko vodi do nižjih stroškov zaradi
»ekonomij skupnega področja delovanja«. Te nastanejo iz priložnosti za prihranke pri stroških in
iz skupne uporabe uveljavljene blagovne znamke.
Če podjetje želi izkoristiti ekonomijo skupnega področja delovanja, se mora diverzificirati v
posle, ki se strateško ujemajo. Ujemanje je najpogosteje na naslednjih področjih:
•
•
•
•

tehnološko ujemanje, ki prinese prihranke pri stroških tehnološkega razvoja, krajše čase
razvoja izdelka, komplementarnost proizvodov, možnost prenosa tehnologije;
ujemanje v poslovanju, ki ima za posledico prihranke zaradi ekonomije obsega in
ekonomije skupnega področja delovanja ter prenosa znanja;
trženjsko ujemanje, ki znižuje stroške tržnega komuniciranja, prodaje in distribucije;
ujemanje v upravljanju, zaradi možnosti prenosa znanja in med posli.

Za mala podjetja je primerna strategija diverzifikacije v sorodne posle predvsem zaradi
koriščenja ugodnosti, ki izhajajo iz strateških ujemanj. Mala podjetja namreč nimajo toliko
sredstev in takšnega znanja, do bi lahko uspešno peljala naprej svojo osnovno dejavnost ter še
nove nepovezane poslovne enote (Thompson, Strickland, 1999, str. 221 - 223).

3.7.2.3 Strategije diverzifikacije v nesorodne posle
Strategija diverzifikacije v nesorodne posle vključuje diverzifikacijo v katerokoli panogo
oziroma posel, ki obljublja dovolj privlačen zaslužek; možnost izkoriščanja strateškega ujemanja
med posli je pri tem sekundarnega pomena. Podjetja, ki se diverzificirajo v nesorodne posle to
raje naredijo z nakupom drugega podjetja kot z ustanovitvijo novega podjetja v okviru svojega.
Velika podjetja, ki so rastla s strategijo diverzifkacije v nesorodne posle, imenujemo tudi
konglomerati. Njihovi poslovni interesi se raztezajo preko različnih panog.
Prednosti diverzifikacije v nesorodne posle so: razpršitev poslovnega tveganja, možnost
uporabe finančnih virov podjetja z maksimalnimi rezultati (podjetje investira v tiste panoge, v
katerih se pričakujejo najvišji dobički), večja stabilnost dobičkonosnosti podjetja (slabi rezultati
v eni panogi se uravnotežijo z dobrimi rezultati v drugi panogi), diverzifikacija v podjetje, ki se
ga da kupiti po ugodni ceni, ima pa visok potencial za rast, povečuje vrednost delničarjev.
Diverzifikacija v nesorodne posle je lahko zaželjena tudi v primerih, ko se mora podjetje
diverzificirati stran od ogrožene ali neprivlačne panoge.
Slabosti diverzifikacije v nesorodne posle pa so: težave z upravljanjem različnih poslov,
diverzifikacija v nesorodne posle ne omogoča konkurenčne prednosti tako, kot jo omogoča
strateška usklajenost diverzifikacije v sorodne posle, ne prinaša nujno večje stabilnosti in
dobičkonosnosti … (Thompson, Strickland, 1999, str. 226–231).

3.7.3

Franšize

Franšizing je pogodbeno razmerje, v katerem ena pogodbena stranka (dajalec pravice), podeli
drugi pogodbeni stranki (prevzemniku) pravico do distribucije izdelkov ali opravljanja storitev in
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do vodenja lastne poslovne enote v skladu z dogovorjenimi pravili poslovanja. Dajalec pravice
nudi prejemniku, v zameno za določene pristojbine, blagovno znamko in strokovno znanje, svoj
»image«, nepretrgano pomoč ter zaščito. Pri tem se partnerja dopolnjujeta, dolgoročno
zadovoljujeta poslovni interes in skupno ustvarjata dobiček.
Franšizing je poslovna strategija, ki je v zadnjem desetletju omogočila hitro rast in geografsko
ekspanzijo številnih podjetij. Tako se danes vse večje število podjetij zaveda in proučuje
franšizing kot potencialno strategijo za svojo hitro rast. Glavna prednost franšizinga, kot
strategije rasti za malo podjetje je v tem, da omogoča relativo hitro povečanje tržnega deleža,
obsega poslovanja in posledično tudi dobička.
Strategija franšizinga je primerna zlasti za podjetja, ki poslujejo na rastočih trgih ter na trgih, za
katere je značilna visoka stopnja razdrobljenosti. To strategijo lahko malo ali srednje podjetje
izbere za svojo rast le, če razpolaga z neko konkurenčno prednostjo, po kateri se loči od
poslovanja drugih podjetij v okviru iste dejavnosti. Pri tem mora paziti, da je poslovno idejo
lahko standardizirati in jo kot tako posnemati v vseh enotah franšizne mreže. Priprava
standardizacije poslovanja pa je dolgotrajen, zahteven in večinoma drag proces, ki med drugim
zahteva spremembo poslovne strategije. Malo ali srednje podjetje, ki se odloči za razvoj lastne
franšizne mreže, mora proučiti naslednja področja (Ličen, 1998, str. 91):
proizvode, ki jih ponuja podjetje na trgu ter način trženja teh proizvodov, pri čemer
mora posebno pozornost posvetiti vsakemu elementu trženjskega spleta posebej;
izbor lokacij, kjer bodo poslovali bodoči prevzemniki pravice;
izgradnjo prototipne enote, v kateri dajalec pravice preveri uspešnost svojega
franšiznega paketa, ki ga bo ponudil na trgu potencialnim prevzemnikom pravice;
izdelavo priročnika, ki bo v pomoč prevzemnikom pravice pri poslovanju in vodenju
njihovih podjetij;
izobraževalni program, s katerim usposobi bodoče prevzemnike pravice za uspešno
poslovanje in vodenje lastnih podjetij;
postavitev sistema za nadzor kakovosti proizvodov/storitev, v nekaterih franšiznih
sistemih pa tudi proizvodnih in administrativnih procedur.
V Sloveniji smo razvoju franšizinga priča šele slabo desetletje, zato je verjetno splošno znanje o
franšizingu, njegovih bistvenih elementih in pomanjkljivostih za obe pogodbeni stranki še
relativno majhno. Vsi obstoječi in potencialni dajalci pravice o franšizingu se na slovenskem
trgu srečujejo s problemom majhnosti trga, kar ima za posledico višje stroške na enoto, in sicer
zaradi stroškov razvoja in uvajanja lastne franšizne mreže. (Ličen, 1998, str. 92).

3.7.4

Vertikalne integracije

Večina podjetij začne s poslovanjem v majhnem obsegu, trži pa na lokalnem ali regionalnem
trgu. Ker je podjetje zaradi svoje majhnosti ranljivo, je njegova strategija vplivati na rast podjetja
– na povečevanje prodaje, tržnega deleža itd. Ko je obseg poslovanja večji, podjetje išče
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priložnosti za geografsko ekspanzijo, ki pa zaradi konkurentov ali pomanjkanja sredstev ne
doseže nujno globalnih razsežnosti. Nekje na tej poti se kot strateška možnost lahko pojavi
potencialna vertikalna integracija (ali nazaj do virov surovin, ali naprej do končnih potrošnikov),
ki pa je smiselna le, če bistveno poveča dobičkonosnost in konkurenčni položaj podjetja.
Vertikalna integracija razširi konkurenčnost podjetja znotraj panoge. Vsebuje razširitev
aktivnosti podjetja nazaj k virom dobave ali/in naprej proti končnim kupcem končnega izdelka.
Vertikalna integracija je lahko celovita (prisotna v vseh delih verige vrednosti) ali delna (grajenje
položaja v samo nekaterih industrijah verige vrednosti). Podjetje lahko dopolni vertikalno
integracijo tako, da prične lastne operacije v verigi vrednosti ali s pridobitvijo dejavnosti, ki jih
podjetje že izvaja.
Edini dober razlog za vlaganje zmogljivosti podjetja v vertikalno integracijo je utrditev
konkurenčnega položaja podjetja. Če vertikalna integracija ne prinese prihrankov pri stroških
zaradi dodatnih investicij, se ne izplača. Tako integracija nazaj generira prihranke pri stroških
samo takrat, ko dosega enak obseg, kot ga imajo dobavitelji, in kadar je učinkovitost
dobaviteljev možno preseči ali dosegati brez padca kakovosti. Integracija nazaj podjetju prihrani
odvisnost od zunanjih dobaviteljev pri dobavi kritičnih delov in zmanjša ranljivost podjetja
nasproti večjim dobaviteljem, ki lahko ob vsaki priložnosti zvišajo cene. Integracija naprej lahko
prinese proizvajalcu konkurenčno prednost, če s tem utrdi ugled blagovne znamke na tržišču.
Preden se podjetje odloči za vertikalno integracijo mora poznati tudi njene slabosti, kot je na
primer manjša fleksibilnost v izpolnjevanju zahtev kupcev po večji variabilnosti izdelkov, ker se
podjetje zanaša samo na lastne aktivnosti in vire dobave ali problem uravnavanja kapacitet na
vsaki stopnji verige vrednosti in podaljšanje časa za oblikovanje in spreminjanje modelov in za
uvajanje novih izdelkov na tržišče (Thompson, Strickland, 1999, str. 158).

3.8

Strategije za 21. stoletje

Strategija pomaga organizaciji namensko iskati priložnosti. Drucker (2001, str. 50) se sprašuje,
na čem sploh lahko temelji strategija v obdobju vratolomnih sprememb in velikih negotovosti, s
katerimi se svet sooča na prelomu 21. stoletja? Ali obstajajo kakšne predpostavke, na katerih
lahko utemeljimo strategije posameznih organizacij in zlasti strategije podjetij, in ali sploh
obstajajo kakšne gotovosti? V odgovor je opisal pet pojavov, za katere je možno trditi, da so
gotovosti. Zanje trdi, da so popolnoma drugačni od tistih, na katere se nanašajo današnje
strategije. To pa predvsem zato, ker v svojem bistvu ti pojavi niso ekonomske narave, temveč
imajo predvsem družben in političen značaj. Gotovosti so: (1) usihajoča rodnost v razvitem
svetu, (2) premiki v porazdelitvi dohodkov, (3) definicija uspešnosti, (4) svetovna
konkurenčnost, (5) vse večje neskladje med ekonomsko globalizacijo in politično
razdrobljenostjo. Po njegovem mnenju bosta rast in širjenje poslovanja v različnih delih sveta
vse manj temeljila na združitvah in prevzemih, pa tudi na ustanavljanju hčerinskih podjetij v
drugih državah in vse bolj na povezavah, partnerstvih, mešanih podjetjih in vseh ostalih
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vrstah razmerij z organizacijami, ki se nahajajo na območjih pod drugo politično pristojnostjo,
torej z internacionalizacijo.
Tako D'Aveni v svoji knjigi Hyperkonkurenca (Hunger, Wheelen, 2001, 86 in 87) ugotavlja, da
je vedno težje dolgoročno ohranjati konkurenčno prednost. Trg postaja vedno bolj nestabilen
zaradi kratke življenjske dobe izdelkov, kratkega dizajnskega cikla, novih tehnologij, pogostih
nepredvidenih novih vstopnikov, repozicioniranja konkurentov in taktičnih redefinicij tržnih
meja zaradi spajanja različnih industrijskih panog. Podjetje mora zato neprestano izboljševati
svojo konkurenčno prednost in ni dovolj, da ima na primer samo nižje cene in nekoliko boljše ali
različne izdelke kot konkurenca, temveč mora najti nove poti za večanje dodane vrednosti
svojim izdelkom in storitvam. Ko industrijske panoge postanejo hiperkompetitivne, pojem
bistvene konkurenčne prednosti ne obstaja več. Uspešne strateške iniciative lahko trajajo od
nekaj mesecev do nekaj let. V takih dinamičnih razmerah lahko podjetje obdrži konkurenčno
prednost samo s serijo kratkoročnih iniciativ z namenom zamenjati obstoječe uspešne produkte z
naslednjo generacijo izdelkov, preden to stori konkurenca. Strategije podjetij se morajo
prilagajati vse večjim in pogostejšim spremembam na trgu, kar pa po drugi strani lahko zamegli
dolgoročno strateško usmerjenost in trajno konkurenčno prednost.
Če podjetje želi uspeti, se mora usmeriti v privlačne industrijske panoge, ki omogočajo
dobičkonosnost, ali si ustvariti dobro konkurenčno pozicijo znotraj svoje industrijske panoge.
Ker pa postaja okolje vse bolj dinamično in se razmere lahko hitro spremenijo, to dvoje samo po
sebi še ni pogoj za uspeh. Konkurenčna strategija se mora odzivati na okolje, obenem pa
oblikovati okolje v prid podjetju (Porter, 1998, str. 2). Podjetja se morajo tako aktivno prilagajati
okolju in razmeram na trgu, slediti trendom in si ustvarjati svoje konkurenčne prednosti z
izkoriščanjem vseh svojih zmožnosti. Porter (1998, str. 9) poudarja, da je bistvo
dobičkonosnosti zadovoljevanje potreb kupcev. Ker se pa potrebe kupcev vse hitreje
spreminjajo, morajo podjetja čim hitreje slediti njihovim potrebam oziroma v naprej predvideti
njihove potrebe ali jih celo ustvarjati.
Najnovejše poročilo o članicah OECD6 za mala in srednja podjetja poudarja, da bo dinamičnost
malih in srednjih podjetij močno vplivala na produktivno in splošno ekonomsko rast tudi v
prihodnosti. Dejstvo pa je, da manj kot polovica novih podjetij preživi prvih pet let in samo
peščica se razvije v zelo uspešna podjetja, zato vlade potrebujejo nove in izboljšane pristope za
povečanje prispevka malih in srednjih podjetij k ekonomski in družbeni blaginji. K temu največ
6

OECD – Organisation for economic Co-operation and development – je organizacija, ki je bila ustanovljena v
Parizu leta 1960 z namenom promocije politik za :
- doseganje večje bistvene ekonomske rasti in zaposlitve in večanje življenjskih standardov v članicah ob
vzdrževanju finančne stabilnosti in s tem prispevati k razvoju svetovne ekonomije;
- prispevanje k solidni ekonomski širitvi v članicah in nečlanicah v procesu ekonomskega razvoja in
- prispevanje k širjenju svetovne trgovine na multilateralni in nediskriminatorni osnovi v skladu z mednarodnimi
obveznostmi.
Članice so najrazvitejše države sveta: države EU, ZDA, Kanada, Japonska, Avstralija pa tudi Madžarska, Češka,
Poljska, Mehika in Koreja.
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prispevajo hitro rastoča podjetja, ki so pogostejša v storitvenem sektorju, ki temelji na znanju, in
v regijah, kjer je značilno tako formalno kot neformalno povezovanje. Kar 30–60 % malih in
srednjih podjetij v državah OECD je inovativnih. Hitro se povečuje se tudi njihova stopnja
internacionalizacije. Okoli 25 % proizvodnih malih in srednjih podjetij je že mednarodno
konkurenčnih in prispevajo skupno med 25 % in 35 % svetovnega izvoza. Vedno več se
vključujejo v mednarodne strateške povezave in joint venture posle, in to znotraj svoje kategorije
kot tudi z velikimi multinacionalkami. V poročilu je tudi zapisano, da bo v prihodnje glavni
mehanizem za dosego mednarodnih trgov e-poslovanje, ki bo omogočilo malim in srednjim
podjetjem širitev obsega kupcev in vstop na nove trge. Ta način bodo najbolj uporabljala
storitvena podjetja, ki jim sledijo finance, dejavnosti splošne družbene koristi, veletrgovine in
proizvodne dejavnosti (OECD, 2000).
Konec leta 1999 je Evropska komisija naslovila na Svet Evrope direktive, ki so opredeljevale
nadaljnji razvoj problematičnih panog v Evropski uniji. Smoter preobrazbe evropskih
industrijskih podjetij je bil doseganje globalne konkurenčnosti z znižanjem vseh poslovnih
stroškov, strategije in ukrepi uveljavljanja novih tehnologij in konceptov totalne kakovosti,
krepitev blagovnih znamk, informatizacija podjetij in uveljavljanje spoznanj nove ekonomije in
sodobnega managementa ter koncentracija kapitalske in poslovne moči s horizontalnimi in z
vertikalnimi povezavami, nakupi in prevzemi podjetij. Tako so evropska podjetja tudi v
obutveni, tekstilni, jeklarski in drugih razvojno problematičnih industrijah kljub bistveno višji
ceni dela, kot je na primer v vzhodni Evropi in JV Aziji, postala globalno konkurenčna
(Končina, 2001, str. 38).
Nadalje je leta 2000 Svet EU sprejel odločitev o večletnem programu za podjetja in podjetništvo
in še posebej za mala in srednja podjetja (2001–2005), ki se med drugim sklicuje na smernice in
politiko glede malih in srednjih podjetij v OECD državah. V programu so navedeni sledeči
ključni cilji politične usmeritve Evropske skupnosti do podjetništva ter malih in srednjih podjetij:
(a) povečati rast in konkurenčnost podjetij v na znanju sloneči internacionalni ekonomiji, (b)
promovirati podjetništvo, (c) poenostaviti in izboljšati administrativne in regulatorne mreže za
podjetja, tako da bodo raziskave, inovacije in ustanavljanje podjetij lahko cveteli, (d) izboljšati
finančno okolje še posebej malih in srednjih podjetij, (e) olajšati dostop podjetjem do podpornih
storitev skupnosti, programov in mrež ter izboljšati koordiancijo teh storitev. V programu so
glede prvega cilja natančneje opredelili, da je potrebno spodbujati predvsem konkurenčnost in
inovacije, pripraviti podjetja na soočenje z globalizacijo, razvijati uporabo informacijskih in
komunikacijskih tehnologij, vzpodbujati inovativni proces ter razvijati integracijo
uravnovešenega razvoja. V programu najdemo tudi podporo transnacionalnim partnerstvom in
razvoju raziskovalnih razvojnih tehnoloških mrež.
Konkurenca, globalizacija in tržna regulacija so tri ključna področja prihodnosti. Dyas meni, da
bo konkurenca čedalje večja in čedalje trša ter da se bo v prihodnjih 15 letih razvil neusmiljen
tržni boj, ki pa bo potekal na mednarodni – globalni ravni. Pričakovati je namreč, da si
podjetja znotraj lastne države ne bodo "preveč" konkurirala in bodo raje sklepala tihe mirovne
dogovore, pakt o nenapadanju in strateškem usmerjanju na sicer sorodna, ne pa ravno identična
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področja. S tega stališča je zaradi sinergijskih učinkov pričakovati tudi več združevanja,
pripojitev in prevzemov. Tržna globalizacija v svojem bistvu ne pomeni, da bo podjetje lahko
proizvedlo en proizvod ali storitev in to v enaki obliki prodajalo po vsem svetu - lokalne in
individualne prilagoditve bodo namreč pomembne. Globalni trg pa pomeni to, da imajo
potencialni kupci čedalje boljše informacije o tem, kaj je kjerkoli na svetu na voljo. Z
zniževanjem stroškov distribucije bodo to lahko tudi vedno ceneje dobili in konkurenca bo lahko
prevzela trg od koderkoli in nasprotno – vsako podjetje bo lahko postalo konkurenčno kjerkoli.
Informacijska tehnologija je naredila revolucijo v možnostih za učinkovito organiziranje ljudi in
njihovo interakcijo. To pa pomeni, da novo podjetje lahko doseže velike dobičke v kratkem času
in ravno tako lahko seveda enako hitro propade (Ložar, 2001, str. 38).
V raziskavi podjetništva v tranzicijskih ekonomijah je Peng (2001, str. 103)7 podal sledeče
smernice za ustvarjanje vrednosti in rast tamkajšnjih malih podjetij: promocijo razvoja
podjetništva, povezavo z izobraževalnimi institucijami, povezavo z večjimi in močnejšimi
podjetji, usmeritev v strateško vodenje podjetij, razvijanje in komunikacijo dolgoročne strateške
vizije v podjetju, graditev dinamičnih konkurenčnih sposobnosti, osredotočenje na človeški
kapital ter učinkovito uporabo novih tehnologij. Čeprav se Slovenija nerada primerja z
vzhodnimi tranzicijskimi državami, lahko tem ugotovitvam in usmeritvam prisluhnemo tudi pri
nas.
V Sloveniji je vlada julija 2001 sprejela strategijo gospodarskega razvoja, kjer sta na prvem
mestu prehod v na znanju temelječo družbo in krepitev konkurenčnosti gospodarstva. Prvi
zajema izboljšanje človeških virov (predvsem z vseživljenjskim izobraževanjem, stanovanjsko
politiko, pa tudi skrbjo za zdravje ter odprto in sodelovalno kulturo, ki je potrebna za
samozavestno vključevanje v globalizacijo), razvoj informacijsko-komunikacijske infrastrukture
in podporo raziskovalno-razvojni dejavnosti. Drugi pomeni podporo podjetjem pri uresničevanju
ofenzivne strategije prestrukturiranja s pomočjo novih tehnologij in programov, povezovanja in
partnerstev, naložb in podjetništva. Na teh področjih trenutno Slovenija, po posameznih kazalcih,
že zaostaja. Za uspešno konkuriranje zahodnimi državam bi moral biti razvoj na področju
informacijske tehnologije hitrejši, prenosa in skupnega razvijanja znanja med raziskovalci in
podjetji je premalo, podjetništvo in naložbe zavirajo administrativne omejitve in pomanjkanje
tveganega kapitala, rast skupne produktivnosti in raven uporabljane tehnologije ne zadovoljujeta
ambicioznih pričakovanj, tržni deleži na zahtevnih trgih stagnirajo (Šušteršič, 2001, str. 25).
Slovensko gospodarstvo lahko doseže globalno konkurenčnost samo z veliko tehnološkega
znanja in inventivnosti, s koncentracijo kapitala in poslovnega znanja. Slovenija se tako v osnovi
zaveda sprememb in trendov v 21. stoletju in se načelno usmerja v pravo smer. Vendar, ali je to
že dovolj? Ali tem usmeritvam sledijo tudi slovenska podjetja?
Te na videz nepovezane strateške usmeritve, ki se v zadnjem času vedno pogosteje pojavljajo v
literaturi, medijih, političnih programih držav in poročilih, so raziskovalci s Hittom in Irelandom
na čelu združili pod okrilje novega strateškega koncepta, ki je opisan v naslednjem poglavju.
7

Raziskava je bila izvedena v državah bivše Sovjetske zveze in Kitajski.
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Ob koncu tega poglavja se na podlagi dosedanjih teoretičnih spoznanj o strateškem načrtovanju
in strategijah rasti postavlja vprašanje, ali slovenska mala in srednja podjetja strateško načrtujejo
svoje prihodnje poslovanje in v kolikšni meri ter kakšni obliki. Je strateško načrtovanje
pomemben dejavnik za hitro rast malih in srednjih podjetij v Sloveniji?
Sklepam lahko, da bodo hitro rastoča podjetja – gazele bolj izkoriščala to pomembno orodje, ki
prinaša tako veliko prednosti podjetjem in vpliva na njihov uspeh. Iz tega sledi prva hipoteza
magistrskega dela:
»Strateško načrtovanje je v večji meri prisotno v hitro rastočih podjetjih in ga lahko štejemo za
pomemben dejavnik hitre rasti slovenskih malih in srednjih podjetij.«

4 STRATEŠKO PODJETNIŠTVO
Podjetništvo opredelimo kot identifikacijo in izkoriščanje poslovnih priložnosti. Za ustvarjanje
vrednosti pa morajo podjetja delovati strateško. Za uspeh je tako potrebna integracija
podjetniškega in strateškega mišljenja. Ta pristop imenujemo strateško podjetništvo (Hitt et al.,
2001, str. 479). Definicija strateškega podjetništva je po Hittu (2001, str. 480) sledeča:
»Strateško podjetništvo je podjetništvo s strateško perspektivo.«
Strateško podjetništvo je pomemben koncept, ki govori o tem, da morajo biti tako nova kot že
obstoječa podjetja simultano podjetniška in strateška, če želijo biti uspešna. Podjetja za to
potrebujejo določene vire in sposobnosti za takšno integracijo in ustvarjanje vrednosti. Za
podjetnika ni dovolj, da išče nove priložnosti (podjetništvo), ampak mora zasledovati le najboljše
priložnosti, in to disciplinirano (strateški management). Čeprav sta se področji podjetništva in
strateškega managementa razvijali ločeno in neodvisno drug od drugega, je za obe značilno, da
sta usmerjeni v prilagajanje podjetja dinamičnemu okolju in odkrivanju priložnosti za ustvarjanje
vrednosti. Podjetništvo kreira nove vire ali kombinira obstoječe vire na nov način za razvoj in
komercializacijo novih proizvodov, premike na nove trge ali servisiranja novih kupcev, medtem
ko ima strateški management za posledico vrsto obveznosti, odločitev in dogodkov, ki so
načrtovani in izvedeni, da bi podjetje doseglo konkurenčne prednosti in nadpovprečne dobičke.
Strateški management je kontekst za podjetniška dejanja. Medtem ko podjetništvo kreira,
strateški management določa način za dosego prednosti. Bistvo obeh je ustvarjanje vrednosti
(Hitt et al., 2001, str. 480; Ireland, 2001, str. 49). Ko sta integrirana, ustvarjata sinergijo, ki
poveča vrednost njunih rezultatov (Ireland, 2001, str. 50).
Tako podjetništvo kot strateški management sta dinamična procesa, ki zadevata podjetniško
obnašanje in poslovno uspešnost. Usmerjena sta v iskanje novih trgov ali novih konkurenčnih
prostorov za ustvarjanje vrednosti. Iščeta nove poti poslovanja, ki bodo porušila obstoječa
konkurenčna pravila in ki vodijo k razvoju novih modelov poslovanja za ustvarjanje novih
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konkurenčnih oblik (Ireland, 2001, str. 52). Z učinkovito povezavo med podjetniškimi in
strateškimi aktivnostmi hitro rastoča podjetja izkoriščajo to enkratno konfiguracijo za
ustvarjanje vrednosti (Ireland, 2001, str. 56).
Strateški managemenet je povezal s podjetništvom že Sandberg (1992, str. 73) v svojem članku
»Prispevek strateškega managementa k teoriji podjetništva«, v katerem je na podlagi obstoječih
teorij želel osvetliti možno aplikacijo raziskav strateškega managementa z ustvarjanjem novih
podjetij, inovacijami, iskanjem priložnosti in prevzemanjem tveganja. V zaključku svojega
članka je po svojih besedah »špekuliral z navzkrižnim cepljenjem« med področjema strateškega
managementa in podjetništva.
Hitt je s sodelavci (2001, str. 481) odkril več področij, pri katerih je integracija med
podjetništvom in strateškim managementom popolnoma naravna in prispeva k ustvarjanju
vrednosti. Ta področja so: inovacije, zunanje mreže, internacionalizacija, učeča se organizacija
in notranji viri ter e-poslovanje. Tem petim področjem sta v eni izmed zgodnejših objav na to
temo (Ireland, 2001, 49) dodani še dve področji: vodenje in vodilni timi ter rast. Večina
aktivnosti za povečanje vrednosti podjetja poteka ravno na teh področjih, zato morajo tako
managerji kot podjetniki usmeriti uporabo podjetniških in strateških orodij, tehnik in konceptov
v to smer, če želijo ustvarjati vrednost. Koncept strateškega podjetništva je prikazan na naslednji
sliki:
Slika 7: Ustvarjanje vrednosti preko podjetniških in strateških aktivnosti

Inovacije
Podjetniške
aktivnosti

Mreže
Internacionalizacija
Samoučeča se
organizacija
E-poslovanje

USTVARJANJE VREDNOSTI

Vir: povzeto in prirejeno po Irelandu, 2001, str. 49.
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Tako je potrebno izpostaviti določene strategije za 21. stoletje, prilagojene novemu globalnemu
okolju, hitremu razvoju, veliki dinamiki tržišča in poslovanja ter novim tehnologijam. V
nadaljevanju bom podrobneje predstavila posamezna strateška področja in rezultate novejših
raziskav, ki nakazujejo, kako lahko mala in srednja podjetja ustvarjajo vrednost in rastejo z
integracijo strateške in podjetniške perspektive. Predstavljena bodo področja, kot so navedena v
članku, objavljenem v Strategic Management Journalu (Hitt et al., 2001, str. 481):
inovacije,
internacionalizacija,
zunanje mreže in zavezništva,
e-poslovanje,
organizacijsko učenje in notranji viri.
Pred predstavitvijo posameznega področja se lahko vprašamo, v kolikšni meri so slovenska mala
in srednja podjetja strateško usmerjena na ta področja. Se strateška usmeritev malih in srednje
velikih hitro rastočih podjetij pri nas razlikuje od nerastočih? Druga hipoteza magistrskega
dela, ki iz tega izhaja, je sledeča:
»Slovenska hitro rastoča podjetja – gazele so v večji meri usmerjena v strateško podjetništvo in
s tem v inovacije, internacionalizacijo, e-poslovanje, mreženje in učečo se organizacijo.«

4.1

Inovacije in inoviranje poslovanja

Inoviranje je primarna aktivnost podjetnika. Med podjetništvom in inovacijami je močna
povezava. Ravno inoviranje je po mnogih avtorjih in managerjih ključni dejavnik uspešnega
konkuriranja na domačih in tujih trgih. Da je inovativnost glavni vir ustvarjanja vrednosti, je
ugotovil že Schumpeter leta 1934. Hamel8 celo trdi, da je to najpomembnejša komponenta v
strategiji podjetja (Hitt et al., 2001, str. 484). Inovativnost je tesno povezana z ambicijami.
Inovativni so ljudje, ki hočejo kaj spremeniti, hočejo kaj novega, hočejo biti boljši.
Inovativnost je seštevek inovacij skupaj z njihovo komercializacijo. Inovativnost se odraža skozi
uspešen razvoj in uporabo novih tehnologij in/ali znanj glede priložnosti na trgu. Raziskave in
razvoj so primarni vir izumov in inovacij. Veliko malih podjetij je usmerjeno prej v raziskave
novih kot v razvoj že obstoječih izdelkov. Tako so ravno mala podjetja vir resničnih radikalnih
inovacij. Čeprav je težko predvideti obseg uspeha inovacije, se tako mala kot velika podjetja
vedno bolj zavedajo pomena inovacij za poslovno uspešnost in rast podjetja. Inovacije so tako
temelj, na katerem naj se gradijo strategije in ustvarja vrednost (Ireland, 2001, str. 53; Lee et al.,
2001, str. 618).

8

Hamel je do te ugotovitve prišel z raziskavo med 500 vodilnimi managerji, ki so se strinjali, da je v njihovi
industriji v obdobju 10 let prišlo do sprememb zaradi novih vstopnikov, in to zato, ker so spremenili pravila. Trdi,
da resnična zgodba o uspehu Silicon Valleya ni elektronsko poslovanje, temveč inovacija.
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Tudi drugi raziskovalci so prišli do podobnih ugotovitev. Roberts je na primer našel povezavo
med visoko inovativnostjo in nadpovprečno dobičkonosnostjo. Lee je s sodelavci poročal, da
zgodnji in hitri vstopniki dosegajo največje dobičke, kajti ti ponavadi prinašajo novosti na trg.
Tako lahko dosegajo monopolne dobičke, ker še nimajo slednikov in posnemovalcev s substituti.
Empirična raziskava Subramania in Venkatramana je pokazala, da je razvoj in plasiranje novih
proizvodov na trg osnovno gonilo za uspešno globalno strategijo (Hitt et al., 2001, str. 484).
Inovacije so pomembna komponenta produktivnosti vsake ekonomije. Ekonomijam strokovnjaki
s področja svetujejo, naj razvijejo kolektivno vizijo, ki temelji na inovacijah, sprejemanju rizika
in individualnosti (Ireland, 2001, str. 53). Dve največji priložnosti za rast sta (1) bistvene
spremembe na socialnem, političnem, demografskem ter ekonomskem področju in (2)
neučinkovitost na obstoječih trgih, kot je informacijska asimetrija ali omejenost dostopa do
tehnologij. V obeh primerih rast simultano kliče po inovacijah za izkoriščanje nastajajočih
priložnosti (Ireland, 2001, str. 9).
Ni pa nujno, da podjetja uvajajo samo inovativne izdelke. Inovativne so lahko tudi storitve ali
metode poslovanja. Kim in Mauborgne (Rebernik, Repovž, 2000, str. 226–228) sta raziskovala
osnovne razlike v temeljnih implicitnih predpostavkah glede strategije. Tako so manj uspešna
podjetja uporabljala konvencionalni pristop, ki temelji na tekmovanju in primerjanju s
konkurenco, medtem ko so si podjetja z visoko stopnjo rasti prizadevala, da bi svoje konkurente
napravila nepomembne s strateško logiko, ki sta jo imenovala inoviranje vrednosti. Ta
strategija se osredotoča na razvijanje tiste lastnosti izdelka ali storitve, ki združuje kupce, ne pa
na segmentacijo in razlike med kupci. Prav tako njihov pristop ni omejen z danimi resursi,
ampak se poskušajo posla lotevati na novo. Na spodnji sliki je prikazana razlika med
konvencionalnim in inovativnim pristopom pri odločanju o posameznih dejavnikih podjetja.
Tabela 1: Dve logiki strateškega obvladovanja podjetja
5 dimenzij strategije
Predpostavke o
panogi
Strateška
osredotočenost

Konvencionalna logika
Pogoji delovanja panoge so dani.

Kupci

Podjetje naj bi obdržalo in razširilo bazo
kupcev s pomočjo nadaljnje
segmentacije in personalizacije.
Osredotočilo naj bi se na razliko glede
tega, kaj je vrednost za kupca.
Podjetje naj bi z vzvodjem povečalo
sedanje premoženje in zmogljivosti.

Premoženje in
zmogljivosti
Ponudba izdelkov in
storitev

Podjetje naj bi doseglo konkurenčno
prednost, cilj je premagati konkurenco.

Izdelki in storitve, ki jih ponuja podjetje,
so določeni s tradicionalnimi omejitvami
panoge. Cilj je maksimirati vrednost
njihove ponudbe.

Vir: Rebernik in Repovž, 2000, str. 227.
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Logika inoviranja vrednosti
Pogoji delovanja panoge se lahko
spreminjajo.
Konkurenca ni zgled. Da bi podjetje
prevladalo na trgu, bi si moralo prizadevati
za kvantni skok v vrednosti.
Inovator vrednosti meri na veliko število
kupcev in zavestno opušča nekatere sedanje
kupce. Osredotoča se na ključne značilnosti,
ki jih na splošno vrednotijo kupci.
Podjetje ne sme biti omejeno s tem, kar že
ima. Vprašati se mora, kaj bi storili, če bi
morali začeti znova.
Inovator vrednosti razmišlja z vidika celovite
rešitve, ki jo iščejo kupci, čeprav bi to
pomenilo, da podjetje presega tradicionalne
meje svoje panoge.

Eno izmed področij, kjer so inovacije še posebej pomembne, je področje tehnologij. Tako je
tehnološko podjetništvo danes ena od najbolj zaželenih oblik podjetništva v razvitem svetu, saj je
vir najhitreje rastočih podjetij, razvoja novih tehnologij in tehnološko najzahtevnejših izdelkov.
Tu ustvarjajo podjetja najvišjo dodano vrednost. Tehnološko podjetništvo postaja hkrati
pomemben delček v graditvi ugleda in prepoznavnosti posamezne države. Amit in Zott sta v
raziskavi prišla do zaključka, da v e-poslovanju ustvarja vrednost inoviranje – predstavitev novih
izdelkov in storitev na trgu (Ireland, 2001, str. 53).
Bistvene inovacije imajo več uspeha kot manj bistvene. Razlika med ustvarjanjem prvih in
drugih je v podjetniškem okolju. Bistvene inovacije nastajajo v podjetjih, kjer se favorizira
določene oblike učenja. Zahara je odkril, da imajo podjetja z več zaleta, globine in hitrosti ter
tehnološkega znanja višjo stopnjo performansa. (Hitt et al., 2001, str. 485).
Inovacije morajo biti vitalni del konkurenčnega bistva podjetja in tako podjetniška kot strateška
dejanja morajo biti usmerjena vanje (Ireland, 2001, str. 50). V podjetjih je pomemben proces
razvijanja inovacij (Sarman, 2001, str. 52):
zaposlene je treba nujno pritegniti v razvojni proces inovacij v obratih ali
organizacijskih enotah, tako v inoviranje izdelkov in storitev kot tudi inoviranje
delovnih procesov in postopkov;
podjetniško naravnana prožnost vključuje tako inteligentne oblike organizacije dela
(Job Rotation in Job Enrichement – menjava in obogatitev dela) kot tudi "prijazen" in
zaposlenim prilagodljiv ritem dela;
načrtovanje potrebnih kadrov, ki vključuje politiko poklicnega izobraževanja,
kadrovskega usposabljanja in nadaljnjega treniranja ter do- in preusposabljanja;
redno posvetovanje z interesnim delavskim predstavništvom o razvijanju izdelkov in
organizacijskem razvoju ter o ekonomskem položaju podjetja.
S tezo, da so inovacije najboljša pod do rasti, se strinja vse več raziskovalcev in poznavalcev
tega področja. Pri tem ni nujno, da gre vedno za velika, revolucionarna odkritja, to so lahko tudi
manjše inovacije, prepletene z občasnimi večjimi skoki. Velikokrat je laže zvišati vrednost
izdelka za pet odstotkov in ga prodajati dražje, kot pa znižati stroške za pet odstotkov je mnenja
profesor Pedro Nueno. Treba je razmišljati v smeri dodajanja vrednosti izdelkom in storitvam, ne
pa samo v smeri zniževanja stroškov. Vendar inovacije niso vprašanje sreče, temveč morajo biti
načrtovane. Pri inoviranju je izjemno pomemben tudi pretok informacij znotraj podjetja.
Predvsem je pomembno, da ljudje iščejo priložnosti in razmišljajo v okviru priložnosti in ne le
rutine. Sama inovacija pa še ni dovolj. Potrebna je tudi njena komercializacija, za kar je potreben
dober in sposoben management (Ložar, 1998, str. 32).
Zadnja raziskava med malimi in srednjimi podjetji v članicah OECD je pokazala, da so visoko
rastoča podjetja bolj tehnološko intenzivna in bolj inovativna od povprečnih podjetij. Raziskava
poudarja pomen povezovanja malih in srednjih podjetij z univerzami in javnimi raziskovalnimi
institucijami. Na ta način lahko mala in srednja podjetja kompenzirajo pomanjkanje sredstev za
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lastne raziskave in razvoj. Te povezave morajo biti podprte s strani državnih institucij in ustrezno
promovirane. S tem se tudi nova odkritja in inovacije komercializirajo na tržišču, ker so drugače
same po sebi nekoristne (OECD, 2000).
Na splošno neuspeh pri ustvarjanju vrednosti izvira iz nesposobnosti za razvoj novih izdelkov
oz. storitev ali neuspešne in neučinkovite implementacije inovacije. Za uspešno implementacijo
mora v podjetju vladati kultura, ki podpira inovacije. Za promocijo kreativnosti in spontanosti, ki
ustvarjajo podporno mrežo za inovacije, so potrebna tako podjetniška kot strateška dejanja
(Ireland, 2001, str. 54).

4.2

Mreže in zavezništva

Mreže so oblikovani odnosi med posamezniki in skupinami. So različnih oblik in vključujejo
strateška zavezništva, skupne posle (joint ventures), licenčna razmerja, podpogodbeništvo
(outsorcing) in skupni R&R ter skupne marketinške aktivnosti. Podjetniška mreža je prostovoljni
dogovor med dvema ali več podjetji, ki vključuje trajno izmenjavo, delitev (souporabo) ali
sorazvoj novih proizvodov ali tehnologij. Mreže so produkt namernega podjetništva ali
strateške usmeritve, kajti ne razvijejo se same po sebi (Ireland, 2001, str. 54).
Mreže postajajo v naraščajočem konkurenčnem okolju za vse vrste podjetij vedno pomembnejše.
Nekatera podjetja izvajajo strategijo samostojno, vse večje število podjetij pa izvaja strategijo v
sodelovanju z dobavitelji, distributerji in včasih celo s konkurenco. Tako lahko podjetja lažje
izpolnijo lastno zastavljeno strategijo in utrdijo svoj konkurenčni položaj na domačem in tujem
trgu. Mreže se raztezajo preko industrijskih, geografskih političnih in kulturnih vezi (Hitt et al.,
2001, str. 481). So tudi osnovna sila internacionalizacije podjetij (Ireland, 2001, str. 54).
Zunanje mreženje je potencialni vir podjetniških dobičkov in s tem rasti, še posebno ker
inovacije ne izvirajo več samo iz notranjosti podjetij, temveč jih je mogoče najti med podjetji, na
univerzah, raziskovalnih laboratorijih, pri dobaviteljih, kupcih. Pomen zunanjih mrež je v tem,
da podjetja za ustvarjanje vrednosti niso več omejena na notranje vire, lastne sposobnosti in
notranjo organizacijsko optimizacijo, ampak je to možno tudi preko dostopanja in integracije
ključnih strateških virov in »know-how-a«, ki so transpodjetniški. Podjetja, ki izkoriščajo take
povezave, so lahko v prednosti pred tistimi, ki tega ne izkoriščajo. Zato je možno trditi, da je
podjetniško obnašanje v povezavi z oblikovanjem odnosov z namenom pridobivanja
komplementarnih virov in znanja že po naravi strateško (Sarkar et al., 2001, str. 702).
Teoretično je mreženje povezano s faktorskimi trgi, ki jih je opredelil že Shumpeter leta 1934.
Podjetništvo, ki v prvi vrsti vodi v plasiranje novih proizvodov na tržišče ali vstop na tržišče,
ustvarja vrednost v povezavi z novimi odkritji ali izkoriščanjem poslovnih priložnosti. Poleg tega
pa podjetništvo ustvarja vrednost, ko lajša dostop do virov in sposobnosti, ki so strateškega
pomena za konkurenčnost in poslovanje. Podjetniške sposobnosti tako obstajajo tudi na
faktorskih trgih, to je trgih, kjer je potrebno pridobiti vire za implementacijo strategije. Takšni
trgi so primerni za zavezniška partnerstva (Sarkar et al., 2001, str. 701).
52

Nadalje so zavezništva povezana s proaktivnostjo, ki je ena izmed podjetniških elementov skupaj
z avtonomijo, inovativnostjo, sprejemanjem rizika in konkurenčno agresivnostjo. Proaktivni
pristop upošteva možnost, da posameznik in podjetja oblikujejo svoje okolje preko svojih
aktivnosti. Na podlagi tega je Sarkar s sodelavci (2001, str. 702) konceptualiziral zavezniško
proaktivnost v smislu napora za identifikacijo potencialnih koristnih partnerskih priložnosti in
sprožitvijo aktivnosti za identifikacijo priložnosti.
Mreže ali strateška zavezništva so formalni ali lahko tudi neformalni dogovori o sodelovanju
med podjetji, kjer ne gre za redne dogovore o sodelovanju, pač pa za neko vrsto združitve ali
partnerstva. Podjetja sklepajo zavezništva ali pogodbena razmerja zaradi več prednosti, kot na
primer sodelovanje pri razvoju tehnologije ali razvoju novega proizvoda, izboljšanje
učinkovitosti dobave, doseganje ekonomije obsega v proizvodnji ali prodaji, zapolnitev »lukenj«
v lastni tehnologiji in proizvodnji, doseganje ali izboljšanje položaja na trgu, izmenjava
informacij, virov in trgov. Zavezništva se formirajo tudi za koriščenje skupnih distribucijskih
kanalov in izgradnje mreže distributerjev, skupno predstavitev izdelkov kupcem ter v razvoju
novih proizvodov, ki dopolnjujejo proizvodnjo drugega podjetja. Vsebujejo pa tudi dogovore o
skupnem raziskovanju in uporabi orodij in tehnologije ter skupnem proizvajanju komponent ali
dokončevanju izdelkov. Lahko imajo pomembno vlogo tudi pri večanju kredibilnosti in
legitimnosti podjetja, kar je zelo pomembno za mala podjetja. Njihova največja vrednost pa je v
tem, da so vir informacij, ki pomagajo malim podjetjem identificirati priložnosti in obenem
priskrbijo vire in potrebne zmožnosti za njihovo konkuriranje na trgu (Hitt et al., 2001, str. 481).
Če povzamemo: mreže omogočajo podjetjem dostop do virov, ki jih potrebujejo, vendar jih
ne posedujejo, in učenje novih sposobnosti (Ireland, 2001, str. 54).
Pri formiranju zavezništev imajo prednost prvi vstopniki v zavezništva. Ti lahko najbolje
izkoristijo vire svojih partnerjev in s tem strateško prednost pred konkurenti. Zavezništva namreč
prinesejo prednosti za pridobivanje zunanjih virov, prenos znanja in povečanje organizacijskega
učenja. Zavezniško proaktivna podjetja imajo večjo sposobnost za podporo dinamičnemu
procesu zbiranja sredstev in sposobnosti. S formiranjem partnerstev in njihovim managementom
si nabirajo specifične lastnosti in znanja, saj že izbira primernega partnerja zahteva precejšen
napor. (Sarkar et al., 2001, str. 703).
Podjetja lahko izboljšujejo svojo pozicijo v mreži s postavljanjem novih zavezništev. S
pridobivanjem novih partnerstev si podjetja sama širijo tudi svoj manevrski prostor in preko
novih povezav pridobivajo nove vire in sposobnosti. S tem se boljše prilagajajo novim razmeram
na trgu in vse bolj dinamičnemu okolju. To je še posebej pomembno na trgih, kjer se potrebe
kupcev naglo razvijajo, saj je podjetju z velikim obsegom zunanjih virov, ki so mu dostopni
preko partnerstev, lažje razvijati nove proizvode in storitve ter tako ohranjati konkurenčnost.
Strateška zavezništva so še posebej uspešna na področju novih tehnologij, elektronike,
računalništva, telekomunikacij, biotehnologije, farmacije … Na dinamičnih trgih proaktivna
zavezniška strategija povečuje tržno orientiranost podjetja in njegovo poslovno uspešnost
(Sarkar et al., 2001, str. 704).
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Podjetja največkrat iščejo partnerje s komplementarnimi sposobnostmi (Hitt et al., 2001, str.
482). Če se zavezništvo ne odvija v duhu strategije zmagam-zmagaš, je sklenitev sodelovanja
neuspešna. Pri tem je pomemben družbeni kapital, ki ga podjetje z ustvarjanjem zaupanja skozi
čas pridobi s partnerstvom. Partnerstvo, ki temelji na zaupanju, je lahko vir konkurenčnih
prednosti za vse partnerje (Hitt et al., 2001, str. 482).
Empirične raziskave so pokazale, da zavezništva prinašajo večjo korist in uspeh majhnim
podjetjem kot velikim. Tudi teoretično številni argumenti podpirajo to trditev. Tako zavezništva
omogočajo dostop do strateških virov, ki jih imajo partnerji. To je za mala podjetja večinoma
edina možnost za pridobivanje novih virov. Mala podjetja so v primerjavi z velikimi v slabšem
položaju glede cen, zavezništvo pa lahko prinese rešitev glede cenovnih ovir. Mala podjetja prav
tako lahko dobro izkoristijo finančne in marketinške vire velikih podjetij v zameno za inovacije
in tehnološke vire. Ravno tehnološki viri lahko povečujejo pogajalsko sposobnost malih podjetij
nasproti velikim (Sarkar et al., 2001, str. 701).
Mreženje je zaradi pomanjkanja tržno podpornih institucij posebej pomembno v tranzicijskih
državah, kjer lahko podjetniki to pomanjkljivost premostijo z medsebojnim povezovanjem. Tako
lahko podjetniki s povezovanjem lažje izvajajo osnovne funkcije, kot so pridobivanje tržnih
informacij in razlaganje predpisov, in uveljavljajo pogodbe. V tranzicijskih državah so tudi
osebne mreže, med drugim z državnimi uslužbenci in managerji večjih podjetij, ki so
podkrepljene z darili, zabavami in podkupninami, velikega pomena za uspeh podjetja (Peng,
2001, str. 100).9
Ena izmed oblik mreženja je tudi podpogodbeništvo ali outsourcing. Ta zagotavlja za določena
področja in aktivnosti v verigi vrednosti zunanje dobavitelje za dobavo potrebnih proizvodov,
servisnih storitev ali funkcionalnih aktivnosti (Thompson, Strickland, 1999, str. 159).
V zadnjem času se pojavlja še ena oblika mreženja v tako imenovane grozde. Ti skušajo
povezati hitro rastoča podjetja za skupne trženjske nastope. Pri nas se ob podpori gospodarskega
ministrstva tako ustvarja (poleg že obstoječih – orodjarskega, avtomobilskega in transportnega)
že četrti tovrstni grozd visokotehnoloških podjetij. Ministrstvo pri tem pomaga s finančno
podporo organizaciji razvojnega jedra, financiranjem mladih raziskovalcev in zaposlovanjem
strokovnjakov ter financiranjem skupnih razvojnih projektov (Bošnik, 2001).
Ahilova peta zavezništev in poslovnih strategij sodelovanja med podjetji je nevarnost, da pri
dolgoročnem sodelovanju postanejo odvisna od drugih podjetij na občutljivih področjih in
zmogljivostih. Če želi biti podjetje vodilno na trgu, mora razviti lastne kapacitete za ključna
področja delovanja, da zaščiti svojo konkurenčno prednost. Prav tako je možno, da se dobiček
nepravično deli med partnerji, ko gredo ponavadi večji dobički večjemu partnerskemu podjetju
(Ireland, 2001, str. 55).
9

Razsikava Penga je bila opravljena v trazicijskih državah bivše Sovjetske zveze in v Kitajski republiki. Čeprav
verjetno v manjšem in milejšem obsegu, bi lahko njegove ugotovitve veljale tudi za Sloveniji (op. avtorice).
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4.3

Internacionalizacija

Internacionalizacija, kjer podjetja prodajajo svoje proizvode v deželah zunaj njihove matične
države, je primarno gonilo globalne ekonomije (Ireland, 2001, str. 55) in je postala primarno
gonilo konkurenčnega okolja v 21. stoletju (Hitt et al., 2001, str. 485). To s seboj prinaša
podjetniške priložnosti, kljub temu, da se z globalnim poslovanjem veča kompleksnost
poslovanja. Globalizacija vpliva na vrsto podjetniških in strateških dejanj v podjetju in zahteva,
da se podjetniki in managerji aktivno vključijo v internacionalizacijo (Ireland, 2001, str. 55).
Rast z internacionalno diverzifikacijo je pomembna strateška možnost tako za mala kot velika
podjetja (Lu, Beamish, 2001, str. 565). Priložnost za mala podjetja je povezana z
poenostavljanjem internacionalnih transakcij z novimi tehnologijami in odpiranjem
internacionalnih trgov. Tudi internacionalno podjetništvo je po definiciji McDugala in Oviatta
(Hitt et al., 2001, str. 485) inovativno, poleg tega pa še proaktivno ter tvegano in s prestopanjem
mej prinaša dobičke podjetjem. Kar nekaj raziskovalcev je odkrilo, da ima širitev poslovanja
preko meja pozitiven vpliv na poslovno uspešnost podjetja in prinaša dobičke lastnikom podjetij.
Podjetja se naučijo novih sposobnosti od vsakega trga, na katerega vstopajo, in to znanje
prenašajo naprej (aplicirajo) na druge trge.
Ireland (2001, str. 56) definira internacionalno podjetništvo kot »novo in inovativno aktivnost,
ki ima za cilj ustvarjanje vrednosti in rast podjetja preko nacionalnih meja.«
V zadnjih letih so imela mala in srednja podjetja pomembno vlogo pri razvoju in širjenju
internacionalizacije. Z razvojem novih tehnologij in kontinuiranim zmanjševanjem vladnih ovir
se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje (Lu, Beamish, 2001, str. 565). Podjetja lahko uporabijo
različne vstopne strategije za internacionalizacijo svojih podjetij z namenom ustvarjanja
vrednosti. Te so predvsem: izvoz, licenciranje, prevzemi, strateške povezave in tuja direktna
vlaganja (Ireland, 2001, str. 55). Manj vstopnih strategij je primernih za mala podjetja. Peng
svetuje malim podjetjem, ne glede na vstopno strategijo internacionalizacije, naj ta obravnavajo
svoje internacionalne (še posebej mrežne) partnerje s spoštovanjem in iskanjem skupnih
interesov. Razviti morajo globalno mišljenje, ki se bo odražalo v njihovih strateških in
podjetniških dejanjih, poleg tega pa se morajo hitro prilagoditi konkurenčnim pritiskom
dinamičnega in kompleksnega globalnega okolja. V vedno več primerih se mala podjetja
odločajo za internacionalizacijo že v samem začetnem obdobju poslovanja, pogosto z uporabo
interneta kot vstopnega načina (Ireland, 2001, str. 56).
Podjetja se širijo na mednarodne trge predvsem zaradi iskanja novih kupcev za svoje produkte
ali storitve, potrebe po doseganju nižjih stroškov, da izkoristijo prednosti svojih zmožnosti in
virov, zaradi naravnih virov drugih držav in da razpršijo poslovna tveganja na širše tržišče
(Thompson, Strickland, 1999, str. 185).
Pri strategiji vstopa na tuje trge razlikujemo med mednarodnimi in globalnimi strategijami. Pri
mednarodnih strategijah je trg vsake države neodvisen od drugih držav in ga je potrebno
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obravnavati posebej. Po drugi strani se pojavlja globalna konkurenca, kjer so cene in
konkurenčni pogoji po državah močno povezani. V globalni konkurenci, pozicija podjetja v eni
državi vpliva na pozicije v drugih državah in obratno (Thompson, Strickland, 1999, str. 194).
Katera strategija internacionalizacije je najprimernejša za mala in srednja podjetja, kako lahko
mala in srednja podjetja uspejo in kako so lahko mala in srednja podjetja konkurenčna na
mednarodnih trgih? S temi vprašanji so se v preteklosti ukvarjali različni raziskovalci. Lu in
Beamish (2001, str. 565) sta opravila raziskavo o tem, kako vplivajo različne strategije
internacionalizacije na poslovno uspešnost malih in srednjih podjetij. Raziskala sta izvoz,
neposredne tuje naložbe in zavezništva kot možne oblike internacionalizacije.
Izvoz omogoča malim in srednjim podjetjem hiter pristop na tuje trge, ker ne zahteva velikih
investicij in je s kapitalskega vidika manj rizičen kot druge oblike, omogoča pa pridobivanje
mednarodnih izkušenj. Izvoz je lahko tudi odskočna deska za vstop na mednarodne trge. Ta
strategija internacionalizacije je zanje posebej primerna, ker so ta podjetja omejena z viri, tako
finančnimi kot drugimi za neposredne tuje naložbe. Z izvozom si podjetja povečujejo tržišče in
lahko več prodajo, vendar je ta strategija manj konkurenčna in prinaša manjše poslovne učinke
kot ostale strategije. Mala in srednja podjetja lahko izvoz uporabijo v začetni fazi, ne smejo pa se
ustaviti pri tem. Težiti morajo k drugim oblikam in strategijam internacionalizacije, kot so
neposredne tuje naložbe in zavezništva (Lu, Beamish, 2001, str. 568 in 582).
Neposredne tuje naložbe imajo pozitiven vpliv na poslovno uspešnost malih in srednjih
podjetij. Mednarodna proizvodnja namreč postaja pomembnejša od izvoza. Določene stvari
veliko lažje opravlja tuje podjetje, saj domače nima dovolj informacij, ustreznega prodajnega
omrežja in ne vidi tržnih priložnosti. Domače podjetje pa lahko s pomočjo tujca postane bolj
konkurenčno. Če podjetje uporabi vse vire, ki so mu na razpolago v svetu, bo dosegalo boljše
rezultate poslovanja, saj lahko alocira svoje dejavnosti bolj racionalno in optimalno (Kranjc,
1997, str. 9). Podjetje lahko s tem izkoristi lokalne prednosti, kot je na primer cenejša delovna
sila, ima lažji dostop do kritičnih virov in razvije nova znanja in sposobnosti, ki večajo njegovo
internacionalno konkurenčnost. Po drugi strani pa so neposredne naložbe v tujini bolj zavezujoče
in jih je težje preusmeriti ali vrniti nazaj. So tudi manj fleksibilne kot izvoz in se srečujejo z
investicijskim tveganjem, kot je politična nestabilnost in nihajoče tržne razmere v naložbeni
državi. Ob vstopu na tuj trg ima lahko tuj podjetnik višje stroške kot domači konkurenti, drugo
slabost pa lahko predstavlja povečanje stroškov poslovanja. Na začetku neposrednih vlaganj v
tujini lahko mala in srednja podjetja pričakujejo manjši poslovni uspeh od pričakovanega in šele
kasneje, ko podjetje pridobi izkušnje, nova znanja, konkurenčne prednosti na tujem trgu in začne
izkoriščati tržne priložnosti, neposredna tuja vlaganja doprinesejo k poslovnim uspehom. (Lu,
Beamish, 2001, str. 568 in 569). Večina tujih vlaganj se kaže v obliki pripajanja in združevanja
podjetij, ki pomenijo okoli polovico vseh neposrednih tujih naložb v svetu (Kranjc, 1997, str. 9).
Zavezništva s tujimi partnerji so še posebej primerna za vstop na tuje trge za mala in srednja
podjetja, ki običajno nimajo širokega obsega virov in sposobnosti za uspešno izpeljavo
neposrednih tujih naložb. Ravno pomanjkanje tako notranjih kot zunanjih virov malim in
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srednjim podjetjem otežuje internacionalizacijo. Za premagovanje teh ovir so zavezništva
posebnega pomena. Dosedanje raziskave tega področja so pokazale, da prinašajo prednosti, kot
so: minimalizacija stroškov poslovanja, povečanje moči na trgu, deljenje rizika in
najpomembnejše – boljši in lažji dostop do virov. Velikega pomena je znanje poslovnega
partnerja o deželi gostiteljici. Po drugi strani pa lahko prinesejo kar nekaj potencialnih težav, kot
so konflikt interesov in ciljev, pomanjkanje zaupanja in razumevanja, kulturne razlike in
razprave glede deljenja kontrole (Lu, Beamish, 2001, str. 570). Možne pasti so tudi: sodelovanje
je pogosto otežkočeno zaradi kulturnih in jezikovnih ovir, razlike v načinu komunikacije in
koordinacija skupnega delovanja zahtevajo precej časa in sredstev. Ena od najbolj nevarnih
posledic je dolgoročna odvisnost od partnerja oz. njegovih virov (Thompson, Strickland, 1999,
str. 194).
Tako je največji izziv in garancija za uspeh za podjetje najti primernega partnerja. Malo ali
srednje podjetje ima tri osnovne možnosti za izbiro partnerja: (1) zavezništvo sklene s podjetjem
v državi gostiteljici, (2) s podjetjem iz svoje države ali (3) s podjetjem iz neke tretje države. Vsa
tri možna partnerstva lahko podjetju zagotovijo vire, vendar znanje o deželi gostiteljici izvira
samo iz prve oblike zavezništva. To se je izkazalo tudi za najprimernejše (Lu, Beamish, 2001,
str. 570).
Že od nekdaj so bolj razvite države iskale partnerje v manj razvitih – tako so pridobile znanja o
navadah kupcev in dostop do ključnih strank, izboljšale odnose z oblastjo in svoje distribucijske
kanale. S takšnimi povezavami, podjetja z ekonomijo obsega znižujejo stroške, pridobijo dostop
do virov znanja, ki jim primanjkujejo, delijo distribucijske kanale in partnerske mreže in se
skupaj bojujejo s konkurenco. Zato se strateška zavezništva priporočajo kot začetna strategija v
globalni konkurenci, ki se pogosto nadaljuje s spojitvami ali prevzemi podjetij (Thompson,
Strickland, 1999, str. 194).
Eden izmed razlogov, da se podjetniške aktivnosti širijo v veliko delov sveta, je tudi večanje
privatizacije v svetu. Privatizacija odpira podjetniške priložnosti, kar pomeni, da veliko podjetij
išče partnerstva po svetu za grajenje zavezništev. Bolj uspešna so tista podjetja, ki znajo prenesti
in izkoristiti svoja znanja znotraj podjetja in navzven, ter delovati preko zunanjetrgovinskih
mehanizmov (Hitt et al., 2001, str. 486).
Multinacionalno ali transnacionalno podjetje je vsako, ki ima vsaj eno enoto zunaj meja svoje
matične države. Zmotno je tudi prepričanje, da Slovenija zaradi majhnosti ne more imeti
multinacionalk. To je bolj odvisno od vizije in razmišljanja vodstva podjetja kot pa od obsega
poslovanja. Po drugi strani pa slovenska podjetja premalo poznajo možnosti in tudi pasti, ki jih
prinaša mednarodno sodelovanje (Kranjc, 1997, str. 9). Kot primer podjetja iz majhne države, v
kateri je nacionalno podjetje preraslo v multinacionalko je Nokia iz Finske. Temu podjetju je
uspelo razviti globalno mišljenje za preživetje in rast že v začetku svojega obstoja. S tem je
razvilo inovativne sposobnosti, ki so mu priskrbele konkurenčne prednosti na svetovnem
komunikacijskem trgu (Ireland, 2001, str. 56).
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Globalizacija prinaša tudi nekatere pasti. Slovenija se lahko boji neznanja, saj so mednarodne
povezave zahtevne, zahtevajo več truda, finančnega in marketinškega znanja ter poznavanje
zakonitosti, ki veljajo pri tujih naložbah, zahtevajo strateško razmišljanje in strateško iskanje
partnerjev. Tega znanja je v Sloveniji še malo, na tuje naložbe še vedno ne gledamo predvsem s
podjetniškega zornega kota. Slovenija se bo morala kot majhna država hitro prilagajati in
odzivati na spremembe v svetu. Država bi morala pri tem ustvarjati ugodne infrastrukturne
razmere in posredovati informacije zlasti manjšim podjetjem (Kranjc, 1997, str. 9).

4.4

Učeča se organizacija in notranji viri

Učeča se organizacija pomeni razvoj novih znanj v podjetju, ki imajo moč vplivanja na
obnašanje in pomagajo podjetju ustvarjati vrednost. Odraža se preko sprejemanja in osvajanja
informacij, širjenja informacij in deljene interpretacije. Stopnja do katere se podjetje zaveže
znanju, je strateška izbira, ker so za učenje in njegovo prenašanje potrebne določene sposobnosti
in procesi, ki jih mora podjetje podpirati. Podjetje mora biti sposobno hitro širiti nova znanja na
vse svoje dele, ki lahko doprinesejo k ustvarjanju vrednosti. Hiter prenos znanja je tudi zelo
živahen med malimi podjetji, še predvsem na internacionalnih trgih (Ireland, 2001, str. 56).
Učeče se organizacije 21. stoletja temeljijo na enakosti, odprtih informacijah, nizki stopnji
hierarhije in organizacijski kulturi, ki spodbuja prilagodljivost, sodelovanje in prožno
razmišljanje (Dimovski, 2002, str. 1). Podjetja, ki se imajo sposobnost učiti in prenašati znanje
hitro in učinkovito z uporabo svojih človeških virov, lahko to sposobnost izkoristijo kot vir
konkurenčnih prednosti. Inovativni posamezniki razvijejo zajetne količine znanja, skupine
vzorcev in odnosov, ki so se razvijali skozi čas. To znanje se uporablja za povezavo dogodkov
skozi čas in je zelo koristno pri iskanju novih rešitev problemov. Organizacijsko učenje je tudi
osnova za inovacije in za ustanavljanje novih podjetij ali poslovnih operacij. Povezano je s
sposobnostjo podjetja za neprestano inoviranje in generiranje konkurenčnih prednosti (Ireland,
2001, str. 57).
Naraščajoča konkurenčna prednost takega intelektualnega kapitala, kot je znanje posameznikov,
blagovnih znamk in renomeja podjetja osvetljuje pomen organizacijskega učenja (Ireland, 2001,
str. 56). Jan Kubes meni, da je prenašanje pravega znanja do pravih ljudi v pravem trenutku ter
pomoč ljudem pri delitvi in praktični uporabi informacij za izboljševanje konkurenčnega
položaja lastne organizacije bistvo managementa znanja. Danes je dejstvo, da se vrednost
podjetja ne skriva le v merljivih sredstvih, temveč v veliki meri v težko merljivem
intelektualnem kapitalu, znanju, medsebojnih odnosih itn. Management znanja postaja čedalje
bolj raziskano in cenjeno področje. Prenos znanja in kovanje dobičkov iz tega pa nista preprosta,
saj je večina znanja implicitnega, skritega, "tihega", ki ga ni lahko zajeti in prenašati drugam. To
znanje je v nasprotju z informacijami zakopano v posameznike in se razvija ter prenaša med
socialno interakcijo ljudi, ki jo je torej treba spodbujati s primernim delovnim okoljem in
priložnostmi za medosebne stike. Podjetje mora paziti, da se v podjetju ne uveljavijo politike, ki
bi ljudi posredno odvračale od želje po sodelovanju z drugimi ljudmi. Tudi razvoj občutka
pripadnosti organizaciji igra pomembno vlogo pri pripravljenosti ljudi za prenos in razvoj znanja
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med seboj, seveda ob razjasnitvi strateških vprašanj, kot so pridobivanje pravih ljudi, razvoj
njihovih spretnosti, zasnova internih procesov, organizacijske strukture, vodstveni stili itn. V
osnovi pa je treba vedeti, katera znanja so sploh ključna za podjetje, kako zaposleni prihajajo do
njih, kako preprosto (ali kako težko) si ljudje med seboj posredujejo znanje in kako ta prenos
znanja še razširiti ter kako bi odhod ljudi s ključnimi znanji prizadel podjetje. Podjetje in
katerokoli organizacijo, ki dobro upravlja svoje znanje, držijo skupaj skupne vrednote in kultura
in ne vsiljeni sistemi in procedure (Ložar, 2001, str. 38).
Za graditev nove podjetniške kulture imamo poleg zgledne tuje teorije in prakse participativne
organizacije in sodelujočega vodenja tudi nekaj domačih vzorov, ko so podjetja dosegla visoko
stopnjo konkurenčne uspešnosti tudi zato, ker zaposlene obravnavajo kot najpomembnejši
kapital podjetja, skrbno razvijajo socialno komponento organizacije ter načrtno gradijo notranje
organizacijsko partnerstvo, medtem pa razne domače raziskave kažejo, da v podjetjih ni
potrebnega razumevanja za interno povezovanje. Nujno vzpostavljanje notranjega
organizacijskega partnerstva v smislu zavezništva za skupno delovanje in na njem temelječe
kulture podjetja se utemeljuje z naslednjimi ugotovitvami: (1) spremenjena podoba človeka v
globalnem svetu dela temelji na priznanju njegove humane identitete in integritete, kar prinaša
nujnost njegovega vključevanja v inovacijske procese podjetij; (2) odprta komunikacija,
decentralizacija pristojnosti in odgovornosti, vključevanja sodelavcev v procese odločanja in
kooperativno obvladovanje konfliktov so osnovni elementi podobe sodobno vodenega podjetja;
(3) dejanska avtoriteta vodilnih temelji na uporabljeni strategiji sodelovanja in vzpostavljanju
harmonije na delovnih mestih, izgrajevanju decentraliziranih organizacijskih struktur in
usposabljanju sodelavcev kot podjetnikov; (4) delavci se aktivno vključujejo v vse procese
podjetja, kakor tudi pri vzpostavljanju podjetniške in inventivne organizacije. Nova kultura in
spremenjene paradigme zahtevajo torej nove vloge in spremenjeno obnašanje vseh treh nosilnih
partnerjev v procesu sodelujočega vodenja in podjetniškega upravljanja: tako podjetniškega
vodstva kot zaposlenih (Sarman, 2001, str. 52).
Sodobne učeče se organizacije tako gradijo trajne konkurenčne prednosti na znanju in
intelektualnem kapitalu, kar predstavlja tudi edini ekonomski vir sodobne organizacije. Poudarja
se pomen učenja, hitrosti, fleksibilnosti, inovacij in integracij preko funkcionalnih in drugih meja
organizacij kakor tudi pospešuje komunikacije in sodelovanje, tako da je vsakdo vpet v
identificiranje in reševanje problemov, kar organizaciji omogoča neprestano eksperimentiranje,
izboljševanje in povečevanje njenih zmožnosti. V taki organizaciji je možno hitreje najti
priložnosti in se spopadati s krizami. V učeči se organizaciji ima najvišjo vrednost reševanje
problemov, medtem ko tradicionalne organizacije zasledujejo učinkovito poslovanje. Učeča se
organizacija se je sposobna neprestano učiti, je odprta za okolje in ima željo, potrebo, po
povečevanju sposobnosti učenja. Pomembno funkcijo pri tem ima vodja ali podjetnik, ki mora v
učeči se organizaciji naučiti organizacijo oblikovati skupno vizijo, kajti pomembno je, da pri
oblikovanju vizije sodelujejo vsi zaposleni. Vse to je ključnega pomena za izboljšanje kakovosti,
poglabljanje odnosov s kupci in dobavitelji, uspešnejše uresničevanje strategij, zviševanje
zadovoljstva kupcev in za doseganje trajne dobičkonosnosti. Učeča se organizacija je torej tista,
ki je sposobna izkoristiti najboljše izkušnje in znanje, kjer se zaposleni uče drug od drugega in
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od članov v drugih organizacijah. Učeča se organizacija in management znanja temeljita na
individualnem učenju posameznikov, organizacija pa mora oblikovati miselnost, ki bo učenje in
prenašanje znanja skozi organizacijo močno podpirala (Dimovski, Penger, 2002, str. 1–12).

4.5

E-poslovanje

V času prehoda na globalno ekonomijo in e-poslovanje se dogajajo velike spremembe, na katere
se morajo pripraviti in se jim prilagoditi vsi udeleženci svetovne ekonomije. Razvoj tehnologij je
v svetovnem gospodarstvu in družbi sprožil korenite spremembe, ki jih je mogoče primerjati
samo s spremembami v času industrijske revolucije, bistvena je le razlika v hitrosti sprememb.
Ob vstopu v 21. stoletje obljublja poslovanje preko interneta, kar drugače imenujemo tudi eposlovanje, s svojo dinamiko, hitro rastjo in visokimi konkurenčnimi značilnostmi nove
možnosti za ustvarjanje vrednosti. Podjetja, ki poslujejo z e-poslovanjem, so inovativna preko
novih mehanizmov izmenjave in transakcijskih struktur, ki jih ne najdemo v bolj tradicionalnih
podjetjih (Amit, Zott, 2001, str. 493). E-poslovanje odpira nove možnosti zlasti za mala in
srednja podjetja, saj jim ponuja možnost, da učinkovito dosežejo nove trge in nove ciljne
skupine. Te potenciale morajo podjetja aktivno izkoristiti, kajti priložnosti ne nastajajo same po
sebi (Grau, 2002, str. 81).
E-poslovanje je širok pojem in zajema velik spekter dejavnosti, skupno vsem pa je, da se
odvijajo preko elektronskih medijev. Uvajanje takega načina poslovanja prinaša številne
prednosti pred klasičnimi oblikami in s tem zmanjšanje stroškov poslovanja. Tesno je povezano
z uvajanjem in nenehnim izboljševanjem telekomunikacijske infrastrukture ter pravno ureditvijo
tega področja. V najširšem smislu vključuje elektronsko poslovanje uporabo vseh oblik
informacijske in komunikacijske tehnologije v poslovnih odnosih med trgovinskimi,
proizvodnimi in storitvenimi organizacijami, ponudniki podatkov, potrošniki in državnimi
institucijami. Poslovanje preko interneta hitro narašča in vanj se vključuje vse več podjetij po
vsem svetu, tako da je možno govoriti že o svetovnem fenomenu.
Prednosti, ki jih prinaša elektronsko poslovanje je veliko. Razvoj interneta bo v prihodnjih letih
omogočil povezavo med vsakim zaposlenim, kupcem in partnerjem podjetja. Vsi bodo imeli v
trenutku dostop do vseh informacij v vsakem času. To omogoča na primer hitrejše odkrivanje
najugodnejšega ponudnika, dostop do storitev novih vrst, stalno razpoložljivost ponudbe,
pocenitev poslovnih transakcij, neposreden dostop do potencialnega kupca, boljše analiziranje
trga, možnost stalne primerljivosti s konkurenco, možnost večje prepoznavnosti ponudnika,
zagotavljanje enakih pogojev kupcem in prodajalcem, spremenjeno pogajalsko moč ter
zmanjšanje odvisnosti vseh tistih, ki so kakorkoli prizadeti ali geografsko oddaljeni. Nove
možnosti poslovnih rešitev so tudi: novi ali izboljšani proizvodi ali storitve (npr. avtomobili in
navigacija), dodatni prodajni kanali (internetno bančništvo), bolj učinkovite oblike nabave
(globalni trgi), nove oblike kooperacije in sodelovanja med dobavitelji in kupci (kooperativno
planiranje), nove storitve (virtualne skupnosti), bolj učinkovit management (merjenje poslovnih
indikatorjev) ali nove informacijske storitve (katalogi izdelkov). V prihodnje pa se bodo verjetno
pojavljale še nove in danes še neslutene prednosti (Österle et al., 2000, str. 18 do 24).
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Elektronsko poslovanje in trgovanje postajata vse bolj oprijemljiva. Ocenjena sta bila na 3,5
milijarde evrov v letu 2000 in do leta 2002 naj bi dosegla 45 milijard. Seveda pomeni prodaja
porabnikom skupno le 15 do 20 odstotkov celotne online prodaje. Glavnina poteka med podjetji
(tako imenovani »business-to-business« ali B2B). Tako naj bi do leta 2003 obseg elektronskega
trgovanja v ZDA dosegel 24 odstotkov celotne trgovine med podjetji in 11 odstotkov v EU (Caf,
2000, str. 26).
V državah OECD uporaba interneta in e-poslovanje med malimi in srednjimi podjetji hitro
narašča v različne komercialne in produkcijske namene, vendar podjetja še vedno omejuje
nezadostno razumevanje kompleksnosti e-poslovanja. Mala in srednja podjetja vstopajo v eposlovanje po stopnjah: najprej začnejo z uporabo interneta kot orodja za komunikacijo in
iskanje informacij, nadaljujejo z osnovnimi komercialnimi aktivnostmi, kot sta nakup in prodaja,
ter končno s finančnimi transakcijami. Bolj strateška uporaba elektronskih aplikacij se
razvije s postavitvijo internetne strani podjetja.
Elektronsko trgovanje je nova filozofija poslovanja, s katero se skušajo podjetja približati stranki
(Režek, 2001, str. 19). Vendar ni dovolj, da je podjetje samo prisotno na svetovnem spletu –
internetu ali da samo ponuja svoje izdelke ali storitve preko spletnih trgovin. Za ustvarjanje
vrednosti s pomočjo e-poslovanja je v vse hujši konkurenci potrebno kupcem ponuditi več.
Možnosti je veliko, a za zdaj je le redkim podjetjem zares uspelo izkoristiti to področje. Prodaja
prek interneta še vedno pomeni le majhen odstotek celotne prodaje in tudi cena tako ponujenih
izdelkov oziroma storitev ni bistveno nižja kot sicer, vendar se internet vedno bolj uporablja za
pridobivanje informacij o izdelkih, ki se jih nato kupuje na klasičen način (Ložar, 2002, str. 34).
Orodji tovrstnega poslovanja sta internet in elektronska pošta, ki počasi prehajata na elektronsko
komunikacijo, kar pomeni, da se stranki ne bo le prodajalo, ampak že pred odločitvijo o nakupu
omogočilo mirno, obsežno raziskavo ponudbe (Režek, 2001, str. 19). Prek interneta se
informacije oziroma storitve (na primer bančne) splača ponujati precej bolj kot fizične izdelke
(na primer hrano) – v prvem primeru namreč po novem vrsto stvari namesto podjetja opravijo
kupci (izpolnjujejo obrazce za izvršitev plačil), v drugem primeru pa podjetja opravljajo stvari
namesto kupcev (dostavljajo izdelke na dom). Seveda pa internet omogoča bistveno znižanje
stroškov v interni organizaciji podjetja in pričakovati je, da bo poudarek še vedno bolj na
zniževanju stroškov kot na povečevanju prihodkov (Ložar, 2002, str. 34).
E-poslovanje ima potencial ustvarjanja ogromnih dobičkov, večinoma preko novonastajajočih
malih podjetij in korporacij. Spreminja pravila konkurence že obstoječih podjetij na
nepredvidljive načine. Kljub temu pa do sedaj še ni bilo teoretične razlage tega fenomena. Amit
in Zott (2001, str. 494) sta poskušala zapolniti to vrzel z raziskavo10, s katero sta želela ugotoviti
vir ustvarjanja vrednosti v e-poslovanju. Prišla sta do ugotovitve, da so primarni gonilniki
ustvarjanja vrednosti v e-poslovanju sledeči: novosti (novelty), zvestoba (lock-in),
komplementarnost (complementarity) in učinkovitost (efficency).
10

Raziskava je bila izvedena med 59 ameriškimi in evropskimi podjetji, ki so pred kratkim prešla na javni trg
kapitala. Raziskovala sta strategije njihove rasti.
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Novosti v e-poslovanju se odražajo v inovativnem načinu poslovanja, to je v strukturiranju
transakcij. Podjetja, ki so pri tem uspela so vzpostavila nov način vodenja in povezovanja
komercialnih transakcij. Povezujejo prej nepovezane stranke z eliminiranjem neučinkovitosti v
prodajnem in nakupnem procesu, in sicer z vpeljavo inovativnih transakcijskih metod,
razumevanjem nezavednih kupčevih želja in z ustvarjanjem popolnoma novih trgov. Kot primer
avtorja navajata avkcijske in avtomobilske internetne strani. Inovacijske možnosti se zdijo za
enkratne značilnosti virtualnih trgov naravnost neskončne (Amit, Zott, 2001, str. 508).
Zvestoba ali pripadnost kupcev je prav tako bistvenega pomena pri ustvarjanju vrednosti v eposlovanju. Ta je višja, če podjetju uspe pridobiti in obdržati stalne kupce, obenem pa še večati
njihovo število. Pripadnost prepreči migracijo kupcev in strateških partnerjev h konkurenci. To
je moč doseči na več načinov: s programi lojalnosti, ki nagrajujejo stalne kupce; z vzpostavitvijo
zaupljivih odnosov, kot je na primer transakcijska varnost in garancije; s ponujanjem možnosti
za personalizacijo internetnih strani in portalov ali personalizacijo izdelkov, storitev in
informacij; z ustanavljanjem virtualnih interesnih skupnosti v katerih lahko kupci aktivno
sodelujejo; z vključevanjem kupcev v mreže, ki s širjenjem mreže lahko vplivajo na ceno …
Pripadnost kupcev je možno povečati še z dopolnjevalnostjo in učinkovitostjo (Amit, Zott, 2001,
str. 506 in 507).
Komplementarnost je prisotna povsod, kjer skupina dobrin prinaša večjo vrednost kot bi vsaka
posebej. Za kupca je pomembno, da mu priskrbimo komplementarne produkte, ki imajo skupno
večjo vrednost kot sam osnovni produkt. Tako nudi e-poslovanje velik potencial za
komplementarne produkte in storitve, kar omogoča ustvarjanje vrednosti. Tako je možno na
internet strani z osnovnim produktom ponuditi še različne komplementarne informacije, ki se
navezujejo na osnovno ponudbo, ali tudi takšne, ki niso neposredno vezane, so pa segmentu
kupcev zanimive, komplementarne storitve, kot so možnosti za dostop do zastonj elektronske
pošte, prostora na strežniku ali zanimivih programov ali pa tudi dodatne informacije in storitve,
ki olajšajo kupcu iskanje in odločanje. Za samo podjetje lahko komplementarnost ustvarja
vrednost z e-povezanostjo v nabavni verigi, povezavo med podjetji v mrežah … (Amit, Zott,
2001, str. 505).
Učinkovitost je eden od primarnih gonilnikov ustvarjanja vrednosti in je lahko realizirana na
različne načine. Eden je na primer z reduciranjem informacijske asimetrije med kupci in
prodajalci preko hitrega in neposrednega posredovanja tekočih in vseh potrebnih informacij.
Izboljšana informacija lahko zmanjša tudi kupčeve iskalne in pogajalske stroške, omogoča
hitrejše odločanje na podlagi več informacij, omogoča večjo izbiro po nižjih cenah in nižjih
distribucijskih stroških, olajša upravljanje inventarja, poenostavlja transakcije in zmanjšuje
možnosti napak, omogoča individualnim kupcem dostop do večjega obsega izdelkov in storitev,
pohitri nabavno mrežo in transakcijske procese, od katerih imajo koristi tako prodajalci kot
kupci. Učinkovitost prinaša največje prednosti v poslovnih mrežah (Amit, Zott, 2001, str. 504).
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Pojav virtualnih trgov odpira nove možnosti za inoviranje, ki zahtevajo bolj integratvno,
dinamično, adaptivno in podjetniško strategijo. Le z integracijo tako strateškega kot
podjetniškega razmišljanja je možno uspeti v konkurenčnem boju na visoko omreženih
trgih in s tem ustvarjati vrednost (Amit, Zott, 2001, str. 516).
Pomemben element uspeha v e-poslovanju za podjetja je tudi investiranje v raziskave in razvoj.
Biti morajo na tekočem glede tehnoloških znanj, razvijati sposobnosti organizacije za hitro
prilagajanje novostim in strateško se morajo povezovati z dobavitelji in podjetji, ki imajo
specializirana znanja. V panogah, ki se hitro spreminjajo, obstaja toliko produktov in tehnoloških
poti, da nobeno podjetje nima zadostnih virov in zmožnosti, da bi lahko proizvajalo vse ali
prevzelo in uporabilo vsako novo tehnologijo. Zato je pomembno strateško povezovanje
(Thompson, Strickland, 1999, str. 62).
Razpoložljiva informacijska tehnologija v slovenskih organizacijah omogoča večje možnosti
elektronskega povezovanja s poslovnimi partnerji, kot jih organizacije izrabljajo. Po drugi strani
tiste organizacije, ki že poslujejo elektronsko s partnerji v Sloveniji ali tujini, ugotavljajo, da bi
svoje poslovanje lahko še pospešile in pocenile, če bi bilo več njihovih partnerjev pripravljenih
za elektronsko poslovanje. V Sloveniji so nastala podjetja, ki nudijo rešitve elektronskega
poslovanja. Pojavljajo pa se tudi podjetja, ki zagotavljajo internetno prodajo prek svojega
strežnika, kar postaja zanimivo zlasti za mala podjetja. Rezultate raziskave, ki sta jo Groznik in
Kovačič (2000, str. 10 in 11) opravila med Slovenskimi podjetji, kažejo, da je strateško
planiranje informacijskih sistemov v Sloveniji je še vedno zelo tradicionalno orientiran proces,
kjer vrhnji management igra pomembno vlogo glede na to, da je obenem iniciator in udeleženec
v njihovem planiranju. Podjetja sicer zelo visoko ocenjujejo prednosti informatizacije, zanimivo
pa je, da vidijo predvsem notranje prednosti – prednosti znotraj podjetja in manj zunanje – v
poslovanju z drugimi podjetji in kupci. Razlog za to je lahko tudi, da je zunanje prednosti težko
definirati in oceniti. Prišla sta do zaključka, da bodo podjetja morala še veliko storiti in izboljšati
področje uvajanja informacijskih sistemov, če bodo hotela biti konkurenčna na globalnem trgu v
tem vedno bolj informacijskem času.
Slovenska politika, z izjemo programa računalniškega opismenjevanja, financiranja
informatizacije knjižnic ter gradnje akademskega in raziskovalnega omrežja, ni načrtno
spodbujala razvoja informacijske družbe. Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki nima
krovne nacionalne strategije za razvoj informacijske družbe niti ustreznih sektorskih strategij.
Zaradi siceršnje ugodne gospodarske rasti so politiki in snovalci slovenske gospodarske
strategije posvečali premalo pozornosti spodbujanju tehnološkega razvoja in razvoju industrije
visokih tehnologij. Tudi sistemske razmere (makroekonomska in fiskalna politika, tuje naložbe,
delovna zakonodaja ...) niso naklonjene razvoju nove ekonomije, kar ima za posledico počasen
razvoj. Prvi izziv za podporo novi ekonomiji v Sloveniji je gotovo hitrejša gradnja infrastrukture
za elektronsko trgovanje. To pomeni, da bo treba povečati vlaganja v informacijsko in
komunikacijsko tehnologijo, saj je po podatkih EITO11 obseg vlaganj v Sloveniji med vsemi
11

EITO = European Information Technology Observatory.
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pridruženimi članicami EU najnižji (1,8 odstotka v letu 1998). Možnosti nove ekonomije pa ni
mogoče izkoristiti le s povečanjem naložb v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo in
morebitnimi prihranki, ki jih omogoča uporaba novih tehnologij. Za maksimiranje gospodarskih
in družbenih učinkov nove ekonomije je treba okrepiti položaj slovenskih podjetij na domačem
trgu tehnologij in storitev elektronskega poslovanja ter zagotoviti razvoju nove ekonomije
naklonjeno gospodarsko politiko (Caf, 2000, str. 26).

5 ANALIZA STRATEŠKEGA PODJETNIŠTVA MED
SLOVENSKIMI MALIMI IN SREDNJIMI PODJETJI

5.1

Metodologija raziskave

Strateško podjetništvo, ki v sebi združuje podjetniško in strateško perspektivo, je nedvomno
pomemben dejavnik za uspešnost in rast podjetij. Z raziskavo sem želela empirično preveriti
teoretična spoznanja na vzorcu malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji in tako ugotoviti,
kakšno je stanje med slovenskimi malimi in srednjimi podjetji glede strateškega načrtovanja in
strateške usmerjenosti ter ali sledijo svetovnim strateškim trendom. Obenem sem primerjala
nerastoča podjetja s hitro rastočimi (v nadaljevanju besedila: gazele) in s tem preverjala hipotezo
o vlogi strateškega načrtovanja in strateške usmerjenosti za rast in uspeh podjetij.
Raziskava je bila izpeljana na osnovi stratificiranega vzorčenja dveh skupin slovenskih malih in
srednje velikih podjetij (do 250 zaposlenih). Prva skupina (stratum) je predstavljala hitro rastoča
podjetja (v nadaljevanju: gazele), izmed katerih je bil naključno izbran vzorec 300 malih in
srednje velikih podjetij, ki so se v zadnjih treh letih uvrstila na seznam 500 najhitreje rastočih
podjetij v Sloveniji. Vir in obenem baza podjetij za vzorčenje je bil vsakoletno objavljen seznam
gazel v Gospodarskemu vestniku (Ljubljana, 2001, štev. 40, str. 23–32; 2000, štev. 45, str. 49–
70 in 1999, štev. 45, str. 53–56. ) Druga skupina (stratum) je zajemala podjetja, ki ne dosegajo
hitre rasti in se je njihova rast po podatkih APP gibala v zadnjih treh letih med –5 % do +5 %.
Tudi iz tega stratuma je bil naključno izbran vzorec 300 podjetij (v nadaljevanju: nerastoča
podjetja). Neprofitne dejavnosti so bile iz populacije izključene. Drugih omejitev pri vzorčenju
ni bilo, saj sem želela dobiti splošno sliko o strateškem načrtovanju in strategijah med
slovenskimi malimi in srednjimi podjetji. Izbranim podjetjem so bili poslani anketni vprašalniki
po pošti.
Na poslane anketne vprašalnike je odgovorilo skupno 114 podjetij, od tega 52 iz stratuma gazel
in 62 iz stratuma nerastočih podjetij. Skupna odzivnost je bila tako 19 %. Glede na zahtevnost
vprašalnika in abstraktno tematiko je odzivnost zadovoljiva in dovolj velika, da je raziskava
pokazala splošno sliko o strateškem načrtovanju in strateški usmerjenosti malih in srednjih
podjetij v Sloveniji. Dobljeni podatki so bili statistično obdelani s pomočjo statističnega
programa SPSS (Univariatna in bivariatna analiza) ter grafično prikazani s pomočjo
programskega orodja MS Excel 2000.
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5.1.1

Anketni vprašalnik

Anketni vprašalnik (primer vprašalnika je v prilogi 1) je bil zasnovan na osnovi teoretičnih
spoznanj in predhodnih raziskav, ki so navedene v teoretičnem delu magistrskega dela. Zajema
tri tematske sklope. V prvem sklopu so vprašanja, ki se nanašajo na samo postavljanje strategije
in strateško načrtovanje v podjetjih. Sestavljena so iz treh opisnih vprašanj glede vizije, ciljev in
poslanstva podjetij, iz izbirnih vprašanj in ocenjevanja posameznih trditev glede strateškega
načrtovanja. V drugem sklopu so trditve iz strateškega podjetništva, ki so razdeljene na pet
tematskih področij in so jih podjetniki ocenjevali glede na stopnjo strinjanja. V tretjem sklopu so
vprašanja o profilu podjetja in še neobvezna vprašanja o podatkih podjetja.

5.2

Rezultati raziskave

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave, razdeljeni v naslednje smiselne sklope:
1. Predstavitev anketiranih podjetij: posebej gazel in nerastočih podjetij.
2. Analiza odgovorov na opisna vprašanja o viziji, ciljih in poslanstvu podjetja in sicer posebej
za gazele in nerastoča podjetja s komentarjem razlik, ki so se pri tem pokazale med
skupinama.
3. Analiza strateškega načrtovanja in strategij, ki jim podjetja sledijo. Rezultati so predstavljeni
za vsako skupino podjetij posebej in primerjani med skupinama.
4. Analiza usmerjenosti anketiranih podjetij v strateško podjetništvo. Odgovori so analizirani po
posamezni skupini podjetij in primerjani med skupinama glede na to, koliko so podjetja
usmerjena v strategije, ki prinašajo uspeh v današnjem času in bodo zmagovite tudi v
prihodnje.

5.2.1

Značilnosti podjetij, ki so sodelovala v raziskavi

Obema skupinama podjetij so bila zastavljena ista splošna vprašanja o: osnovni dejavnosti
podjetja, številu zaposlenih, povprečni stopnji dobička od prodaje v preteklih treh letih,
povprečni letni rasti števila zaposlenih v preteklih treh ter naraščanju ali manjšanju tržnega
deleža podjetja v istem obdobju. Ne glede na odgovore o stopnji rasti dobička in povečanju
števila zaposlenih, je bilo razvrščanje anketnih vprašalnikov v posamezni skupini izvedeno glede
na to, kateri skupini je podjetje pripadalo ob vzorčenju.
Glede osnovne dejavnosti so bila podjetja iz obeh skupin, ki so odgovorila na vprašalnik,
približno enako razporejena. Med gazelami je bilo nekaj več kot tretjina podjetij (36 %)
proizvodnih, po deležu so sledila podjetja, katerih osnovna dejavnost je trgovska (25 %) ter
podjetja, ki opravljajo poslovne storitve (19 %). Ostale dejavnosti (informacijska tehnologija,
transport, finančne storitve in drugo) so skupaj predstavljale četrtinski delež. Razporeditev po
dejavnosti je prikazana na naslednji sliki.
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Slika 8: Osnovne dejavnosti gazel
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Vir: raziskava, maj 2002.

Za razliko od gazel, največji delež (37 %) anketiranih nerastočih podjetij opravlja poslovne
storitve, nekoliko manjši delež (27 %) je proizvodnih. Sledijo trgovska podjetja z 19 % deležem
in vse ostale dejavnosti s približno četrtinskim (finančne storitve, informacijska tehnologija,
transport in drugo). Deleži posameznih dejavnosti so prikazani na naslednji sliki.
Slika 9: Osnovne dejavnosti nerastočih podjetij
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Dejavnost večine podjetij obeh skupin temelji na paleti podobnih izdelkov ali storitev. Tako je
odgovorilo kar 67 % gazel in 56 % nerastočih podjetij. Na paleti različnih, nepovezanih izdelkov
ali storitev temelji poslovanje 23 % gazel in 30 % nerastočih podjetij. Le približno 4 % gazel
posluje na podlagi enega izdelka ali storitve, medtem ko je takšnih nerastočih podjetij enkrat več
(8 %).
Razporeditev števila zaposlenih v posamezni skupini je odraz dejstva, da podjetja, ko rastejo,
poleg povečevanja obsega poslovanja in dobičkov, povečujejo tudi število zaposlenih. Tako ima
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kar 41 % anketiranih gazel zaposlenih od 20 do 49 zaposlenih, kar pa jih po veljavnih standardih
še vedno uvršča med mala podjetja. Zanimivo je, da je skoraj tretjina anketiranih gazel izredno
majhnih, tako imenovanih mikro podjetij, ki zaposlujejo do 9 ljudi. Približno četrtina anketiranih
gazel zaposluje od 10 do 19 ljudi in le 12 % več kot 50, kar jih uvršča med srednja podjetja.
Na anketne vprašalnike med nerastočimi so večinoma odgovarjala zelo majhna podjetja (mikro
podjetja) z do 9 zaposlenimi. Takih je bilo kar 73 %. V tej skupini so bila v enakem (12 %)
deležu zastopana še podjetja z od 10 do 19 zaposlenimi in tista z 20 do 49 zaposlenimi. Le 3 %
nerastočih podjetij so imeli več kot 50 zaposlenih. Na spodnji sliki so prikazani deleži glede
zaposlenih za posamezno skupino
Slika 10: Število zaposlenih (v %)
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Vprašanja glede povprečne stopnje dobička, povprečne letne rasti zaposlenih in rasti tržnega
deleža v zadnjih treh letih so bila zgolj orientacijske narave. Še posebej pri prvem vprašanju
odgovori ne temeljijo na računovodskih izkazih, temveč zgolj na subjektivni oceni anketiranca.
Tovrstne podatke podjetja nerada posredujejo v javnost, zato jih ne morem šteti za verodostojna.
Na to vprašanje ni želelo odgovoriti 13 % anketiranih. Odgovori ostalih podjetij so pokazali
obliko Gausove krivulje.
Približno polovica podjetij obeh skupin je deklarirala od 6 do 19 % povprečnega dobička v
zadnjih treh letih. Približno enak delež gazel (21 in 23 %) je deklariralo od 0 do 5 % in od 20 do
39 % dobička, delež nerastočih pa je v teh dveh kategorijah predstavljal 14 % in 8 %. Tako je
krivulja pri gazelah nekoliko bolj pomaknjena v smer večjih dobičkov kot pri nerastočih
podjetjih, kar je indikator razlike med skupinama. Odstotki in razmerja so prikazani na spodnji
sliki.
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Slika 11: Povprečna stopnja dobička od prodaje v zadnjih treh letih (v%)
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Vir: raziskava, maj 2002.

Preko 85 % gazel je glede povprečne letne rasti zaposlenih v zadnjem triletnem obdobju
deklariralo, da se je ta povečevala. Večina je povečevala povprečno od 1 do 10 zaposlenih letno,
preostala pa so imela še višjo rast. Tudi nekaj več kot polovica nerastočih je povečevala od 1 do
10 zaposlenih, vendar jih je kar 37 % deklariralo, da se v podjetju število zaposlenih ni
spreminjalo ali se je celo manjšalo.
Najboljše razmerje med obema skupinama so prikazali odgovori na vprašanje glede povečevanja
tržnega deleža v obdobju zadnjih treh let. Večinoma so gazele zmerno in občutno povečevale
svoj tržni delež, medtem ko so nerastoča priznala, da je njihov tržni delež ostal dokaj enak ali se
je zmerno povečeval. Porazdelitev je razvidna iz slikovnega prikaza.
Slika 12: Obseg povečevanja tržnega deleža podjetja (v %)
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občutno povečeval

povečeval izredno hitro

Iz odgovorov na vprašanja, je možno sestaviti profil posamezne skupine:
•

•

Anketirane gazele so tako pretežno proizvodna, trgovska in poslovno storitvena podjetja,
katerih dejavnost temelji na paleti podobnih izdelkov ali storitev. Glede števila zaposlenih
(od 10 do 50) se uvrščajo večidel v mala podjetja, dosegajo od 6 do 39 % stopnjo dobička od
prodaje, povečujejo število zaposlenih in zmerno ali občutno povečujejo svoj tržni delež.
Anketirana nerastoča podjetja so večinoma poslovno storitvena in proizvodna podjetja,
katerih dejavnost prav tako pretežno sloni na paleti podobnih izdelkov ali storitev. Imajo do
10 zaposlenih, kar jih uvršča v zelo majhna podjetja (mikro podjetja), dosegajo od 0 do 20 %
stopnjo dobička od prodaje, manj zaposlujejo, njihov tržni delež pa ostaja dokaj enak ali se
zmerno povečuje.

V nadaljevanju magistrskega dela bom ugotavljala značilnosti in razlike v strateškem
načrtovanju in strateški usmeritvi med obema skupinama.

5.2.2

Vizija, cilji in poslanstvo

Vizija in cilji podjetja so temelj vsake strategije in strateškega načrtovanja. Če želi podjetje
uspešno poslovati in rasti, si mora rast želeti in si zastavljati visoke in optimistične cilje,
usmerjene v rast. Podjetnik si mora ustvariti vizijo podjetja v prihodnosti in svoje poslovanje
usmeriti v zasledovanje in uresničevanje te vizije. V viziji mora podjetnik videti svoje podjetje
kot uspešnejše in večje kot v sedanjosti. Podjetnik mora tudi vedeti, kakšno je poslanstvo
podjetja, s čim se v bistvu ukvarja in kaj sploh dela, da lahko razvije vizijo podjetja v prihodnosti
in postavi realne cilje. Poleg tega so po Wichamu vizija, poslanstvo in strategija podjetja
prepletajoči se in med seboj odvisni elementi podjetniške perspektive. Tako se skozi vizijo in
poslanstvo podjetja odraža tudi sama strategija podjetja. Iz naštetih razlogov sem podjetja
prosila, če lahko z nekaj besedami opišejo svojo vizijo, napišejo najpomembnejše dolgoročne
cilje podjetja in opredelijo svoje poslanstvo.
Vse prejete odgovore sem posebej za vizijo, cilje in poslanstvo razporedila v smiselne sklope
glede na njihovo prevladujočo vsebino in težo. Razdelitev je bila arbitralna, vendar dovolj
natančno narejena, da odraža usmerjenost podjetij. Glede na vsebino vizij so bile te uvrščene v
eno izmed naslednjih kategorij: hitro rast, zmerno – omejeno rast, internacionalizacijo,
mreženje, inovacije in kakovost, e-poslovanje, ohranitev stanja in obstoj ter brez vizije. Pri ciljih
je dodana še kategorija neopredeljeno in brez ciljev namesto brez vizij. Na ta način je bilo možno
primerjati odgovore med gazelami in nerastočimi podjetji, obenem pa se je posredno razkrila še
strateška usmeritev podjetij.
Pod »hitro rast« sem uvrstila tiste odgovore, ki so napovedovali agresivno, hitro rast, bistveno
povečanje dobička in trga. Kot »zmerna omejena rast« je mišljena vizija ali cilj podjetja, ki
sicer nakazuje povečevanje obsega prodaje, večanje tržnega deleža, širjenje tržišča, vendar to
rast bodisi podjetja opredeljujejo kot zmerno, stabilno bodisi si postavljajo prostorske omejitve
(regija, Slovenija). Hitra rast v gazele svetovnega merila namreč ne more biti teritorialno
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omejena, prav tako ne zadržana, omahujoča, zmerna. Pod »internacionalizacijo« so bili
uvrščeni odgovori, ki so napovedovali strateško usmeritev in širitev na tuje trge. Izboljšanje
kakovosti tako izdelkov kot poslovanja, da bi zadovoljili kupce, je vedno posledica inoviranja
trenutnega nivoja izdelkov ali storitev, zato sem smiselno združila trditve, ki se nanašajo tako
neposredno kot posredno na inoviranje izdelkov in sicer preko zadovoljevanja kupcev ter na
izboljševanje kakovosti v kategorijo »inovacije in kakovost«. V kategoriji »mreženje« so
odgovori, preko katerih se odraža usmerjenost v povezovanje, pogodbena razmerja in poslovno
sodelovanje. V »e-poslovanje« so uvrščeni tisti, ki poudarjajo usmerjenost v elektronsko
poslovanje. Odgovori, ki so bolj nakazovali ohranjanje trenutnega stanja podjetja in njegov
obstoj, so združeni v kategorijo »ohranjanje in obstoj«. Nenazadnje sem morala nekaj
odgovorov pustiti nerazporejenih, nekaj podjetij pa je priznalo, da vizije ali ciljev nima. Takšna
razporeditev odgovorov je pripomogla k lažji in preglednejši analizi in interpretaciji odgovorov.
Vsi odgovori so zbrani in prikazani v tabelah v prilogah 2, 3 in 4.

5.2.2.1 Vizija
Strateška vizija je osnova za razvijanje strategij in strateško načrtovanje. Je nujno potrebna za
uspešno vodenje podjetja in kot taka vpliva na celotno delovanje podjetja. Vizija mora biti
jedrnata, zapisana v enem ali dveh stavkih, in konkretna, ponuditi mora jasen in privlačen pogled
na prihodnost podjetja. Svojo vizijo je napisalo 84,6 % gazel in 69,4 % nerastočih podjetij. Ali je
vizija zapisana v skladu s samo definicijo vizije v strokovni literaturi, nisem preverjala, kajti
pomembno je že to, da ima podjetnik določeno predstavo o podjetju v prihodnosti, ki jo zna v
stavku ali dveh tudi opredeliti. Porazdeljenost dobljenih odgovorov v kategorije, opisane v
prejšnjem poglavju, je prikazana na naslednji sliki.
Slika 13: Vizije gazel in nerastočih podjetij (v %)
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Vir: raziskava, maj 2002.
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Že razvrstitev samih vizij podjetij je presenetljivo nakazala želene rezultate in razlike med
skupinama. Bistveno več gazel je v svoji viziji razkrila svojo željo po hitri ali zmerni rasti in
strateško usmerjenost v internacionalizacijo in mreženje. Z nerastočimi podjetji so bile izenačene
pri usmerjenosti v e-poslovanje, medtem ko so pri inovacijah in kakovosti gazele zaostajale.
Nerastoča podjetja so v svojih vizijah tako bolj usmerjena v inovativnost in izboljševanje
kakovosti ter zadovoljevanje kupcev kot v hitro rast in širjenje poslovanja. Več nerastočih
podjetij si želi tudi ohraniti trenutni obseg poslovanja ali pa je priznalo, da je brez vizije.
Vizija, ki so jo zapisala podjetja, v večini primerov ni zgolj videnje svojega podjetja v
prihodnosti, ampak v sebi že skriva ali bolje rečeno odkriva strateško usmerjenost podjetja v
prihodnje. S tem, ko so podjetja že v svoji viziji opredelila določeno strateško usmeritev, so v
bistvu postavila določeno strateško usmerjenost na prvo mesto. Vidimo lahko, da določeno
število podjetij že postavlja določene strategije kot prioritete in s tem tudi potrjuje svojo
usmerjenost v strateško podjetništvo. Tako so podjetja poleg želje po vodilnem položaju,
povečanju obsega poslovanja in po širitvi svojih zmogljivosti v svojih vizijah opredelila tudi, da
nameravajo prodreti ali se širiti na tuje trge, razvijati nove izdelke ali storitve in vlagati v
povečevanje kakovosti svojega programa, poslovno sodelovati ali se povezovati z drugimi
podjetji ali vlagati v e-poslovanje. S tem so nakazala pot ali strategijo za svoje bodoče
poslovanje. Zanimivo je, da v zapisanih vizijah najdemo prav vse strategije (z izjemo učeče se
organizacije, ki je teže opredeljiva), ki jih je Hitt opredelil kot zmagovite strategije 21. stoletja.
Razlika, ki se je pri tem pokazala, že nakazuje večjo usmerjenost gazel v strateško podjetništvo v
primerjavi z nerastočimi podjetji. Več gazel ima opredeljeno jasno vizijo, ki že izdaja strateško
usmerjenost podjetja na strateška področja, ki prinašajo ustvarjanje vrednosti v sedanjem času.
Če podrobneje pogledamo še vsebino posameznih vizij, je že na prvi pogled jasno, da obstajajo
tudi tukaj razlike med gazelami in nerastočimi podjetji. Razlike tako niso le kvantitetne, temveč
tudi kvalitetne. Veliko gazel, ki imajo vizijo zmerne ali omejene rasti, želi postati vodilno ali
najboljše podjetje v panogi, regiji ali Sloveniji, medtem ko med nerastočimi prevladuje zgolj
neopredeljena želja po širitvi in stabilni rasti. Še večje razlike se pojavljajo pri
internacionalizaciji. Gazele ne vidijo svojo prihodnost v izvozu in širitvi v samo sosednje države,
ampak tudi v osvajanju evropskega in svetovnega tržišča, ker so eksplicitno tudi zapisale.
Nerastoča podjetja povečini omejujejo svojo vizijo o tujih trgih na trge bivše Jugoslavije.
Nobeno od nerastočih podjetjih ne vidi v prihodnosti povezovanja z drugimi podjetji, medtem ko
so tri gazele jasno zapisale kot svojo vizijo poslovno sodelovanje z drugimi podjetji in celo
skupen nastop na trgu. E-poslovanje sta v svojo vizijo vključili samo ena gazela in eno nerastoče
podjetje. Podjetja se tako na splošno ne vidijo na virtualnem tržišču.
Drugače je pri inovacijah in kakovosti. Mala podjetja so že v svojem bistvu inovativna in
podjetniki so posamezniki, ki želijo spremeniti svet. Veliko podjetij je ravno to izpostavilo v
svoji viziji: željo po spremembah, izboljšavah, razvoju in kakovosti. Napraviti nekaj boljšega kot
konkurenca, privabiti kupca z boljšo storitvijo ali izdelkom, ponuditi na tržišču novost. V
ospredje postavljajo kupca in njegove potrebe. Lahko bi rekli, da so podjetniki izpostavili in
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zapisali svoje podjetništvo in svoje strateško usmerjenost v inoviranje. V tej kategoriji najdemo
več nerastočih podjetij, kot gazel. Ali morda to nakazuje, da zgolj vizija podjetja o inoviranju za
uspeh ni dovolj? Literatura o podjetništvu pravi, da to res tako. Za uspeh je potrebno nekaj več
kot le dober izdelek, potrebna je še njegova uspešna komercializacija.

5.2.2.2 Cilji
Cilji v podjetju so lahko različni, predvsem pa so strateški ali finančni. Pri določanju ciljev
morajo biti prevladujoči dolgoročni učinki. Cilji so pomembni, ker določajo pozicijo, ki jo
zasleduje podjetje, zato morajo biti optimistični in usmerjeni v rast in razvoj podjetja, vendar
tudi realno dosegljivi. Skozi njih se mora jasno izražati poslanstvo in vizija podjetja.
V nadaljevanju so prikazani in komentirani cilji, ki jih je na anketne vprašalnike zapisalo 75 %
gazel in 74 % nerastočih podjetij. Podobno kot vizije so bili cilji razvrščeni v smiselne kategorije
glede na prevladujočo vsebino. Zapisani cilji so zbrani v prilogi 3, njihova razporeditev po
skupinah pa je prikazana na spodnji sliki.
Slika 14: Cilji gazel in nerastočih podjetij (v %)
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Vir: raziskava, maj 2002.

Opisani cilji podjetij se po obliki in vsebini ne razlikujejo bistveno od vizij. Na splošno bi težko
ločila, kateri od obeh odgovorov večine podjetij je bolj podoben viziji in kateri cilju. V literaturi
sicer najdemo natančno opredelitev, kako naj bi bil formuliran cilj in kako vizija, raziskava pa je
pokazala, da se v praksi vizije in dolgoročni cilji mnogo bolj prepletajo med seboj.
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Tako gazele kot nerastoča podjetja si za dolgoročni cilj največkrat postavljajo zmerno – omejeno
rast ter inovativnost in kakovost. V obeh primerih je delež gazel nekoliko višji. Gazele si tudi
večkrat za cilj postavljajo hitro rast in internacionalizacijo, nasprotno pa je več nerastočih
podjetij priznalo, da ciljev v prihodnosti nima oz. je njihov glavni cilj obstoj na tržišču. Nekaj
ciljev nisem mogla razvrstiti v nobeno od kategorij, tako da so ostali nerazporejeni. Med njimi
pozornost zbujata cilja, ki govorita o socialni varnosti zaposlenih in zadovoljstvu lastnika ter
zadovoljstvu kolektiva, in nakazujeta, da se podjetja zavedajo pomena svojega kadra. Vsebinsko
so bili cilji dokaj podobni vizijam in s podobnimi razlikami med obema skupinama.
Pri podrobnejšem pregledu rezultatov lahko vidimo, da so si štiri gazele za cilj odločno zadale
povečanje podjetja, ustvarjanje dobička in njegovo reinvestiranje v razvoj ter stalno konstantno
rast, ena izmed njih pa celo jasen finančni cilj. Glavni cilj 26,9 % gazel je zmerna ali omejena
rast, ki se odraža v želji po zmerni širitvi, utrditvi na tržišču, uveljavitvi in dobičku ali novih
boljših prostorih. V isti kategoriji med nerastočimi podjetji (25,8 %) prevladujejo cilji glede
pridobitve novih prostorov, postati najboljši v regiji ali Sloveniji, uspevati na trgu in zmerno
rasti, dosegati stabilnost …
Manj gazel si je v primerjavi z vizijo kot cilj zadalo internacionalizacijo in prodor na tuje trge.
Pri nerastočih podjetjih lahko opazimo, da so se manj omejevala na sosednje trge in bolj
opredeljevala za tuje trge na splošno. Nove moderne tehnologije, kakovost in specializacija ter
zadovoljevanje kupcev so prioritetni cilji 23,1 % gazel in 19,4 % nerastočih podjetij, kar
ponovno potrjuje ugotovitve, opredeljene pri vizijah.
Raziskava je pokazala, da se skozi vizije in cilje lahko razbere strateško usmerjenost podjetij.
Lahko potrdim, da podjetniki strateško razmišljajo, kar jih uvršča med strateške podjetnike –
podjetnike s strateško perspektivo. Poleg tega, da je večina podjetij bolj ali manj usmerjena v
rast, se je skozi vizijo in cilje pokazala še strateška usmerjenost podjetij v internacionalizacijo,
mreženje, e-poslovanje in inoviranje, torej v kar štiri področa od petih za katere Hitt predvideva,
da prinašajo uspeh v sedanjem in prihajajočem času. Nenazadnje že natančnejši pregled
napisanih vizij in ciljev nakazuje, da si gazele bolj želijo rasti in so bolj strateško usmerjene v
prej navedene strategije.

5.2.2.3 Poslanstvo
Poslanstvo predstavlja namen ali razlog za obstoj podjetja in pove, kaj podjetje v bistvu je in kaj
dela. Če podjetje nima razvitega svojega poslanstva, se pogosto zgublja v mnogih poslih,
izdelkih, dejavnostih … Definicija poslanstva v podjetju je temelj za določanje ciljev podjetja.
Svoje poslanstvo je na anketni vprašalnik zapisalo 61,5 % gazel in 71 % nerastočih podjetij.
Poslanstva sem razdelila na tri kategorije: kot natančno opredeljene, okvirno opredeljene in
neopredeljene. Porazdelitev je prikazana na naslednji sliki.
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Slika 15: Poslanstvo gazel in nerastočih podjetij (v %)
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Svoje poslanstvo je natančno opredelilo kar 32,3 % nerastočih podjetij in le 21,2 % gazel. Večji
delež gazel je svoje poslanstvo okvirno opredelilo. Nerastoča podjetja so v enakih deležih svoje
poslanstvo okvirno opredelila oziroma njihov odgovor ne bi mogli prepoznati kot opredelitev
poslanstva.
Glede na to, da so gazele bolje in v večjem deležu opisala svoje cilje in vizije, je možno, da se
jim opis poslanstva na anketni list ni zdel potreben ali pomemben. Rezultate si je možno razložiti
tudi tako, da so nerastoča podjetja, ki so v večji meri in bolje opisala svoje poslanstvo bolj
usmerjena v sedanje poslovanje in manj razmišljajo o prihodnosti, medtem ko so gazele bolj
usmerjene v prihodnje poslovanje in so kot prioriteto opisovala svoje vizije in cilje.

5.2.3

Strateško načrtovanje in strategije

Strateško načrtovanje je pri malih in srednjih podjetjih težko opredeliti, saj že v literaturi
zasledimo, da tovrstna podjetja običajno formalno ne načrtujejo svojega poslovanja niti nimajo
posebej izdelanih strateških načrtov, pa tudi če jih imajo, jim ta nujno še ne prinašajo uspeha.
Ravno zaradi pomanjkljivih podatkov v literaturi, kako svoje bodoče poslovanje strateško
načrtujejo mala in srednja podjetja, sem se odločila raziskati, ali sploh strateško načrtujejo in ali
imajo začrtane, zamišljene poti – strategije, kako bodo uresničila svoje dolgoročne cilje in vizije.
Podjetja so odgovarjala na vprašanje, ali imajo prihodnje poslovanje podjetja na kakršenkoli
način natančno ali vsaj približno začrtano oz. ali nimajo nobene strategije za prihodnost.
Odgovori so prikazani na naslednji sliki.
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Slika 16: Ali ima podjetje začrtano strategijo za uresničitev ciljev, vizije in poslanstva?
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Iz odgovorov je razvidno, da ima velika večina podjetij, tako gazel kot nerastočih vsaj okvirno
začrtano strategijo za doseganje svojih ciljev, vizije in poslanstva. Zelo majhen delež podjetij
ima strategijo natančno začrtano, v obeh skupinah se delež giblje okoli 10 %. Opaziti pa je, da je
podjetij, ki v prihodnosti nimajo začrtane strategije, enkrat več med nerastočimi (21 %) kot med
gazelami (10 %).
Pri strateškem načrtovanju v malih in srednjih podjetjih je podjetnik ključnega pomena. V
literaturi zasledimo, da je podjetje uspešnejše, če strategije načrtuje podjetnik skupaj z
zaposlenimi. Kakorkoli že, podjetnik mora sodelovati pri izbiri in načrtovanju strategij. Zato sem
želela izvedeti, kdo v malih slovenskih podjetjih strateško odloča oziroma kako se v podjetju
odloča o njegovi prihodnosti (samostojno, timsko, interno, sodelovanje zunanjih svetovalcev).
Anketirana podjetja so lahko izbrala več odgovorov na to vprašanje, tako da je vsota odstotkov
večja kot 100. Na naslednji sliki so prikazani odgovori za vsako skupino posebej.
Slika 17: Kdo v podjetju strateško načrtuje (v %)?
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Rezultati raziskave so potrdili že znana teoretična dejstva, da je v malih podjetjih večidel
podjetnik sam ali skupaj s svojimi partnerji tisti, ki sprejema strateške odločitve podjetja. Tako je
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odgovorilo kar 70,8 % nerastočih podjetij in 68,1 % gazel. Med obema skupinama ni opazne
razlike. Zanimivo je, da je skoraj popolnoma enak odstotek (27 %) podjetij iz obeh skupin
deklariralo, da strategije načrtuje podjetnik skupaj z zaposlenimi. Takšna oblika načrtovanja, ko
podjetnik vključi v strateško načrtovanje tudi zaposlene v podjetju, naj bi bila mnogo uspešnejša,
saj je posledično tako celotno podjetje bolj motivirano za dosego skupnega cilja. Ta ugotovitev
nekoliko preseneča, saj je bilo pričakovati mnogo višji odstotek pri tem odgovoru pri gazelah kot
pri nerastočih podjetjih. Tako enotni odgovori v obeh skupinah pa skupno podajajo splošno sliko
o tem, kdo oz. kako se strateško načrtuje in odloča v slovenskih malih in srednjih podjetjih. Iz
odgovorov je razvidno tudi, da določen odstotek gazel že prepušča vodenje podjetja
profesionalnim managerjem, ki so v podjetju zaposleni in niso lastniki ali solastniki podjetja. Ti
posledično tudi strateško načrtujejo prihodnje poslovanje podjetja. Ne moremo tudi mimo
ugotovitve, da je podjetniško svetovanje v Sloveniji še močno v povojih, saj zunanje svetovalce
vključuje v strateško načrtovanje le neznaten odstotek izključno nerastočih podjetij.
Zanimalo me je še, kateri so tisti dejavniki, ki najbolj vplivajo na postavljanje strategije, ali
drugače, kaj je tisto, kar stimulira podjetnika, da začne strateško razmišljati o prihodnosti
podjetja in o načinu za dosego svojih ciljev. Anketiranci so lahko izbirali med različnimi
možnostmi. Ker so lahko navedli več odgovorov (do tri najpomembnejše), je vsota odstotkov
večja kot 100. Kateri so za posamezno skupino najpomembnejši dejavniki, si lahko shematsko
ogledamo na naslednji sliki.
Slika 18: Dejavniki, ki najbolj vplivajo na postavljanje strategije (v %)
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Pri odgovorih na to vprašanje so se pokazale nekatere bistvene razlike med gazelami in
nerastočimi podjetji. Tako je kar 74,5 % gazel izbralo »željo podjetnika po načrtovani rasti
podjetja in doseganju večjih dobičkov« kot najpomembnejši dejavnik postavljanja strategije
podjetja, medtem ko je ta dejavnik izbralo le 58,3 % nerastočih podjetij. Kot drugi
najpomembnejši dejavnik se je pri gazelah s 70,2 % pokazala »vizija podjetnika ali
podjetniškega tima o podjetju v prihodnosti in cilji, ki si jih je podjetje zastavilo«. Za nerastoča
podjetja je ta dejavnik najpomembnejši, vendar s 66,7 % še vedno nižji kot pri gazelah. Šele na
tretje mesto so gazele postavile »priložnost, ki se je pojavila na trgu«, ki se je tudi za nerastoča
podjetja pokazal kot tretji najpomembnejši dejavnik. Le nizek odstotek (17 %) gazel se pri
postavljanju strategij zgleduje po drugih podjetjih, medtem ko je takih 25 % nerastočih podjetij.
Ostali dejavniki so za gazele zanemarljivi, pri nerastočih podjetjih, se je z 20 %, kot dokaj
pomemben pokazal še dejavnik »izobraževanja podjetnika in študija literature« Ponovno se je
potrdila ugotovitev, da pri nas zunanji svetovalci ne igrajo nikakršne vloge pri strateškem
načrtovanju v malih podjetjih. Glede na to, da mala podjetja pogosto potrebujejo dolžniška
finančna sredstva za financiranje svojih dejavnosti, sem pričakovala, da bodo zahteve finančnih
institucij po jasno opredeljenih poslovnih načrtih bistveno pomembnejši dejavnik pri strateškem
načrtovanju, kajti če finančna institucija zahteva takšen dokument, je podjetnik prisiljen
razmišljati o prihodnjem poslovanju podjetja in formalno opredeliti svojo strategijo.
Rezultati odgovorov na to vprašanje zgovorno potrjujejo teoretična spoznanja, da so želje po
uspehu in rasti ter vizije o prihodnosti ključni dejavniki uspeha podjetja. Gazele si tako veliko
bolj želijo uspeha in rasti podjetja, v prihodnost jih žene vizija o prihodnosti in cilji, ki so si jih
zastavili. To nakazuje, da razmišljajo proaktivno, ko načrtujejo svojo prihodnost. Bistveno manj
je njihovo strateško razmišljanje šele posledica nastalih priložnosti na tržišču, na katere se je
potrebno reaktivno odzvati. Nasprotno so nerastoča podjetja manj proaktivna, bolj se zgledujejo
po konkurenci in opirajo na izobraževanje in literaturo. Slednje je pravzaprav zelo pozitivno, saj
si na ta način nabirajo poslovno znanje.
Podjetnik si tako ali drugače zamisli neko strategijo za dosego svojega cilja. Odločitve, ki jih v
zvezi s tem sprejme, lahko temeljijo na različnih informacijah, dejstvih ali impulzih iz notranjega
in/ali zunanjega okolja. Iz literature o strateškem managementu je znano, da temeljijo učinkovite
strategije na analizah tako zunanjega kot notranjega okolja podjetja. Obenem Thompson in
Strickland opozarjata, da je ena izmed nevarnosti strateškega načrtovanja ta, da je podjetnik
preveč usmerjen na notranje okolje podjetja in njegova strategija izvira iz notranjosti navzven in
tako dovoljuje, da notranje okolje pogojuje strateško orientacijo namesto zunanjega.
Zanimalo me je, ali slovenski podjetniki strateško načrtujejo na podlagi takšnih ali drugačnih
analiz notranjih in zunanje dejavnikov ali se zanašajo predvsem na intuicijo podjetnika.
Odgovori so prikazani na naslednji sliki. Tudi pri tem vprašanju so anketiranci lahko izbrali več
odgovorov, zato skupni seštevek presega 100.
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Slika 19: Podlage za izbiro strategije (v %)
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Čeprav se pri tem vprašanju odstotek števila posameznih odgovorov med gazelami in
nerastočimi podjetjih ni bistveno razlikoval, se kaže zanimiva tendenca gazel k analizi tržišča in
konkurence kot temelju za odločanje, medtem ko nerastoča podjetja pri svojem strateškem
načrtovanju veliko bolj izhajajo iz notranjega okolja ali analize notranjih zmožnosti in
sposobnosti podjetja. Nekaj manj kot tretjina podjetij v obeh skupinah se ravna po intuiciji
podjetnika, približno četrtina pa se odloča na podlagi celotnega poslovanja podjetja, tako
notranjih kot zunanjih vidikov.
Ker vprašanja mogoče niso bila dovolj natančno opredeljena, da bi lahko z gotovostjo trdila, da
določen delež malih podjetij natančno analizira svoje zunanje in/ali notranje okolje, kot je to pri
strateškem načrtovanju običaj v velikih podjetjih, lahko le nakažem, da so gazele bolj usmerjene
v analizo zunanjega okolja oz. bolj spremljajo dogajanje na tržišču in med konkurenco, medtem
ko so nerastoča podjetja usmerjena v svoje notranje okolje in manj poznajo tržišče. Izhajanje iz
notranjega okolja v nerastočih podjetij je glede na teoretična spoznanja lahko eden izmed
razlogov za neuspešno postavljanje strategij. Vsekakor se je intuicija podjetnika pokazala kot
pomemben dejavnik pri odločanju, kar je po Mintzbergu značilno za podjetniško strateško
načrtovanje. Pri tem razlike med gazelami in nerastočimi podjetji ni bilo opaziti.
Po Porterjevi teoriji mora podjetje slediti eni izmed treh generičnih strategij, če želi biti
uspešno in konkurenčno na trgu ter širiti svoje poslovanje. To teorijo se ponavadi uporablja pri
strateškem načrtovanju v velikih podjetjih in korporacijah, kjer naj bi dokazano držala.
Raziskave med malimi in srednjimi podjetji so glede tega že v preteklosti pokazale, da sta dve
od treh temeljnih generičnih strategij bolj primerni za mala podjetja. Ti dve sta strategija tržne
niše in strategija diferenciacije. Poleg treh generičnih strategij so možne še druge strategije za
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rast podjetij. Zanimalo me je, kateri izmed strategij sledijo slovenska podjetja in ali obstaja
razlika med nerastočimi podjetji in gazelami.
Na to vprašanje so odgovarjala vsa podjetja, tudi tista, ki so pri vprašanju glede tega, ali ima
podjetje začrtano strategijo, odgovorila negativno in jim na vprašanja glede strateškega
načrtovanja ni bilo potrebno odgovarjati. Po Wichamu naj bi vsako podjetje v vsakem trenutku
sledilo neki strategiji, ni pa nujno da se tega zaveda ali to tudi zavestno načrtuje. Podjetja so
lahko izbrala med največ tremi odgovori, tako da skupni seštevek odstotkov presega 100.
Slika 20: Strategije rasti (v %)
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Dobljeni rezultati že na prvi pogled potrjujejo ugotovitve predhodnih raziskav, da za mala
podjetja Porterjeva teorija ne drži popolnoma. Kar 73,1 % gazel sledi konkurenčni generični
strategiji diferenciacije in na trgu ponuja drugačne, boljše izdelke ali storitve kot konkurenca.
Tudi 64,5 % nerastočih podjetij je prepoznalo diferenciacijo kot svojo najpogostejšo strategijo
poslovanja. Nekoliko manj podjetja sledijo strategiji tržne niše. Tej sledi 59,6 % gazel in 56,5 %
nerastočih podjetij. Bistveno manj podjetij ponuja na tržišču izdelke ali storitve po nižjih cenah
od konkurence. Takih je le 26 % gazel in 21 % nerastočih. Prav tako se le 21 % gazel in 27,4 %
nerastočih podjetij ukvarja še z drugimi posli poleg svoje osnovne dejavnosti. Pričakovala sem,
da bo večji odstotek podjetij izvajalo pogodbene posle, vendar je anketa pokazala, da je le 16,1
% nerastočih podjetij in 5,8 % gazel pogodbeno poslovno povezanih s partnerji.
Večina podjetij ne sledi zgolj eni strategiji, ampak jo dopolnjuje še z drugimi. Prevladujeta
kombinacija diferenciacije in tržne niše. Tako lahko povzamem, da sta ti dve generični strategiji
najbolj razširjeni med malimi podjetji, s tem da so gazele bolj usmerjene v diferenciacijo kot
nerastoča podjetja. Ostale strategije rasti, ki jih navaja literatura, med slovenskimi podjetji niso
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toliko razširjene in se ne uporabljajo za rast. Rezultati tudi potrjujejo teoretična spoznanja glede
tega, da sledi vsako podjetje v vsakem trenutku neki strategiji, saj le 3 nerastoča podjetja niso
prepoznala ene od navedenih strategij za svojo.
V zadnjem vprašanju tega tematskega sklopa so podjetja ocenjevala še posamezne trditve, ki se
posredno in neposredno nanašajo na strateško načrtovanje. Samo dejstvo, ali ima podjetje
pripravljen formalni poslovni ali strateški načrt, ne pove še dovolj o strateškem načrtovanju v
malih podjetjih. Formalni strateški načrti so povečini prisotni v velikih podjetjih. Mala in srednja
podjetja načrtujejo bolj neformalno, vendar odsotnost formalnih oblik še ne pomeni tudi
odsotnosti strateškega načrtovanja, čeprav lahko formalno načrtovanje prinaša podjetju različne
koristi. Zato sem podjetja spraševala predvsem o spremljevalnih znamenjih strateškega
razmišljanja in poznavanju dejavnikov, ki so temeljna podlaga za strateško odločanje. Tako je
poznavanje zunanjega in notranjega okolja podjetja temelj za sprejemanje odločitev, medtem ko
predstavljajo bistvo strateškega načrtovanja jasna vizija, cilji in poslanstvo. Nedvomno je
odločilno pri strateškem odločanju, ali je podjetje usmerjeno v rast. Pomembno je tudi, ali so v
podjetju usmerjeni v načrtovanje ter šele nazadnje, če podjetje strateške odločitve tudi dejansko
formalno zapisuje. Na sliki so grafično prikazane povprečne vrednosti strinjanja s trditvami, in
sicer za vsako skupino posebej po padajočem vrstnem redu povprečnih odgovorov gazel.
Slika 21: Primerjava povprečnih ocen trditev glede strateškega načrtovanja
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Vir: raziskava, maj 2002.
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Gazele so se na splošno bolj strinjale z vsemi trditvami (z izjemo ene same) ter jih povprečno
višje ocenile kot nerastoča podjetja. Pri določenih trditvah so se pokazale celo statistično
značilne razlike. Tako so gazele (s povprečno oceno nad 4.5) skoraj popolnoma potrdile trditve
glede poznavanja svojih kupcev in njihovih potreb, poznavanja svojih prednosti in slabosti ter
zavedanja svojih konkurenčnih prednosti. Tudi nerastoča podjetja so navedene trditve visoko
ocenila (povprečna ocena med 4 in 4,4), čeprav nižje od nerastočih. Pri trditvi glede
usmerjenosti v povečevanje obsega prodaje, dobičkov in v rast, ki so jo gazele povprečno
ocenile z 4,53, nerastoča pa s 4,08, so se pokazale tudi statistično značilne razlike (χ2 = 5,561;
stopnja tveganja 0,006). Tako lahko s 95 % gotovostjo trdim, da so gazele bolj strateško
usmerjene v rast podjetja kot nerastoča podjetja.
Po višini povprečnih ocen gazel (od 4 do 4,5) so po pomembnosti sledile trditve, da podjetja
poznajo priložnosti in nevarnosti na tržišču, imajo še neizkoriščene vire in sposobnosti, so
njihovi dolgoročni cilji realno dosegljivi in da načrtujejo poslovanje podjetja v prihodnosti.
Nerastoča podjetja so te trditve ocenila nekoliko nižje (povprečno od 3,70 do 4,05). Tudi med
temi trditvami so se pokazale statistično značilne razlike (χ2 = 4,535; stopnja tveganja 0,016),
ki potrjujejo že s predhodnimi odgovori na vprašanja ugotovljeno dejstvo, da gazele bolje
poznajo tržišče od nerastočih podjetij. Ponovno lahko s 95 % gotovostjo trdim, da gazele
poznajo priložnosti in nevarnosti tržišča bolje od nerastočih podjetij. Nekoliko nižja statistična
razlika, ki nakazuje na statistično razliko (χ2 = 1,897; stopnja tveganja 0,066) se je pokazala tudi
pri oceni trditve glede dosegljivosti ciljev. Gazele so tudi mnogo bolj kot nerastoča podjetja
prepričane, da so njihovi cilji realno dosegljivi.
Čeprav se ves čas potrjuje domneva, da so gazele bolj usmerjene v strateško načrtovanje, same
gazelo niso najbolj prepričane, da je strateško načrtovanje bistveno za uspeh podjetja. V to so
prepričane celo manj (3,86) kot nerastoča podjetja (3,97). Ta ugotovitev nekoliko preseneča, o
razlogih, lahko samo ugibam. Verjetno se gazele pri svoji rasti srečujejo z različnimi težavami,
ki zasenčijo pomen strateškega načrtovanja. Ker sam pojem strateškega načrtovanja asocira na
načrt v formalni obliki, je možno tudi, da so podjetniki imeli v mislih zgolj formalno načrtovanje
in so tako priznali, da pisni načrt sam po sebi še ne pogojuje uspeha podjetja.
Gazele imajo v primerjavi z nerastočimi podjetji bolj jasno vizijo o prihodnosti, ki jo poznajo vsi
v podjetju, kar ponovno potrjuje že predhodna spoznanja. Nekoliko nizko ocenjena trditev, da so
vsi zaposleni v podjetju usmerjeni k skupnemu cilju (gazele 3,75 in 3,27), je ponovno
pokazala statistično pomembne razlike med obema skupinama (χ2 = 6,205; stopnja tveganja
0,044). Zaposleni v gazelah so statistično značilno bolj usmerjeni k skupnemu cilju kot zaposleni
v nerastočih podjetjih. Ocena obeh trditev da slutiti, da gazele bolj vključujejo svoje zaposlene v
poslovno dogajanje in jih s tem motivirajo za dosego poslovnih ciljev in vizije podjetja, kar je
ključno za uspeh podjetnikove strategije, in to bolj kot sam formalno pripravljen strateški načrt.
Komunikacija vizije, ciljev in s tem posredno strategije v podjetju namreč spodbuja zaposlene k
akciji in jih motivira.
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Na podlagi analize odgovorov lahko tudi potrdim teoretična spoznanja drugih avtorjev, da mala
podjetja povečini nimajo formalno pripravljenega poslovnega načrta, še manj pa posebej
izdelanih strateških načrtov. Gazele so tako trditve glede formalnega poslovnega načrta
povprečno ocenile z oceno 3,41, nerastoča podjetja pa še nižje, s 3,05. Še večje nestrinjanje je
opazno glede formalnega strateškega načrta (2,86 gazele, 2,48 nerastoča). Čeprav so ocene gazel
nekoliko višje, kar nakazuje, da je več podjetij, ki imajo formalno zapisane načrt, med gazelami,
razlike niso statistično značilne. Razlike med obema skupinama niso tako očitne, da bi lahko
trdila, da je formalni poslovni ali strateški načrt ključen za uspeh podjetja.
Iz literature in prakse izhaja, da je formalen poslovni načrt z opredeljeno strategijo oz. strateški
načrt podjetja bistven dokument za pridobivanje finančnih virov iz bank, raznih skladov ali
drugih finančnih institucij. Že v enem od prejšnjih odgovorov je bilo razvidno, da so zahteve
finančnih institucij po formalnih načrtih skoraj neobstoječ dejavnik za strateško načrtovanje.
Nizka ocena formalnega strateškega načrtovanja da slutiti, da podjetja bodisi ne potrebujejo
načrtov za pridobivanje finančnih virov bodisi se ne trudijo pridobivati dolžniških finančnih
virov.
Povzamem lahko, da so gazele v primerjavi nerastočimi podjetji nedvomno bolj usmerjene v
povečevanje obsega prodaje, dobičkov in v rast, da bolje poznajo tržišče, da so vsi zaposleni v
podjetju usmerjeni k skupnemu cilju ter da so bolj prepričane v to, da so njihovi cilji realno
dosegljivi. Formalno strateško načrtovanje pa na splošno ni zelo razširjeno med malimi podjetji.

5.2.4

Strateško podjetništvo

Z raziskavo sem želela tudi ugotoviti, ali so slovenski podjetniki »strateški podjetniki« in ali
sledijo svetovnim strateškim trendom. V dinamičnem okolju 21. stoletja ni dovolj le, da
podjetniki delujejo »podjetniško« ampak morajo biti »strateško« usmerjeni in strateško planirati
svojo rast, pri tem pa se morajo usmerjati na področja, ki omogočajo ustvarjanje vrednosti in
omogočajo rast. Še posebej mala in srednja podjetja se morajo strateško usmeriti v inovacije,
internacionalizacijo, mreženje in zavezništva, e-poslovanje ter učečo se organizacijo in s tem v
boljše izkoriščanje svojih notranjih virov. Zanimalo me je, ali so slovenska uspešna rastoča
podjetja – gazele dejansko usmerjena na ta področja in ali obstaja razlika v primerjavi s strateško
usmerjenostjo nerastočih podjetji. Predvidevala sem, da bodo gazele bolj usmerjena v navedene
strategije kot nerastoča podjetja.
Podjetjem sem zastavila od 4 do 5 vprašanj za vsako strateško usmeritev. Podjetja so lahko
strinjanje s posamezno trditvijo ocenila od 1 do 5 pri čemer je 1 pomenilo »s trditvijo se sploh ne
strinjam«, 2 – »delno se ne strinjam«, 3 – »niti da niti ne«, 4 – »delno se strinjam«, 5 –
»popolnoma se strinjam«. Na ta način je bilo mogoče dobiti natančnejšo sliko glede dejanskega
stanja v podjetjih, saj so tako prišli v poštev tudi primeri, ko se v podjetju pojavljajo zametki
določene strateške usmeritve ali se podjetnik ne more odločiti in trditev bodisi odkloniti bodisi
potrditi. Takšna struktura odgovorov lahko natančneje poda sliko o določenem trendu. V
nadaljevanju so prikazani rezultati za vsako posamezno področje kot povprečne vrednosti ocen.
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5.2.4.1 Inovacije
Inovacije so najboljša pod do rasti podjetja. Inoviranje je tudi primarna aktivnost podjetnika in
obenem ključni dejavnik uspešnega konkuriranja na domačih in tujih trgih. Podjetja se v svetu
vedno bolj zavedajo pomena inovacij za poslovno uspešnost in svojo rast. Inovacije so tako
temelj, na katerem se gradijo strategije in ustvarja vrednost, zato morajo biti vitalni del
konkurenčnega bistva podjetja in morajo biti tako podjetniške kot strateške aktivnosti usmerjene
vanje. Enako kot same inovacije je v podjetjih pomemben sam proces njihovega razvijanja.
Glede na teoretična dognanja me je zanimalo, koliko slovenskih podjetij je uspelo z inovacijo, ali
so strateško usmerjeni v razvoj inovativnih izdelkov in storitev, če se zavedajo pomena
inovativnosti v prihodnosti ter ali nameravajo vlagati v razvoj inovacij. Na spodnji sliki so
shematično prikazane povprečne vrednosti odgovorov na posamezno vprašanje in primerjava
med odgovori gazel in nerastočih podjetij.
Slika 22: Primerjava med odgovori gazel in nerastočih podjetij glede inovacij

1 Prodor na trg z inovativnim izdelkom/storitvijo
2 Razvoj novih – inovativnih izdelkov/storitev
3 Vlaganje v razvoj novih izdelkov/storitev v prihodnje
4 Posnemanje izdelkov/storitev drugih podjetij
5 Trženje izdelkov/storitev drugih podjetij
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izdelkov/storitev
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2,02
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3,73

3,15

2,83

gazele

1,98

2,37

3,88

3,26

3,20

Vir: raziskava, maj 2002.

Podjetnik naj bi bil že po naravi inovativen posameznik, ki ustanovi svoje malo podjetje z
namenom, da svojo inovacijo spravi na svet in ga s tem vsaj nekoliko spremeni. Ravno
inovativnost in inovacije so tiste, ki prinašajo največji uspeh in osvajajo kupce po svetu. Med
slovenskimi malimi in srednjimi podjetji je več gazel, v primerjavi z nerastočimi podjetji,
prodrlo na trg z inovativnim izdelkom ali storitvijo. Gazele tudi pogosteje razvijajo nove –
inovativne izdelke ali storitve in so odločene, da bodo v bodoče še več vlagale v razvoj. Podobno
tendenco je opaziti pri nerastočih podjetjih, čeprav nekoliko zaostajajo za prvimi. Zato pa je več
nerastočih podjetij priznalo, da posnemajo izdelke ali storitve drugih podjetij, tržijo izdelke
storitve drugih podjetij ali poslujejo na podlagi licenčnin ali franšiz.
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Slovenska mala in srednja podjetja so tako na splošno usmerjena v inoviranje, predvsem pa je
vzpodbudno spoznanje, da nameravajo v prihodnje podjetja obeh skupin še več vlagati v razvoj.
Anketirana podjetja se očitno zavedajo, da jim ta strateška usmeritev lahko prinese večanje
vrednosti in rast podjetja.

5.2.4.2 Mreženje
Mreže postajajo vedno pomembnejše za vse vrste podjetij v naraščajočem konkurenčnem okolju.
So produkt namernega podjetništva ali strateške usmeritve, kajti ne razvijejo se same po sebi. Za
izkoriščanje prednosti, ki jih malim in srednjim podjetjem ponujajo razne oblike povezav, ni
nujno, da so podjetja med seboj povezana s pogodbenimi razmerji. To so lahko formalni ali tudi
neformalni dogovori o sodelovanju med podjetji. Zavezništva prinašajo večjo korist in uspeh
majhnim podjetjem kot velikim, saj jim omogočajo dostop do strateških virov, ki jih imajo
ponavadi večji partnerji. Podjetja, ki izkoriščajo take povezave so lahko v prednosti pred tistimi,
ki tega ne izkoriščajo. Tako lahko podjetja lažje izpolnijo lastno zastavljeno strategijo in utrdijo
svoj konkurenčni položaj na domačem in tujem trgu. Največjo koristi lahko malim in srednjim
podjetjem prinašajo povezave z drugimi podjetji na ključnih poslovnih področjih, kot so
raziskave, trženje, distribucija …, ker tako veliko ceneje in lažje pridejo do najdragocenejših
virov, ki so pomembni za uspešno poslovanje podjetja in večanje konkurenčne prednosti ter
nenazadnje za rast.
Kako je z mreženjem pri nas? Ali slovenska podjetja dovolj izkoriščajo različne oblike povezav
za večanje svojih konkurenčnih prednosti in za rast? Ali so slovenska podjetja strateško
usmerjena v mreženje in ali obstaja razlika med povezovanjem v mreže med gazelami in
nerastočimi podjetji? Odgovori na vprašanja so prikazani na naslednji sliki.
Slika 23: Mreženje pri gazelah in nerastočih podjetjih
1 Pogodbena povezava z drugimi
podjetji
2 Neformalno poslovno sodelovanje
z drugimi podjetji
3 Vključenost v poslovne mreže
podjetij
4 Ni bistvene povezanosti z drugimi
podjetji
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Vir: raziskava, maj 2002.
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Rezultati raziskave glede mreženja niso ravno vzpodbudni. Slovenska mala in srednja podjetja se
na splošno malo povezujejo. Največ podjetij neformalno poslovno sodeluje z drugimi podjetji.
Takih je celo nekoliko več med nerastočimi (povprečna ocena 3,68) kot med gazelami (3,48).
Nekoliko nižje je ocenjena trditev, da so podjetja pogodbeno povezana z drugimi podjetji, s tem
da so nerastoča podjetja nekoliko bolj nakazala to obliko povezave kot gazele.
Bistvena razlika med skupinama se je pokazala pri vključenosti v poslovne mreže na
področjih, kot so raziskave, trženje, distribucija …, kjer se kaže tudi statistična indikacija razlike
(χ2 = 5,112; stopnja tveganja 0,087). Gazele se tako bolj vključujejo v poslovne mreže kot
nerastoča podjetja.

Ocene trditve glede nepovezanosti in popolnoma samostojnega poslovanja še potrjujejo že prej
dane odgovore, da se samo približno polovica podjetij poslovno povezuje ali sodeluje z drugimi
podjetji. Slovenska podjetja, tako gazele kot nerastoča podjetja, trenutno kažejo nizko strateško
usmerjenost v razne oblike mreženja. Čeprav se gazele signifikantno bolj povezujejo v poslovne
mreže, je delež takih povezav še vedno izredno nizek in se tako področje mreženja, kot
pomembna strateška usmeritev v današnjem času, kaže še zelo neizkoriščeno.

5.2.4.3 Internacionalizacija
Dejstvo je, da je internacionalizacija primarno gonilo globalne ekonomije in konkurenčnega
okolja v 21. stoletju. Širitev poslovanja preko meja ima dokazano pozitiven vpliv na poslovno
uspešnost podjetja in prinaša dobičke lastnikom podjetij, ta trend pa se bo nadaljeval tudi v
prihodnje.
Čeprav lahko podjetja uporabijo različne vstopne strategije za svojo internacionalizacijo, je za
mala in srednja podjetja v začetni fazi primeren predvsem izvoz, kot nadgradnja temu pa
neposredne investicije v tujini in strateške povezave s tujimi poslovnimi partnerji. Izvoz
omogoča malim in srednjim podjetjem hiter pristop na tuje trge, ker ne zahteva velikih investicij
in je s kapitalskega vidika manj tvegan kot druge oblike, omogoča pa pridobivanje mednarodnih
izkušenj, vendar morajo mala in srednja podjetja težiti še k drugim oblikam in strategijam
internacionalizacije, kot sta neposredne tuje naložbe in zavezništva. Mednarodna proizvodnja
namreč postaja pomembnejša od izvoza in prinaša večje dobičke in možnosti za rast.
Naše gospodarstvo je izvozno naravnano, vendar, ali so naša mala in srednja podjetja dovolj
usmerjena na tuje trge? Poleg izvozne usmerjenosti me je zanimalo tudi, ali uporabljajo tudi
dobičkonosnejše strategije, kot so neposredne tuje naložbe in strateške povezave. Trend je
razviden iz prikaza na sliki.
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Slika 24: Internacionalizacija pri gazelah in nerastočih podjetjih
1 Izvoz na tuje trge
2 Neposredne naložbe v tujini
3 Poslovanje s tujino preko tujih poslovnih partnerjev
4 Mednarodno podjetježe na samem začetku
5 Poslovanje izključno na domačem trgu
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Vir: raziskava, maj 2002

Iz odgovorov na vprašanja o internacionalizaciji je razvidno, da se izmed vseh področij raziskave
tukaj pojavljajo največje razlike med gazelami in nerastočimi podjetji. Kar pri štirih trditvah je
razlika tudi visoko statistično značilna, pri eni pa se kaže indikacija na statistično značilnost.
Raziskava je pokazala, da se naša mala podjetja pretežno izvažajo, kar je začetna faza
internacionalizacije. Vendar na tuje trge izvaža bistveno več gazel kot nerastočih podjetij.
Razlika je statistično značilna (χ2 = 6,479; stopnja tveganja 0,012), tako da to lahko trdim z 95
% gotovostjo. Podjetja na splošno manj poslujejo s tujino preko tujih poslovnih partnerjev,
vendar je bistveno več takih med gazelami. Razlika je tudi visoko statistično značilna (χ2 =
4,502; stopnja tveganja 0,036). Najvišja faza internacionalizacije je tudi najmanj zastopana med
slovenskimi malimi podjetji, vendar so v neposredna vlaganja v tujini statistično značilno
bolj usmerjene gazele kot nerastoča podjetja (χ2 = 7,951; stopnja tveganja 0,005).
Podjetje je lahko mednarodno tudi na samem začetku, saj se tuja podjetja, v skladu s svetovnimi
strateškimi tendencami, zanimajo za neposredna vlaganja v tujini. S trditvijo, da so bila
mednarodna12 že na samem začetku, se je strinjalo več gazel kot nerastočih. V tem primeru je
samo nakazana statistično značilna razlika med obema skupinama (χ2 = 2,752; stopnja tveganja
0,100).
Trditve glede usmerjenost podjetij v internacionalizacijo sem testirala še s trditvijo, ali podjetje
posluje izključno na domačem trgu. Ocene te trditve so popolnoma potrdile domnevo, da so
12

Tukaj je »mednarodno podjetje na že na začetku« mišljeno podjetje, kjer je soustanovitelj ali sovlagatelj tujec. Ta
trditev je bila mogoče premalo opredeljena zato je možno, da so jo nekateri podjetniki nepravilno razumeli.
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gazele bistveno bolj usmerjene v internacionalizacijo kot nerastoča podjetja, saj so slednja
statistično značilno višje ocenila to trditev (χ2 = 4,281; stopnja tveganja 0,040).
Na podlagi rezultatov raziskave tako nedvomno ugotavljam, da so gazele bistveno bolj
usmerjene v internacionalizacijo kot nerastoča podjetja. Glede na majhnost našega tržišča in
omejeno število domačih kupcev je razumljivo, da lahko podjetja rastejo samo preko meja
matične države. Vendar, če pogledamo splošno sliko internacionalizacije naših podjetij, lahko
vidimo, da je tudi gazel, ki izvažajo in ne poslujejo le na domačem trgu, le nekaj več kot
polovica, medtem ko so druge dobičkonosnejše oblike internacionalizacije še zelo neizkoriščene.
Naša podjetja so tako še veliko premalo strateško usmerjena v dobičkonosnejše oblike
interancionalizacije.

5.2.4.4 Učeča se organizacija in notranji viri
Podjetje bodo v prihodnje svoje trajne konkurenčne prednosti vedno bolj gradila na znanju in
intelektualnem kapitalu in s tem ustvarjala vrednost. Za izkoriščanje koristi, ki jih prinaša znanje
in učenje delavcev, mora biti podjetje in predvsem podjetnik v malem ali srednjem podjetju
strateško usmerjen v podporo učenja svojih zaposlenih, prenašanje pridobljenega znanja med
njimi, komunikacijo in participativno sooblikovanje vizije in ciljev. Prav tako se mora podjetnik
zavedati, da postaja kader v 21. stoletju poglavitni vir uspeha podjetja. Le na podlagi takšne
strateške usmerjenosti je preko sprejemanja in osvajanja informacij, s širjenjem informacij in
deljeno interpretacijo v podjetju možen razvoj novih znanj, ki imajo za posledico učinkovitejše
reševanje težav, inovativnost in boljše poslovanje. Na naslednji sliki so prikazane ocene trditev
na vprašanja glede učeče se organizacije.
Slika 25: Razlike glede učeče se organizacije pri gazelah in nerastočih podjetjih

1 Prenos znanja med delavci
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Vir: raziskava, maj 2002.

Anketirana podjetja so na splošno zelo dobro ocenjevala strateško usmerjenost v učenje in
prenašanje znanj med delavci, torej v učečo se organizacijo, čeprav so se tudi tukaj pokazale
razlike med gazelami in nerastočimi podjetji. Tako gazele kakor tudi nerastoča podjetja najbolj
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podpirajo prenos znanja med delavci, vendar se je med obema pokazala razlika in sicer zelo
blizu statistični značilnosti (χ2 = 3,149; stopnja tveganja 0,057). Tako lahko z visoko gotovostjo
nakažem, da so gazele bolj usmerjene v prenos znanja med delavci kot nerastoča podjetja.
Nekoliko manj, vendar še vedno zelo visoko, so se gazele strinjale, da je kader vir uspeha
podjetja in da v podjetju delavce vzpodbujajo k različnim oblikam učenja, medtem ko so
nerastoča podjetja tudi ti dve trditvi ocenile za spoznanje nižje. Očitno je, da v Sloveniji podjetja
na splošno podpirajo znanje in izobraževanje vsaj načelno, kako je dejansko v praksi, s to
raziskavo nismo izvedeli. Iz odgovorov tudi ne morem potrditi, da se podjetja zavestno strateško
usmerjajo v prenos znanja in v izobraževanje, vendar je usmerjenost očitna in izredno pozitivna.
To ugotovitev potrjuje tudi kontrolna trditev, ki pravi, da delavci ne potrebujejo drugih znanj pri
svojem delu, ki sta jo obe skupini ocenili zelo nizko.

5.2.4.5 E-poslovanje
Elektronsko ali e-poslovanje je nova oblika poslovanja, s katero se skušajo podjetja približati
stranki. Odpira nove možnosti zlasti za mala in srednja podjetja, saj jim ponuja možnost, da
učinkovito dosežejo nove trge in nove ciljne skupine. Podjetja v začetku najprej vzpostavijo
elektronsko poslovanje z banko, drugimi institucijami in podjetji ter si na ta način izmenjujejo
podatke in na daljavo izrabljajo možnosti, katere jim tako poslovanje omogoča. Bolj strateška
uporaba elektronskih aplikacij se razvije s postavitvijo internetne strani podjetja in trženjem
izdelkov ali storitev neposredno preko nje. Na naslednji sliki so prikazani rezultati raziskave
glede različnih oblik e-poslovanja, ki jih uporabljajo slovenska mala in srednja podjetja.
Slika 26: E- poslovanje med gazelami in nerastočimi podjetji
1 Svoja internetna stran
2 Tržienje svojih izdelkov/storitev preko interneta
3 Ponudba dodatnih storitve, možnosti na internetni strani
4 Poslovanje preko interneta z drugimi podjetji, banko …
5 Uporaba računalnikov za interno uporabo
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5 Uporaba računalnikov

4 Poslovanje preko

3 Ponudba dodatnih

2 Tržienje svojih

za interno uporabo

interneta z drugimi

storitve, možnosti na

izdelkov/storitev preko

nerastoča

2,58

3,90

2,07

1,85

2,97

gazele

2,42

4,12

2,33

2,10

3,23

5,00

1 Svoja internetna stran

Vir: raziskava, maj 2002

Očitno je, da največ podjetij, tako gazel kot nerastočih, še vedno uporablja internet večinoma za
poslovanje z banko in drugimi podjetji (B2B). Tukaj gre verjetno za elektronski dostop do
podatkov, elektronsko izmenjavo pošte in sporočil, uporabo funkcij, ki jih ponujajo bančne in
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druge državne ustanove … Pri tem so ocene med gazelami nekoliko višje. Obe skupini sta
tovrstno e-poslovanje dokaj dobro ocenili, kar je znamenje, da se e-poslovanje med malimi
podjetji uporablja in širi, tako da lahko trdim, da so naša mala in srednja podjetja že večinoma
prešla prvo fazo e-poslovanja. Naslednja faza e-poslovanja je izdelava svoje internet strani in
predstavitev svojega podjetja v svetovnem spletu. Tukaj je skupna povprečna ocena že dokaj
nižja in kaže na to, da je nekje samo polovica podjetij takšnih, ki imajo svojo internetno stran.
Zaznati je nekoliko višjo usmerjenost gazel v posedovanje svoje internetne strani, vendar ni
bistvene razlike glede na nerastoča podjetja. Približno enako razmerje med gazelami in
nerastočimi se je pokazalo glede ponujanja dodatnih storitev preko internetne strani podjetja in
trženjem izdelkov ali storitev preko interneta, s tem da sta bili ti dve možnosti e-poslovanja
izredno nizko ocenjeni, kar pomeni, da podjetja še ne izrabljajo svetovnega spleta za trženje
svojih izdelkov.
Če povzamem rezultate raziskave, so gazele povprečno bolj usmerjene v e-poslovanje kot
nerastoča podjetja, vendar bistvene razlike med obema ni. Pokazala pa se je splošna usmerjenosti
slovenskih malih in srednjih podjetij v e-poslovanje. Tako je to še vedno dokaj v začetni fazi z
izkoriščanjem e-poslovanja za poslovanje z drugimi podjetji in institucijami, bistveno manj in
premalo pa podjetja izrabljajo e-poslovanje za svojo predstavitev in trženje svojih izdelkov ali
storitev v svetovnem spletu. Tukaj se našim podjetjem ponuja še veliko neizkoriščenih možnosti.
Podjetja se bodo morala v prihodnje, vsaj za ohranjanje in še bolj za večanje svojih
konkurenčnih prednosti in tržnih deležev ter če bodo želela slediti svetovnim trendom, veliko
bolj strateško usmerjati v višje faze e-poslovanja.

6 SKLEP
Dejstvo je, da Slovenija za svoj gospodarski razvoj potrebuje razvoj in razmah podjetništva in
predvsem več uspešnih, v rast usmerjenih podjetij, ki bodo sposobna zrasti v gazele svetovnih
dimenzij. Podjetništvo v Sloveniji žal nima globokih zgodovinskih korenin, zato ga je potrebno
vzpodbujati in usmerjati, kolikor le mogoče v smeri svetovnih trendov. Samo podjetniško
obnašanje za uspeh podjetij v današnjem dinamičnem okolju ni več dovolj. Podjetniki morajo
razmišljati in delovati tudi strateško in tako načrtovano usmerjati svoja podjetja v rast, kakor tudi
slediti najboljšim strategijam, ki jim lahko prinesejo uspeh.
Dosedanje raziskave med malimi in srednjimi podjetji so pokazale, da je strateška usmerjenost
podjetij v inovacije, mreženje, internacionalizacijo, e-poslovanje in učečo se organizacijo ključ
za uspeh v 21. stoletju. Ta, na prvi pogled nezdružljiva področja se v bistvu med seboj zelo
prepletajo in logično nadgrajujejo. Vsako posebej in v različnih kombinacijah so osnova za
uspešno poslovanje podjetja v sedanjem dinamičnem okolju ter v še bolj dinamični prihodnosti.
Kupce pritegnejo novosti, tisto kar je boljše, izvirnejše, drugačno, tehnološko naprednejše. Tako
morajo podjetja ves čas svoje izdelke ali storitve inovirati, izboljševati ali na novo izumljati. To
prinese s seboj visoke stroške poslovanja, ki pa jih je moč premostiti z različnimi oblikami
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povezav z drugimi podjetji, najbolje pa s strateškimi povezavami v strateške podjetniške mreže
ali grozde, kjer lahko mala podjetja pridobijo sicer zanje nedosegljive vire. Domača tržišča
postajajo za podjetja premajhna in internacionalizacija je tako nujna posledica, ki za podjetja
lahko postane resnično dobičkonosna z naložbami in strateškimi povezavami v tujini. Ves proces
poslovanja, tako proizvodni kot tržni, postaja neobvladljiv in neučinkovit, če ni podkrepljen z eposlovanjem in neprestanim učenjem in izpopolnjevanjem zaposlenih ter prenosov znanja med
njimi.
Podjetja lahko izkoriščajo strateške usmerjenosti na ta področja v različnih kombinacijah in
stopnjah. Vsako podjetje mora najti svojo lastno in najprimernejšo strategijo, ki pa mora biti vsaj
plod strateškega razmišljanja podjetnika, če že ne stvarnega sistematičnega formalnega
načrtovanja. Podjetnik se mora razumsko in načrtno odločiti in načrtovati ter delovati v smeri teh
strateških usmeritev, kajti usmeritev na ta področja ne zahteva le podjetniških, ampak tudi
strateške aktivnosti.
Na tej točki se srečamo s strateškim načrtovanjem, ki je pri malih podjetjih dokaj drugačno kot
pri velikih in o katerem je bistveno manj napisanega. Verjetno je to posledica dejstva, da
raziskovanje strateškega načrtovanja pri malih podjetjih ni niti enostavno niti lahko. O strategijah
in strateškem managementu je napisano veliko literature, ker pa je ta pojem dokaj fiktiven in
glede na to, da očitno drži trditev, da toliko, kot je podjetij, toliko je strategij in verjetno tudi
načinov strateškega načrtovanja, ima vsak avtor svoj pristop do te teme. Za velika podjetja so si
dokaj enotni, da je podlaga strateškemu načrtovanju v podjetju natančna analiza vseh mogočih
faktorjev, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na podjetje, čemur sledi bolj ali manj natančen pisni
načrt za dosego ciljev v nekem obdobju in nenazadnje realizacija načrta, sprotno preverjanje
njegovega doslednega izvajanja in po možnosti še končna evalvacija rezultatov. Pri srednjih in še
posebej malih podjetjih pa se zadeva nekoliko zaplete … Nekateri avtorji poskušajo model
strateškega načrtovanja, ki velja za velika podjetja, z večjimi ali manjšimi popravki dobesedno
prenesti v mala podjetja, le redki pa priznajo, da so v malih in srednjih podjetjih razmere
popolnoma drugačne in tovrstni modeli ne držijo popolnoma. Kar pa ni niti tako zelo narobe,
kajti mala in srednja podjetja, ki želijo konkurirati na vse bolj dinamičnem trgu, kjer se razmere
neprestano spreminjajo in je možno preživeti le z nenehnim sledenjem spremembam in trendom,
za svojo prihodnje poslovanje ne potrebujejo togega, pa čeprav lepo in smiselno izdelanega
načrta. Podjetniki v malih in srednjih podjetjih, ki so obenem njihove gonilne sile, morajo imeti
predvsem zelo jasno vizijo prihodnosti in ambiciozne dolgoročne cilje. Pri tem si morajo
domisliti in zamisliti tudi okvirno pot za dosego zastavljenega, vendar obenem tudi prežati na
vse bližnjice, ki se ob glavni poti pojavijo, bodisi zaradi novih razmer na trgu, svetovnih trendov,
napredka tehnologije ali samo spleta srečnih naključij. Resnična vrednost strateškega planiranja
je bolj v prihodnji usmerjenosti procesa planiranja samega kot v kakršnem koli napisanem
strateškem načrtu. Strategija mora biti nekaj, kar se zaradi negotove prihodnosti razvija in
dopolnjuje, in obenem dinamičen klic k aktivnostim.
Raziskava med malimi in srednjimi podjetji v Sloveniji je med drugim pokazala ravno te splošne
značilnosti strateškega načrtovanja v malih in srednjih podjetjih, poleg tega pa še razlike pri
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strateškem načrtovanju med gazelami in nerastočimi podjetji. Glavne razlike med gazelami in
nerastočimi podjetji glede strateškega načrtovanja in strateškega podjetništva, ki izhajajo iz
raziskave, so strnjene v naslednji tabeli.
Tabela 2: Glavne razlike med gazelami in nerastočimi podjetji glede strateškega načrtovanja in
strateškega podjetništva
Strateško
načrtovanje

-

Inovacije

-

Mreženje

-

Internacionalizacija Učeča se
organizacija
E-poslovanje

-

-

Gazele
vizija prisotna v veliko večji meri
glavne usmeritve, ki izhajajo iz vizij in ciljev:
hitra in zmerna rast, internacionalizacija,
inovacije, kakovost in mreženje
boljše poznavanje tržišča in konkurence
večja usmerjenost v povečevanje prodaje in
dobičkov ter v rast
večje poznavanje vizije in ciljev med
zaposlenimi
formalno načrtovanje bolj prisotno
pogostejši prodor na trg z inovativnim
izdelkom/storitvijo
večja usmeritev v razvoj novih/inovativnih
izdelkov/storitev
večja vključenost v poslovne mreže
bistveno višji izvoz na tuje trge
bistveno več naložb v tujini
bistveno večje sodelovanje s tujino preko
tujih poslovnih partnerjev
bistveno večja usmerjenost v prenos znanja
med zaposlenimi
večja prisotnost lastnih internetnih strani,
trženja preko interneta, ponujanja dodatnih
storitev ter možnosti na svojih spletnih
straneh
pogostejše poslovanja preko interneta

-

Nerastoča podjetja
glavne usmeritve, ki izhajajo iz vizij in ciljev:
inovacije in kakovost, ohranitev obsega,
zmerna rast in internacionalizacija
boljše poznavanje notranjega okolja
podjetja

-

večje posnemanje in trženje
izdelkov/storitev drugih podjetij

-

bolj prisotno neformalno sodelovanje z
drugimi podjetji
manjša povezanost z drugimi podjetji
bistveno višje poslovanje na izključno
domačem trgu

-

-

bolj prisotno mnenje, da delavci ne
potrebujejo drugih znanj

-

bolj prisotna zgolj interna uporaba
računalnikov

Vir: raziskava, maj 2002

Strateško načrtovanje je tako v malih in srednjih podjetjih proaktiven proces, ki izvira iz vizije in
ciljev podjetnika in je le redko v formalni obliki. Podjetja imajo na splošno v večini okvirno
opredeljene strategije, ki jih načrtuje podjetnik sam in v manjši meri skupaj z zaposlenimi in
temeljijo na intuiciji podjetnika. Že iz samih opisov vizij in ciljev podjetij je možno razbrati ne
samo vizije ali cilje o večjem podjetju in večjih zaslužkih, ampak tudi okvirne strateške
usmeritve za dosego zastavljenega. Vizija, cilji, poslanstvo in strategija so tako med seboj
prepletajoči se, dopolnjujoči in neločljivi elementi strateškega razmišljanja. Te ugotovitve so
zelo blizu Mintzbergovim, ki je skeptično gledal na strateški proces kot proces namenskega
formalnega načrtovanja in je to opredelil v svoji vizionarski in podjetniški miselni šoli pogleda
na strategijo. Podjetnik lahko le s svojo proaktivnostjo, inovativnostjo, močno voljo in jasno
vizijo ter strateškim razmišljanjem ali iskanjem najboljšega načina, ki se najbolje prilagaja
njegovemu podjetju in trenutnim ali še bolje pričakovanim okoliščinam, doseže svoj cilj in
izpolni svojo vizijo.
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Raziskava je poleg teh splošnih smernic pokazala še razlike v strateškem načrtovanju med
uspešnimi, hitro rastočimi podjetji – gazelami in nerastočimi podjetji. Tako imajo gazele v
primerjavi z nerastočimi podjetji v povprečju bolj jasno zastavljeno vizijo in cilje, ki so
usmerjeni v rast, internacionalizacijo, mreženje in inovacije ter izboljšanje kakovosti svojih
izdelkov in storitev. Gazele se pri strateškem načrtovanju tudi bolj ozirajo na svoje zunanje
okolje in se odločajo na podlagi analize tržišča in svoje konkurence. Nasprotno pri nerastočih
podjetjih strateško odločanje bolj temelji na analizi notranjega okolja podjetja, kar šteje med
nevarnosti strateškega načrtovanja in predstavlja napačno osnovo za izbiro strategij. Glavno
gonilo postavljanju strategij pa sta predvsem pri gazelah podjetnikova vizija in cilji, ki si jih je
zastavil v prihodnosti, ter njegova želja po načrtovani rasti in večjih dobičkih v prihodnosti.
Strateški načrt ali strategija, ki si jo je zamislil podjetnik, sta sama po sebi nekoristna, če nista
posredovana vsem zaposlenim v podjetju in se ne izvajata. Med gazelami je vidna težnja k
večjemu seznanjanju zaposlenih z vizijami in cilji podjetnika in s tem k večji motiviranosti za
dosego le-teh. Ravno vključevanje vseh zaposlenih v podjetju k doseganju skupnih ciljev je
pomemben dejavnik uspeha tako začrtane strategije kot poslovanja podjetja na splošno.
Tako gazele kot nerastoča podjetja kažejo v približno enaki meri pomanjkanje formalnih
poslovnih in strateških načrtov. Dejstvo je, da je mnogo pomembnejša od načrta sama ideja,
vendar formalno strateško načrtovanje, pa čeprav v zelo preprosti obliki, pomaga podjetniku da
natančneje opredeli svojo vizijo, cilje in poslanstvo, kakor tudi da razišče tržišče in priložnosti,
revidira notranje poslovanje podjetja, pritegne in motivira zaposlene in nenazadnje vse te
elemente vključi v dinamični kontekst. Podjetja bi bilo potrebno na splošno bolj spodbujati, naj
svoje strateško razmišljanje vsaj na zelo enostaven način zapišejo, če že ne opredelijo v bolj
formalnem strateškem načrtu, kar lahko samo koristi poslovanju podjetja. Lahko rečem, da je
orodje strateškega načrtovanja med slovenskimi podjetji še dokaj neizkoriščeno.
Vsako podjetje v vsakem trenutku sledi neki strategiji. Po Porterjevi teoriji mora podjetje za
svojo rast izbrati eno od generičnih strategij: strategijo cenovnega vodstva, diferenciacije ali
osredotočenja v tržno nišo. Že predhodne raziskave med malimi in srednjimi podjetji so
pokazale, da za ta segment podjetij to ne drži čisto. Tudi slovenska mala in srednja podjetja tako
gazele kot nerastoča, sledijo predvsem generičnima strategijama diferenciacije in osredotočenja.
Cenovno vodstvo je pri tem bistveno manj prisotno, še posebej med nerastočimi.
Čeprav so rezultati raziskave pokazali, da so gazele bolj usmerjene v strateško načrtovanje, ne
morem trditi, da bolj strateško načrtujejo v smislu formalnega načrtovanja, ampak le v smislu
Mintzbergovega vizionarsko-podjetniškega načrtovanja, ali drugače, da imajo podjetniki gazel
bolj jasno in v rast usmerjeno vizijo in cilje, iz katerih se že odraža strategija za njihovo
uresničitev. Nizka prisotnost formalnega strateškega načrtovanja in formalnih načrtov ter
natančno začrtanih strategij med malimi in srednjimi podjetji nakazuje, da v tem primeru ne
moremo govoriti o strateškem načrtovanju v pravem pomenu besede, ampak bolj o podjetniškem
strateškem razmišljanju. Tako lahko potrdim samo nekoliko spremenjeno hipotezo glede
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strateškega načrtovanja, in sicer da podjetniki gazel bolj strateško razmišljajo kot podjetniki
nerastočih podjetij.
Nasprotno pa lahko v celoti potrdim drugo hipotezo glede, strateške usmerjenosti podjetij v t. i.
»strateško podjetništvo«. Gazele so nedvomno bolj usmerjene v inovacije, mreženje, eposlovanje in učečo se organizacijo, predvsem pa v internacionalizacijo. Podrobnejša analiza
posameznih področij je žal pokazala tudi, da so slovenska mala in srednja podjetja na splošno
premalo usmerjena v vse oblike mreženja, da izkoriščajo le začetno fazo e-poslovanja in se še ne
pojavljajo dovolj na svetovnem spletnem tržišču, svoje izdelke ali storitve pretežno samo
izvažajo in ne izkoriščajo naložb v tujini ali tujih poslovnih partnerstev za svojo
internacionalizacijo. Vzpodbudno pa je, da se podjetja zavedajo pomena inovacij in inovativnosti
ter usmerjenosti h kupcu in nameravajo zato več vlagati v razvoj novih izdelkov v prihodnje ter
da se zavedajo pomena kadra in njihovega znanja za svoj uspeh na tržišču.
Podjetja, ki si želijo rasti in uspeti na tržišču, se bodo tako morala v prihodnje veliko bolj
zavestno strateško usmeriti na izkoriščanje teh področij. Te usmeritve so razvite države že
postavile v svoje politične programe za podporo razvoju malih in srednjih podjetij kar bo morala
nenazadnje storiti tudi Slovenija kot država na najvišjem nivoju, če bo želela povečati število
gazel v svojem gospodarstvu.
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Priloga 1:

Anketni vprašalnik

Priloga 2:

Tabela vizij anketiranih podjetij
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Tabela ciljev anketiranih podjetij

Priloga 4:

Tabela poslanstev anketiranih podjetij

Priloga 5:

Slovar slovenskih prevodov tujih izrazov

Priloga 1
Vprašalnik o strateškem načrtovanju in strategijah
1. Prosim, če z nekaj besedami dopolnite vsaj enega od naslednjih stavkov:
Vizija prihodnosti našega podjetja je …
Najpomembnejši dolgoročni cilj našega podjetja je …
Poslanstvo našega podjetja je …

2. Ali ima vaše podjetje začrtano dolgoročno pot – strategijo – kako bo uresničilo zastavljene cilje, vizijo, poslanstvo?

(Obkrožite številko pred pravilnim odgovorom!)

3.

4.

5.

6.

1 – Da, zelo natančno
2 – Da, okvirno
3 – Ne (V primeru, da je odgovor »Ne« preskočite na vprašanje 6!)
Kdo je začrtal strategijo podjetja?
(Možnih je več odgovorov!)
1 – podjetnik sam ali podjetniški tim
2 – direktor podjetja – manager, ki je v podjetju zaposlen in ni lastnik ali solastnik podjetja
3 – podjetnik skupaj z zaposlenimi
4 – zunanji svetovalci
5 – drugi:_____________________________________________
Kateri dejavniki so najbolj vplivali na postavitev strategije?
(Izberite do tri najpomembnejše dejavnike!)
1 – vizija podjetnika/podjetniškega tima o podjetju v prihodnosti in cilji, ki si jih je podjetje zastavilo
2 – želja podjetnika po načrtovani rasti podjetja in doseganju večjih dobičkov
3 – priložnost, ki se je pojavila na trgu
4 – nasvet ali pobuda zunanjih svetovalcev
5 – zgledovanje po drugih podjetjih, konkurenci …
6 – izobraževanja podjetnika, študija literature o podjetništvu, vodenju …
7 – zahteve finančnih institucij (banke, skladi, …) po poslovnem/strateškem načrtu za odobritev finančnih virov
8 – drugo: _____________________________________________
Za strategijo, ki ji podjetje sledi, smo se odločili na podlagi:
1 – analize tržišča in naše konkurence
2 – analize notranjih zmožnosti in sposobnosti podjetja
3 – analize celotnega poslovanja podjetja (notranjih in zunanjih vidikov)
4 – po občutku (intuiciji) podjetnika
5 – drugo_______________________________________________
Za naše podjetje velja, da …
(Izberite do tri najustreznejše opise!)
1 – ponuja na tržišču izdelke/storitve po nižji ceni od konkurence
2 – ponuja na tržišču drugačne, boljše izdelke/storitve kot konkurenca
3 – prodaja svoje izdelke/storitve določeni skupini (segmentu) kupcev
4 – opravlja poleg svoje osnovne dejavnosti še druge dejavnosti ali posle
5 – pogodbeno izvaja posle za drugo podjetje (outsorcing)
6 – je najemnik franšize ali dajatelj franšize
7 – Za naše podjetje ne velja ničesar od naštetega!

7. Ocenite naslednje trditve z ocenami od 1 do 5, pri čemer pomeni:

1 – s trditvijo se sploh ne strinjam, 2 – delno se ne strinjam, 3 – niti da, niti ne, 4 – delno se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam

1 – V podjetju imamo jasno vizijo o prihodnosti, ki jo poznajo vsi zaposleni.
2 – V podjetju načrtujemo poslovanje podjetja v prihodnosti.
3 – Menimo, da so dolgoročni cilji podjetja realno dosegljivi.
4 – Podjetje ima še neizkoriščene vire in sposobnosti ter bi lahko doseglo še več.
5 – Podjetje je usmerjeno v povečevanje obsega prodaje, dobičkov in v rast.
6 – Vsi zaposleni v podjetju so usmerjeni k skupnemu cilju.
7 – Podjetje ima formalno pripravljen poslovni načrt, na podlagi katerega posluje podjetje.
8 – Podjetje ima posebej izdelan strateški načrt.
9 – Mnenja smo, da strateško načrtovanje bistveno pripomore k uspehu podjetja.
10 – V podjetju poznamo svoje kupce in njihove potrebe.
11 – V podjetju poznamo svoje prednosti in slabosti.
12 – Poznamo priložnosti in nevarnosti za podjetje na tržišču.
13 – V podjetju se zavedamo svojih konkurenčnih prednosti.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Priloga 1
8. Nadaljujete z ocenjevanjem trditev za vaše podjetje!
1 – s trditvijo se sploh ne strinjam, 2 – delno se ne strinjam, 3 – niti da, niti ne, 4 – delno se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam

Naše podjetje …
I. Inovacije

1 – je prodrlo na trg z inovativnim izdelkom ali storitvijo
2 – ves čas razvija nove – inovativne izdelke ali storitve
3 – namerava v prihodnje vlagati v razvoj novih izdelkov ali storitev
4 – posnema izdelke ali storitve drugih podjetij
5 – trži izdelke/storitve drugih podjetij ali posluje na podlagi licenčnin, franšiz
II. Mreženje
1 – je pogodbeno povezano z enim ali več drugimi podjetji
2 – neformalno poslovno sodeluje z enim ali več drugimi podjetji
3 – je vključeno v poslovno mrežo podjetij, ki med seboj sodelujejo na področjih
kot so: raziskave, trženje, distribucija …
4 – posluje popolnoma samostojno in ni bistveno povezano z drugimi podjetji

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

III. Internacionalizacija
1
2 3 4
1 – izvaža na tuje trge
1
2 3 4
2 – neposredno investira v tujini
1
2 3 4
3 – posluje s tujino preko tujih pogodbenih poslovnih partnerjev
1
2 3 4
4 – je bilo mednarodno že na samem začetku
1
2 3 4
5 – posluje izključno na domačem trgu
IV. e-poslovanje
1
2 3 4
1 – ima svojo internetno stran na kateri se predstavlja
1
2 3 4
2 – trži (prodaja) svoje izdelke preko interneta
3 – na svoji internetni strani ponuja dodatne storitve, možnosti ali informacije, ki niso
1
2 3 4
neposredno povezane s poslovanjem podjetja
1
2 3 4
4 – posluje preko interneta z drugimi podjetji, svojimi poslovnimi enotami, banko …
1
2 3 4
5 – uporablja računalnike samo za interno uporabo
V. Učeča se organizacija in notranji viri
1
2 3 4
1 – v podjetju težimo k temu, da se znanje prenaša med delavci
1
2 3 4
2 – v podjetju vzpodbujamo različne oblike učenja
1
2 3 4
3 – mnenja smo, da je kader glavni vir uspeha podjetja
4 – menimo, da je dovolj, da posamezni delavci pokrivajo svoje področje dela za kar ne
1
2 3 4
potrebujejo drugih znanj
Prosim, da odgovorite še na naslednja vprašanja, ki služijo za razvrščanje podjetij v skupine:
Dejavnost podjetja temelji na:
9. Osnovna dejavnost podjetja je:
5 – informacijska tehnologija
1 – enem izdelku/storitvi
1 – proizvodna
2 – na paleti podobnih izdelkov/storitev
2 – poslovne storitve 6 – trgovska
7 – drugo __________
3 – na paleti različnih/nepovezanih izdelkov/storitev
3 – finančne storitve
4 – transportna
10. Število zaposlenih:
1 - do 9
2 - od 10 do 19
3 - od 20 do 49
4 - več kot 50
Povprečna stopnja dobička od
prodaje v preteklih treh letih je bila:
1 - manj kot 0%
2 - 0-5%
3 - 5- 19 %
4 - 20 - 39%
5 - 40-60
6 - več kot 60%
11. Podjetje:
Leto ustanovitve podjetja:

Povprečna letna rast števila
zaposlenih v preteklih treh letih:
1 - 0 ali se je zmanjšalo
2 - 1-10
3 - 11-20
4 - 21-50
5 - več kot 50

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Tržni delež vašega podjetja se je v
preteklih treh letih:
1 – zmanjšal
2 – ostaja dokaj enak
3 – zmerno povečeval
4 – občutno povečeval
5 – povečeval izredno hitro
(Podatki niso obvezni!)

Na vprašalnik je odgovarjal:
(vpišite vašo funkcijo v podjetju)

Ime podjetja:
e-mail:

5
5
5
5
5

Telefon:

Priloga 2
VIZIJA

Internacionalizacija

Zmerna – omejena rast

Hitra rast

Gazele

Nerastoča podjetja

1. Hitra rast, rast vrednosti osnovnih sredstev, utrditi se na tržišču določene
niše.
2. Povečanje tržnega deleža za 60 % in ohranjanje zdajšnjega nivoja
kakovosti izdelkov in storitev.
3. Razširiti podjetje, dodati novo dejavnost.

1. Ponovna širitev podjetja in začetek novega posla.
2. Večji dobiček, večje št. kupcev, povečanje prometa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Postati vodilno podjetje v panogi.
Postati najboljše podjetje v panogi v naši regiji.
Majhno a uspešno podjetje.
Doseči letni promet 1 MIO EURO in povečati tržni delež.
Postati najboljše podjetje za hidravliko v SLO.
Postati vodilno v naši panogi.
Da bi še naprej uspešno dosegali svoje cilje.
Uspešno podjetje.
Čim boljši poslovni uspeh.
Postati vodilno podjetje na področju odstranjevanja nevarnih odpadkov.
Da v prihodnosti ustvarimo čimveč in uresničimo cilje.
Utrditev položaja na domačem trgu in stabilna rast.
Rast prodaje našega izdelka v svetovnem merilu.
Širitev osnovne dejavnosti še v druge sorodne panoge doma in v tujini.
Postati vodilni ponudnik informacijske tehnologije in programske opreme
za kioske, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu.
Izvoz, izvoz, izvoz …
V izvozu.
Postati najboljši v Evropi.
Vodilno v Sloveniji, pomembno na Hrvaškem, BiH, Srbiji, Avstriji.
Logistika za velika podjetja izven EU.
Vzdrževati trend realne rasti, širitev trga na YU, izvajanje sistema trajnih
izboljšav s poudarkom na procesnem pristopu.
Pridobiti čim večji delež na trgu dekorativnih tkanin (veleprodaja) in širitev
na ex-YU republike ter sosednje države EU.

6.
7.

8.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Širitev po večjih mestih Slovenije.
Odpreti novo poslovno enoto, novi zaposleni in širitev.
Postati »opinion leader« prehranskih verig v Sloveniji.
Razširitev dejavnosti.
Širiti dejavnost in pripraviti otroke za samostojno delo v
podjetju.
Postati in ostati najmočnejši na Primorskem.
Stabilna, zmerna rast poslovanja podjetja. Zagotavljanje
delovnih mest družinskim članom, kakor tudi zaposlitev
delavcev iz okolice.
Postati najboljši subjekt za projektiranje in izvedbo objektov
interne logistike v Sloveniji.
Tuji trgi.
Postati prepoznavni na področju ex –Yu.
Ohraniti vodilne pozicije na trgu in povečanje prodaje "SP" na
40 do 50 % delež na trgu ter širitev na Hrvaško.
V prihodnjih letih nameniti več pozornosti tujim trgom, saj smo
v preteklih letih prodajno realizacijo ustvarili predvsem na
domačem trgu in neznaten delež v tujini, pridobivanje novi
tržišč, razvijati prilagodljivo proizvodnjo in s tem nove tržno
zanimive izdelke.
Širitev na trge bivše Jugoslavije.
Povečati število tujih partnerjev.
EURO 200 …

Priloga 2
VIZIJA

Mreženje

Inovacije in kakovost

Gazele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proizvodnja in prodaja lastnega izdelka.
Razvoj reciklaže tonerjev in črnil.
Da bi postalo podjetje simbol za kakovost čiščenja odpadnih vod.
Za storitve našega podjetja ni popravljanja in reklamacij.
Poslovna odličnost.
Kakovostna in dobičkonosna storitev.
Prepoznavnost podjetja z najboljšo ponudbo in znanjem našega področja.
Postati uveljavljen proizvajalec izdelkov višjega kakovostnega razreda.

1. 15-20 % letna rast, poslovno sodelovanje z drugimi podjetji in skupni
nastop na trgu.
2. Outsorcing in sistem ….
3. Biti odličen distributer in serviser velikim verigam trgovinam za športno
konfekcijo.

Nerastoča podjetja
1. Novi proizvodi.
2. Izdelava izdelkov za celotno populacijo primerne kakovosti, ob
hitri izdelavi le teh.
3. Postati računovodski servis z najkvalitetnejšo in
najpomembnejšo ponudbo kupcem (internetno on-line
poslovanje, sprotne analize poslovanja).
4. Organizacijo dela izboljšati in izpopolniti ter razširiti program
(izobraževanje) s tem pridobiti stranke.
5. Specializacija na določenem področju.
6. Omrežimo vas brez ožičenja (Poslanstvo).
7. Celovito izpolnjevanje študentskih potreb na področju študijske
in obštudijske literature.
8. Svetovno znan razvijalec in proizvajalec elektronskih naprav za
obveščanje javnosti (razvoj novih proizvodov in trženje).
9. Izboljšava kakovosti.
10. Slediti razvoju digitalne fotografije.
11. Povečati konkurenčnost na trgu, razvijati in izdelati opremo višje
kakovosti in višjega cenovnega razreda. Prevzeli bomo celoten
inženiring in bomo popoln odgovor na želje kupcev.
12. Priti do lastnih prostorov in pridobiti ISO standard.

Priloga 2
VIZIJA

Brez vizije

Ohranitev stanja in obstoj

E-poslovanje

Gazele

Nerastoča podjetja

1. Moderna in računalniško podprta …

1. Še močnejši prodor na trg, timsko delo, popolnoma
informatizirano.

1. Pridobiti čimveč naročil in obdržati kupce.
2. Stabilnost in razpoznavnost.
3. Postati in ostati specializirano podjetje na različnih področjih, ki
produktivno zaposluje invalide.
4. Ne prevelik vzpon in obstoj.
5. Obstoj na trgu.

1. 100 letnica obstoja se bliža. Preživimo jo uspešno!
2. Poslovanje podjetja s primernim dobičkom.
3. Da ostanemo vodilni proizvajalec take opreme v Sloveniji,
kompletiramo ponudbo z izdelki ostalih svetovno znanih
proizvajalcev, servisiramo opremo in usposabljamo kupce.
4. Prilagajanje trgu.
5. Preživetje.
6. Preživeti.
7. Malo stabilno neodvisno podjetje z uslugami.
8. Ostati vodilno na področju tržnih raziskav v Sloveniji.
9. Stabilno podjetje z realnimi donosi brez nepotrebnega tveganja.
10. Zadovoljne stranke.
1. Je ni.
2. Ne vem.
3. Pomanjkljiva, lastnika se bližata upokojitvi in nimata ustreznih
naslednikov.

Priloga 3

CILJI

Zmerna – omejena rast

Hitra rast

Gazele

Nerastoča

1. Povečanje kapacitete dela, zaposlenih, mehanizacije (razširitev na
več področij).
2. Ustvariti dobiček, vlagati dobiček v razvoj podjetja.
3. Stalna konstantna rast podjetja.
4. Doseči letni promet 1 MIO EURO in povečati tržni delež.

1. Povečanje števila zaposlenih, povečanje realizacije in večji dobiček.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ostati na tržišču in zmerno rasti.
Dobičkonosnost.
Zmerna širitev (števila zaposlenih in prometa).
Uspešno stabilno poslovanje.
Biti vodilni v naši dejavnosti v Sloveniji.
Postati vodilno podjetje na okoljevarstvenih projektih.
Poslovati z dobičkom, uresničiti želje gostov in potrebe.
Uveljavitev na trgu.
Da se razvijemo.
Imeti dovolj veliko opremljeno delavnico.
Ustanoviti novo šolo.
Utrditev našega položaja na trgu.
Stabilna rast.
Kapitalska ojačitev.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Uspeti v Sloveniji.
Doseganje večjega oz. vsaj načrtovanega dobička.
Investiranje v poslovne prostore za razširitev poslovanja.
Širitev.
Postati najbolj prepoznavna založba v Sloveniji.
Biti najboljši v Sloveniji.
Postati prvi na Slovenskem trgu v smislu izvedbe brezžičnih aplikacij
pisanih na "kožo" naročnika.
Odpreti franšizo (tehnično trgovino) postati prvi v montaži in
servisiranju ogrevalne tehnike v notranjski regiji.
Poslovna stabilnost in razširitev trga.
Postati vodilni proizvajalec gostinske opreme na SLO trgu in se
usposobiti za izdelavo zahtevnega kopalniškega pohištva ob uporabi
zahtevnih in kakovostnih materialov.
Pridobiti lastne poslovne prostore in povečanje obsega poslovanja.
Prevzeti maximalni tržni delež v kraju sedeža.
Zmerna rast dobička.
Povečati realizacijo (letno) za min 10 %.
Ustvarjati primeren dobiček glede na tržno usmeritev in delovni
standard zaposlenih.
Uspevati na trgu v enaki ali boljši meri kot doslej.

Priloga 3
CILJI

Obstoj

Inovacije in kakovost

Internacionalizacija

Gazele

Nerastoča

Rast podjetja preko meja naše države v Hrvaško, Srbijo, Bosno.
Maksimalno pospeševanje izvoza na vzhod.
Prodor na tuje trge.
Da osvojimo čimveč novih trgov.
Izvozni posli.
Doseči tržni delež 35% doma in vsaj 50% realizacije doseči v
tujini.

Povečati izvoz in dobiček podjetja.
Prodor na tuje trge.
Povečevati tržni delež (tujina).
Vključevanje v stabilne sisteme v tujini.
Doseganje kakovosti izdelkov in s tem ustvarjanje pogojev za obstoj
na Slovenskem trgu, kakor tudi prodor na trge EU.
6. Širiti se na področja bivše YU.

1. Približati storitve kioskov strankam in uporabnikom in ustvariti
profitabilne kioske.
2. Popolna usluga stranki.
3. Postati specialist na področju proizvodnje in razvoja komponent za
industrijo, ki proizvaja produkte široke potrošnje.
4. Zagotoviti visoko in stabilno kakovost našim izdelkom.
5. Navdušene stranke, dobiček.
6. Nabava moderne proizvodne tehnologije in s tem znižanje
proizvodnih stroškov.
7. Kakovost in ažurnost.
8. Zagotoviti poslovanje po standardih, ki veljajo za avtomobilske
proizvajalce ISO.
9. Visoka kakovost, prepoznavnost, stabilnost podjetja.
10. Usmeritev v tržne niše, ki povprašujejo po izdelkih z višjim
nivojem dodanega znanja na enoto proizvoda.
11. Ekološko čistejša proizvodnja in kar je zapisano pod točko 1
(vizija).
12. Preobrazba iz storitvene v proizvodno dejavnost.

1. Avtomatizacija vseh analiz s pomočjo razvoja programske opreme in
optimizacijo postopka dela.
2. Razviti program (izobraževanje) in vlagati v investicije.
3. Kakovostna obdelava strank.
4. Da še nadalje proizvajamo opremo za vzdrževanje in čiščenje cest in
da lastni program oplemenitimo z izdelki drugih proizvajalcev, da
naša ponudba pokriva želje kupcev.
5. Prek špedicije poiskati artikle, ki bi bili v prihodnosti nepogrešljivi v
vsakdanjem življenju potrošnika.
6. Kakovost.
7. Minimizirati odzivni čas na potrebe trga.
8. Pridobitev certifikata ISO 9000.
9. Nuditi strokovno pomoč strankam.
10. Povezava v GIZ, pridobiti certifikat ISO, povečanje prodaje v 5 letih
za 100 %, povečati št. zaposlenih z univerzitetno izobrazbo.
11. Kupiti stroj za izdelavo digitalne fotografije.
12. Kvalitetno in kvantitetno razviti odkup in prodajo usmerjene
dejavnosti.

1. Obdržati se na tržišču, kljub hudi konkurenci.

1. Obstati na tržišču.
2. Ostati na tržišču, najmanj v sedanjem obsegu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Priloga 3
CILJI

Brez ciljev

Neopredeljeno

Gazele
1. Visok ugled.
2. Prenesti proizvodnjo v Slovenijo.

Nerastoča
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Profesionalna nega las za vas.
Nepogrešljivi v vsakem podjetju.
Prepoznavnost našega podjetja med konkurenčnimi.
Pridobivanje stalnih strank.
Uspešna prodaja in zadovoljen kolektiv.
Socialna varnost zaposlenih in zadovoljstvo lastnikov.
Prilagoditev trgu EU.

1. Likvidacija.
2. Ne vem.

Priloga 4

POSLANSTVO

Natančno opredeljeno

Gazele
1. Fitnes studio, finska sauna, nega obraza, depilacija, pedikura,
manikura, solarij.
2. Čiščenje odpadnih vod.
3. Povezati virtualni (internetni) svet z realnim življenjem in ga
približati - omogočiti vsem.
4. Usposabljanje in zaposlovanje invalidov.
5. Biti prvi v tržni niši čistilcev zraka in prostora z vodnim filtrom.
6. Izvajati dela in naloge, za katere smo specializirani.
7. Kupcem zagotavljati najboljše dosegljive tehnologije na področju
ekologije.
8. Veleprodaja t-shirt majic in ostale športne konfekcije.
9. Varen dom ali objekt kjer delate ali živite.
10. Pripeljati na slovenski trg sodobno tehniko (hidravliko) in
ustrezno izobraziti kader.
11. Prijaznost, novo učenje, naučiti udeležence učiti se.

Nerastoča podjetja
1. Ponuditi celoten profesionalen paket uslug visoko kvalitetne proizvode,
novi pristopi kupcu - skozi prodajo, izobraževanje, osveščanje in dobra
organizacija notranjih dejavnikov.
2. Tradicija pogojuje klasično kakovost.
3. Pomagati podjetjem s sprotnimi analizami in priporočili, da bodo
prebrodila morebitne težave na področju likvidnosti, da bodo plačala
samo toliko davkov, kot jih je po zakonu potrebno, ne več, ne manj.
4. Izobraževanje.
5. Proizvodnja in prodaja izdelkov za zimsko in letno vzdrževanje cest.
6. Podjetje želi še naprej "stati ob boku" pomembnejšim konkurentom na
domačem tržišču, na tujih trgih (predvsem bivše YU) pa želi s svojo
celovito ponudbo postati razpoznavno podjetje.
7. Biti dosegljiv našim kupcem 24 ur in vedno biti na uslugo kupcem.
8. Na področju Slovenije bomo v naslednjih petih letih zgradili brezžični
sistem javnega alarmiranja z izločitvijo vseh obstoječih krmiljenih siren
konkurenčnega ponudnika.
9. Širjenje informatike v podjetja.
10. Prehrana in razvoj kmetijstva.
11. Ohraniti topel dom.
12. Hitro kakovostno in strokovno servisiranje naših komitentov, ki pomeni
kratek čas carinjenja, hitre organizacije prevozov in strokovno
sodelovanje v kakršni koli problematiki, ki se tiče uvoza, izvoza, prevoza
13. Izobraziti Slovence.
14. Kakovostno zavarovanje naših strank in njihovih interesov.
15. Reševanje problematike na področju interne logistike, zaposlovanje.
človeških virov.
16. Izdelovati kakovostne fotografije.
17. Čim večja razširjenost lokalnih in ostalih informacij.
18. Izdelovati opremo, ki vliva domu toplino, omogočiti prijetno in sproščeno
bivanje, na obiskovalce pa naredi poseben vtis.
19. Oskrba trga z gumi tesnili gumiranje raznih valjev.
20. Skrbeti za dvig kakovostne ravni na področju založništva v Sloveniji.

Priloga 4
POSLANSTVO

Neopredeljeno

Okvirno opredeljeno

Gazele

Nerastoča podjetja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zadovoljevanje človekovih potreb.
Zadovoljni naročniki, visoka kakovost opravljenih storitev.
Stik s strankami.
Kakovostno delo.
Prodajati servis in ne papir.
Biti korak pred željami kupcev in zaposlenih lastnikov in okolja.
Zadovoljevanje kupcev.
Hitra in kakovostna storitev.
V svoji stroki ponuditi najboljšo kakovost in najnovejše dosežke.
Poštenost, tudi beseda veliko velja; pomagati vsem, ki iščejo
informacijo z našega področja.
11. Zadovoljiti z našimi uslugami naše stranke.
12. Zadovoljiti potrebe posameznikov s strani povpraševanja po
kakovostnem standardu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vztrajnost, fleksibilnost, natančnost.
Izobraževanje, ugodna klima v podjetju, maksimalno servisiranje strank.
Ponuditi večji obseg in kakovostnejše storitve našim kupcem.
Kakovostno opravljanje storitev.
Hitro in kakovostno opravljati naše storitve.
Z razvojem do zadovoljnih kupcev.
Strokovnost.
Zadovoljiti stranke.
Delovati v smeri zadovoljevanja naročnika.
Zadovoljiti potrebe kupcev po kakovosti in ceni blaga.
Nudenje kakovostnih in hitrih uslug našim strankam.
Zadovoljiti stranke do te mere, da se bodo vedno vračale k nam.

1. Izdelava kakovostnih izdelkov.
2. Obdržati kakovost in profesionalen odnos s poslovnimi partnerji.
3. Da bi vsi v našem podjetju dosegli svoje cilje in bili tudi
zadovoljni.
4. Ustvariti čim večji dobiček.
5. Ohraniti delovna mesta in razširiti obseg poslovanja.
6. Da prodamo čimveč.
7. Preživeti.
8. Solidno poslovanje v bodoče.
9. Vedno pred konkurenco.

1.
2.
3.
4.
5.

Uporabiti nove ideje za dosego ciljev.
Povečati število izdelkov in povečat kakovost izdelkov.
Uspešno nadaljevanje in širitev.
Prodaja premoženja.
Obdržati dosedanje stranke, z razširitvijo prodaje več vrst artiklov
pridobiti več strank.
Doseganje ciljev s pomočjo strokovnega usposabljanja.
Naredi danes.
Zagotoviti eksistenco zaposlenih z dobršno mero dolgoročne varnosti.
Lasten razvoj in proizvodnja.
Ne vem.
Dvigniti nivo dejavnosti in stabilizirati položaj podjetja.
Dopolnitev programa stroke.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Priloga 5

Slovar slovenskih prevodov tujih izrazov

Angleški izraz

Slovenski prevod

Business network

poslovna mreža

Business performance

poslovna učinkovitost

Entrepreneurial actions

podjetniške aktivnosti

Entrepreneurial venture

dinamično podjetje

Organisational learning

učeča se organizacija

Proactivity

proaktivnost

Schools of thought

miselne šole

Strategic actions

strateške aktivnosti

Strategic aliance

strateško zavezništvo

Strategic entrepreneurship

strateško podjetništvo

Strategic management

strateški management

Strategic plan

strateški načrt

Strategy

strategija

Strategy content

vsebina strategije

To create welth

ustvarjanje vrednosti

