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V spomin prof. dr. Stanetu Moţini
Stane Moţina se je rodil 7. septembra 1927 v
kraju Galina blizu Ljubljane. Osnovno in srednjo
šolo je obiskoval in zakljuĉil v Ljubljani. Študiral je
na Univerzi v Ljubljani in leta 1953 najprej
diplomiral na Prirodoslovno-matematiĉni fakulteti,
leta 1961 pa še na oddelku za psihologijo
Filozofske fakultete. Leta 1969 je doktoriral na
Visoki šoli za sociologijo, politiĉne vede in
novinarstvo v Ljubljani s podroĉja sociologije s
temo »Uĉinkovitost nekaterih organizacijskih
variabel v pogojih delavskega samoupravljanja.«
Najprej se je zaposlil na Zavodu za produktivnost
dela, kjer je zaĉel svojo kariero raziskovalca in
svetovalca podjetjem, pa tudi drugim zdruţbam,
na podroĉjih kadrovske politike, produktivnosti,
izobraţevanja in organizacije dela. Od leta 1965
do 1969 je bil zaposlen na Institutu za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani, kjer je
opravljal raziskovalno delo, ki se je nanašalo na kadrovsko politiko. Leta 1970 se je redno
zaposlil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je bil redno zaposlen vse do
upokojitve marca 1994. S predavanji je obĉasno sodeloval tudi na nekaterih drugih
fakultetah, zlasti FSPN in VEKŠ. Predaval je predvsem predmete s podroĉja psihologije in
sociologije organizacij, planiranje in razvoj kadrov ter sociologijo trţenja. Omeniti velja tudi
svetovalno in predavateljsko delo v Izobraţevalnem centru Ekonomske fakultete. Po
upokojitvi pa je še vedno opravljal uĉiteljske naloge v okviru podiplomskega študija na
fakulteti. Marca 1970 je bil izvoljen v naziv docenta, leta 1975 v naziv izrednega profesorja
in leta 1981 v naziv rednega profesorja. Leta 1987 je bil ponovno potrjen za rednega
profesorja za predmet Sociopsihologija organizacije.
Še pred zaposlitvijo na Ekonomski fakulteti je bil na študijskem izpopolnjevanju v tujini.
Leta 1959 je bil v Veliki Britaniji, Franciji in Zahodni Nemĉiji, kjer je preuĉeval sisteme in
metode strokovnega izobraţevanja na višjih in visokih šolah ter podjetjih. Leta 1964 je na
Švedskem, Danskem in Finski preuĉeval psihosocialne dejavnike, ki vplivajo na
uĉinkovitost dela. Istega leta se je udeleţil daljšega seminarja v Parizu, ki je obravnaval
problematiko planiranja kadrov in socialnega razvoja v razvijajoĉih se drţavah. Leta 1965
se je udeleţil dvomeseĉne poletne šole o procesih v malih skupinah v Haagu. Študijsko se
je v letih 1966 in 1967 izpopolnjeval v ZDA na univerzah v New Yorku, Berkeleyu in Ann
Arboru in se predvsem ukvarjal s sociopsihološkimi problemi v organizacijah, povezanimi z
vodenjem, odloĉanjem, motiviranjem, naĉrtovanjem ciljev in podobno. Leta 1968 se je
udeleţil dvomeseĉne poletne šole za univerzitetne uĉitelje organizacijskih in socialnih ved
v Hercegnovem. V letu 1970 je bil na študijskem obisku v ustreznih institucijah v Moskvi in
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Leningradu. Na Univerzi Stanford se je kot Fulbrightov štipendist leta 1972 izpopolnjeval
tudi na podroĉju sociologije trţenja in zašĉite potrošnikov. Leta 1973 je imel veĉ strokovnih
predavanj o socioloških vidikih razvoja organizacije in samoupravljanju na Univerzi Kyushu
v Hakati na Japonskem in 1972 leta na Univerzi v Calcutti v Indiji. V letih 1970–1990 je
imel nekaj predavanj tudi na evropskih univerzah.
V okviru Ekonomske fakultete velja omeniti njegovo sodelovanje z Mednarodnim centrom
za podjetja v druţbeni lastnini v deţelah v razvoju (ICPE). Sodeloval je v raziskovalnem
projektu o izobraţevanju in usposabljanju kadrov v podjetjih v druţbeni lastnini, štiri leta
vodil program izobraţevanja študentov iz Namibije, bil koordinator veĉ mednarodnih
seminarjev in sodeloval na regionalnih posvetovanjih.
S strokovnimi prispevki je sodeloval na številnih posvetovanjih in kongresih, doma in v
tujini. V tujini je sodeloval zlasti na kongresih za sociologijo in uporabno psihologijo. Pisal
in objavljal je ĉlanke s podroĉij, na katerih je raziskoval, predaval in svetoval.
Na Ekonomski fakulteti je opravljal funkcije predsednikov nekaterih komisij in odborov; bil
je predstojnik katedre in vodja Izobraţevalnega centra. Druţbeno je sodeloval tudi širše, v
glavnem v povezavi s svojim delom.
Raziskovalno, pedagoško in svetovalno se je ukvarjal predvsem s problemi
 osebnega in skupinskega razvoja ter razvoja zdruţb;
 naĉrtovanjem in razvijanjem zaposlencev oziroma njihovih zmoţnosti;
 poslovnim in trţenjskim komuniciranjem;
 organizacijskim uĉenjem in ravnanjem z znanjem;
 organiziranjem dela managerjev, zlasti še z njihovim vodenjem.
Za njegovo delo je znaĉilno, da je vseskozi povezoval teoretiĉne izsledke z moţnostjo
njihove uporabe v praksi, kar potrjuje tudi njegovo svetovalno delo.
Z omenjenih podroĉij je tudi veĉina del, od katerih najprej omenimo najpomembnejše
knjige, ki so veĉinoma izšle v soavtorstvih. Leta 1977 izide v Moderni organizaciji, Kranj,
delo »Planiranje in razvoj kadrov v organizacijah«, leta 1980 pa pri Gospodarskem
vestniku Ljubljana »Delo poslovodnega delavca«. Bivanje na Japonskem sproţi delo
»Japonska od posnemanja do izvirnosti«, ki je izšlo pri Gospodarski zaloţbi v Ljubljani.
Leta 1984 je soavtor »Osebnega, skupinskega in organizacijskega razvoja«, ki kaţe
njegovo psihološko in sociološko razumevanje organizacije. Ta pristop potrjujejo tudi
druga dela, na primer »Psihologija in sociologija trţenja« leta 1975. Leta 1985 izide delo
»Komuniciranje in informiranje v OZD« pri Moderni organizaciji v Kranju. Leta 2004 je
soavtor knjige »Poslovno komuniciranje«, ki je izšla v dopolnjeni izdaji pri Zaloţbi Obzorja
v Mariboru. Leta 2002 izide knjiga »Management kadrovskih virov« pri Fakulteti za
druţbene vede. Leta 2006 izide delo »Menedţment znanja: znanje kot temelj razvoja: na
poti k uĉeĉemu se podjetju« pri Zaloţbi Pivec v Mariboru.
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Njegovo pribliţevanje širokemu podroĉju managementa predstavlja uĉbenik »Vodenje
podjetja«, GV Ljubljana, ki je izšel leta 1990 in poudarja predvsem vidike vodenja v okviru
managementa. Podobno velja tudi za uĉbenik »Osnove vodenja podjetja« leta 1994. Med
njegovimi najpomembnejšimi deli omenimo delo Management. V njegovi pripravi je zdruţil
veĉje število slovenskih avtorjev s tega podroĉja, tako da je bil poleg avtorstva nekaterih
poglavij tudi glavni urednik. Delo je izšlo leta 1994 pri Zaloţbi Didakta v Radovljici. V
deloma spremenjeni in dopolnjeni vsebini pa leta 2002. Delo in razvoj managerjev
obravnava v vrsti del od prispevkov za posvetovanja do seminarskih gradiv. V nekaterih
prikaţe bistvo in uporabo managerskih orodij, na primer ravnanje s postavljanjem ciljev,
spet v drugih razvoj kadrov, njihovega uĉenja ter ravnanje z znanjem ipd.
V pripravo zlasti obširnejših del je pritegnil veĉje število soavtorjev, bodisi kolegov bodisi
svojih uĉencev. V veĉini teh del je bil njihov pobudnik, glavni urednik, organizator
sodelovanja in avtor. Tako je nedvomno širil krog avtorjev, ki so se ukvarjali zlasti s
kadrovskimi, komunikacijskimi, vedenjskimi, vodstvenimi in sorodnimi problemi. V delih
kaţe poglobljeno poznavanje svojih podroĉij, obenem pa tudi poznavanje in zlasti
povezave s sorodnimi podroĉji. Njegova vloga v teh delih kaţe tudi visoko stopnjo njegove
strokovne angaţiranosti.
Prav je, da opozorimo na bogato pedagoško delo prof. Staneta Moţine, ki je potekalo
predvsem na Ekonomski fakulteti. Predaval je sicer tudi na nekaj drugih fakultetah in
visokih poslovnih šolah, predvsem pa pripravil, predaval in sodeloval v vrsti seminarjev in
delavnic.
Bil je mentor pri pripravi zlasti diplomskih, magistrskih in specialistiĉnih del. Moĉno je
zaznamoval tudi pripravo magistrskih programov, tudi v obdobju po upokojitvi, pri ĉemer
omenimo tudi njegovo sodelovanje v skupnem mednarodnem programu EF in ICPE.
Vsekakor je podroĉje njegovega delovanja izjemno bogato po razliĉnih sodilih.
Raznovrstnost se kaţe v vrsti razliĉnih podroĉij, ki jih je obravnaval; povezana je tudi z
velikim obsegom del, od knjig in ĉlankov do seminarskih gradiv. Delo je povezano z
razliĉnimi naĉini dela od raziskovalnega, pedagoškega, mentorskega in svetovalnega.
Leta 2006 je dobil naziv zasluţnega profesorja za pomembne prispevke k razvoju
znanstvene panoge in za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela.
Za svoje delo je prejel tudi številna priznanja in odlikovanja, med drugim leta 1961 tudi red
dela s srebrnim vencem in srebrni znak sindikatov. Leta 1986 je dobil zlato plaketo za
ustvarjalni prispevek na podroĉju kadrovske dejavnosti s strani Zveze društev kadrovskih
delavcev Slovenije.
Leta 2004 je dozorela zamisel o ustanovitvi slovenske akademije za management, v kateri
naj bi povezali predavatelje, raziskovalce, svetovalce na slovenskih visokih šolah in
fakultetah, ki preuĉujejo in razvijajo podroĉje managementa ter z njim tesno povezana
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podroĉja organizacije, upravljanja, raznih specialnih podroĉij managementa ipd. Konec
tega leta je 12 ĉlanov na ustanovni seji podpisalo sklep o ustanovitvi Društva slovenska
akademija za management. Med ĉlani je bil tudi prof. Stane Moţina, ki je v celoti podprl
ustanovitev akademije.
Sodeloval je pri oblikovanju organizacije društva in se udeleţeval tako njegovih formalnih
sreĉanj, prav tako pa tudi domaĉih in mednarodnih posvetovanj ter debatnih veĉerov.
Zlasti na debatnih veĉerih in posvetovanjih je s svojim poznavanjem tako teorije kot prakse
managementa obravnaval probleme s podroĉij obravnavane problematike ter pokazal, da
razume dejanske probleme in razmišlja o rešitvah zanje.
Zaradi njegovega izjemnega prispevka vedi o managementu in organizacijski znanosti kot
tudi praksi, prav tako tudi njegovega poznavanja managementa in sorodnih podroĉij,
njegovega bogatega delovanja na razliĉnih podroĉjih ter ob upoštevanju njegovega
sodelovanja v slovenski akademiji za management, mu je Društvo slovenska akademija za
management leta 2010 podelilo naziv ĉastnega ĉlana.
V znak priznanja in hvaleţnosti za njegovo delo v okviru akademije je IO društva sklenil,
da pripravimo zbornik prispevkov s podroĉij njegovega delovanja. Veselili smo se, da se
bomo sreĉali ob njegovi 90-letnici, mu ĉestitali in se ob predstavitvi prispevkov spomnili
njegovega dela. Ţal tega jubileja ni doĉakal. Kljub temu ali bolje, prav zaradi tega smo
zbornik pripravili in se bomo ob njem poklonili spominu nanj: na velikega poznavalca
teorije in prakse organizacije in managementa, motivatorja razvoja na teh podroĉjih,
profesorja, ki je vplival na razvoj vrste študentov, svetovalca podjetjem in drugim
zdruţbam, aktivnega ĉlana naše akademije in predvsem poštenega ĉloveka, prijetnega
sogovornika ter spoštovanega kolega.
Prav je, da se mu tudi s pripravo zbornika zahvalimo za njegovo delo, ga vsaj v skromni
meri podoţivimo s prispevki in se ga – ne samo danes, marveĉ tudi v prihodnje –
spominjamo s hvaleţnostjo in ĉastjo, da smo del našega strokovnega ţivljenja preţiveli z
njim. Delo cenjenega prof. dr. Staneta Moţine bo ostalo, prav tako tudi naš spomin na
kolega Staneta. Kdor pa ţivi v spominu drugih, ne umre.
Rudi Rozman, prvi predsednik Društva slovenska akademija za management
Ljubljana, oktober 2017
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ZAZNAVANJE POMENA IN RAZVITOST KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN
ŠTUDENTOV POSLOVNIH VED
Nada Zupan
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
nada.zupan@ef.uni-lj.si
Jana Ţnidaršič
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
jana.znidarsic@ef.uni-lj.si
Povzetek: Delodajalci mehkim veščinam, med katere sodi tudi komuniciranje, pripisujejo čedalje
večji pomen. Hkrati opozarjajo na pomanjkljivo razvitost teh veščin, posebej pri mladih diplomantih.
Namen prispevka je opozoriti na pomen komunikacijskih veščin, ki mladim lahko pomagajo pri
iskanju zaposlitve in uspešnem delu. Rezultati raziskave med študenti Ekonomske fakultete
Univerze v Ljubljani so pokazali, da se zavedajo pomena komunikacijskih veščin. Ocena razvitosti
veščin pa je pokazala, da so bolje razvite veščine, ki jih uporabljamo vsakodnevno (na primer
uporaba e-pošte in kratkih sporočil), manj pa veščine, ki so tipične za delovno okolje (na primer
vodenje sestankov, poslovni pogovori, poslovna pogajanja). Pokazalo se je tudi, da asertivnost pri
mnogih ni dobro razvita. Nekoliko boljše ocene svojim veščinam so pripisali tisti, ki so dosegli boljši
rezultat na testu asertivnosti, so se v preteklosti že usposabljali na področju poslovnega
komuniciranja in starejši z več izkušnjami. Glede na rezultate je usposabljanje s področja
poslovnega komuniciranja v okviru formalnega izobraževanja smiselno in potrebno za izboljšanje
zaposljivosti diplomantov.
Ključne besede: poslovno komuniciranje, asertivnost, mehke veščine, razvijanje komunikacijskih veščin
PERCEIVED IMPORTANCE AND PRESENCE OF COMMUNICATION SKILLS AMONG
BUSINESS STUDENTS
Abstract: Employers view soft skills, including communication skills, as increasingly important. At
the same time they claim that these skills are insufficiently developed, especially for young college
graduates. The purpose of our paper is to recognize the importance of communication skills for the
young people seeking employment or performing at their job. The results of a survey among
students of the Faculty of Economics, University of Ljubljana, show that they are aware of the
importance of communication skills. Their self-assessment of communication skills shows that in
general those skills that are used on a daily basis (e.g. the use of e-mail or short messages) are
better developed than typical skills in a work-setting (e.g. conducting meetings, business talk or
business negotiations). Results also show that for many students assertiveness is rather poorly
developed. Somewhat better evaluations of their communication skills were noted for those with
better scores on the assertiveness test, who have already had business communication training in
the past and for older with more experiences. Based on these results we conclude that business
communications training as a part of formal education is both relevant and necessary to improve
graduates’ employability.
Key words: business communication, assertiveness, soft skills, developing communication skill
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Predgovor
Prof. dr. Stane Možina je tematiki komuniciranja namenil pomemben del svojega
ustvarjanja in pedagoškega dela. Prvi članek z naslovom Uspešno komuniciranje v
podjetju je objavil že leta 1969 v Ekonomski reviji, prva knjiga z naslovom Komuniciranje in
informiranje v organizaciji združenega dela pa je pri založbi Moderna organizacija izšla
leta 1985 (soavtor Janez Florjančič). K razvoju znanja in veščin komuniciranja sta
pomembno prispevali tudi knjigi Poslovno komuniciranje (soavtorja Rudi Tavčar in Ana
Nuša Kneževič) iz leta 1995 in Poslovno komuniciranje: evropske razsežnosti (soavtorji:
Rudi Tavčar, Nada Zupan in Ana Nuša Kneževič) iz leta 2004, v kateri so že nakazani
zametki komuniciranja, podprtega z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, prvič pa je
tudi predstavljena tema asertivnosti. Poučevanje komuniciranja je prof. Možina najprej
začel s seminarji Komuniciranje pri osebni prodaji v Izobraževalnem centru Ekonomske
fakultete v Ljubljani v sedemdesetih letih, nadaljeval pa še z mnogimi temami, s katerimi je
prispeval k boljšemu komuniciranju v slovenskem poslovnem svetu in družbi. Študentom je
znanje posredoval najprej v okviru predmeta Socio-psihologija v organizacijah in kasneje z
razvojem samostojnega predmeta Poslovno komuniciranje (skupaj z mag. Janezom
Damjanom) – predmet s tem naslovom izvajamo tudi v sedanjem programu Ekonomske
fakultete. Enako pomembno je, da so njegove komunikacijske veščine živele tudi v praksi.
Mnogi se bodo z veseljem spomnili njegovih iskrivih vprašanj na zagovorih, zanimivo
predstavljenih zgodb na predavanjih in dobremu prodajnemu komuniciranju in pogajanju, s
katerima je zagotovil številne sponzorje, da je lahko pisal in izdajal knjige ter prepričljivosti,
s katero je za sodelovanje navdušil tudi številne soavtorje.
1

UVOD

V ĉasu zakljuĉka študija in iskanja zaposlitve se mladi prviĉ zares znajdejo na trgu dela ter
sooĉijo s povpraševanjem delodajalcev po razliĉnih znanjih in vešĉinah. Pri tem vse bolj
pridobivajo na pomenu predvsem mehke vešĉine, med katere uvršĉamo tudi
komunikacijska znanja in spretnosti (Robles, 2012). Na primer, Eurofound (2014) v svojem
poroĉilu o prehodu iz izobraţevanja v delo oziroma zaposlitev komunikacijske vešĉine
omenja v sklopu dveh kljuĉnih vrzeli med potrebami delodajalcev in kompetencami
diplomantov: 1) osnovne vešĉine (kot so vešĉine pisanja in branja, poznavanje jezikov) in
2) mehke vešĉine (kot so komuniciranje, timsko delo idr.). Prav od razvitosti njihovih
komunikacijskih vešĉin je zato pogosto odvisno, kako in v kolikšni meri bodo mladi uspeli
dosegati svoje cilje. Glede na dejstvo, da so sodobna delovna mesta lahko zelo
kompleksna in da za najboljše sluţbe obstaja precejšnje rivalstvo med iskalci zaposlitve,
dobro razvite komunikacijske vešĉine pomembno vplivajo na odloĉitev delodajalca, koga
bo sprejel na razpisano delovno mesto. Andrews in Higson (2008) sta po pregledu
literature o dejavnikih zaposljivosti prav vešĉine ustnega in pisnega komuniciranja uvrstila
med glavne dejavnike, ki poveĉujejo zaposljivost.
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Vendar raziskave kaţejo, da v splošnem delodajalci niso zadovoljni z razvitostjo
komunikacijskih vešĉin diplomantov. Archer in Davison (2008) ugotavljata, da so
komunikacijske vešĉine konsistentno najvišje rangirane med vešĉinami, ki jih išĉejo
delodajalci, a le na šestnajstem mestu glede dejanske razvitosti teh vešĉin pri diplomantih.
Mnogi menijo, da izobraţevalne ustanove glede razvijanja mehkih vešĉin enostavno ne
znajo dovolj dobro odgovoriti na zahteve delodajalcev (McKinsey, 2014). Zdi se, da
snovalci in izvajalci izobraţevalnih programov kot tudi študenti (in ostali udeleţenci
izobraţevanj) tem temam ne posveĉajo dovolj pozornosti, ĉeprav bi morale biti vkljuĉene v
izobraţevalne programe (Andrews & Higson, 2008). Zlasti komunikacijskih vešĉin se le
redko naĉrtno uĉimo. Velja prepriĉanje, da je dovolj, ĉe se komuniciranja (na)uĉimo
spontano, v procesu socializacije, v druţini, med vrstniki in prijatelji itd. Tudi v šoli je
komunikacija obrobna spremljevalka v uĉnem procesu, saj je le v redkih primerih
zasnovana kot samostojni predmet ali raziskovalno podroĉje. Pa tudi kadar je, kot so to na
primer programi poslovnih šol, je pogosto preveĉ pozornosti namenjene teoriji in
abstraktnemu znanju, premalo pa uporabnemu znanju in vešĉinam (Pfeffer & Fong, 2002).
Prvi korak k izboljšanju stanja je po našem mnenju dvig ravni zavedanja o pomenu
poslovnega komuniciranja za uspešno delo in poveĉanje zaposljivosti, kar je tudi glavni
namen tega prispevka. Obravnavamo tako pomen, ki ga študenti pripisujejo posedovanju
komunikacijskih vešĉin, kot tudi njihovo dejansko razvitost. Hkrati analiziramo, kako
asertivni so študenti, saj je asertivnost ena od kljuĉnih komunikacijskih spretnosti (Van
Bommel, 2003). Analiziramo tudi povezavo med asertivnostjo ter pomenom komunikacije.
Po kratkem pregledu literature predstavimo rezultate raziskave med študenti Ekonomske
fakultete v Ljubljani. Sledita razprava o rezultatih in nabor priporoĉil, kako najprej poveĉati
zavedanje študentov glede pomena obvladovanja komunikacijskih vešĉin, kar nadgradimo
z aplikativnimi priporoĉili o tem, kako izboljšati komunikacijska znanja mladih, predvsem v
izobraţevalnem procesu.
2

PREGLED LITERATURE IN OBLIKOVANJE RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ

Mladi se danes sooĉajo s številnimi izzivi, med katerimi sta tudi brezposelnost oziroma
»podzaposlenost« in z njima povezana zaposljivost (ILO, 2013). Zaposljivost lahko
razumemo kot (Hillage & Pollard, 1998): 1) sposobnost, da najdemo prvo zaposlitev,
2) sposobnost, da ohranimo zaposlitev in uspešno prehajamo med delovnimi mesti in
vlogami pri istem delodajalcu, ko se spreminjajo zahteve glede opravljanja dela, in
3) sposobnost, da pridobimo novo zaposlitev, ĉe je to potrebno. V tem smislu je dobro
komuniciranje potrebno tako pri iskanju zaposlitve kot pri delu v organizaciji. Temu
pritrjujejo tudi delodajalci, saj je Tymon (2013) pri obseţnem pregledu literature ugotovil,
da je med pogledi razliĉnih deleţnikov (delodajalcev in izobraţevalcev) in tudi mednarodno
precejšnje strinjanje glede pomena komunikacijskih vešĉin in timskega dela, ki se
pojavljata praktiĉno na vseh seznamih glavnih vešĉin, ki poveĉujejo zaposljivost. Nedavno
so Finch, Peacock, Levallet in Foster (2016) potrdili, da delodajalci meta-sposobnosti, med
7
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katere uvršĉajo tudi sposobnost komuniciranja, razumejo kot pomemben sestavni del
osebnosti in inteligentnosti, kar vpliva na zaposljivost in uspešnost pri delu. Zdi se, da
mehke vešĉine (angl. soft skills) postajajo pomembnejše od strokovnega znanja (DuBabcock, 2006). Mehke vešĉine so definirane kot zmoţnost posameznika, da uĉinkovito
komunicira preko pisnih in ustnih medijev, pri ĉemer uporablja kritiĉno mišljenje, vešĉine
reševanja problemov ter zmoţnosti grajenja in vzdrţevanja medosebnih odnosov z
ostalimi (Sahni, 2011). Stevens (2005, str. 3) na primer ugotavlja, da celo visokotehnološka podjetja iz Silicijeve doline ĉedalje bolj povprašujejo po ljudeh, ki obvladajo
komunikacijske vešĉine, ĉeprav je naĉeloma v teh podjetjih poudarek na tehnoloških
znanjih.
V splošnem gre pri komuniciranju za izmenjavo, posredovanje misli in informacij ter
sporazumevanje (Moţina, Tavĉar, Zupan, & Kneţeviĉ, 2004, str. 20). Skoraj ni mogoĉe, da
ne bi komunicirali, saj prav s pomoĉjo komuniciranja lahko zadovoljujemo svoje potrebe in
dosegamo zastavljene cilje. Smisel komuniciranja je tudi v vzpostavljanju medsebojnih
stikov, pridobivanju znanja, izmenjavi stališĉ, prenašanju izkušenj in spoznanj, v
dogovarjanju in sporazumevanju ter oblikovanju medsebojnih razmerij. Komuniciranje je
zelo pomembno za ĉlovekov osebnostni razvoj, za soţitje z drugimi ljudmi, tako v
osebnem ţivljenju kot tudi na poklicnem podroĉju.
Poslovno komuniciranje je komuniciranje v organizacijah, ki je ciljno usmerjeno in poteka
med posamezniki, ki imajo opredeljene vloge in naloge, ki jih morajo opraviti (Moţina et
al., 2004, str. 16–17). Managerji, strokovnjaki in drugi v organizaciji komunicirajo zato, da
bi pridobivali koristne informacije za svoje delo, da bi lahko informirali sodelavce in
zunanje ljudi, da bi lahko vplivali na sodelavce in druge, saj vemo, da tisti, ki ima veliko
informacij oziroma dostop do njih, ima tudi moĉ vplivanja. Razne oblike poslovnega
komuniciranja torej omogoĉajo (Moţina, Tavĉar, & Kneţević, 1998): 1) dajanje ali
dobivanje informacij, 2) medsebojno izmenjavo podatkov, mnenj, nasvetov, 3) vzdrţevanje
poslovnih stikov, 4) delovanje in prenos idej, zamisli rešitev, 5) zaĉenjanje, razvoj in
konĉanje dela, 6) nabavo, prodajo, pogodbe, 7) pregled, usmerjanje in usklajevanje trţnih
poslov, dejavnosti, 8) reševanje tekoĉih in potencialnih problemov.
Pri poslovnem komuniciranju smo obiĉajno uspešni takrat, ko doseţemo zastavljene cilje
organizacije s ĉim manjšimi sredstvi. Neuspešno pa je takrat, ko je samo sebi namen in ni
usklajeno s cilji in drugimi dejavnostmi organizacije. Moţina et al. (1998) pravijo, da je
smisel organizacij (ciljnih zdruţb ljudi) v ciljnem delovanju in v sloţnem prizadevanju za
doseganje ciljev organizacije. Zato je pomembno, da ljudje med seboj sodelujejo, kar pa
zahteva sporazumevanje, sporoĉanje in dogovarjanje – skratka komuniciranje. Tukaj
Moţina et al. (2004) poudarjajo pomen uglašenosti ljudi, ki med seboj komunicirajo. V tem
smislu je zelo pomembno asertivno komuniciranje (Van Bommel, 2003), ki ga lahko
opredelimo kot jasno izraţanje svojih potreb, obĉutkov in zahtev ob upoštevanju obĉutkov
drugih in spoštovanju njihovih pravic (Pfeiffer, 2010). Za asertivno komuniciranje je
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znaĉilno odgovorno in odraslo ravnanje, ki vkljuĉuje aktivo poslušanje, empatijo,
oblikovanje jasnih sporoĉil, samozavest in integriteto (Moţina et al., 2004).
Uspeh poslovnega komuniciranja je v veliki meri odvisen od našega znanja in sposobnosti,
da znamo uporabljati razliĉne naĉine komuniciranja, naše sposobnosti opazovanja ter
sposobnosti prilagajanja sogovornikom. Med najpogosteje naštete vešĉine sodijo na
primer aktivno poslušanje, oblikovanje pisnih in ustnih sporoĉil, vodenje sestankov in
poslovnih pogovorov, posredovanje povratnih informacij, poslovna pogajanja, predstavitve
in javno nastopanje (Bovee & Thill, 2010). Z razvojem informacijsko-komunikacijske
tehnologije in digitalizacije v ospredje stopajo tudi vešĉine, povezane z elektronsko
komunikacijo in sodobnimi napravami (Spitzberger, 2015; Ferrari, 2013), kot so pisanje esporoĉil in kratkih sporoĉil, uporaba druţbenih omreţij, glasovna pošta, telekonference,
iskanje in razumevanje informacij na spletu ipd. Globalizacija poslovanja pa vodi do
ĉedalje veĉjih potreb po obvladovanju medkulturne komunikacije in poznavanja
poslovnega bontona z vsemi mednarodnimi specifiĉnostmi (na primer Chaney & Martin,
2011; Lazorchak, 2000). Zaradi vseh teh sprememb je nabor komunikacijskih vešĉin
ĉedalje veĉji in obvladati bi jih morali na višji ravni zahtevnosti, da bi lahko uĉinkovito
komunicirali.
Ĉeprav pomen vešĉin narašĉa, pa današnjim mladim diplomantom, ki so sicer vešĉi
sodobnih tehnologij in dobro podkovani s strokovnimi znanji, pogosto manjkajo prav t. i.
mehke vešĉine in med njimi še posebej komunikacijske vešĉine (Brody, 2017; Hartman &
McCambridge, 2011; Hershatter & Epstein, 2010; Jackson & Chapman, 2012; Meyers &
Sadaghiani, 2010; Navarro, 2008; Sahni, 2011). Zato nas v tem prispevku zanima, kako je
z razumevanjem pomena in razvitostjo komunikacijskih vešĉin med slovenskimi študenti
poslovnih ved. Poskušali bomo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: R1) Kako
študenti dojemajo pomen komunikacijskih vešĉin?, R2) Kako študenti ocenjujejo razvitost
svojih komunikacijskih vešĉin, vkljuĉno z asertivnostjo?, R3) Kako na razvitost
komunikacijskih vešĉin vplivajo demografske znaĉilnosti (spol in starost) in usposabljanje
za pridobivanje komunikacijskih vešĉin?
3

METODOLOGIJA RAZISKAVE TER VZOREC

Empiriĉna raziskava temelji na kvantitativni metodologiji, pri ĉemer je bila kot instrument
raziskave uporabljena spletna anketa. Anketa je bila sestavljena iz štirih sklopov in v celoti
iz zaprtih vprašanj. V prvem so anketiranci ocenjevali trditve glede pomembnosti
komunikacijskih vešĉin s petstopenjsko Likertovo lestvico (od 1 sploh se ne strinjam do 5
popolnoma se strinjam). Drugi del vprašalnika je namenjen ugotavljanju stopnje
asertivnosti in v ta namen smo uporabili vprašalnik o asertivnosti avtorice Fritchie (1988).
V tretjem delu vprašalnika so anketiranci ocenjevali razvitost svojih komunikacijskih vešĉin
z uporabo petstopenjske lestvice (od 1 zelo slabo razvita do 5 odliĉno razvita). Nabor je
vkljuĉeval 16 vešĉin, ki jih najpogosteje uporabljamo pri poslovnem komuniciranju in so
9
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tudi predmet usposabljanj s tega podroĉja (na primer aktivno poslušanje, pisanje kratkih
sporoĉil, vodenje sestankov, poslovna pogajanja, medkulturno komuniciranje). V zadnjem
ĉetrtem sklopu so demografska vprašanja (spol in starost) in vprašanja o tem, kje so
anketiranci pridobili najveĉ znanj s podroĉja komunikacije, in ali so se usposabljali na tem
podroĉju v ĉasu formalnega izobraţevanja.
K reševanju anonimnega raziskovalnega vprašalnika smo povabili študente do- in
podiplomskega programa pri predmetu Poslovno komuniciranje na Ekonomski fakulteti v
Ljubljani. V celoti je anketo izpolnilo 120 anketirancev, med njimi je bilo dve tretjini ţensk in
tretjina moških, 40 % je bilo starih do vkljuĉno 25 let, pribliţno tretjina od 26 do 30 in
ĉetrtina 31 let ali veĉ. Pridobljene podatke smo analizirali z uporabo deskriptivne statistike,
t-testom in ANOVO za preizkušanje razlik in izraĉunom korelacij med izbranimi
spremenljivkami glede na raziskovalna vprašanja.
4

REZULTATI RAZISKAVE

Anketiranci so razmeroma visoko ocenili pomen komunikacijskih vešĉin, saj je skoraj
ĉetrtina izrazila popolno strinjanje s trditvijo, da so komunikacijske vešĉine zelo pomembne
za mlade diplomante, 80 % pa je prepriĉanih, da pripomorejo k boljši zaposljivosti. Mnenje
o tem, ali je strokovno znanje pomembnejše od vešĉin poslovnega komuniciranja, pa je
precej deljeno (Tabela 1).
Tabela 1: Pomen komunikacijskih veščin za mlade diplomante
Trditev
Za mlade diplomante je
obvladovanje vešĉin poslovnega
komuniciranja zelo pomembno.
Obvladovanje vešĉin (poslovnega)
komuniciranja lahko pomaga pri
zaposlitvi (laţje dobiš sluţbo).
Znanje (strokovne kompetence)
so za poslovni uspeh posameznika
pomembnejše od komunikacijskih
vešĉin.

Frekvenčna porazdelitev v %
1
2
3
4
5
0,8
1,7
1,7 21,7 74,2

Povprečje
4,67

St.
odkl.
0,678

0,0

3,3

3,3

14,2

79,2

4,69

0,696

5,0

25,8

30,0

25,8

13,3

3,17

1,111

Lestvica: 1 – sploh se ne strinjam do 5 – popolnoma se strinjam

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako anketiranci ocenjujejo razvitost svojih
komunikacijskih vešĉin. Pri testu asertivnosti so v povpreĉju dosegli 34,3 toĉke, najmanj
21 (en anketiranec) in najveĉ 66 (tudi en anketiranec), standardni odklon pa je 6,85.
Frekvenĉna porazdelitev odgovorov glede na stopnjo asertivnosti je v Tabeli 2, kjer lahko
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vidimo, da je le 5 % anketirancev doseglo najvišjo stopnjo, ko lahko reĉemo, da je njihovo
komuniciranje samozavestno in asertivno. Polovica zna ravnati asertivno v doloĉenih
situacijah, nadaljnjih 42 % pa v svojem asertivnem ravnanju ni doslednih. Le eden od
anketirancev po tem testu za razvijanje asertivnosti potrebuje še veliko vaje.
Tabela 2: Dosežene stopnje asertivnosti
Št.
Točk
20–25
26–35
36–50
50–80

Opis stopnje asertivnosti
Vaše komuniciranje je samozavestno in asertivno.
V doloĉenih situacijah znate ravnati asertivno, vendar bi
potrebovali še veĉ vaje.
V svojem asertivnem ravnanju niste dosledni in morate to
z vajo izboljšati.
Za to, da razvijete asertivnost, potrebujete veliko vaje.
Skupaj

Število
anketirancev
6

% anketirancev
5,0

63

52,5

50

41,7

1
120

0,8
100

Boljše, kot bi lahko sklepali iz rezultatov testa asertivnosti, so anketiranci ocenili svoje
komunikacijske vešĉine, ki so povezane z doloĉenim naĉinom ali aktivnostjo poslovnega
komuniciranja (Slika 1). Najbolj so razvite vešĉine pisanja kratkih sporoĉil in uporabe
elektronske pošte, torej obe vešĉini, ki sta povezani z informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo. Kot zelo dobro so ocenili tudi komuniciranje v timu, aktivno poslušanje in
komuniciranje po telefonu. Najslabše so ocenili vešĉine vodenja poslovnih sestankov in
poslovnih pogajanj, pa tudi vodenja poslovnih pogovorov, javnega nastopanja in pisanja
poroĉil in elaboratov. Zanimivo je tudi, da so razlike v ocenah anketirancev (standardni
odkloni) veĉje prav pri najslabše razvitih komunikacijskih vešĉinah, kar nakazuje na to, da
nekateri ocenjujejo svoje vešĉine precej bolje kot drugi.
Bolj asertivni bolj verjamejo, da so vešĉine poslovnega komuniciranja pomembne za
mlade diplomante (p=0,042) in so se bolje ocenili glede uporabe elektronske pošte
(p=0,007), pisanja poroĉil in elaboratov (p=0,001), govornega komuniciranja (p=0,000),
vodenja poslovnih pogovorov (p=0,000), vodenja sestankov (p=0,000), komuniciranja v
timu (p=0,000), uĉinkovitih predstavitev (p=0,000), javnega nastopanja (p=0,000),
poslovnih pogajanj (p=0,000), neverbalne komunikacije (p=0,030) in medkulturnega
komuniciranja (p=0,000).
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Slika 1: Razvitost komunikacijskih veščin

Zadnji del analiz se ukvarja z ugotavljanjem razlik v ocenah razvitosti komunikacijskih
vešĉin glede na spol in starost ter usposabljanje o poslovnem komuniciranju. Moški in
ţenske se ne razlikujejo glede na skupno doseţene toĉke asertivnosti, je pa znaĉilna
razlika pri postavki: Izdelek/storitev reklamiram, ne da bi osebno napadel(la) prodajalca
(t=2,8, p=0,005), kar ţenske storijo pogosteje kot moški. Razlike so pri posameznih
vešĉinah, saj so ţenske boljše pri pisanju poslovnih pisem (t=–1,96, p=0,054) in
neverbalni komunikaciji (t=–2,06, p=0,043), moški pa pri poslovnih pogajanjih (t=2,78,
p=0,007). Ţenske tudi bolj verjamejo, da so vešĉine poslovnega komuniciranja pomembne
za zaposljivost (t=–1,88, p=0,063).
Glede na starost tudi ni razlik v skupnem seštevku toĉk asertivnosti, so pa ponovno pri
posameznih postavkah. Tako mlajši od 25 let bolj pogosto izrazijo naslednje: Ĉe sem
negotov(a), z lahkoto vprašam za pomoĉ (F=3,59, p=0,030); Svoje mnenje povem tudi
takrat, ko vem, da ne bo naletelo na odobravanje (F=3,29, p=0,041); Ko opazim problem,
ga zaĉnem takoj reševati, preden pride do veĉjih teţav. (F=2,83, p=0,063); Ĉe nekaj ţelim,
direktno vprašam (F=6,49, p=0,002). V teh dimenzijah torej mladi pokaţejo veĉ
asertivnosti kot starejši. Drugaĉe pa je pri oceni razvitosti vešĉin komuniciranja, saj imajo
mlajši od 25 let v primerjavi s starejšimi kolegi slabše razvite naslednje vešĉine: vodenje
poslovnih pogovorov (F=4,99, p=0,008), vodenje sestankov (F=6,33, p=0,002),
12
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komuniciranje v timu (F=2,84, p=0,063), poslovna pogajanja (F=6,86, p=0,002),
neverbalno komuniciranje (F=3,13, p=0,053) in poslovni bonton (F=3,92, p=0,023).
Anketirance smo vprašali tudi, kje so se nauĉili poslovnega komuniciranja. Na izbiro so
imeli štiri moţnosti: doma, v šoli, neformalno in na delu (v sluţbi). Najveĉ, skoraj polovica
se jih je odloĉilo za odgovor na delu, ĉetrtina se je najveĉ nauĉila v šoli, petina doma in
7,5 % neformalno. Razlika med njimi je le pri vešĉinah komuniciranja, saj so se pri pisanju
kratkih sporoĉil (F=3,80, p=0,012) in pisanju poroĉil in elaboratov (F=3,03, p=0,032) bolje
ocenili tisti, ki so se komuniciranja nauĉili predvsem v šoli, v primerjavi s tistimi, ki so se
nauĉili predvsem doma.
Pribliţno polovica anketirancev je v ĉasu študija ţe poslušala vsebine poslovnega
komuniciranja in ti so se bolje ocenili pri naslednjih vešĉinah: govorno komuniciranje
(t=2,20, p=0,030), vodenje sestankov (t=2,30, p=0,023), poslovna pogajanja (t=2,08,
p=0,044), komuniciranje po telefonu (t=2,09, p=0,039), medkulturno komuniciranje (t=2,44,
p=0,016) in poslovni bonton (t=3,28, p=0,001).
5

RAZPRAVA IN PRIPOROČILA ZA RAZVIJANJE ASERTIVNOSTI IN
KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN

Rezultati naše raziskave o pomenu komunikacijskih vešĉin za mlade diplomante potrjujejo,
kar so pokazale ţe mnoge predhodne raziskave. Dominko (2011) in Javornik (2010) sta
uspešnost organizacij v veliki meri pripisala dobri komunikaciji. Tudi Conrad in Newberry
(2011) navajata, da študije kaţejo, da so sposobnosti komunikacije med zaposlenimi in
nadrejenimi izjemnega pomena za doseganje delovne uspešnosti. Conrad (2014) trdno
verjame, da slabe komunikacijske prakse povzroĉajo veĉino delovnih teţav. Podobno tudi
naši rezultati govorijo v prid trditvi, da je komunikacija izjemnega pomena za uspeh v
delovnem okolju in da se študenti tega zavedajo. Spodbudno je, da so skoraj tri ĉetrtine
izrazile popolno strinjanje s trditvijo, da so komunikacijske vešĉine zelo pomembne za
mlade diplomante in tej trditvi je le malokdo nasprotoval, hkrati pa je 80 % prepriĉanih, da
pripomorejo k boljši zaposljivosti. Po drugi strani so mnenja o primerjavi pomembnosti
strokovnega znanja in mehkih vešĉin precej deljena in v nasprotju z ugotovitvami številnih
raziskav, ki mehkim vešĉinam dajejo prednost pred strokovnim znanjem. Klaus (2010) na
primer ugotavlja, da kar 75 % dolgoroĉne uspešnosti temelji na medosebnih vešĉinah in le
25 % na strokovnem oziroma tehniĉnem znanju. Morda je zaznan velik pomen
strokovnega znanja med našimi študenti tudi posledica šolskega sistema, ki je zelo
usmerjen v znanje in precej manj v vešĉine.
Zanimiva je tudi ugotovitev, da bolj asertivni bolj verjamejo, da so vešĉine poslovnega
komuniciranja pomembne za mlade diplomante. Ta ugotovitev namreĉ kaţe, da je še kako
smiselno izobraţevanje – uĉenje komunikacijskih vešĉin in treningi v asertivni
komunikaciji, saj bi na ta naĉin lahko zavedanje o pomenu obvladovanja komunikacijskih
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vešĉin med mladimi še poveĉali. Da imamo glede razvijanja komunikacijskih vešĉin še
veliko moţnosti za izboljšave, kaţejo rezultati naše raziskave glede razvitosti svojih
komunikacijskih vešĉin. Izkazalo se je namreĉ, da mladi niso dovolj asertivni; le 5 %
anketirancev je doseglo najvišjo stopnjo, ko lahko reĉemo, da je njihovo komuniciranje
samozavestno in asertivno. Polovica zna ravnati asertivno v doloĉenih situacijah,
nadaljnjih 42 % pa v svojem asertivnem ravnanju ni doslednih.
Bolje so anketiranci ocenili svoje komunikacijske vešĉine, predvsem ko gre za
komuniciranje ob uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki je del vsakodnevne
komunikacije mladih. Precej slabše so bile ocenjene vešĉine, povezane z osebnim
komuniciranjem (na primer vodenje poslovnih pogovorov, sestankov in poslovna
pogajanja), ki je znaĉilno za delovno okolje. Prav tako je slabše ocenjeno tudi medkulturno
komuniciranje, kar je glede na trende globalizacije in nujo slovenskih podjetjih, da so
usmerjena na tuje trge, lahko problematiĉno.
Seveda pa dobre ocene lastnih vešĉin odpirajo vprašanje glede: a) prepada med
samooceno posedovanja komunikacijskega znanja in oceno delodajalcev o obvladovanju
komunikacijskih vešĉin svojih zaposlenih, ter b) prepada med dejanskimi znanji
diplomantov in potrebnimi/ţelenimi znanji komunikacijskih vešĉin s strani delodajalcev.
Tako na primer tudi raziskava, ki sta jo opravila Oxenbridge in Evesson (2012) kaţe na to,
da delodajalci menijo, da mladi zaposleni nimajo vseh potrebnih komunikacijskih vešĉin, ki
bi jih od njih ţeleli, podobno pa slabšo oceno dejanskih komunikacijskih vešĉin mladih v
svoji raziskavi potrjujeta tudi Archer in Davison (2008). Tudi pri uporabi tehnologije, kjer
imajo mladi nedvomno prednost pred starejšimi, obstajajo vrzeli v vešĉinah, ki jih
priĉakujejo delodajalci (Gibson & Sodeman, 2014).
Povedano opozarja na dvoje izzivov, zlasti za izobraţevalno sfero, in sicer: 1) potrebno je
premostiti prepad med dejanskim znanjem poslovnega komuniciranja in med
potrebnimi/ţelenimi znanji s strani delodajalcev, 2) izboljšati splošno raven
komunikacijskih znanj, zlasti tistih, ki zahtevajo medosebno interakcijo (sestanki,
pogajanja), saj so te komunikacijske vešĉine pri mladih slabše razvite. Hkrati so prav ti
naĉini (aktivnosti) poslovnega komuniciranja najbolj povezani z doloĉenimi delovnimi
izkušnjami, kar pomeni, da bi morali tudi po konĉanem formalnem šolanju delodajalci
stalno izpopolnjevati komunikacijska znanja svojih zaposlenih. To potrjujejo tudi naši
rezultati; samoocena razvitosti vešĉin komuniciranja namreĉ kaţe, da imajo mlajši od 25
let v primerjavi s starejšimi kolegi slabše razvite naslednje vešĉine: vodenje poslovnih
pogovorov, vodenje sestankov, komuniciranje v timu, poslovna pogajanja, neverbalno
komuniciranje in poslovni bonton.
Navedeni rezultati opozarjajo tudi na dejstvo, da (se) teh vešĉin premalo uĉimo v šolah,
tako v vsebinskem smislu (ko tovrstne vsebine niso dovolj kompleksno zajete v študijske
programe), kot tudi v smislu odstotka študentov, ki se komunikacijskega izobraţevanja
sploh udeleţijo. Na primer, predmet Poslovno komuniciranje je na poslovnih šolah in
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fakultetah veĉinoma ponujen le na doloĉenih programih ali kot izbirni predmet. Pri tem
velja pri oblikovanju vsebin in naĉinu pouĉevanja upoštevati priporoĉilo Conrada in
Newberrya (2012), da bi morali morda manj pozornosti posveĉati teoriji in modelom, veĉ
pa praktiĉnim znanjem in vešĉinam, ki jih cenijo delodajalci in se lahko razvijejo predvsem
s treningom in vajami, kot so igre vlog, simulacije ter trening specifiĉnih vešĉin.
Rezultati naše raziskave nakazujejo, da je formalno izobraţevanje komunikacijskih vešĉin
pomembno in lahko tudi uĉinkovito. Tisti študenti, ki so v preteklosti ţe poslušali vsebine
poslovnega komuniciranja, so namreĉ bolje ocenili razvitost naslednjih vešĉin: govorno
komuniciranje, vodenje sestankov, poslovna pogajanja, komuniciranje po telefonu,
medkulturno komuniciranje in poslovni bonton. Prav to pa so vešĉine, ki jih manj
uporabljamo v vsakodnevnem ţivljenju (na primer v primerjavi z elektronsko pošto in
kratkimi sporoĉili) in je zato pridobivanje teh vešĉin tekom študija toliko bolj pomembno.
Do podobnih ugotovitev so prišli tudi tuji raziskovalci. Ko je na primer Smith (2003)
spraševal novo zaposlene mlade, kaj bi priporoĉali svojim vrstnikom (katera znanja naj
razvijajo z namenom razvijanja uspešne kariere), ki vstopajo na trg dela, so se odgovori
navezovali na velik pomen obvladovanja mehkih vešĉin, kot so komuniciranje, zavzetost,
pravilno reagiranje v nepriĉakovanih/teţkih situacijah ipd. S tem v zvezi najdemo v
publikaciji Demos (2006) zgovoren citat, in sicer: »kako se zaposleni odzove na doloĉeno
situacijo, je postalo bolj pomembno od tega, kar zna«.
Priporoĉilo za visokošolske izobraţevalne inštitucije je glede na naše rezultate preprosto.
Poslovno komuniciranje bi morali vkljuĉiti v svoje programe kot temeljni predmet, ki
pomembno prispeva k razvoju komunikacijskih vešĉin predvsem z vajami in reševanjem
praktiĉnih primerov (igre vlog, simulacije, predstavitve). Menimo, da bi morali predmet
ponuditi vsem študentom na poslovnih šolah, saj bi pridobljene vešĉine prispevale k
uspešnemu delu posameznikov in njihovemu sodelovanju. Poleg tega bi morali razvijanje
vešĉin poslovnega komuniciranja vkljuĉiti tudi kot del uĉnih metod pri drugih predmetih, na
primer v obliki debat, javnega nastopanja in predstavitev, komuniciranja pri timskem delu
in pisnega komuniciranja. Ne nazadnje pa bi lahko ponudili tudi obštudijske aktivnosti, ki bi
razvijale komunikacijske vešĉine, tako v slovenskem kot v tujih jezikih.
Razpravo lahko sklenemo z mislijo, da je še kako smiselno izobraţevanje in usposabljanje
iz komunikacijskih vešĉin, saj se te v šoli lahko razvijejo, ĉeprav potem najveĉ dodajo
izkušnje pri delu (rezultati naše raziskave so pokazali bolj razvite vešĉine starejših kot
mlajših), kar opozarja na pomen stalnega, vseţivljenjskega izobraţevanja in
usposabljanja. Ne nazadnje Strategija vseţivljenjskosti uĉenja v Sloveniji (Jelenc, 2007)
vešĉine komuniciranja, natanĉneje spretnosti za komuniciranje, izraţanje in pridobivanje
informacij, izpostavi med tistimi, ki omogoĉijo uĉenje ter so tako pogoj za razvoj drugih
znanj in vešĉin.
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6

SKLEP

Uspešno sporazumevanje med ljudmi ne poteka avtomatiĉno, ampak je to vešĉina, ki se je
moramo v veliki meri nauĉiti. Tudi za poslovneţe velja, da pogosto komunicirajo »po
obĉutku« in pri tem lahko delajo napake. V tem primeru lahko doseţejo s komuniciranjem
nasproten uĉinek, kot so ţeleli in priĉakovali. Prav zaradi velikega pomena obvladovanja
komunikacijskih vešĉin naša raziskava opozarja na dejstvo, da bi lahko glede razvijanja
teh vešĉin v akademskem okolju naredili veliko veĉ. Smiselno bi bilo v formalnem šolskem
sistemu nujno vkljuĉevati vsebine poslovnega komuniciranja v pouĉevanje pri razliĉnih
predmetih in ne le pri posebnih predmetih poslovnega komuniciranja. Pokazalo se je
namreĉ, da so pomembne vešĉine poslovnega komuniciranja (tudi po samooceni sodeĉ),
ki jih manj uporabljamo v vsakodnevnem ţivljenju, slabše razvite.
Hkrati raziskava pokaţe, da so starejši bolj vešĉi v komunikacijskih spretnosti kot so
pogajanja, poslovni sestanki ipd., kar kaţe na pomen izkušenjskih znanj ter na pomen
usposabljanja na delovnem mestu. Glede na velik pomen, ki ga managerji (delodajalci)
pripisujejo obvladovanju komunikacijskih vešĉin, je torej smiselno, da bi tudi podjetja v
svoje izobraţevalne programe veĉ in pogosteje vkljuĉevala komunikacijske teme, tudi pri
programih uvajanja za novo zaposlene.
V raziskavi smo se sreĉali z dvema omejitvama, in sicer: z relativno kratkim ĉasom ter
poslediĉno z majhnim vzorcem anketiranih enot. Za nadaljnje raziskave na to temo
priporoĉamo zajetje veĉ enot, saj bi veĉji vzorec lahko pokazal še druge zanimive vzroĉnoposlediĉne relacije med preuĉevanimi konstrukti. Hkrati bi bilo zanimivo, da bi
problematiko obvladovanja komunikacijskih vešĉin opazovali z longitudinalno študijo (tudi
kvalitativno) ter vkljuĉili tudi pogled delodajalcev, saj samoocenjevanje zagotovo ni dovolj
zanesljivo. Naše zadnje priporoĉilo se nanaša na moţnost mednarodne raziskave, kjer bi v
vzorec vkljuĉevali tudi tujce in tako pridobili nacionalno pestrejši vzorec anketirancev.
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Povzetek: V času vse večjih delovnih zahtev in nepredvidljivih sprememb v okolju se pogosto
soočamo s stresom, konflikti in situacijami, ki so zaznamovane z različnimi stopnjami negotovosti.
Vse to pomembno vpliva na naše počutje, delovno uspešnost in kakovost življenja. Iskanje
odgovora na vprašanje, kako ohranjati dobro počutje, biti zavzet in živeti kakovostno življenje tudi v
turbulentnih časih, postaja vse bolj pomembno. Trdoživost, opredeljena kot zmožnost obvladovanja,
prilagajanja in hitrega okrevanja v neugodnih ali hitro spreminjajočih se situacijah, je eden od
odgovorov na to vprašanje. Trdoživi posamezniki se uspešno soočajo in prilagajajo izzivom
sodobnega sveta. V prispevku predstavimo ključne opredelitve trdoživosti, rezultate bibliometričnega
kartiranja koncepta trdoživosti in utemeljimo pomembnost preučevanja le-te v delovnem okolju. Nato
nanizamo strategije povečevanja trdoživosti, ki lahko služijo kot priročnik za razumevanje trdoživosti
in njenih vzvodov za vsakodnevno obvladovanje zahtevnih situacij.
Ključne besede: trdoživost, kompetence, bibliometrično kartiranje, strategije povečevanja trdoživosti
RESILIENCE AT WORK: HOW TO SURVIVE MODERN CHALLENGES
Abstract: In these times of ever greater work demands and unpredictable changes in the
environment, we often encounter stress, conflicts and situations denoted by high levels of
uncertainty. This all has a significant impact on our well-being, job performance and quality of life.
Finding ways to maintain well-being, remain engaged and live a high-quality life even amid the
turbulence of today is thus becoming increasingly important. Resilience, conceptualised as the
ability to control, adapt and quickly recover from unfavourable or rapidly changing situations, is a
possible way forward. Resilient individuals are able to successfully face and adapt to contemporary
challenges. The paper presents the main definitions of resilience, the results of bibliometric mapping
of the concept, and justifies the importance of studying resilience in the work environment. Further,
the paper outlines strategies to increase resilience, which may serve as a guideline for
understanding the concept and its leverage possibilities in the day-to-day management of
challenging situations.
Keywords: resilience, competencies, bibliometric mapping, strategies to increase resilience
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»Morda ne boste doživeli toliko neuspehov kot jaz,
a vendar je neuspeh v življenju neizogiben.
Nemogoče je živeti, ne da bi v nečem ne uspeli,
razen če živite tako previdno,
da morda niti ne boste živeli – v tem primeru ste si neuspeh že zagotovili.«
J. K. Rowling

1

UVOD

Sodobno delovno mesto zaznamujejo vse veĉje zahteve, med njimi ĉasovni pritiski, stalna
dosegljivost prek pametnega telefona, pogostejša sluţbena potovanja, uvajanje novih
naĉinov dela. K temu lahko prištejemo še organizacijske spremembe, negotovost
zaposlitve, izzive usklajevanja delovnih in zasebnih obveznosti, vse intenzivnejše konflikte
med delom in druţino ter ne nazadnje vse višja priĉakovanja druţbe o odliĉnosti na
razliĉnih ţivljenjskih podroĉjih. Opisane znaĉilnosti in z njimi povezane spremembe so za
zaposlene stresne, ĉustveno naporne in tudi fiziĉno utrujajoĉe (Fugate, Kinicki, & Prussia,
2008). Ker se s stresom spopada sleherni zaposleni, ga je World Health Organization
oznaĉila za globalno epidemijo 21. stoletja.
Odzivi zaposlenih na zgoraj naštete izzive in dogodke, ki predstavljajo vsakodnevno
znaĉilnost ĉlovekovega profesionalnega in zasebnega ţivljenja, so razliĉni. Nekateri se
hitro poberejo, zavzeto delajo in se kmalu vrnejo nazaj v prvotni ritem, spet drugi se ne
morejo spopasti s problemom in so manj produktivni, nemotivirani, lahko zapadejo tudi v
depresijo. Ena od individualnih znaĉilnosti, ki vpliva na to, kakšen bo odziv v dani situaciji,
je trdoţivost, ki je na managerskih poloţajih prepoznana kot ena kljuĉnih kompetenc
(Kanter, 2013). Trdoţivost je psihološka danost, ki predstavlja individualno zmoţnost
prilagoditi se, vzdrţati in se povrniti v prvotno stanje (Markman & Venzin, 2014).
Trdoţivost na delovnem mestu poveĉuje posameznikovo uspešnost (Luthans, Avey,
Avolio, & Peterson, 2010). Ljudje, za katere je znaĉilna trdoţivost, namreĉ zaupajo vase,
so pripravljeni tvegati, se razvijajo, so ustvarjalni in pri delu prevzemajo iniciativo (Lyons,
Schweitzer, & Ng, 2015). Trdoţivi posamezniki tudi laţe prebrodijo stresne dogodke, poleg
tega pa se proaktivno pripravijo na teţave ţe pred nastopom neugodnega dogodka
(Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek, & Finkel, 2008).
Spremembe, krize in z njimi povezana veĉja negotovost, so vzbudile zanimanje za
koncept trdoţivosti tako v akademskem kot v poslovnem svetu. V tem desetletju je število
strokovnih in znanstvenih ĉlankov ter knjig o trdoţivosti precej naraslo zlasti na podroĉju
organizacijskega vedenja, izraz pa je postal popularen tudi v poslovni praksi in javnem
ţivljenju (Linnenluecke, 2017; Sandberg & Grant, 2017). Iskalnik spletnega giganta
Amazon ob vnosu kljuĉne besede »resilience«, tj. trdoţivosti, ponudi 19.015 publikacij. O
aktualnosti tematike priĉajo tudi izdaje monografskih publikacij. Tako je v letu 2017
zaloţba Harvard Business Review Press izdala knjiţico ĉlankov na temo trdoţivosti. Prav
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tako je na isto temo v tem letu v soavtorstvu izšla knjiga Sheryl Sandberg z naslovom
Moţnost B (angl. Option B), izdane pa so bile tudi monografije, ki obravnavajo trdoţivo
vodenje (angl. resilient leadership) (na primer Drath, 2016).
Namen dela je prispevati k razumevanju kompetence trdoţivosti kot psihološkega vira
posameznika, preko katerega le-ta bolj uĉinkovito in uspešno obvladuje vsakodnevne
izzive v profesionalnem in zasebnem ţivljenju ter negativen stres, ki povzroĉa fiziĉne in
psihiĉne obremenitve. Prispevek obravnava koncept trdoţivosti na ravni posameznika v
delovnem okolju, torej kot individualno znaĉilnost, in ne na ravni organizacije. Cilji
prispevka so: 1) predstaviti koncept trdoţivosti in njegove posledice; 2) prikazati
znanstvene objave o trdoţivosti z uporabo bibliometriĉnega kartiranja; 3) nanizati strategije,
s katerimi posameznik poveĉuje zalogo trdoţivosti. Metodološko gre za pregledni ĉlanek,
ki je zapisan na osnovi analize znanstvenih ĉlankov in monografskih publikacij. S priĉujoĉo
vsebino in bibliometriĉnim kartiranjem koncepta trdoţivosti prispevamo k literaturi o
trdoţivosti, ki prepleta podroĉji psihologije in organizacijskega vedenja. Ker gre trdoţivost
razumeti kot danost zaposlenega, ki ima pozitivno konotacijo, s svojo vsebino ĉlanek
dodaja tudi obstojeĉo zakladnico znanja o prednostih in vrlinah zaposlenih.
V poglavjih, ki sledijo, bomo opredelili koncept trdoţivosti in njegov izvor, z uporabo
bibliometriĉnega kartiranja predstavili strukturo znanosti na podroĉju trdoţivosti ter pojasnili,
zakaj je trdoţivost v sodobnem svetu pomembna psihološka danost. V nadaljevanju bomo
prikazali, kako se lahko nauĉimo biti bolj trdoţivi. Na podlagi pregleda obstojeĉe literature
bomo nanizali individualne strategije za poveĉanje te, v današnjem ĉasu, ki je prepreden s
kriznimi in stresnimi dogodki, pomembne kompetence.
2

OPREDELITEV IN IZVOR KONCEPTA

2.1 Pojmovanje trdoţivosti
Pojem trdoţivost – slovenski prevod angleškega izraza »resiliency«– je bil v psihologiji
prviĉ uporabljen v 50-tih letih prejšnjega stoletja (Block & Kremen, 1996). Na podroĉju
kliniĉne in razvojne psihologije je tematika trdoţivosti ţe moĉno uveljavljena, pri ĉemer so
prva znanstvena raziskovanja, ki segajo v sredino prejšnjega stoletja obravnavala otroke,
ki so izkazovali nekakšno imunost na neugodne ţivljenjske situacije (Masten, 2001).
Raziskovalci razvojne psihologije so se takrat zaĉeli sistematiĉno ukvarjati z
napovedovalci trdoţivosti pri otrocih (Masten & Obradović, 2006), ki so odrašĉali v
negotovem okolju. Preuĉevanje, ki se je najprej osredotoĉalo na ranljive skupine otrok in
mladostnikov (Masten, 2001; Rew, Taylor‐Seehafer, Thomas, & Yockey, 2001), se je po
letu 2000 razširilo na podroĉje pozitivne psihologije (kot pozitivna lastnost in prednost
posameznika), medtem ko se je na podroĉju vedenja v organizacijah in managementa
uveljavilo šele v zadnjem obdobju. Do danes so bile znanstvene raziskave na tem
podroĉju izvedene na razliĉnih vzorcih, in sicer med vojaki (Cornum, Matthews, &
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Seligman, 2011), pri športnikih (Sarkar & Fletcher, 2014), pri medicinskih sestrah
(Gillespie, Chaboyer, Wallis, & Grimbeek, 2007), zaposlenih (Meneghel, Borgogni,
Miraglia, Salanova, & Martínez, 2016) in drugih.
Šele v zadnjih dveh desetletjih je koncept pritegnil pozornost raziskovalcev s podroĉja
organizacijskega vedenja in zanimanje za to temo je iz leta v leto veĉje. V letu 2016 je bil
koncept trdoţivosti na delovnem mestu predstavljen v enem od vplivnih znanstvenih
ĉasopisov (Journal of Organizational Behavior). S pomenljivim naslovom »Ne ali, temveč
kdaj je trdoživost potrebna na delovnem mestu«, je bil ĉlanek objavljen v sekciji Inkubator,
ki predstavlja nove ideje, manj raziskane koncepte in uvide, ki utegnejo v prihodnje
izboljšati razumevanje vedenja v organizacijah (King, Newman, & Luthans, 2016). Na
delovnem mestu je trdoţivost bistvena zato, ker posamezniku pomaga zdrţati pritiske in
zahteve pri delu. Zato ne preseneĉa dejstvo, da je trdoţivost danes pogosto uporabljana
beseda v poslovnem svetu (Coutu, 2002) in zaţelena lastnost zaposlenih (Linnenluecke,
2017).
Zgodnje opredelitve trdoţivost pojmujejo kot del kontinuuma trdoţivost – ranljivost (Rutter,
1985). Meredith in soavtorji (2011) so v obseţnem ĉlanku ugotovili, da je bil koncept
trdoţivosti do danes pojasnjen s 104 razliĉnimi opredelitvami. Po mnenju avtorjev se
opredelitve trdoţivosti razlikujejo glede na to, ali poudarjajo 1) posameznikove temeljne
sposobnosti, 2) zmoţnost prilagajanja neţelenim dogodkom ali 3) razpoloţljivost dokazov,
ki kaţejo pozitivno spremembo po nesreĉi ali neugodnem dogodku (Meredith et al., 2011).
Tugade in Fredricksonova psihološko trdoţivost razumeta z dveh perspektiv. Ena
predstavlja trdoţivost kot odpornost na psihološke obremenitve, ki so posledica negativnih
dogodkov, druga pa nanjo gleda kot na rezultat psihološke obremenitve (Tugade &
Fredrickson, 2004).
Prevladujoĉa literatura trdoţivost razume kot osebno znaĉilnost, zmoţnost posameznika
ali proces. Angleški slovar Merriam-Webster izraz resilience opredeljuje kot sposobnost
okrevanja ali prilagajanja v neugodnih razmerah ali hitro spreminjajoĉih se situacijah.
Bistvena vsebinska znaĉilnosti trdoţivosti je v t. i. »bouncing back« oziroma, v dobesednem
prevodu, zmoţnosti, da si hitro opomoremo. V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika
angleškemu izvirniku ustreza pojem trdoţivost (»trdoţív -a -o prid. (ií), ki kljub zelo
neugodnim okolišĉinam, vplivom ne preneha biti, obstajati«).
Raziskovalci organizacijskega vedenja in managementa trdoţivost preuĉujejo z vidika
prednosti/vrlin zaposlenih (angl. employee strength) in ta vidik ima zametke v kliniĉni
psihologiji in delih Alberta Bandure o samouĉinkovitosti. Skozi to perspektivo trdoţivost
obravnava tudi Luthans, ki jo razume kot »zmoţnost spopadanja z neugodnimi situacijami
ali psihološko zmoţnost posameznika, da si opomore od stiske, tveganja, znatne
spremembe, konflikta ali neuspeha« (Luthans, 2002, str. 702). Podobno tudi Tedeschi in
Kilmer trdoţivost opredelita kot »uĉinkovito spopadanje in prilagajanje velikim ţivljenjskim
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stresom« (Tedeschi & Kilmer, 2005, str. 231). To pomeni, da trdoţivost ni bistvena le ob
tragedijah, temveĉ tudi ob sooĉanju z dnevnimi pritiski in zahtevami.
Kot omenjeno zgoraj, nekateri avtorji trdoţivost pojmujejo kot proces. Tako na primer
ameriško zdruţenje za psihologijo (APA) (Association, 2010) trdoţivost opredeli kot proces
prilagajanja v obdobjih stisk, groţenj, tragedij in travm. Ob tem dodajmo, da je na spletni
strani zdruţenja objavljen vodiĉ z naslovom Pot do trdoţivosti (angl. The road to
resilience), v katerem so nanizane ugotovitve nekaterih znanstvenih raziskav o trdoţivosti
(dostopen je preko povezave http://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspx). Tugade
in Fredricksonova (2004) pa koncept razumeta kot proces doţivljanja pozitivnih ĉustev v
neugodnih razmerah. Winwood, Colon in McEwen trdoţivost vidijo kot »proces pogajanja,
ravnanja z in prilagajanja pomembnim virom stresa ali travm« (2013, str. 1205). Avtorji
menijo, da sredstva in viri v ljudeh ter njihovo okolje pomembno vplivajo na njihovo
zmoţnost prilagajanja in okrevanja po neugodnem dogodku.
Posameznike, podjetja in tudi drţave prizadenejo naravne in ekološke nesreĉe, teroristiĉni
napadi, finanĉne in politiĉne krize. Vsi našteti izzivi oziroma krize terjajo precejšnjo mero
trdoţivosti na ravni organizacije, lokalnih skupnosti in poslediĉno drţave (Rao & Greve,
2017). V priĉujoĉem prispevku se omejujemo na razumevanje trdoţivosti kot znaĉilnosti
posameznika. O poslovnih modelih, ki temeljijo na trdoţivosti in organizacijskih odzivih na
groţnje v okolju, priporoĉamo ĉlanek Linnenluecka (2017). V nadaljevanju bomo prikazali
potek in rezultate bibliometriĉnega kartiranja koncepta trdoţivosti (angl. science mapping,
bibliometric mapping).
2.2 Bibliometrično kartiranje koncepta trdoţivosti
Eden od ciljev prispevka je priprava bibliometriĉnih kart, ki prikaţejo strukturo znanstvenih
ĉlankov o trdoţivosti na ravni posameznika. Bibliometriĉno kartiranje je prostorski prikaz, s
katerim grafiĉno prikaţemo medsebojne povezave disciplin, podroĉij, posameznih
dokumentov ali avtorjev (Small, 1999). V priĉujoĉem prispevku bibliometriĉne karte
pomagajo razumeti razvoj znanstvenega preuĉevanja trdoţivosti, odkrivajo znanstvene
trende na tem podroĉju, nove povezave med disciplinami in raziskovalnimi koncepti.
Proces kartiranja je potekal v veĉ korakih. V prvem koraku smo pridobili in obdelali surove
podatke. Bibliometriĉno karto trdoţivosti smo pripravili s pomoĉjo tehnike kartiranja
znanosti z uporabo analize citatov (Janssens, Zhang, De Moor, & Glänzel, 2009). Osnovo
te tehnike predstavljajo citati, ki jih je mogoĉe pridobiti le v zbirkah WOS (angl. Web Of
Science) in Scopus. V priĉujoĉem ĉlanku smo uporabili podatke, ki smo jih pridobili iz
zbirke WOS (2. 9. 2017). V analizo smo vkljuĉili ĉlanke iz mednarodno odmevnih
znanstvenih revij, ki so bili objavljeni od leta 1900 do 2017. Vsi vkljuĉeni ĉlanki imajo v
naslovu izraz »trdoţiv-ost« in sodijo na naslednja podroĉja: psihologija – multidisciplinarna,
psihologija, aplikativna psihologija, vedenjska znanost in management. Na podlagi
opisanih kriterijev je bilo v analizo vkljuĉenih 797 znanstvenih ĉlankov.
24

Monografija ob 90-letnici rojstva prof. dr. Staneta Moţine

V drugem koraku smo v analizo vkljuĉene ĉlanke kartirali z uporabo programske opreme
Bibexcel in VOSViewer. V prilogi (Slika 1) prikazujemo kronološki prikaz bibliometriĉne
karte najbolj citiranih ĉlankov. Kot je razvidno iz kronološke bibliometriĉne karte, se je
razvoj podroĉja zaĉel leta 1973 s prispevkom Hollinga (1973). Luthar pa je s svojimi
prispevki iz leta 2000 spodbudil razvoj koncepta trdoţivosti na podroĉju pozitivne
psihologije (Luthar & Cicchetti, 2000; Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000a, 2000b). Kot
izhaja iz Slike 1, se je število najbolj citiranih znanstvenih ĉlankov o trdoţivosti na podroĉju
pozitivne psihologije po letu 2000 moĉno poveĉalo.
Nadalje smo izdelali bibliometriĉno karto tistih znanstvenih ĉasopisov, ki imajo najbolj
citirane ĉlanke na podroĉju trdoţivosti (Slika 2 v prilogi) ter bibliometriĉno karto kljuĉnih
besed, ki se pojavljajo v ĉlankih, ki preuĉujejo trdoţivost (Slika 3 v prilogi). Bibliometriĉna
karta znanstvenih ĉasopisov kaţe, da so znanstveni ĉasopisi, ki so objavili najbolj
odmevna dela na podroĉju trdoţivosti, naslednji: Journal of Community Psychology,
American Journal of Community Psychology, Psychological Reports, Disaster Prevention
and Management: An International Journal ter Frontiers in Psychology. Bibliometriĉna
karta kljuĉnih besed prikaţe, da se je koncept trdoţivosti najprej preuĉeval na podroĉju
psihologije otrok in adolescentov, kasneje se je preuĉevanje razširilo na podroĉje tveganj
in stresa, v zadnjih letih (od leta 2014 naprej) pa avtorji trdoţivost vse pogosteje preuĉujejo
tudi v kontekstu organizacij, medsebojnih odnosov in njen vpliv na uspešnost.
3

TRDOŢIVOST IN DELOVNA USPEŠNOST POSAMEZNIKA

Razdiralni in stresni dogodki, bodisi naĉrtovani, kot je na primer odhod zaposlenih na delo
v tujino, ali nenaĉrtovani, kamor lahko štejemo nenadno izgubo zaposlitve, pri ljudeh
povzroĉijo razliĉne odzive. Pri nekaterih lahko dvignejo motivacijo in gradijo psihološke
vire (t. i. osebne znaĉilnosti, ki posredujejo med zahtevami, s katerimi se mora
posameznik spoprijeti, in posameznikovimi odzivi na te zahteve), s katerimi posamezniki
prebrodijo nastale situacije, medtem ko pri drugih delujejo demotivacijsko in jih potisnejo v
nezavzetost za kakršnokoli opravilo. Ob soĉasnem nastopu veĉ dogodkov je izziv še toliko
veĉji. Kot primer navedimo situacijo posameznika, ki mu zaradi slabega poslovanja v
podjetju grozi odpust z dela, obenem pa se v zasebnem ţivljenju sooĉa z loĉitvijo.
Izpostavljen je zahtevnejšemu izzivu kot nekdo, ki se sooĉa z groţnjo izgube dela, vendar
ima urejeno druţinsko ţivljenje. Tovrstne situacije povzroĉajo stres in trdoţivost je ena
izmed lastnosti, ki olajša odzivanje.
V ĉasu, ko so zaposleni dnevno sooĉeni s stresnimi situacijami in izpostavljeni ĉasovnim
pritiskom, trdoţivost zaposlenim pomaga odzvati se na stresne dogodke in obenem
proaktivno oblikovati rešitve in aktivnosti za izhod iz krize. Trdoţivost namreĉ zmanjšuje
raven stresa (Avey, Luthans, & Jensen, 2009) in pospeši okrevanje po dejanskih ali
potencialnih stresorjih. Podobno trdoţivost olajša prilagajanje hitrim spremembam v
organizaciji in okolju. Trdoţivi posamezniki se namreĉ obiĉajno hitro prilagajajo
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okolišĉinam in v procesu sprememb rastejo ter se razvijajo. Tudi zato je trdoţivost ena od
kompetenc, ki jih sodobne organizacije išĉejo pri svojih zaposlenih, tako tistih z
vodstvenimi obveznostmi, kot tudi tistih brez njih.
Trdoţivost skupaj z upanjem, samouĉinkovitostjo in optimizmom tvori pozitiven psihološki
kapital. Luthans (2002) jo razume kot pozitivno psihološko zmoţnost, s katero posameznik
prebrodi stisko, nesreĉo, razmere negotovosti, neuspeha, in konfliktnih situacij. Trdoţive
ljudi druţba veĉkrat zaznava kot posameznike, ki na svet gledajo skozi roţnata, preveĉ
optimistiĉna oĉala, kar obiĉajno ne drţi. Trdoţive posameznike namreĉ odlikuje izredna
treznost, ko presojajo dogodke okoli sebe in nase ne gledajo kot na ţrtve (Coutu, 2002).
Raziskovalci so na razliĉnih vzorcih preuĉevali posledice trdoţivosti v delovnem okolju. V
zvezi s tem rezultati raziskav kaţejo, da trdoţivost kot psihološka danost posameznika
posredno in neposredno poveĉuje delovno uspešnost (Luthans, Youssef, & Avolio, 2007;
Meneghel et al., 2016). Zakaj so trdoţivi posamezniki uspešni? Ne le zato, ker v teţavni
situaciji ne postanejo pasivni temveĉ aktivni, ampak tudi zato, ker, kot ugotavlja Kanterjeva
(2013), se uĉijo iz lastnih napak. Njene raziskave kaţejo, da so temeljni dejavniki
trdoţivosti samozaupanje in prevzemanje odgovornosti za nastalo situacijo, sodelovanje in
nudenje podpore pri uresniĉevanju ciljev in iniciativnost, ki je vpeta v nenehno uvajanje
izboljšav (Kanter, 2013).
Obstojeĉe študije nadalje ugotavljajo, da trdoţivost pozitivno vpliva na stališĉa, med njimi
zadovoljstvo z delom (Meneghel et al., 2016) in s kariero (Lyons et al., 2015). Shin in
soavtorji (2012) psihološko trdoţivost razumejo kot individualni vir, ki prispeva k pozitivnim
rezultatom organizacije. V raziskavi med managerji s podroĉja informacijske tehnologije iz
podjetja v Juţni Koreji, ki je potekala v ĉasu strateškega prestrukturiranja, so namreĉ
potrdili, da trdoţivost vodi k doţivljanju pozitivnih ĉustev in poslediĉno poveĉuje tako
normativno kot emocionalno zavezanost spremembam v organizaciji (Shin, Taylor, & Seo,
2012).
Coutu (2002) poroĉa, da trdoţivi ljudje posedujejo tri znaĉilnosti, in sicer: 1) realnost
sprejemajo takšno kot je; odlikuje jih trezna presoja zlasti takrat, ko je ogroţeno njihovo
preţivetje, ĉeprav je to lahko ĉustveno izĉrpavajoĉe; 2) imajo trdne vrednote in stremijo k
osmišljanju ţivljenja (angl. meaningful life); trdoţivost v dani situaciji izhaja iz globoko
zakoreninjenih vrednot, v katerih posameznik najde energijo, da »se dvigne« v še tako
neugodni situaciji; trdoţivi ljudje tudi v teţkih trenutkih poišĉejo smisel in na ta naĉin
gradijo pot v boljšo prihodnost, pri ĉemer je prav razmišljanje o prihodnosti tisto, ki olajša
spopadanje s trenutno situacijo; 3) zmoţni so improvizirati (Coutu, 2002). Ko se na
delovnem mestu znajdemo v zahtevni situaciji, bodisi kot zaposleni bodisi managerji,
najprej poskušamo oceniti realno stanje situacije. Nato si prizadevajmo k osmišljanju
trenutka in oblikovanju konkretnih ciljev za prihodnost.
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4

STRATEGIJE POVEČEVANJA TRDOŢIVOSTI

Na osnovi zgoraj navedenega lahko ugotovimo, da je trdoţivost psihološka danost, ki je v
sodobnem svetu pomembna na delovnem mestu in pri uresniĉevanju zasebnih izzivov.
Obstojeĉe psihološke teorije predpostavljajo, da trdoţivost ni pridobljena, temveĉ priuĉena
lastnost. Sheryl Sandberg, COO v podjetju Facebook in Adam Grant, raziskovalec in
predavatelj na šoli Wharton Univerze v Pensilvaniji, sta zapisala, da je trdoţivost kot
mišica, ki se jo da trenirati in poveĉevati (Sandberg & Grant, 2017). Graditi jo je mogoĉe z
razliĉnimi strategijami in intervencijami, katerih osnova je samospoznavanje (Bonanno,
2004). Glede na to, da trdoţivost razumemo kot psihološki vir, posameznik v preteţni meri
sam skrbi za njeno zalogo, in sicer preko procesa zasledovanja osebne rasti, mentalne
trdnosti in psihološkega blagostanja. A ob tem velja poudariti, da organizacije (sodelavci in
neposredno nadrejeni) soustvarjajo okolišĉine, v katerih se ta vir bodisi bogati bodisi
ugaša. V nadaljevanju bomo opisali razliĉne individualne strategije, ki izhajajo iz ugotovitev
znanstvenih raziskav, in jih posamezniki lahko vpeljejo v svoje ţivljenje ter na ta naĉin
samoiniciativno pristopijo h gradnji lastne trdoţivosti.
Slika 1: Pregled individualnih strategij za večanje zaloge trdoživosti
Pozitivna
čustva
Samoučinkovitost
in čuječnost

Počitek in
obnavljanje
Trdoživost

Miselno
preoblikovanje

Odnosi in
podpora

4.1 Pozitivna čustva
Prva strategija poveĉevanja trdoţivosti se nanaša na doţivljanje pozitivnih ĉustev. V
skladu s teorijo gradnje in razširitve (Fredrickson, 2001) pozitivna ĉustva širijo ĉlovekov
pogled na svet in nabor aktivnosti, poslediĉno pa poveĉujejo tudi zalogo fiziĉnih,
intelektualnih in psiholoških virov. Fredricksonova med psihološkimi viri posebej izpostavlja
trdoţivost, podlago za to pa je našla v predpostavkah psihologov, da pozitivno
razpoloţenje v obdobjih kroniĉnega stresa olajša spopadanje z njim. V študijah, ki sta jih
izvedli s soavtorico Tugade, sta pri preizkušancih najprej z vprašalnikom izmerili
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trdoţivost, nato pa sta jim dali nalogo, da morajo v izjemno kratkem ĉasu pripraviti
enominutni govor, ki bo posnet in ocenjen. Ugotovili sta, da trdoţivost ni napovedala
obĉutka tesnobe sodelujoĉih med opravljanjem naloge, a pokazalo se je, da so bili, preden
so dobili nalogo, bolj trdoţivi posamezniki bolj pozitivno razpoloţeni kot manj trdoţivi
posamezniki. Po opravljeni nalogi so bili bolj trdoţivi posamezniki tudi bolj sreĉni in so
izkazovali veĉ interesa za nalogo kot manj trdoţivi posamezniki. Kot sta predvidevali, se je
tudi kardiovaskularno stanje (bitje srca, pritisk) po opravljeni nalogi pri bolj trdoţivih
posameznikih hitreje povrnilo v prvotno stanje kot pri tistih z niţjo stopnjo trdoţivosti.
Ponavljajoĉe se vnašanje pozitivnih ĉustev v naša ţivljenja poĉasi spreminja to, kdo smo.
V tej in drugih raziskavah se je potrdilo, da pozitivna ĉustva izniĉijo oziroma zmanjšajo
uĉinek negativnih ĉustev. Negativna ĉustva, ki jih obiĉajno doţivljamo v stresnih situacijah,
je torej mogoĉe obvladovati s pozitivnimi ĉustvi (Tugade & Fredrickson, 2004).
Med pozitivna ĉustva uvršĉamo tudi doţivljanje sreĉe. Raziskovalka sreĉe Sonja
Lyubomirsky ugotavlja, da znanstveno preverjene strategije poveĉevanja doţivljanja sreĉe
lahko izboljšajo tudi trdoţivost, in sicer preko ugodnega vpliva teh strategij na doţivljanje
pozitivnih ĉustev (na primer ponos, veselje, radovednost, mirnost) in pozitivnih misli
(Lyubomirsky & Della Porta, 2010). Ti pozitivni vplivi potekajo preko dveh mehanizmov:
1) pozitivna ĉustva (na primer zanimanje, veselje) dajo posamezniku moţnost za
nekakšen »psihološki premor« (angl. time-out) v stresni situaciji, ki ga lahko izkoristijo za
ponovno oceno situacije in pridobitev boljšega vpogleda v trenutno dogajanje (širšo sliko);
2) izvajanje aktivnosti za poveĉevanje sreĉe prepreĉuje pojavljanje negativnih in
disfunkcionalnih misli. Tako lahko obĉutki upanja nadomestijo obĉutke nemoĉi in brezupa
(Lyubomirsky & Della Porta, 2010).
K veĉji trdoţivosti in sreĉi lahko pripomore tudi pogled na situacijo s pozitivnega vidika.
Opisovanje stresnih dogodkov z nasmehom ali vsaj poskusom izraţanja pozitivnih ĉustev
(Bonanno, 2004) se je v preteklosti izkazalo za uspešno. Podobno lahko trdoţivost v
neugodni situaciji poveĉujemo s humorjem. Coutu poroĉa, da je bil eden od dejavnikov
preţivetja ţrtev v koncentracijskih taborišĉih prav humor, ki je, ĉetudi ĉrn, ljudem omogoĉil
pogled iz drugaĉne perspektive (Coutu, 2002). Raziskave tudi kaţejo, da vaje za
izboljšanje razpoloţenja pomagajo ublaţiti simptome depresije (Seligman, Rashid, &
Parks, 2006). Nadalje, posamezniki, ki so v 8-tedenski raziskavi enkrat tedensko izrazili
hvaleţnost (na primer preko zapisovanja razlogov za hvaleţnost v dnevnik) ali razmišljali
optimistiĉno, so v dnevu doţiveli veĉ pozitivnih izkušenj, ĉutili boljšo povezanost z drugimi,
bili bolj hvaleţni in bolj samostojni, ter poslediĉno sreĉnejši (Lyubomirsky, Dickerhoof,
Boehm, & Sheldon, 2011). Med strategije poveĉanja obĉutkov sreĉe sodijo še pisanje o
pozitivnih izkušnjah, deljenje vtisov o pozitivnih izkušnjah, vizualiziranje najboljše razliĉice
samega sebe in preprosta dejanja prijaznosti.
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4.2 Počitek in obnavljanje virov
Druga individualna strategija se nanaša na skrb za obnavljanje lastnih virov, o ĉemer v
svojem prispevku pišeta Achor in Gileanova (2016). Menita, da je trdoţiv ĉlovek spoĉit
ĉlovek (Achor & Gielan, 2016), saj bomo, ĉe smo utrujeni ali psihiĉno izĉrpani, pri delu
naredili veĉ napak in bili poslediĉno manj produktivni. V vsakdanjem ţivljenju pa obiĉajno
naredimo obratno. Verjamemo, da dlje ĉasa kot vztrajamo pri opravilu (na primer izvedbi
projektnih aktivnosti ene za drugo), bolj postanemo vzdrţljivi in poslediĉno tudi bolj
uspešni. Avtorja predpostavljata, da je pri trdoţivosti bistveno naslednje sosledje:
zaposleni vnaša napor v opravljanje nalog in se trudi; nato se ustavi in poskrbi za obnovo
usahlih virov (energije, umskih virov, socialnih kompetenc, samozaupanja); zaposleni
nadaljuje z opravljanjem dela. Pri tem opominjata, da samo prenehanje pisanja e-sporoĉila
ali opravljanja kakšne druge naloge za nekaj minut še ne pomeni, da smo obnovili vire in
pridobili veĉ energije.
K obnavljanju zalog energije in drugih virov pripomorejo tudi kratka obdobja sprošĉanja
med delovnim ĉasom (sem prištevamo razliĉne oblike sprošĉanja, med njimi fiziĉni odmor,
miselni preskok in sprememba pozornosti iz trenutne naloge na neko sprošĉujoĉo
aktivnost). Za gradnjo trdoţivosti Achor in Gileanova predlagata »strateško prekinjanje«
(angl. strategic stopping), koncept avtorice Amy Blankson. Gre za prekinjanje med
delovnim ĉasom z namenom nadziranja preobremenjenosti. Violinisti, na primer, imajo
jasno strukturirane termine vaj, ki ne trajajo dlje kot 90 minut, temu pa sledi obvezen
premor (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993). Z aplikacijami kot je na primer Offtime
lahko doloĉimo ĉasovne nize v dnevu, ki jih namenimo strateškemu razmišljanju, in
aplikacija nam omogoĉa, da nas pri tem ne zmoti tehnologija. Pomembna so tudi
sprošĉanja izven delovnega ĉasa. Sem sodijo vnaprej doloĉena obdobja prostega ĉasa
med delovnim tednom, med vikendom in na dopustu, kjer se je potrebno zavestno odreĉi
razmišljanju o sluţbi.
4.3 Medsebojni odnosi in podporno omreţje
Naslednja strategija poveĉevanja trdoţivosti se nanaša na gradnjo podpornega omreţja in
oblikovanje tesnih podpornih stikov na delovnem mestu. Podporno omreţje sestavljajo
sodelavci, nadrejeni in osebe v zasebnem ţivljenju (partner, bliţnji sorodniki). Trdoţivi
posamezniki so znani po tem, da gradijo podporno omreţje. Socialne in ĉustvene
kompetence so med socialnimi delavci pojasnile 47 % variabilnosti v trdoţivosti (Kinman &
Grant, 2010). Zato je smiselno, da posamezniki samoiniciativno ali s spodbudo organizacij
sistematiĉno izboljšujejo svoje socialne kompetence in zalogo socialnega kapitala ter
gradijo socialno mreţo preko usmerjenih izobraţevanj v obliki delavnic. Tu velja dodati, da
je v doloĉenih trenutkih priporoĉljivo namerno iskati stik z referenĉnimi osebami.
Raziskave namreĉ kaţejo, da k zmanjšanju stresa po travmatiĉnih dogodkih pripomorejo
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tudi namerno pogostejši stiki z bliţnjimi in tistimi, ki so posamezniku pomembni ter
izraţena podpora z njihove strani (Bonanno, 2004).
V organizacijah bi bilo smiselno graditi pozitivno kulturo, ki temelji na podpori zaposlenim.
V zvezi s tem je Menghelova s soavtoricami raziskovala, kako zaznave druţbenega
konteksta organizacije vplivajo na zaposlenega in njegovo uspešnost ter zadovoljstvo. V
raziskavi 305 zaposlenih iz storitvenega podjetja v Italiji so ugotovile, da pozitivne zaznave
socialnega vidika delovnega okolja (okolje, ki ga zaznamuje zaupanje, spodbuda s strani
nadrejenega, vzajemna podpora, delitev znanja, usmerjenost k uĉenju, povratne informacije
in podpora vodstva) poveĉujejo trdoţivost, ta pa preko zadovoljstva vpliva na delovno
uspešnost (Meneghel et al., 2016).
Ena od uĉinkovitih oblik podpore na delovnem mestu, ki jo organizacije uvajajo za
vodstvene profile, je tudi individualni coaching, ki lahko prispeva k poveĉanju trdoţivosti.
Grant in sodelavci (2009) so v okviru programa razvoja managerjev iz Avstralije
preuĉevali, kako enodnevna delavnica, coaching in 360-stopinjske povratne informacije
vplivajo na doseganje ciljev, trdoţivost in poĉutje pri delu. Avtorji so ugotovili, da uporaba
storitev coachinga (in sicer štiri individualne ure v obdobju desetih tednov), za razliko od
ostalih intervencij, poveĉuje trdoţivost in zaupanje vase (Grant, Curtayne, & Burton, 2009).
Z vidika vzdušja v organizaciji in nesistematiĉnega pristopa k nudenju podpore velja
omeniti še stremljenje k oblikovanju visoko-kakovostnih vezi med zaposlenimi (Stephens,
2011), ki poveĉujejo raven energije in dajejo zagon, ĉetudi so kratkotrajne. Vezi
omogoĉajo pogostejše pozitivne ĉustvene izkušnje, kar, kot smo ugotovili zgoraj, pozitivno
vpliva na trdoţivost. Ta neformalen naĉin poveĉevanja trdoţivosti prispeva k boljši splošni
klimi v organizaciji in ne zahteva finanĉnih investicij.
4.4 Miselno preoblikovanje
Ĉetrta strategija gradnje trdoţivosti se nanaša na miselno preoblikovanje neugodne
situacije, pri ĉemer gre za pogled na situacijo s pozitivnega gledišĉa. Raziskovalci
priporoĉajo, da se v neugodni situaciji ustavimo in vprašamo, kaj bi bilo lahko še slabše.
Na ta naĉin lahko ugotovimo, da dani trenutek morda ni najslabši. Podobno svetuje
Srikumar (2017), ki predlaga, da se spomnimo dogodka iz preteklosti, ki smo ga ocenili kot
negativnega in nanj pogledamo z gledišĉa sedanjosti. Se nam še vedno zdi slab,
neprijeten, z negativnimi posledicami ali ima morda danes le nevtralno konotacijo. Morda
nam je tik pred zdajci odpovedan projekt, v katerega smo vloţili ure in ure dela, dejansko
dal priloţnost za naĉrtovanje in izvedbo še zahtevnejšega projekta za velikega naroĉnika.
Skrikumar predlaga, da si postavimo vprašanje: Ali obstaja kakršnakoli moţnost, da dotiĉni
negativni dogodek postane pozitiven in ĉe je odgovor da, kaj lahko naredimo sami, da se
bo to uresniĉilo?
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4.5 Skrb za zaznano samoučinkovitost in čuječnost
Organizacije z namenom uĉinkovitejšega obvladovanja kriznih in stresnih situacij ter
veĉanja zaznane samouĉinkovitosti (lastne ocene o tem, ali posedujemo kompetence za
uspešno izvedbo doloĉene naloge) zaposlenim omogoĉajo uĉenje s pomoĉjo kognitivnih in
psiholoških intervencij, ki so naslednja strategija poveĉevanja trdoţivosti. Posamezniki
lahko proaktivno pristopijo k poveĉevanju trdoţivosti s spoznavanjem tehnik za
poveĉevanje samouĉinkovitosti (posameznik se uĉi spretnosti, ki so potrebne za
obvladovanje stresorjev, pri ĉemer v uĉni situaciji prejme tudi povratno informacijo o
tehnikah, ki jih je uporabil pri praktiĉnih nalogah). Posamezniki, ki imajo obĉutek, da
posedujejo zmoţnosti za nadzor stresorjev, so zmoţni narediti miselni premik – na stresni
dogodek ne gledajo kot na groţnjo, temveĉ kot na izziv. Za takšne osebe je obiĉajno
znaĉilna umska ĉvrstost, zmoţnost racionalne ocene stresne situacije ter nadzorovanje
pozornosti. Slednje lahko uravnavamo s treniranjem ĉujeĉnosti, kjer se posameznik nauĉi
zavestno usmerjati pozornost. To je pomembno tudi z vidika preventive, saj ĉujeĉi
posamezniki bolje opazujejo, kaj se dogaja v okolju, in na ta naĉin lahko prepreĉijo
nastanek krizne situacije.
Nedavna raziskava je pokazala, da ĉujeĉnost pozitivno vpliva na trdoţivost (Bajaj &
Pande, 2016). Ĉujeĉnost je opredeljena kot na sedanji trenutek usmerjena pozornost in
zavedanje trenutka (Brown & Ryan, 2003). Ĉujeĉi posamezniki so pozorni na to, kaj se
dogaja v njihovi okolici (Dane & Brummel, 2014). Nevroznanstveniki so ugotovili, da
ĉujeĉnost poveĉuje umsko fleksibilnost (Moore & Malinowski, 2009), kar je še posebej
pomembno v stresnih trenutkih, ki ĉloveku nemalokrat ohromijo misli, s tem pa tudi
naĉrtovanje razliĉnih izhodov iz stresne situacije. Za zagotavljanje boljšega nadzora nad
lastno pozornostjo, ki je element ĉujeĉnosti, raziskovalci priporoĉajo meditacijo. V ta
namen se lahko zaposleni vkljuĉujejo v organizirane teĉaje meditacije ali pa uporabijo eno
od mnogih aplikacij (na primer Headspace, Mental Workout, itd.). Posluţujejo se lahko tudi
t. i. mini meditacij, ki so kratka, le nekaj minutna obdobja med delovnim ĉasom, ko
zaposleni lahko umirijo misli in dihanje. V okviru organiziranih izobraţevanj na temo
ĉujeĉnosti lahko zaposleni preizkusijo, kakšne uĉinke imajo tehnike spodbujanja ĉujeĉnosti
na njihovo delovanje, na primer na sprejemanje odloĉitev pod ĉasovnim pritiskom. Preko
samorefleksije lahko tudi spoznavajo, kako uravnavajo lastna ĉustva v neugodnih
situacijah ali interakcijah z drugimi.
5

PRIPOROČILA

Na podlagi pregleda literature ugotavljamo, da je trdoţivost psihološki vir, ki je bistven za
uĉinkovito in uspešno obvladovanje izzivov sodobnega ĉasa. Rezultati bibliometriĉnega
kartiranja so nakazali, da se preuĉevanje trdoţivosti v delovnih kontekstih pojavlja šele v
zadnjem obdobju. Zato za nadaljnje raziskovanje priporoĉamo sistematiĉni pregled
literature s podroĉja trdoţivosti na delovnem mestu in njenih napovedovalnih dejavnikov
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ter posledic. Ta pristop omogoĉa sistematiĉen in pregleden naĉin zbiranja, sinteze in
ocenjevanja ugotovitev študij o doloĉeni temi (Sweet & Moynihan, 2007). S pomoĉjo
sistematiĉnega pregleda literature bi lahko najprej opredelili nabor dejavnikov, ki pomembno
vplivajo na razvoj trdoţivih zaposlenih, in jih nato sistematiĉno preverili v delovnem okolju.
Z izvedbo opazovalnih študij v delovnem okolju pa bi lahko identificirali nove dejavnike
spodbujanja trdoţivosti na delovnem mestu ter jih nato tudi empiriĉno preverili.
Kljub ugotovitvi, da je trdoţivost med delodajalci zaţelena kompetenca, pa empiriĉni
podatki priĉajo o dokaj nizki zalogi trdoţivosti med zaposlenimi. Tako podatki raziskave
Leadership IQ iz leta 2015 kaţejo, da kar 76 % zaposlenih še vedno ni dovolj trdoţivih,
tretjina zaposlenih pa na delovnem mestu ne izkazuje trdoţivosti (Murphy, 2016). V kolikor
ţelijo organizacije uspešno poslovati tudi v globalnem in hitro spreminjajoĉem se okolju,
morajo pri kandidatih za zaposlitev iskati kompetenco trdoţivosti in si obenem prizadevati
za ohranjanje ustrezne ravni trdoţivosti med zaposlenimi. Za uresniĉitev cilja poveĉanja
zaloge trdoţivosti pri zaposlenih priporoĉamo, da organizacije k razvoju trdoţivosti pri
zaposlenih pristopijo sistematiĉno. Poveĉevanje trdoţivosti je mogoĉe doseĉi s pomoĉjo
treningov in izobraţevanj, ki obiĉajno potekajo v obliki intervencij (Cornum et al., 2011).
Veĉina obstojeĉih treningov trdoţivosti temelji na izkušnjah in delu avstrijskega psihiatra,
Viktorja Frankla, ki je bilo tesno povezano z leti, ki jih je preţivel v taborišĉu. Prav tam je
namreĉ osnoval »terapijo smisla«, s pomoĉjo katere so se posamezniki uĉili sprejemati
odloĉitve o prihodnosti (Frankl, 1985). Pred kratkim opravljena meta-analitiĉna študija
uspešnosti organizacijskih programov razvoja trdoţivosti je pokazala, da je uĉinek teh
programov zmeren in pozitiven (Vanhove, Herian, Perez, Harms, & Lester, 2016).
Zgornja priporoĉila so skladna z ugotovitvami Bardoel, Pettit, De Cieri in McMillana (2014),
ki menijo, da morajo kadrovski strokovnjaki razvijati formalne treninge trdoţivosti ter
identificirati najboljše prakse (na primer podpora na delovnem mestu, ukrepi za boljše
usklajevanje delovnih in druţinskih obveznosti), ki sluţijo kot uĉinkovit vir (na primer
delovni timi, fleksibilno delo, svetovanje za ţalujoĉe zaposlene) spodbujanja trdoţivosti pri
delu. Še posebej v kriznih ĉasih lahko vodje z lastno trdoţivostjo in trdoţivimi zaposlenimi
pomembno vplivajo na uspešnost poslovanja organizacije.
6

SKLEP

V ĉlanku smo predstavili koncept trdoţivosti, psihološke danosti posameznika, ki je v
zadnjem ĉasu postala ena od najbolj zaţelenih individualnih kompetenc zaposlenih. In
ĉemu sluţi trdoţivost? Temu, da zaposleni sebi pomagajo prebroditi teţave in so v oporo
sodelavcem, ko jih ti potrebujejo. Trdoţivi posamezniki ustvarjajo trdoţive time in ti
trdoţive organizacije, ki so se zmoţne uĉinkovito spoprijemati z izzivi sodobnega ĉasa,
ustvarjati dodano vrednost ter skrbeti za dobrobit zaposlenih, kupcev, in lokalne skupnosti.
K poveĉevanju »mišice« trdoţivosti lahko zaposleni pristopijo sami, z uporabo razliĉnih
strategij. K veĉji trdoţivosti organizacij, predvsem tistih, ki delujejo v volatilnih panogah pa
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lahko prispeva tudi vodstvo, in sicer s podporo in sistematiĉnim merjenjem trdoţivosti ter
organiziranjem izobraţevanj in delavnic. Pregled literature in bibliometriĉno kartiranje
koncepta trdoţivosti, ki smo ga opravili v priĉujoĉem prispevku, narekuje nadaljnje
preuĉevanje posledic in napovedovalcev posameznikove trdoţivosti za razumevanje
vzvodov profesionalne rasti in uspeha zaposlenih.
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Povzetek: Obstoječi sistemi uravnavanja individualne delovne uspešnosti v praksi podjetij ne
delujejo več, saj stigmatiziranje zaposlenih s številčno oceno ali njihovo razvrščanje po določenih
kriterijih povzročata odziv »boj ali beg« in negativno vplivata na psihično dobro počutje zaposlenih.
Da bi bili posamezniki (individualno) uspešni, se morajo organizacije osredotočiti na sodelovanje,
strokovni ter osebnostni razvoj, svetovanje in opolnomočenje zaposlenih. To jim omogoča agilni
model uravnavanja uspešnosti zaposlenih, ki je zasnovan na stalni povratni informaciji, razvojnih
odnosih med zaposlenimi ter sprotnem (tudi neformalnem) preverjanju individualne uspešnosti
posameznika, socialnem priznanju posameznika in izbranih celovitih medosebnih metodah razvoja
(coaching, mentorstvo, medgeneracijsko sodelovanje in sponzorstvo).
Ključne besede: zaposleni, metode razvoja, agilni model uravnavanja individualne uspešnosti,
(psihično) dobro počutje
AGILE MODEL OF INDIVIDUAL PERFORMANCE MANAGEMENT ADJUSTED
TO PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
Abstract: Existing systems of individual work performance in the practice of companies no longer
function, as stigmatization of employees with a numerical rating or their classification according to
certain criteria cause a »fight or flight« response and negatively affects the psychic well-being of
employees. In order to be individuals (individually) successful, organizations should focus on
cooperation, professional and personal development, counselling and empowerment of employees.
This is facilitated by an agile management model for employee performance management, based on
continuous feedback, developmental relationships between employees, and on-line (also informal)
verification of individual performance, social recognition of individuals and selected integrated
human resource development methods (coaching, mentoring, intergenerational cooperation and
sponsorship).
Key words: employees, development methods, agile model of individual performance management,
(psychic) well-being
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1

UVOD

Agilnost na delovnem mestu postaja prednostna naloga ponudnikov storitev in delovnih
okolij. Agilno delovno okolje je tisto, ki se nenehno preoblikuje, prilagaja in odziva na
organizacijsko uĉenje ter obenem zahteva dinamiĉen odnos med delovnim mestom in
zaposlenim. V tem odnosu sta pomembna posameznik in sposobnost njegovega
prilagajanja spremembam okolja. Johnson Vickberg in Christfort (2017) ugotavljata, da
organizacije ne dosegajo ţelene individualne uspešnosti, ki jo potrebujejo od svojih
zaposlenih. Avtorici menita (Johnson Vickberg & Christfort, 2017), da so razlogi za to
managerji, ki ne uspejo uĉinkovito izkorišĉati razliĉnih naĉinov dela in pristopov
generacijsko raznolike delovne sile ter ne obvladujejo vrzeli in napetosti med zaposlenimi,
ki slabšajo poslovne rezultate. Agilni pristopi vkljuĉujejo nove vrednote, naĉela, prakse in
koristi ter so radikalna alternativa obstojeĉim naĉinom managementa, ki je zasnovan na
kontroli. Agilni pristop ne le pospešuje dobiĉkonosnost in rast organizacije, ampak temelji
na samoupravljavskih timih (Rigby, Sutherland, & Takeuchi, 2016).
Veĉina študij o agilnosti zaposlenih in sistemov ravnanja z ljudmi pri delu se po mnenju
Mooghali, Ghorbani in Emami (2016) opira na vedenjske vidike, kot so proţnost, agilnost
in vsestranskost. Allworth in Hesketh (1999) agilno delovanje opredeljujeta kot sposobnost
prilaganja spremembam in sposobnost vseţivljenjskega uĉenja. Dyer in Shafer (2006)
menita, da so za dosego organizacijske agilnosti potrebne tri glavne vrste vedenja
zaposlenih: interakcija, spontanost in produktivnost.
V prispevku osvetljujemo problematiko individualne uspešnosti na temelju teze, da z
uvajanjem modela agilnega uravnavanja individualne uspešnosti zaposlenih prispevamo k
njihovemu boljšemu psihiĉnemu poĉutju, kar poveĉa tudi uĉinkovitost uresniĉevanja ciljev
organizacije in zmanjšuje nevrološke odzive tipa »boj ali beg« (Rock, Davis, & Jones,
2013). Razpravljamo pa tudi o kljuĉnih elementih agilnega uravnavanja individualne
uspešnosti in tako zagotavljanju permanentnega in v prihodnost usmerjenega (delovnega,
strokovnega in osebnostnega) razvoja zmoţnosti posameznika ter njegovega psihiĉnega
dobrega poĉutja na delovnem mestu.
Namen prispevka je zasnovati konceptualni modeli agilnega uravnavanja individualne
delovne uspešnosti, ki temelji na stalni povratni informaciji, razvojnih odnosih med
zaposlenimi ter sprotnem (tudi neformalnem) preverjanju individualne uspešnosti
posameznika, socialnem priznanju posameznika in izbranih celovitih metodah razvoja.
Hkrati bomo opredelili pozitiven vpliv konceptualnega modela na (psihiĉno) dobro poĉutje
zaposlenih na delovnem mestu. Konceptualni model smo zasnovali z uporabo kvalitativnih
raziskovalnih metod (deskripcija, komparacija, zgodovinska metoda, metoda indukcije in
dedukcije). Celovitost raziskovalnega pristopa temelji na sistemskem pristopu, k ĉemur
nas zavezuje tudi potreba po oblikovanju ĉloveku prilagojenega modela individualnega
uravnavanja uspešnosti, ki ga bomo tudi natanĉneje predstavili skupaj s predlogom
njegove implementacije.
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Prispevek je strukturiran tako, da najprej opredeljujemo pojem agilnosti in ga poveţemo s
podroĉjem ravnanja z zmoţnostmi ĉloveka pri delu. Nadalje sledi prikaz modela agilnega
uravnavanja uspešnosti in primerjava le-tega s tradicionalnimi sistemi uravnavanja
uspešnosti. Vse skupaj nadgrajujemo še z izbranimi metodami razvijanja zmoţnosti
zaposlenih, s katerimi poveĉujemo strateške odnose na delovnem mestu (imenovane tudi
celovite metode razvoja) in tako prispevamo k poveĉanju individualne delovne uspešnosti
zaposlenih, ter s prikazom povezave med individualnim uravnavanjem uspešnosti in
psihiĉnim dobrim poĉutjem zaposlenih. Svoja razmišljanja sklenemo z razpravo in priporoĉili
glede uporabe modela v sodobni praksi organizacij in priporoĉili za nadaljnje raziskave.
2

AGILNOST IN AGILNE ORGANIZACIJE

Obstojeĉi sistemi uravnavanja individualne delovne uspešnosti so predpostavljali stabilno
in predvidljivo okolje (Tolf, Nyström, Tishelman, Brommels, & Hansson, 2015), ĉeprav
sistemska perspektiva danes opredeljuje organizacije kot izpostavljene in samoregulativne
socialne sisteme (Flood, 2010). Ta perspektiva predpostavlja pomembnost vkljuĉitve
vpliva okoljskih dejavnikov v organizacijske strukture in procese. Odprti sistem (kot je
organizacija) mora delovati z okoljem, da preţivi in se tudi stalno prilagaja spremembam v
okolju (Flood, 2010). Organizacije se tako sooĉajo z vedno veĉjo negotovostjo zaradi
pospešenega tempa sprememb v okolju, ki ustvarjajo kompleksno poslovno okolje,
obremenjeno s številnimi tveganji (Foster & Kaplan, 2009). Dejstvo je, da takšno
turbulentno okolje zahteva organizacijsko agilnost (okretnost, ţivahnost, delavnost,
marljivost, hitrost ali vitalnost) s preoblikovanjem organizacijske kulture in poslovnih
praks v organizacijah.
Poslovno agilnost organizacij bi lahko opredelili kot sposobnost razumevanja sprememb
na trgu, proaktivnega uravnavanja sprememb in delovanja kot globalno integriran poslovni
sistem. Koncept agilnosti predstavlja zmoţnost organizacije, da uspe v nenehno
spreminjajoĉem, nepredvidljivem poslovnem okolju (Dove, 1999, str. 19). Nekateri avtorji
(Joroff, Porter, Feinberg, & Kukla, 2003; Kim, 2014; Tolf et al., 2015) agilnost opredeljujejo
kot zmoţnost hitrega prilagajanja spremembam in visoki negotovosti v okolju s
sodelovanjem in razvojem posameznikom na njihovih delovnih mestih (Dahmardeh &
Banihashemi, 2010). V tem prispevku nas zanima, kako lahko koncept agilnosti
organizacije prenesemo na podroĉje uravnavanja individualne delovne uspešnosti s
predpostavko, da agilnost zahteva od organizacij in posameznikov nenehno integracijo in
razširjanje uĉenja ter sprotno izboljševanje dela (Kim, 2014). Pri razmišljanjih o integraciji
koncepta agilnosti na podroĉje uravnavanja individualne uspešnosti zaposlenih nas vodijo
razmišljanja Joroffa in soavtorjev (2003), ki izpostavljajo izkušnje Toyote. Ta je z
uvajanjem agilnosti v poslovne procese uvedla izboljšave na mikro ravni, ki izrazito
pozitivno vplivajo na celoten poslovni proces. Prviĉ, vsi zaposleni so v tem sistemu
pooblašĉeni za inoviranje svojega dela, vkljuĉno s ponavljajoĉimi se nalogami. Nauĉijo se
osredotoĉiti na svoje delo in na to, kako se povezujejo njihove naloge s sistemom (so
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situacijsko zavedni in prevzamejo tako pristojnosti kot odgovornost za rezultate svojega
dela – opolnomoĉenje). Ko zaposleni ozavestijo svojo vlogo v organizaciji in pomen
doseganja njihovih ciljev in nalog, postanejo pozorni na to, kaj delajo, in razmišljajo tudi o
tem, kako lahko prispevajo k rezultatom organizacije ter kako bi bilo njihov prispevek
mogoĉe izboljšati. Te koristi zagotavljajo kakovost sedanjega in prihodnjega dela.
Beedle in Schwaber (2002) med drugim poudarjata, da ima resniĉno agilna organizacija
naslednje znaĉilnosti:
 vodstvena piramida je obrnjena,
 veĉja svoboda in samostojnost pri opravljanju delovnih nalog in aktivnosti,
 vseţivljenjsko uĉenje, ustvarjanje in prenos znanja,
 delovno okolje, ki je zaposlenim bolj prijetno in humano,
 uĉinkovit in timski naĉin dela,
 nove vrednote, ki spodbujajo sodelovalno kulturo in kakovost ţivljenja.
V agilni organizaciji so zaposleni kljuĉni vir doseganja organizacijskih ciljev (Hormozi,
2001), saj imajo sposobnost pretvorbe znanja, spretnosti in informacij v rešitve (Meade &
Sarkis, 1999), za kar morajo biti opolnomoĉeni (Browaeys & Fisser, 2012). K temu je
potrebno dodati še posebne osebne kompetence zaposlenih, ki so potrebne v agilni
organizaciji, kot so: 1) ustvarjalnost (Bustelo-Vázquez, Avella, & Fernandez, 2007),
2) tehniĉne kompetence (Walsh, 2015), 3) sposobnost sodelovanja (Ribeiro & Fernandes,
2010), 4) zmoţnost nenehnega premisleka, 5) sposobnost za sooĉanje z izzivi (Hormozi,
2001) in 6) fleksibilnost (Sharp et al., 1999). Te vešĉine se osredotoĉajo na sposobnost
dela v nepredvidljivem okolju. Prav tako pa morajo biti v sodobnem okolju organizacijske
strukture elastiĉne in odzivne. Na ravni organizacije je za uveljavljanje agilnega modela
uravnavanja uspešnosti potrebno na ravni organizacije zagotoviti: 1) manj rigidne
organizacijske strukture (Yusuf, Sarhadi, & Gunasekaran, 1999), 2) veĉ vodstvenih ekip
(Devadasan, Goshteeswaran, & Gokulachandran, 2005), 3) nizko stopnjo hierarhiĉnega
nadzora, centralizacije in formaliziranja (Ribeiro & Fernandes, 2010).
3

PREHOD OD TRADICIONALNIH NA NOVE SISTEME URAVNAVANJA
USPEŠNOSTI POSAMEZNIKOV

Ţe od 50-ih let prejšnjega stoletja uporabljamo bolj ali manj podobne pristope k merjenju
delovne uspešnosti, pri ĉemer so tradicionalni pristopi usmerjeni predvsem v ocenjevanje
preteklega dela zaposlenih. Tradicionalni naĉini uravnavanja uspešnosti zaposlenih, ki
rangirajo in ocenjujejo zaposlenega v primerjavi z njegovimi sodelavci, so po mnenju
številnih avtorjev (na primer Barry, Garr, & Liakopoulos, 2013; Garr, 2011; Ovide &
Fenitzeig, 2013) neuĉinkoviti in so odpovedali kot metoda uravnavanja uspešnosti
zaposlenih. Pokazalo se je, da demoralizirajo zaposlene, ustvarjajo sovraštvo med njimi in
spodbudijo perspektivne in kljuĉne zaposlene (talente), da si zaĉnejo iskati delo drugje.
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Na drugi strani pa je današnje poslovno okolje takšno, da ne sledi veĉ letnemu
razvojnemu ciklu (kakršno je bilo vrednotenje uspešnosti zaposlenih na podlagi letnih
razgovorov), ampak se cilji in strategije spreminjajo med letom; prav tako pa so
posamezniki zaradi diverzifikacije dela vkljuĉeni v razliĉne projekte, med letom rotirajo na
razliĉnih delovnih mestih in pri tem jih vodijo razliĉni vodje. To dodatno omejuje uspešnost
ocenjevanja posameznika v okviru letnega razgovora, ki poteka na podlagi ocene vodje.
Deloittova raziskava (2014) je tako pokazala, da so uspešnejša tista podjetja, kjer
realizacijo ciljev pregledujejo veĉkrat letno. Ĉe je vodij veĉ, je tudi vprašanje, kdo naj bo
kompetenten ocenjevalec in kateri cilji so »pravi«.
K tem razmišljanjem je potrebno dodati še ugotovitve nevroznanosti, saj te predstavljajo
pomemben mejnik v razmišljanju in pojasnjevanju neuspešnosti tradicionalnih sistemov
uravnavanja uspešnosti zaposlenih (Swart, Crisholm, & Brown, 2015). Nevroznanstveniki
so ugotovili, da oznaĉevanje oziroma stigmatiziranje zaposlenih s številĉno oceno lahko
pomeni neosnovano nalepko – uspešen ali neuspešen, ali pa njihovo razvršĉanje po
doloĉenih kriterijih ustvarja odziv, ki ga nevroznanost imenuje »boj ali beg« (Rock, 2013).
Ta nevronski odgovor se obiĉajno pojavi takrat, ko obstaja neposredna fiziĉna nevarnost
za posameznika, kar pri mnogih ljudeh povzroĉi hiter nepremišljen odziv in agresivno
gibanje (Dweck & Leggett, 2014). To pomeni, da ĉloveški moţgani reagirajo na zaznane
nevarnosti in nagrade v socialnem okolju na enak naĉin in z enako intenzivnostjo, kot se
odzovejo na fiziĉne groţnje (na primer plenilec, boleĉina) in nagrade (na primer hrana,
denar) (Bossman, 2012).
Rock (2008) je ta pojav razloţil s t. i. modelom »šal« (angl. SCARF), ki definira, zakaj
uspešnost uvrstitve v moţganih zaposlenih sproţi odziv »boj ali beg«. Model temelji na
predpostavki, da ima pet organizacijskih dejavnikov ogromen, vendar pogosto neopazen
vpliv na negativne ĉloveške reakcije. Ti dejavniki so: 1) status (zaznavanje, ali smo boljši
ali slabši od drugih), 2) varnost (predvidljivost prihodnjih dogodkov), 3) avtonomija
(zaznana stopnja nadzora posameznikov nad njihovim ţivljenjem), 4) sorodnost (izkušnje,
da delijo cilje z drugimi) in 5) praviĉnost (obĉutek, da smo spoštovani in enako
obravnavani v primerjavi z drugimi). Ko je zaznana raven omenjenih dejavnikov nizka, se
ljudje poĉutijo ogroţene in vznemirjene. Tudi ĉe tega ne izraţajo, obĉutek obstaja in
pogosto oslabi njihovo produktivnost in pripadnost podjetju.
Ĉe ta razmišljanja strnemo, je zavedanje o spremembi obstojeĉih sistemov uravnavanja
uspešnosti nuja. McGregor (2013) predlaga naĉine spreminjanja obstojeĉih sistemov
uravnavanja uspešnosti, in sicer:
 popolna odprava letnih ocenjevalnih razgovorov in uvedba realne ter pogostejše
povratne informacije,
 ukinitev ocenjevalnih lestvic, ki povzroĉajo konkurenco med zaposlenimi.
Namesto tega delodajalci ocenjujejo zaposlene na podlagi njihovih osebnih ciljev,
 preoblikovanje sistema bonusov in nagrad v bolj osebno nagrajevanje
zaposlenih.
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Kot naĉin izboljšanja uravnavanja uspešnosti zaposlenih v nadaljevanju predstavljamo
agilen model uravnavanja uspešnosti zaposlenih, ki bo organizacijam omogoĉal boljše
prilagajanje spremembam v okolju.
4

AGILEN MODEL URAVNAVANJA INDIVIDUALNE USPEŠNOSTI

Agilen naĉin uravnavanja uspešnosti je nadgradnja obstojeĉih sistemov uravnavanja
uspešnosti in se od slednjih razlikuje po veĉjem sodelovanju, moĉnejši socialni
komponenti in hitrejšem prilagajanju spremembam s strani zaposlenih. Obstaja veĉ razlik
med agilnim sistemom uravnavanja uspešnosti zaposlenih in tradicionalnimi sistemi
uravnavanja uspešnosti, ki jih prikazuje Tabela 1. Bistvene razlike med obema sistemoma,
prikazane v Tabeli 1, se kaţejo v tem, da tradicionalni sistemi uravnavanja uspešnosti
temeljijo na hierarhiĉnem okolju, poudarek je na ocenjevanju uspešnosti in enkrat letno
izvedenih razgovorih, malo je povratnih informacij in cilji so postavljeni ţe na zaĉetku
poslovnega leta. Usposabljanja so v teh sistemih usmerjena v razvoj zmoţnosti zaposlenih
za realizacijo zastavljenih ciljev. Na drugi strani se agilni sistemi uravnavanja uspešnosti
izvajajo v sodelovalnem okolju, ki je usmerjeno v prihodnost, uspešnost se preverja
veĉkrat letno in pri tem se uporablja sprotna povratna informacija, pogostejša je tudi
uporaba razvojnih metod za poveĉanje vseţivljenjskega uĉenja zaposlenih ob pravem
ĉasu s ciljem doseganja veĉje uspešnosti. Z agilnim uravnavanjem uspešnosti se laţje
prilagodimo tudi sodobnemu in nenehno spreminjajoĉem se svetu.
Tabela 1: Primerjava med tradicionalnimi sistemi uravnavanja uspešnosti in
agilnimi sistemi
Tradicionalni sistemi uravnavanja
uspešnosti
 Zasnovan za hierarhiĉno okolje.
 Poudarek na ocenjevanju uspešnosti.
 Enkrat letno ocenjevalni razgovori.
 Pomanjkanje priznanja.
 Cilji so postavljeni na zaĉetku leta.
 Malo povratnih informacij.
 Usposabljanja za razvoj.

Agilni sistemi uravnavanja uspešnosti
zaposlenih
 Zasnovan na sodelovalnem okolju.
 Poudarek na razvoju in v prihodnost
usmerjeni uspešnosti.
 Redno preverjanje uspešnosti.
 Druţbeno priznanje.
 Cilji se lahko spremenijo, ĉe se
spremenijo poslovne prioritete.
 Redne povratne informacije.
 Pogostejša uporaba coachinga in
vseţivljenjskega uĉenja.

Vir: HCI, No review, no problem: Making talent decisions without ratings, 2015.

Izpostavimo lahko dve najpomembnejši znaĉilnosti agilnih sistemov uravnavanja
uspešnosti, in sicer (HCI, 2015): 1) usposobljeni in kompetentni zaposleni, ki so pripadni in
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zavzeti, in 2) stalne povratne informacije in komuniciranje z zaposlenimi ter vzpostavljanje
sistemov razvoja zaposlenih, ki so zasnovani na metodah razvoja, kot so coaching,
mentorstvo in sponzorstvo. K tem metodam lahko dodamo še medgeneracijsko
sodelovanje z vidika prenosa tihega znanja in ohranjanja boljše zaposljivosti zaposlenih
vseh generacij. V okviru modela agilnega uravnavanja uspešnosti mora biti vloga
internega komuniciranja pridobiti ţeleno, visoko motivirano podporo organizaciji in njenim
ciljem, kar lahko doseţemo s pošteno komunikacijo, v kateri razloţimo tudi razloge, zaradi
katerih naj bi zaposleni podprli organizacijo (Moţina, 1997). Prav tako pa z boljšim
komuniciranjem spodbujamo zaposlene k veĉjemu prispevku k ciljem organizacije in njeni
uspešnosti, preprosto zato, ker zaposleni razumejo in se identificirajo s cilji organizacije.
Na Sliki 1 je predstavljen model agilnega uravnavanja uspešnosti zaposlenih, ki na eni
strani prikazuje šest kljuĉnih podroĉij agilnega modela uravnavanja uspešnosti zaposlenih
in rezultate tega. Pri tem smo kot kljuĉna podroĉja definirali: 1) priznanje,
2) nagrajevanje, 3) coaching za uspešnost, 4) uĉinkovita in sprotna povratna informacija,
5) agilno postavljanje ciljev in 6) razvijanje zmoţnosti zaposlenih, zasnovano na
prednostih in potencialih posameznika.
Slika 1: Model agilnega uravnavanja uspešnosti zaposlenih

Elementi agilnosti
• priznanje
• nagrajevanje
• nove delovne vloge
zaposlenih (sponzor,
coach, mentor,...)
• učinkovita in sprotna
povratna informacija
• agilno postavljanje ciljev in
• razvijanje zmožnosti
zaposlenih, zasnovano na
prednostih in potencialih
posameznika (medosebne
metode, kot so coaching,
medgeneracijsko
sodelovanje, mentorstvo
in obratno mentorstvo)
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Rezultati
• boljše psihično počutje
• višja kreativnost
• nižji prezentizem
• nižji absentizem
• višja uspešnost
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V konceptu agilnega uravnavanja uspešnosti zaposlenih ima pomembno vlogo razvijanje
zmoţnosti zaposlenih. Stalno pridobivanje in ustvarjanje organizacijskega znanja je
namreĉ zelo pomembno v dinamiĉnem okolju, v katerem obstojeĉe znanje organizacije
hitro zastari. Stalen razvoj zmoţnosti zaposlenih z uporabo medosebnih metod razvoja kot
pomembnega inputa v modelu omogoĉa sposobnost nenehnega ustvarjanja, prilagajanja,
razširjanja in uporabe znanja kot pomembnih elementov agilnosti (Dyer & Shafer, 2003). Z
elementi agilnosti omogoĉamo zelo prilagodljivo organizacijsko strukturo, ki je tudi
predpogoj za prilagodljivost zaposlenih (Dyer & Shafer, 2003). Razvijanje zmoţnosti
zaposlenih in uravnavanje individualne delovne uspešnosti zaposlenih sta tesno
povezana, saj usposabljanje in razvijanje zmoţnosti zaposlenih omogoĉata doseganje
ţelene ravni individualne delovne uspešnosti ter tako ţelenih organizacijskih rezultatov
(Aguinis et al., 2011; Huselid, 1995). Teorija samodeterminacije (Ryan & Deci, 2001)
izpostavlja, da je samoregulacija posameznikov optimalna, kadar socialni kontekst
zadovoljuje njihove osnovne potrebe, ki so po teoriji samodeterminacije naslednje:
 potreba po obĉutku kompetentnosti,
 potreba po avtonomiji oziroma samodeterminiranju,
 potreba po povezanosti z drugimi.
To je prav tako v skladu z evdajmoniĉno tradicijo psihološkega dobrega poĉutja, ki sta jo
razvila Ryffova in Keyes (1995). Ryffova (1989) ter Ryffova in Keyes (1995) so na podlagi
obstojeĉe literature v zvezi s psihiĉnim zdravjem oblikovali šest kljuĉnih dimenzij
psihiĉnega dobrega poĉutja, na katerih tudi temelji vprašalnik, ki vkljuĉuje šest lestvic.
Omenjene dimenzije so: 1) sprejemanje sebe, 2) pozitivni odnosi z drugimi,
3) avtonomnost, 4) obvladovanje okolja, 5) smisel ţivljenja in 6) osebnostna rast. Oba
koncepta sta po Musku (2007) del psihiĉnega dobrega poĉutja. Podrobnejši oris modelov
optimalnega funkcioniranja opisuje Musek (2007, str. 312–313).
Agilno vedenje zaposlenih, ki je potrebno za agilno uravnavanje individualne uspešnosti,
pomeni, da morajo posamezniki prevzeti razliĉne vloge, izkorišĉati svoje zmoţnosti,
sodelovati v razliĉnim timih in agilno postavljati svoje cilje (Mooghali et al., 2016), kar
pozitivno vpliva na kreativnost kot tudi psihološko dobro poĉutje zaposlenih (Ryff & Keyes,
1995) in zadovoljenost temeljnih potreb (Ryan & Deci, 2001). To zahteva usposobljenost
posameznikov na veĉ podroĉjih in vseţivljenjsko uĉenje ter aktivno izmenjavanje
informacij (Ryan & Deci, 2001).
Pristop uravnavanja uspešnosti, temeljeĉ na razvoju zmoţnosti zaposlenih, poudarja
stalno rast v daljšem ĉasovnem obdobju, usmerjeno na prednosti ter razvojna podroĉja
posameznikov, in razvojne potrebe. To lahko uresniĉimo z izbranimi metodami razvoja
zmoţnosti zaposlenih in tako vplivamo na doseganje organizacijskih ciljev (Aguinis, 2013).
Primarnega pomena za veĉino organizacij je, da razvoj zmoţnosti zaposlenih z
medosebnimi metodami razvoja dejansko vodi k predvidenemu delovanju in izboljšavam
(Aguinis et al., 2011). Dolgoroĉni pristop k razvoju zmoţnosti zaposlenih je tako kljuĉnega
pomena za doseganje uspešnosti posameznikov (Herb, 2015).
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Za uĉinkovito usmerjanje ţelenega razvoja in rasti posameznikov je potrebno v celotnem
obdobju uravnavanja uspešnosti in ciljne naravnanosti vzpostaviti medletno ocenjevanje
(agilno postavljanje ciljev) in sprotno povratno informacijo (Aguinis, 2013). Hkrati je
potrebno po modelu agilnega uravnavanja uspešnosti vkljuĉiti še interpersonalne metode
razvoja in vzpostavljanje razvojnih odnosov na delovnem mestu. Gruman in Saks (2011)
ter Lee in Bruvold (2003) so ugotovili številne koristi razvoja zmoţnosti zaposlenih z
uporabo metod razvoja zmoţnosti zaposlenih, in sicer:
 poveĉanje napora posameznika,
 izboljšano organizacijsko vedenje,
 vzpostavljanje razvojnih delovnih odnosov in
 sodelovanje.
Vse to pa se odraţa v optimalnih medsebojnih odnosih, ki pozitivno vplivajo na subjektivno
emocionalno dobro poĉutje, ki ga opredeljujemo kot pozitivno vrednotenje
posameznikovega ţivljenja, vkljuĉno s pozitivnimi ĉustvi, delom, zadovoljstvom z
ţivljenjem (Diener & Seligman, 2004).
Agilni sistemi uravnavanja uspešnosti zaposlenih se osredotoĉajo na (HCI 2015):
 agilno postavljanje ciljev (prilagajanje le-teh ob veĉjih poslovnih spremembah),
 medosebne metode razvoja zmoţnosti zaposlenih, ki spodbujajo razvojne odnose
med zaposlenimi (coaching, mentorstvo, sponzorstvo in medgeneracijsko
sodelovanje),
 zagotavljanje stalne povratne informacije ter podpore in razvoja,
 usmerjenost na sodelovanje, socializacijo in hitrejše premike naprej.
Za uveljavljanje agilnega modela uravnavanja uspešnosti zaposlenih je potrebno vkljuĉiti
najvišje vodstvo, ki bo ta sistem vkljuĉilo v strategijo in filozofijo organizacije. Ta sistem bo
vplival na izgradnjo in izboljšanje znanja. Zato je potreben preklop iz togih pregledov
uspešnosti k fleksibilnim pogovorom o uspešnosti zaposlenih. Ker je v sistemih
uravnavanja uspešnosti zaposlenih kljuĉna vloga managerjev, je potrebno te usposabljati,
da si pridobijo ustrezne kompetence za izvajanje aktivnosti agilnega uravnavanja
uspešnosti ter za prevzemanje novih vlog coachev in sponzorjev (Windhust, 2015).
5

POVEZAVA MED AGILNIM SISTEMOM URAVNAVANJA USPEŠNOSTI IN
PSIHIČNIM DOBRIM POČUTJEM ZAPOSLENIH

Dandanes je veliko zaposlenih zaradi slabo implementiranih sistemov uravnavanja
uspešnosti podvrţenih akutni negotovosti in velikokrat nevzdrţnemu pritisku, kar ima za
posledico teţave z mentalnim in fiziĉnim zdravjem. Ker zaposleni napaĉno izvedene
sisteme uravnavanja individualne uspešnosti v podjetju pogosto doţivljajo kot nevidno
vgrajen napad (Taylor et al., 2010; Bazerman & Silverthorne, 2009), lahko pravilna
uporaba razliĉnih metod uravnavanja uspešnosti zaposlenih vpliva na razvoj vedenja, ki
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poveĉuje ne le individualno uspešnost, ampak izboljšuje tudi psihiĉno dobro poĉutje
zaposlenih (Courty & Marschke, 2004 in 2008; Heinrich & Marchke, 2010).
Psihiĉno dobro poĉutje kot koncept širšega dobrega poĉutja je v zadnjem ĉasu pridobilo
na pomenu, saj so se na eni strani poveĉala psihosocialna tveganja, na drugi strani pa se
pojavljajo zahteve po veĉji individualni uspešnosti in uĉinkovitosti. Slednje organizacije le s
teţavo dosegajo, ĉe se njihovi zaposleni slabo poĉutijo na delovnem mestu ali pa so
pogosto odsotni zaradi bolezni. Za izboljšanje uspešnosti je torej kljuĉno, da z ustreznimi
spodbudami in metodami razvijamo ter spodbujamo zaposlene, da poskušajo prepoznati
in uresniĉiti potenciale ter podroĉja, za katera so notranje motivirani (Clark, 2011).
Ob narašĉajoĉem pomenu zadovoljstva zaposlenih in psihiĉnega dobrega poĉutja je v
zadnjem ĉasu veliko pozornosti organizacijske psihologije namenjeno tudi vlogi, ki jo lahko
ima pozitivna naravnanost na splošno. Psihiĉno dobro poĉutje ima namreĉ pozitivne
uĉinke na izboljšanje dolgoroĉne uspešnosti organizacije, produktivnosti, zavzetost
zaposlenih kot tudi na zmanjšanje obolelosti, zmanjšanje števila nesreĉ na delovnem
mestu in poslediĉno niţji absentizem (Chou, Hecker, & Martin, 2012). V povezavi s
psihiĉnim dobrim poĉutjem moramo za zagotavljanje uspešnosti organizacije in
posameznika omeniti tudi pozitiven pristop k psihiĉno zdravim delovnim mestom kot
usmeritvi organizacij v prihodnosti.
Armstrong (2009) in Torrington et al. (2002 in 2011) ugotavljajo, da se literatura s podroĉja
uravnavanja uspešnosti zaposlenih zelo razlikuje ter pogosto ne prouĉuje, kako razliĉni
koncepti uravnavanja uspešnosti vplivajo na zaposlene in na njihovo psihiĉno dobro
poĉutje ter zdravje. Na drugi strani pa avtorji, kot so Ovide in Feintzeig (2013), TrostenBloom, Deines in Carsten (2014), izpostavljajo, da obstojeĉi sistemi uravnavanja
uspešnosti zaposlenih negativno vplivajo na psihiĉno dobro poĉutje zaposlenih ter
poveĉujejo stres zaposlenih. To vodi v absentizem in prezentizem, kar ima za posledico
veĉje nezadovoljstvo na delovnem mestu in tudi v ţivljenju.
Friedman in Greenhaus (2010) ter Clark (2011) menijo, da zaposleni, ki se psihiĉno dobro
poĉutijo na delovnem mestu, dosegajo višjo stopnjo pripadnosti podjetju, veĉjo delovno
uspešnost in veĉje zadovoljstvo na delovnem mestu ter so manj odsotni z dela. Manjši je
tudi stres, povezan z delom in izgorelostjo zaradi dela (Malik et al., 2009). Zavedati se je
potrebno, da bo posameznik, ki je zadovoljen na delovnem mestu, poslediĉno manj
stresno doţivljal izven delovnega okolja. Splošno gledano bo tak ĉlovek imel veĉji obĉutek
dobrega poĉutja (Marques, 2006, str. 892).
Akademski in gospodarski interes za (psihiĉno) dobro poĉutje zaposlenih se je v zadnjem
ĉasu hitro poveĉeval (Kersley et al., 2006; MacDonald, 2005; Tehrani, Humpage, Willmott,
& Haslam, 2007). Globalizacija, neusmiljena konkurenca, nove tehnologije, medkulturna
raznolikost itd. so številne zaposlene prekomerno psihiĉno obremenile. Te obremenitve
negativno vplivajo na zdravje in dobro poĉutje zaposlenih (MacDonald, 2005). Dinamika
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blaginje zaposlenih je osrednjega pomena pri razumevanju razliĉnih paradigem, ki vplivajo
na kakovost ţivljenja na delovnem mestu. To potrjuje tudi dejstvo, da je bilo izvedenih
veliko raziskav, s ciljem razumeti obĉutek blaginje ali stiske ljudi (Cox, Edwards, & Palmer,
2005; Kersley et al., 2006; Warr, 2002). Warr (2002) ugotavlja, da je kakovost ţivljenja
verjetno povezana z zaznavanjem lastne ravni dobrega poĉutja ljudi. Z enostavnimi
besedami, lastno dojemanje zaposlenih in misli o njihovi blaginji na delovnem mestu
doloĉa splošno blaginjo zaposlenih na delovnem mestu. Poleg tega Currie (2001) poudarja
fiziĉno in duševno zdravje delovne sile ter zagotavljanje zdravega in varnega delovnega
okolja za zagotavljanje dobrega poĉutja zaposlenih.
Bakke (2005) je povezal dobro poĉutje z okoljem na delovnem mestu in tako predlaga
delo, ki je zanimivo, nagrajeno, spodbudno, prijetno in veselo za zagotovitev dobrega
poĉutja zaposlenih. Ĉe obstojeĉi, tradicionalni sistemi uravnavanja uspešnosti vplivajo na
poveĉevanje negotovosti in stresa na delovnem mestu, je potrebno razmišljati o uvajanju
spremenjenih, agilnih sistemov uravnavanja uspešnosti, ki imajo za posledico tudi boljše
psihiĉno dobro poĉutje zaposlenih, saj se tako ustvarja okolje, ki zaposlenim omogoĉa
napredovanje in doseganje polnega potenciala (Tehrani et al., 2007). Psihiĉno dobro
poĉutje zaposlenih je tako kljuĉnega pomena za vsako organizacijo, ki ţeli biti trajnostna v
tej dobi konkurence (Currie, 2001). Povezavo med psihiĉnim dobrim poĉutjem in
uravnavanjem individualne delovne uspešnosti izpostavlja Schuster (1998), ki pravi, da
psihiĉno dobro poĉutje pomembno pozitivno vpliva na uravnavanje uspešnosti zaposlenih.
Nepogrešljivi elementi psihiĉnega dobrega poĉutja, ki pozitivno vplivajo na ravnanje z
uspešnostjo, vkljuĉujejo odprto dvosmerno komunikacijo, delo in sodelovanje v timu,
prilagodljivost, podporo in ravnoteţje med poklicnim in zasebnim ţivljenjem (Naval & Lal,
2016). Prav tako pa uvedba psihiĉnega dobrega poĉutja zaposlenih na delovnem mestu v
kateri koli poslovni druţbi povzroĉi spremembo organizacijske klime, ki olajša inovativne
prakse, ki lahko ustvarjajo pozitivne organizacijske rezultate (Ovide & Feintzeig, 2013).
6

RAZPRAVA IN SKLEP

Da bi bili posamezniki uspešni, se morajo organizacije osredotoĉiti na sodelovanje,
strokovni ter osebnostni razvoj, svetovanje in opolnomoĉenje zaposlenih. Ĉe ţelimo v
poslovnem okolju zagotoviti dobro poĉutje zaposlenih na delovnem mestu, je potrebno
implementirati posameznim zaposlenim prilagojen sistem uravnavanja njihove individualne
uspešnosti. Razmišljanja in aktivnosti je potrebno usmeriti v posameznika in na njegovo
individualno uspešnost. V skladu s tem je potrebno uvesti nove sisteme uravnavanja
uspešnosti, ki temeljijo na posamezniku in odpravljajo uniĉujoĉe uĉinke tradicionalnih
sistemov uravnavanja uspešnosti. Pri razmišljanju o novih, celovitih naĉinih uravnavanja
uspešnosti smo izhajali iz dejstva, da je vsak zaposleni edinstven in da mora ravnanje z
uspešnostjo temeljiti na razvoju mišljenja in zavedanja, da s pravo vsebino in pogoji ter
celovitim razvojem zmoţnosti izboljšamo sposobnosti vsakega posameznika.
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Ĉe ţelimo pribliţati potrebe in zahteve organizacije k znanju in sposobnostim zaposlenih,
je potrebno zaposlene vkljuĉiti v programe razvoja, ki temeljijo na uporabi celovitih izbranih
metod razvoja zmoţnosti posameznikov (coaching, medgeneracijsko sodelovanje,
mentorstvo in sponzorstvo), in jim tako omogoĉiti strokovni, profesionalni in osebnostni
razvoj zmoţnosti posameznikov ob hkratnem psihiĉnim dobrim poĉutjem in zadovoljstvu
pri delu.
Predlagani celoviti in agilen model uravnavanja uspešnosti zaposlenih je zasnovan na
stalni povratni informaciji, razvojnih odnosih med zaposlenimi ter sprotnem (tudi
neformalnem) preverjanju individualne uspešnosti posameznika, socialnem priznanju
posameznika in medosebnih metodah razvoja (coaching, mentorstvo, medgeneracijsko
sodelovanje in sponzorstvo).
Za uspešnost posameznikov na delovnem mestu je kljuĉnega pomena ustvarjanje
razvojnih in sodelovalnih odnosov na delovnem mestu, ki se kaţejo v uspešnem
izpolnjevanju delovnih in drugih nalog, v poveĉanju uspešnosti dela, v spoštovanju
ĉlovekove osebnosti, v pomoĉi med sodelavci, v razumevanju raznih problemov in
prizadevanju, da bi jih rešili (Moţina, 1995). Takšni odnosi, ki jih ustvarjamo z izbranimi
medosebnimi metodami razvoja v okviru agilnega modela uravnavanja uspešnosti
zaposlenih, nam lahko olajšajo delo in pripomorejo k obĉutku uspešnosti ali pa so izvor
frustracij in obĉutkov neuspeha (Moţina, 1995), kar tradicionalni sistemi uravnavanja
uspešnosti nedvomno povzroĉajo.
Prav tako pa so sodelovalni delovni odnosi pogoj za osebno sreĉo in uspeh in so zelo
pomembni za razvoj osebnosti, tako v emocionalnem, socialnem kot tudi v intelektualnem
smislu. Na osnovi odnosov z drugimi ljudmi si ustvarimo svojo identiteto. S tem, kako se
na nas odzivajo drugi ljudje, dobivamo povratne informacije o tem, kako nas drugi
zaznavajo, in se nauĉimo, da na podoben naĉin zaznavamo sami sebe (Moţina, 1995).
Agilno uravnavanje uspešnosti predstavlja resniĉno prelomno toĉko za ravnanje z ljudmi
pri delu, saj predstavlja priloţnost uravnavanja s spremembami na vseh nivojih. Nadaljnje
raziskave je potrebno usmeriti na prouĉevanje uĉinka predlaganega agilnega modela
uravnavanja uspešnosti na psihiĉno dobro poĉutje in na vse njegove delne konstrukte
(subjektivno emocionalno dobro poĉutje, samodeterminacija in psihološko dobro poĉutje);
prav tako predlagamo prouĉevanje povezave med agilnim uravnavanjem uspešnosti in
uspešnostjo ter uĉinkovitostjo organizacije in ne nazadnje prouĉevanje ter merjenje
pozitivnih uĉinkov modela na absentizem, kompetentnost in vseţivljenjsko uĉenje
zaposlenih.
Ker se delovna sila (tudi v Sloveniji) stara, bomo morali programe uravnavanja uspešnosti
zaposlenih obravnavati tudi v luĉi starajoĉe se delovne sile, ki bo morala prevzeti del
kljuĉnih nalog in zagotovo vlogo coachev in mentorjev v novem, agilnem modelu
uravnavanja uspešnosti zaposlenih. Za uspešnost agilnega modela uravnavanja
uspešnosti v praksi pa je potrebna podpora managementa. Pri tem mislimo predvsem na
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nove pristope k vodenju, ki so skladni z agilnim razmišljanjem, ki je potrebno za
preoblikovanje organizacij v inovativne in produktivne. Vse to pa je del na zaĉetku
opredeljenega raziskovalnega vprašanja »Ali agilen model uravnavanja individualne
delovne uspešnosti, ki je zasnovan na stalni povratni informaciji, razvojnih odnosih med
zaposlenimi ter sprotnem (tudi neformalnem) preverjanju individualne uspešnosti
posameznika, socialnem priznanju posameznika in izbranih celovitih metodah razvoja,
pozitivno vpliva na (psihiĉno) dobro poĉutje zaposlenih na delovnem mestu«.
Strokovnjakom s podroĉja ravnanja z ljudmi pri delu predlagamo, da obstojeĉe sisteme
uravnavanja uspešnosti implementirajo tako, da se usmerijo na posameznika in
prepoznavanje ter razvoj njegovih zmoţnosti. Konceptu agilnega uravnavanja lahko sledijo
tako, da:
 uvedejo neformalne in veĉkrat letne razgovore vodij z zaposlenimi,
 individualne cilje posameznikov prilagajajo spremembam v poslovanju in izzivom
okolja,
 vzpostavijo in krepijo sisteme internega komuniciranja, ki so zasnovani na aţurni
povratni informaciji,
 razvijajo zmoţnosti zaposlenih in prepoznavanju njihovih potencialov z uporabo
razliĉnih metod razvoja zmoţnosti zaposlenih in kombinacije le-teh.
Seveda te aktivnosti zahtevajo agilno vlogo kadrovskih strokovnjakov, ki se kaţe v njihovi
inovativnosti, prilagodljivosti in samoiniciativnosti v smislu predlaganja novosti in
implementacije le-teh na ravni najvišjega vodstva. Torej morajo tudi naĉini/strategije/
taktike ravnanja z ljudmi postati agilni. Ne smemo pa pozabiti, da bo za udejanjanje agilne
organizacije, agilnih naĉinov/strategij/taktik ravnanja z ljudmi pri delu vedno pomembnejše
tudi:
 usposabljanje vodij na vseh ravneh podjetja, da delujejo kot coachi, mentorji ali
sponzorji,
 oblikovanje organizacije v majhne, visoko zmogljive ekipe, ki doloĉajo svoje
agilne cilje,
 zagotavljanje moĉne, osredotoĉenosti na naloge in vrednote organizacije,
 krepitev pripadnosti organizaciji,
 ustvarjanje sistemov z veliko preglednimi informacijami, vkljuĉno z obdelovanjem,
izmenjavo informacij in vodenjem projektov,
 osredotoĉanje na stalno uĉenje in uĉno kulturo na vseh ravneh,
 izvajanje moĉne zunanje blagovne znamke delodajalca, ki privlaĉi talente,
 spodbujanje in pouĉevanje ljudi, da se posredujejo neposredne povratne
informacije,
 horizontalni naĉini medsebojnega nagrajevanja, ki bodo nadomestili vertikalne,
 razvijanje programov za uravnavanje raznolikosti v skupinah.
Ĉe povzamemo, lahko vidimo, da veĉina znaĉilnosti resniĉno agilne organizacije poudarja
opolnomoĉenje, odprto komunikacijo in sodelovanje ter vseţivljenjsko uĉenje zaposlenih.
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Kljuĉno je torej razvijati okolje zaupanja, nenehnega uĉenja in ustvarjanja poslovne
vrednosti za vse deleţnike in tako zagotavljati tudi psihiĉno dobro poĉutje zaposlenih vseh
generacij. V agilnem okolju potrebujemo zaposlene, ki so zavezani k nenehnemu uĉenju
ter so osredotoĉeni na pridobivanje novih znanj in vešĉin. Managerji morajo postati bolj
odprti do povratnih informacij, sprotno tudi neformalno komunicirati z zaposlenimi in postati
mentorji, coachi in sponzorji svojim zaposlenim. Tako je potrebno v model agilnega
uravnavanja uspešnosti vnesti agilno miselnost zaposlenih, da verjamejo v organizacijo in
vase ter so se sposobni uĉiti, so vztrajni in se permanentno razvijajo in nadgrajujejo.
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ALI JE/BO VODENJE, KOT GA POZNAMO DANES, KOS SPREMEMBAM ČETRTE
INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE OZIROMA DIGITALIZACIJE?
Vesna Vodopivec
NLB d.d.
vesna.vodopivec@nlb.si
Povzetek: V zadnjem času smo priča številnim razpravam o t. i. četrti industrijski revoluciji, oziroma
preprosteje digitalizaciji, za slednji pojem pa tudi (še) nimamo enotne opredelitve. Neizpodbitno je,
da nam nove tehnologije spreminjajo življenje, spreminjajo poslovanje podjetij in ne nazadnje,
spreminjajo združbe in njihovo organizacijo.. Podjetja se z izzivi zelo različno soočajo, odvisno v
kateri panogi pretežno delujejo. V zadnjem obdobju slišimo pojme kot digitalni vodja, e-vodenje ipd.
Te razprave nas poskušajo usmeriti v prepričanje, da je potrebno na novo opredeliti vodenje, da
vodenje, kot ga razumemo, ni kos novim izzivom in trendom. Pa je to res? Vodenje je sposobnost
vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k želenim ciljem. Torej vodenje ni enkratno dejanje
kot poudarjajo nekateri, ampak niz številnih dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje
(Možina et al., 2002, str. 449). Zagotovo lahko trdimo, da z opredelitvijo vodenja ni nič narobe, da
spremembe niso potrebne, potrebno pa je (še) vedno ustrezno zavedanje pomena pravega vodenja,
da je ključen izziv novo znanje in veščine vodij, njihovo hitro prilagajanje, krepitev zaupanja med
sodelavci in njihovo upoštevanje ter zavedanje vodij, da je le skupaj s sodelavci mogoča pot k
želenim rezultatom in uspehom. Na konkretnem primeru slovenskega podjetja je predstavljena t. i.
»digitalna« transformacija, vključno s sprejemom nove strategije, uvajanjem projektov, krepitvijo
zavzetosti zaposlenih s poudarkom na pomenu pravega vodenja ljudi in spreminjanjem kulture
organizacije.
Ključne besede: vodenje, vodja, ravnanje, digitalizacija, spremembe, strategija
WILL THE LEADERSHIP – AS WE KNOW IT – COPE WITH THE CHANGES OF THE 4TH
INDUSTRIAL REVOLUTION OR DIGITALISATION
Abstract: We have seen a number of debates lately on the so-called fourth industrial revolution or
simply digitalisation, for which there is no uniform definition (yet). It is however beyond doubt that
new technologies are changing our lives, changing the way companies do their business and, last
but not least, they are changing organisations. Companies face these challenges differently,
primarily depending on their industry. Recently we have been hearing terms like digital manager, eleadership, etc. Such debates are somehow trying to lead us to believe that it is necessary to
redefine leadership since leadership as currently understood is not up to new challenges and trends.
Is this really true? Leadership means the ability to influence, encourage and guide employees
towards desired goals. Leadership is therefore not a single act as some may think but rather a
series of numerous events related to guiding and monitoring (Možina et al., 2002, p. 449). We can
say for sure that nothing is wrong with the present leadership definition and there is no need for
change; however it is (still) necessary to be properly aware of the significance of the real leadership.
The key challenge is know-how and skills of new leaders, their flexibility, ability to increase and
maintain confidence and consideration between employees and being fully aware of the fact that
leaders can find the way to desired outcomes and success only hand-in-hand with their
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subordinates. A Slovenian company is used as a case-study to present the so-called »digital«
transformation, including the adoption of a new strategy, implementation of projects, strengthening
employees’ engagement by focusing on the importance of properly leading people and changing the
organisation’s culture.
Key words: leadership, leader, management, digitalisation, changes, strategy

1

UVOD

Podjetja in vse panoge se sooĉajo z digitalno zelo intenzivnim okoljem, z digitalnimi
platformami, spreminjanjem potreb kupcev ter tudi svojih zaposlenih. Za zagotavljanje
konkurenĉnosti se podjetja sooĉajo z digitalnim preoblikovanjem in uvajanjem novih
tehnologij, preoblikovanjem procesov in tako hitrejšim odzivanjem na trende iz okolja (El
Sawy, Kræmmergaard, Amsinck, & Lerbech Vinther, 2015, str. 1). Podjetja v svojih novih
strategijah in vizijah opredeljujejo, da ţelijo postati »digitalna podjetja«. Kaj v resnici
pomeni »postati digitalen«?
Opredelitev se lahko nanaša na tehnologijo, digitalni pristop kupcev, nove digitalne modele
ipd. Opredelitve pojma digitalizacija ni mogoĉe zaslediti v slovarjih in literaturi, vsekakor pa
je bistveno veĉ kot le neštete in razliĉne digitalne platforme in sama tehnologija in se v
resnici razteza na vpliv le-teh na druţbo, kulturo, ipd. Opredelimo jo lahko tudi kot proces
uporabe digitalnih tehnologij za spreminjanje poslovnih modelov, strategij, kulture in
ravnanja z zaposlenimi (El Sawy et al., 2015, str. 1). Wilson (v Goethals, Sorensen,
MacGregor & Burns, 2004, str. 1) pravi, da nove druţbene strukture zahtevajo nove stile
vodenja, ne trdi pa, da je sama dosedanja opredelitev vodenja neustrezna. Poudarja, da
se vodenje razlikuje glede na kulturo, panogo, zdruţbo, kar pa ni niĉ drugaĉe, kot je ţe
nekaj desetletij nazaj trdila situacijska teorija organizacije. Spremenila se je le hitrost
spreminjanja ter s tem odzivanja na spremembe. Za uspešno vodenje danes je potrebno
le novo znanje, vešĉine in vedenje. Pojmi, kot so digitalno vodenje, e-vodenje ipd.,
opisujejo in poudarjajo potrebo po novih znanjih in vešĉinah vodij v digitalni dobi; še vedno
je njihova osnovna naloga sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k
ţelenim ciljem. Res pa je, da pri svojem delu uporabljajo nove naĉine vplivanja, nove
tehnologije ipd. Tako lahko naĉin vodenja, ki je bil ustrezen v preteklosti, v dobi
digitalizacije postane neustrezen.
Zato je namen tega prispevka prispevati k razmišljanju o ustreznem naĉinu vodenja v dobi
digitalizacije, s tem k uspešnemu managementu in uspešnosti podjetij ter drugih zdruţb.
Cilj prispevka je obravnavati znaĉilnosti digitalizacije in podjetij v njej ter opredeliti
management podjetij in vodenje sodelavcev v njih. Temeljni cilj je povezati oba pojava in
poskušati predvideti ustrezen naĉin vodenja v prihodnosti. Tem ciljem bo sledila tudi
metoda in struktura prispevka.

59

IZBRANE TEME ORGANIZACIJE IN MANAGEMENTA

Na konkretnem primeru slovenskega podjetja bo prikazan proces uvajanja digitalne
transformacije z novo strategijo in proces spreminjanja kulture podjetja. Analiza obstojeĉe
kulture je namreĉ pokazala, da je kljuĉni izziv vodenje v podjetju na sploh. Ĉe ţeli podjetje
narediti potrebne spremembe, o katerih govorimo, je pomen pravega vodenja še toliko bolj
kljuĉen in pomemben.
2

POJEM DIGITALNE TRANSFORMACIJE IN IZBIRA STRATEGIJE ZA NJENO
UVEDBO

V zadnjem ĉasu vse veĉ poslušamo o digitalizaciji, digitalni transformaciji ipd. Vlade drţav,
vkljuĉno z Evropsko unijo, tej temi posveĉajo vedno veĉ pozornosti, pripravljajo in
sprejemajo nacionalne in druge programe, ki naj bi pospešili digitalizacijo v gospodarstvu
in v druţbi na sploh. Doloĉene panoge so digitalne trende ţe osvojile, kot na primer
trgovina, telekomunikacije ipd., druge panoge, kot na primer energetika, zdravstvena
oskrba, logistika, pa še ne v celoti, oziroma se (še) ne zavedajo, kako se okolje in njihova
konkurenca spreminjata. Zaradi digitalnih trendov namreĉ standardne panoge dobivajo
popolnoma druge konkurente. Naj omenimo na primer banĉništvo kot zelo tradicionalno
panogo. Vse veĉ drugih podjetij zaĉenja ponujati še ne dolgo nazaj tradicionalne banĉne
produkte. Poloţnice plaĉujemo na bencinskih servisih, v trgovinah ponujajo kreditiranje,
plaĉuje se z razliĉnimi karticami, ki niso banĉne itd.
Najveĉje vprašanje podjetij je, kako naj se digitalne transformacije lotijo? Omenjeno
velikokrat zahteva spremembo kljuĉnih poslovnih podroĉij, vpeljavo novih produktov in
spremembo procesov ter organizacijske strukture, sistema ravnanja (angl. management)
in vodenja (angl. leadership). Pomemben je sprejem nove strategije z osnovnim ciljem
uvedbe digitalne transformacije. Digitalna transformacija zahteva spremembe v ravnanju
ali ravnateljevanju in vodenju ter vpliva na spreminjanje produktov, procesov, prodajnih
kanalov ipd., s tem pa vpliva na produktivnost, dodajanje vrednosti, inovacije ipd. Poslovni
in organizacijski modeli podjetij se lahko tako v celoti spreminjajo. Tako imenovana
»digitalna strategija« povezuje temeljno strategijo podjetij ter posamezne strategije po
njenih oţjih poslovnih podroĉjih (prodaja, trţenje, nabava, ipd.) in mora biti z njimi
usklajena, še veĉ, mora omogoĉiti izvajanje le-teh.
Podjetja se veĉinoma te transformacije lotevajo po korakih (Faeste, Gumsheimer, &
Scherer, 2015, str. 1), kot prikazuje Slika 1.
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Slika 1: Trije koraki digitalne transformacije

Postavitev
iniciativ in
projektov

Trajno ravnanje
s spremembami
v skladu z novo
strategijo

Zagotovitev
hitrih učinkov

Vir: L. Faeste et al., How to Jump-Start a Digital Transformation, 2015, str. 3.

Prvi korak vkljuĉuje hitro uvajanje novih produktov na trg, zelo omejene investicije, zaĉenja
pa se ţe spreminjanje kulture podjetja. V drugem koraku podjetja pripravijo iniciative in
projekte, najemajo talente, predvsem s podroĉja informacijskih tehnologij, vzpostavljajo
timsko in projektno delo ter zaĉenjajo oblikovati nove izobraţevalne programe za
zaposlene, predvsem pa za managerje in njihovo vodenje. V tretjem koraku imajo podjetja
ţe sprejeto novo strategijo, ki je usklajena s strategijami vseh poslovnih podroĉij; posebna
pozornost je namenjena vodenju, spreminjanju kulture organizacije, spreminja se naĉin
dela iz hierarhiĉnega v sodelujoĉi, timski naĉin dela. Tak pristop je uporabilo tudi
slovensko podjetje, ki ga predstavljamo v nadaljevanju.
3

OPREDELITEV RAVNANJA IN VODENJA

V literaturi avtorji zelo pogosto enaĉijo ravnanje ali ravnateljevanje (angl. management)
in vodenje (angl. leadership). Prav tako pojem ravnanje opredeljujejo deloma razliĉno,
najbrţ odvisno od naĉina uporabe. Procesna opredelitev ravnanja sestavlja naĉrtovanje,
organiziranje, vodenje in kontrolo (Lipovec, 1987, str. 134–136 in 229). Prav tako ravnanje
kot proces naĉrtovanja, organiziranja, vodenja in kontrole opredelijo Schermerhorn, Hunt
in Osborn (2000, str. 11), in sicer kot skupino nalog ali funkcij, ki se nenehno izvajajo,
pogosto tudi istoĉasno. Naloge ali funkcije so naĉrtovanje, organiziranje, vodenje in
kontroliranje. Ena izmed temeljnih faz ravnalnega procesa je naĉrtovanje poslovanja, ki
pomeni predvidevanje delovanja, rezultat tega delovanja in samo izvedbo, ki naj bo v
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skladu z neko vnaprej doloĉeno idejo. Gre za nenehno, sistematiĉno, zavestno in smotrno
zamišljanje bodoĉega poslovanja, bodoĉih stanj, usklajevanje delov poslovanja, z
namenom, da se prepreĉijo problemi in da se doseţe uspešnost poslovanja (Rozman,
Kovaĉ, & Koletnik, 1993, str. 77). Ĉeprav ni bistveno za naš prispevek, vseeno omenimo,
da gre pri opisanih opredelitvah za klasiĉno razumevanje ravnalnega procesa. Pri
Rozmanu in Kovaĉu (2017) ţe najdemo ĉlenitev ravnalnih funkcij, upoštevaje razlikovanje
med poslovanjem podjetij in njihovo organizacijo. Tako navajata: planiranje poslovanja,
planiranje organizacije, uveljavljanje organizacije (z ravnanjem z zmoţnostmi zaposlencev
in vodenjem), kontrolo organizacije ter kontrolo poslovanja. Gre za sodobno razumevanje
(upravljalno-) ravnalnega procesa.
V njem se proces planiranja poslovanja in organizacije nadaljuje z uveljavljanjem
organizacije, ki se vzpostavi s kadrovanjem, medtem ko se izvedba poslovanja sproţi z
vodenjem, motiviranjem in komuniciranjem. Dejanska organizacija je tako sestav
medsebojnih razmerij med ljudmi in zagotavlja obstoj zdruţbe, njene posebne znaĉilnosti
in uresniĉitev ciljev, ki so v zdruţbi usklajeni (Lipovec, 1987, str. 34).
Vodenje je razvito sredstvo uveljavljanja ter je spretnost vplivanja na druge s
komuniciranjem, motiviranjem in samim pristopom vodij, da bi sodelovali in tako
uresničevali zastavljene cilje podjetja (Lipovec, 1987, str. 286). Za ravnalni proces je
vodenje pomembno, ne smemo pa ga z njim enaĉiti. Je njegov pomembni sestavni del in
tako orodje uresniĉevanja organizacije in uveljavljanja poslovanja (Lipovec, 1987, str.
287). Rozman vodenje opredeli kot »vpliv na obnašanje in delovanje posameznika ali
skupine v podjetju ter s tem usmerjanje njihovega delovanja k postavljenim ciljem podjetja
(Rozman et al., 1993, str. 201). Vecchio (1995, str. 302) ga opredeljuje kot proces, v
katerem nekdo prepriĉuje svoje sodelavce, da uĉinkovito opravijo svojo zadolţitev. Moţina
vodenje opredeli kot sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k ţelenim
ciljem. Torej vodenje ni enkratno dejanje, ampak niz številnih dogodkov, ki se nanašajo na
usmerjanje in spremljanje delovanja zaposlenih (Moţina et al., 2002, str. 449).
Zadnja faza ravnalnega procesa je kontroliranje tako organizacije kot poslovanja.
Kontrola je naloga ravnatelja, z njo se na ravni posameznika najprej kontrolira razmerja,
odnose med ljudmi, uveljavljanje naĉrtovanja organizacije, kulture zdruţbe, zaposlene in
vodje, potem pa še izvajanje poslovanja in njegovega uspeha.
4

ALI JE POTREBNA NOVA OPREDELITEV VODENJA?

V zadnjem ĉasu je vse veĉ razprav in prispevkov ter vprašanj, da je potrebno na novo
opredeliti vodenje, da vodenje, kot ga razumemo, ni kos novim izzivom in trendom.
Shelton in Darling (2001, str. 264) sta ţe v zaĉetku tega stoletja poskušala proces
ravnanja opredeliti drugaĉe ter zelo poenostavljeno, in sicer, da je ravnanje usmerjeno v
izvajanje in doseganje rezultatov, ter da so posamezne faze ravnalnega procesa kot je
62

Monografija ob 90-letnici rojstva prof. dr. Staneta Moţine

naĉrtovanje, organiziranje, vodenje in kontrola le niz kompetenc in vešĉin ravnateljev, kako
te rezultate doseĉi in sta zanemarila posamezne faze ravnalnega procesa. Sta pa jasno
loĉila ravnanje od vodenja, ki je po njunem mnenju zmoţnost vplivanja na zaposlene in
sestoji iz komuniciranja in koordiniranja, dodala sta tudi kontroliranje, ĉeprav je
kontroliranje posebna faza ravnanja. V središĉu so namreĉ zaposleni, ki z ustreznim
vodenjem, torej s komuniciranjem, motiviranjem ter samim pristopom vodij dosegajo cilje
in rezultate. Zakaj torej opredelitev vodenja kot ga poznamo ţe desetletja, po mnenju
mnogih ni veĉ ustrezna in bi bilo opredelitev vodenja potrebno spremeniti? Digitalno
vodenje, e-vodenje ipd., vsi ti novi izrazi naj bi tradicionalno opredelitev spremenili,
postavili novo, tisto, ki naj bi opredelila vodenje, ki bo kos izzivom t. i. ĉetrte revolucije.
Wilson (v Goethals, Sorensen, & MacGregor Burns, 2004, str. 2) digitalno vodenje
opredeli kot proces, ki omogoĉa tranzicijo v zdruţbo, ki temelji na znanju in je dinamiĉen
proces. Zaradi hitrih tehnoloških sprememb se tudi vešĉine in znanja vodij hitro
spreminjajo. Digitalni vodje morajo biti fleksibilni, prilagodljivi, razmišljajo globalno, išĉejo
nova znanja in ta prenašajo na zaposlene. Digitalni vodje morajo imeti znanja o novih
tehnologijah, znati morajo povezovati zaposlene z razliĉnih podroĉij in vzpostavljati
potrebne socialne mreţe, vse z namenom, da lahko ustrezno in uspešno vodijo svoje
zaposlene. Digitalni vodja zna graditi time, povezuje zaposlene in jih vkljuĉuje, podpira
kulturo inoviranja ter nenehnih izboljšav, se hitro odloĉa, ustrezno komunicira, sodeluje in
podaja povratne informacije (Abbatiello, Knight, Philpot, & Roy, 2017, str. 1).
Drug pojem, ki se v zadnjem ĉasu pojavlja, je e-vodenje. Mohammad (2009, str. 1) ga
povezuje s pojavom virtualnih organizacij ter pojavom t. i. e-okolja. V e-okolju, kjer so
zaposleni razpršeni v razliĉnih oddelkih in celo drţavah, narekuje nove naĉine vodenja z
uporabo tehnologije, socialnih omreţij, kar vzpostavlja drugaĉno povezavo med vodjem in
zaposlenimi. E-vodje uporabljajo nove tehnologije pri širjenju informacij, pri komuniciranju
tako zaobidejo hierarhiĉne strukture podjetij in je ta pretok hitrejši. Hani (v Mohammad,
2009, str. 7) poudarja, da se osnovne naloge e-vodij ne spreminjajo, spreminja se le
način delovanja.
Zgornje opredelitve digitalnega oziroma e-vodenja v niĉemer ne nakazujejo, da je karkoli
narobe z opredelitvijo vodenja kot vpliva na vedenje in delovanje posameznika ali skupine
v podjetju in s tem usmerjanje njihovega delovanja k postavljenim ciljem podjetja (Rozman
et al., 1993, str. 201), ali opredelitve vodenja kot procesa, v katerem nekdo prepriĉuje
svoje sodelavce, da opravijo nalogo (Vecchio, 1995, str. 302), ali z opredelitvijo vodenja
kot sposobnosti vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k ţelenim ciljem (Moţina
et al., 2002, str. 449). Vse naštete opredelitve opozarjajo le na spremembo znanj in vešĉin
vodij, oziroma natanĉneje, uporabo znanj in vešĉin na drugaĉen naĉin, s pomoĉjo novih
tehnologij, drugaĉnega razumevanja okolja in hitrih sprememb. Opredelitev vodenja, kot
faze ravnalnega procesa torej ne potrebuje spremembe in ostaja nespremenjena, prav
tako njeno mesto v celotnem upravljalno-ravnalnem procesu. V centru so še vedno
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zaposleni, ki morajo opraviti naloge in doseĉi zastavljene cilje, naloga vodij je, da jih
spodbujajo in usmerjajo, ne glede na vse tehnološke, digitalne in ostale spremembe.
Najbrţ so mnenja, da je vodenje v dobi digitalizacije spreminja v svojem bistvu kot
posledica splošnega nerazumevanja tako ravnanja kot vodenja in zlasti razmerja med
njima. Tako bo po našem mnenju ravnanje ostalo po svoji vsebini koordiniranje, po svojem
procesu odloĉanje ter po svojem namenu zagotavljanje smotrnega delovanja in doseganja
ciljev v procesih planiranja, uveljavljanja in kontrole. V tem okviru pa bo vodenje tisti del, ki
zagotavlja, da se bo zamišljeno z vplivanjem na zaposlene ustrezno (usklajeno, uĉinkovito
ipd.) izvajalo. Naĉini vodenja, s tem pa za vodenje potrebno znanje in zmoţnosti, se bodo
spremenili.
5

NOVE ZNAČILNOSTI VODENJA IN POTREBNA ZNANJA TER VEŠČINE VODIJ V
DIGITALNI DOBI

Omenili smo ţe, da hitre spremembe in digitalna era narekujejo spremembe znanj vodij ter
njihovih vešĉin. Obstojeĉi model znanj in vešĉin vodij, ki obsega zlasti ravnanje s
spremembami, reševanje problemov in sprejemanje odloĉitev, vplivanje na druge,
prevzemanje tveganj, komuniciranje, razvoj zaposlenih, vodenje timov in skupin, ravnanje
z delom zaposlenih itd., je tako potrebno razvijati in nadgraditi. Dodati je potrebno nove
vešĉine in znanja, zlasti še razumevanje povezav med tehnologijami in posredovanjem
informacij, poznavanje tehnologij in tehnik ter njihova pravilna izbira, oblikovanje delovnih
procesov, spodbujanje inovacij in kreativnosti ter novih idej. Podobno Avolio (v Avolio,
Surinder, & Kahai, 2003, str. 325–335) poudarja uporabo novih tehnologij pri ravnanju z
vse veĉjo razliĉnostjo zaposlenih. Fisk (2002, str. 43–50) poudarja vizionarstvo,
opolnomoĉenje zaposlenih in sodelovanje. Ne glede na to, kako se spreminja tehnologija
in ne glede na vse veĉjo hitrost teh sprememb, morajo zaposleni še vedno ĉutiti, da so
pomemben del podjetij, zato jim morajo vodje posredovati ustrezne informacije. Vodjem ni
potrebno, da postanejo »tehnološki guruji«, nove tehnologije pa morajo znati uporabljati,
oziroma razumeti, kako nove tehnologije delujejo, v tolikšni meri, da zaposlenim pomagajo
prevajati strategijo in vizijo v cilje in rezultate. Vodje kot nosilci ene od funkcij ravnateljev v
digitalni eri so seveda odgovorni tudi za digitalno transformacijo podjetij, osredotoĉiti se
morajo na oblikovanje kulture podjetja, preoblikovanje procesov, izvajanje novih strategij,
ipd.
Lahko bi tudi zakljuĉili, da vodje danes vodijo visoko strokovno delovno silo, z globokim
poznavanjem ozkih podroĉij, razliĉnih med seboj tako po znanju kot osebnostnih in drugih
lastnostih. Vse to zahteva vse veĉjo koordinacijo s strani vodij, ki na strokovnih podroĉjih
vedo bistveno manj od ĉlanov njihovih skupin. Prav to in pa vse veĉja potreba po
usklajevanju zahteva bistvene spremembe v naĉinu vodenja.
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6

PRIMER SLOVENSKEGA PODJETJA

V uvodu je bilo ţe omenjeno, da se banĉništvo sooĉa z digitalizacijo, pojavom novih
tehnologij, predvsem pa novih konkurentov, ki niso iz banĉnega sektorja. Banke v Sloveniji
so tako primorane k hitremu odzivanju na naštete trende. Omenjeno je ţe bilo, da podjetja
veĉinoma izberejo tri korake, in sicer: zagotavljanje hitrih uĉinkov, postavitev iniciativ in
projektov ter trajno ravnanje s spremembami v skladu z novo strategijo. Za omenjeno
konkretno slovensko podjetje s podroĉja banĉništva je ta izziv še posebej zahteven. Hitro
prilagajanje trenutnim novim tehnologijam je omejeno z regulatornimi posegi ter rigidno
zakonodajo. Podjetje mora vzporedno delovati na obstojeĉi naĉin, hkrati pa ţe izvajati
digitalno transformacijo za prihodnost, kar zahteva investicije, alokacijo sredstev ter
usklajevanje poslovnih podroĉij, procesov in naĉina dela, kot prikazuje Slika 2.
Slika 2: Vzporedno delovanje podjetja in uvajanje novega poslovanja

Vir: Interni vir, 2017.

Strateške pobude spreminjanja so razdeljene v tri sklope. Kratkoročne pobude, oziroma
doseganje hitrih uĉinkov, obsegajo rast prihodkov in niţanje stroškov. Srednjeročne
pobude, izvajane s projekti, obsegajo veĉ kot štirideset projektov s podroĉij
poenostavljanja procesov, uvajanja avtomatizacije, preobrazbo in posodobitev
informacijske tehnologije, uvajanje novih trţnih poti, predstavljanje novih produktov,
izboljšave prodajnih procesov, izboljšanje ravnanja s tveganji ter poveĉevanje zavzetosti
pri delu. Dolgoročne pobude obsegajo izvajanje strategije in aktivnosti, ki se dotikajo
razvoja zaposlenih in vodij, spreminjanje procesov ter uvajanje nenehnih in hitrih
sprememb.
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Zelo pomemben del dolgoroĉnih pobud v digitalni transformaciji podjetja je spreminjanje
kulture podjetij in drugih zdruţb. Izvedena je bila analiza obstojeĉe kulture s pomoĉjo
vprašalnika za ugotavljanje kulture podjetja (angl. OCI – Organizational Culture Inventory).
Vprašalnik je svetovno najbolj razširjeno orodje za raziskovanje kulture organizacij
katerega koli tipa in kulturo jasno povezuje z delovno uspešnostjo zaposlenih.
Vprašalnik je namenjen posameznikom, skupinam in vodstvu. Ugotavlja, kaj se priĉakuje
od zaposlenih in vodij, oziroma vedenjske norme in priĉakovanja, ki lahko odraţajo
nekatere vidike kulture, kot so skupne vrednote in stališĉa. Zaradi omejitve prostora se v
prispevku dotikamo le kategorij kulture, ki so neposredno povezane z vodenjem in ne
vseh. Na zaĉetku prispevka je namreĉ omenjeno, da ponovna opredelitev vodenja ni
potrebna in da še vedno ostaja izziv vzpostavitve »pravega« vodenja v slovenskih
podjetjih, ki bo spodbujalo in usmerjalo zaposlene k doseganju ciljev.
Vrste ali tipi kultur imajo neposreden vpliv na aktivnosti zaposlenih, povezani so z
doseganjem rezultatov, vplivajo na zadovoljstvo, timsko delo, kakovost ipd. Velik vpliv ima
tudi slog vodenja, zato na kulturo vplivajo in jo izdatno lahko spreminjajo predvsem vodje.
Sloge OCI (OCI v Human Synergistic) loĉuje na:
 Konstruktivni, ki zaposlene spodbujajo, da k nalogam pristopajo na naĉin
sodelovanja, uresniĉujejo cilje, spodbuja se inovativnost, omogoĉa razvoj
zaposlenih, komunikacija je odprta, usklajevanje je na visoki ravni.
 Pasivno-obrambni slogi ohranjajo hierarhijo, birokratsko organiziranost,
centralizacijo, nadzor vodij. Znaĉilna je manjša prilagodljivost, poĉasno
sprejemanje odloĉitev, slabša uĉinkovitost.
 Agresivno-obrambni slogi pa omogoĉajo nasprotovanje, tekmovalnost,
konfrontacijo, nastajanje konfliktov, manjšo uĉinkovitost, slabšo informiranost ipd.
(OCI v Human Synergistic).
Omenjeno podjetje je z vprašalniki ugotovilo dejansko kulturo, kot prikazuje Slika 3. Na
trditve v vprašalniku je odgovarjala tretjina zaposlenih, na vseh segmentih in ravneh. Iz
prikazane slike izhaja, da v podjetju prevladuje agresivno-obrambni slog, takoj za njim pa
pasivno-obrambni. Torej sloga, ki jasno nakazujeta, da je vodenje prilagojeno preteklosti;
vodenje ni na ravni, ki bi omogoĉalo pravo usmerjanje in spodbujanje, primerno dobi
digitalizacije. Oba omenjena stila ne podpirata povezovanja zaposlenih iz razliĉnih
podroĉij, gradnjo timov, motiviranje, ustrezno komuniciranje, sodelovanje, inoviranje in
prilagodljivosti ipd.
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Slika 3: Obstoječa kultura podjetja

Vir: Interno poročilo podjetja, 2016.

Slika 4 predstavlja postavitev idealne kulture, kjer prevladuje konstruktivni slog, ki
omogoĉa izvedbo nove strategije in ţe prej omenjene digitalne transformacije omenjenega
podjetja. Idealno oziroma ţeleno kulturo je podjetje opredelilo na veĉ vodenih delavnicah,
z zaposlenimi, vodji in v vsaki podruţnici. Analiza obstojeĉe in idealne kulture jasno kaţe
velik razkorak med obema in opredeljuje tudi glavne razloge oziroma vrzeli v vodenju.
Spreminjanje kulture organizacije je dolgotrajen proces, podjetje je sprejelo natanĉen naĉrt
spreminjanja, z velikim poudarkom na usposabljanju in izobraţevanju vodij. Prav tako je
podjetje ponovno preuĉilo postavljen model kompetenc vodij ter oblikovalo individualne
naĉrte razvoja in usposabljanja. Merjenje izboljšav poteka letno, z vprašalnikom MI in LI
(angl. management impact in leadership impact), kjer zaposleni ocenjujejo razvitost
posameznih kompetenc vodij in ravnateljev z namenom pravilnega in usmerjenega razvoja
le-teh.
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Slika 4: Idealna kultura podjetja

Vir: Interno poročilo podjetja, 2016.

Pri postavitvi dolgoroĉnih pobud za izvedbo strategije in digitalne transformacije je podjetje
posebno pozornost namenilo podroĉju razvoja vodenja, vkljuĉno z novo opredelitvijo
potrebnih znanj in kompetenc ter natanĉnega naĉrta aktivnosti.
7

ZAKLJUČEK

V prispevku smo poskušali preveriti ali novi tehnološki trendi, digitalizacija ipd., res
spreminjajo temeljno opredelitev vodenja. Ne glede na spremenjene trende, pojav novih
tehnologij, predvsem pa glede nenehnih in hitrih sprememb, opredelitev vodenja kot jo
poznamo, ostaja relevantna in popolnoma pravilna. V središĉu vseh sprememb, uvajanju
novih tehnologij, uresniĉevanju novih strategij in t. i. digitalnih transformacij ostajajo
zaposleni, ki morajo opraviti naloge in doseĉi cilje. Naloga vodij je, da jih usmerjajo in
spodbujajo. Se pa seveda ti naĉini usmerjanja spreminjajo in razvijajo novi slogi vodenja,
drugaĉni naĉini spodbujanja in komuniciranja. Odgovor je torej; tako ravnanje kot vodenje
ostajata tudi v dobi digitalizacije, vendar morata biti drugaĉna kot v preteklosti pa tudi
sedanjosti, ki predstavlja most v prihodnost.
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Na primeru konkretnega slovenskega podjetja, ki se je lotilo digitalne transformacije, smo
prikazali, da imamo v resnici teţavo s kakovostjo vodenja samega, pomanjkljivimi znanji in
vešĉinami vodij, kar v resnici zavira nove procese in uvajanje sprememb. Omenjeno
podjetje, ki tehnološke in druge spremembe ţeli vpeljati in tako ohraniti poloţaj na trgu, je
v svoje projekte in dolgoroĉne pobude ter novo strategijo kot zelo pomemben element,
vkljuĉilo razvoj vodenja, opredelitev potrebnih, tudi novih znanj in vešĉin, ter priĉelo s
sistematiĉnim naĉrtom aktivnosti za spreminjanje kulture podjetja.
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RAVNANJE S POSTAVLJANJEM CILJEV
Rudi Rozman
Upokojeni profesor Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
rudi.rozman@ef.uni-lj.si
Povzetek: V 60. letih prejšnjega stoletja se je v teoriji in praksi managementa pojavila metoda ali
sistem ravnanja s postavljanjem ciljev in samokontrolo, ki je, po mnenju mnogih, obetala razrešiti
ključne probleme v managementu podjetij. Pričakovanja so se pokazala za pretirana, samo bistvo in
vsebina metode sta se pogosto izrodila v »birokratizem«. Začela so se celo pojavljati mnenja o njeni
neuporabnosti. Vendar se je od 80. let naprej razvila v temeljno filozofijo večine uspešnih podjetij,
izražene kot postavljanje (zahtevnih) ciljev in s poudarkom na iskanju povezanih poti/rešitev, ki bodo
k temu cilju pripeljale.
V prispevku je prikazan razvoj metode ravnanja s postavljanjem ciljev, ki se sočasno pojavi na dveh
vsaj deloma povezanih področjih. V prispevku je poudarek predvsem na povezavi s planiranjem in
kontrolo, manj na povezavi z nagrajevanjem. V prvem delu prispevka bodo opredeljeni temeljni
elementi tako planiranja kot ravnanja s postavljanjem ciljev. V drugem delu bo prikazan možen
primer praktične uporabe metode, ki jo avtor zlasti povezuje z letnim planiranjem. Prednosti tega
pristopa so v prispevku vidne. Omenjene pa bodo tudi slabosti ravnanja s postavljanjem ciljev in
nekateri problemi njenega uvajanja.
Ključne besede: ravnanje s postavljanjem ciljev, ravna(teljeva)nje, planiranje, kontrola, samokontrola,
ocenjevanje uspešnosti
MANAGEMENT BY OBJECTIVES
Abstract: Method or system of »management by objectives and self-control« has been born and
introduced at the beginning of the second half of the 20th century. According to the opinion of many
academicians and practitioners, the approach promised to resolve most important problems in
management. However, the expectations appear to be exaggerated and the approach itself has
often evolved into »paper bureaucracy«. Even the thoughts on uselessness of MBO have emerged.
In 80ties, the expectation of the MBO approach started to be more realistic and balanced. The
method became the basic philosophy of many successful companies emphasizing the importance of
setting (demanding) goals and looking for systematic measures and efforts of their achievement.
At the beginning of the paper the author shows the development of management by objectives and
self-control which appeared in two partly connected areas at approximately the same time. In the
paper the emphasis is given to the connection of MBO with planning and control, especially the
annual one. The connection of MBO to the reward system and performance appraisal of employees
has been mentioned but not discussed. In the second part of the paper a possible practical use of
the approach connected to the annual planning has been discussed. The advantages of the
approach have been shown. However, also the weaknesses of the approach and some
shortcomings of its introduction have been given.
Key words: management by objectives, management, planning, control, self-control, performance
appraisal
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Predgovor
V bogatem znanstvenem delu prof. dr. Staneta Možine predstavlja ravnanje s
postavljanjem ciljev (ali kot ga sam imenuje »vodenje s cilji«) pomembno področje
preučevanja, ki ga lahko uvrstimo ob bok področjem njegovega preučevanja vodenja,
komuniciranja, ravnanja z zmožnostmi zaposlencev, nagrajevanja, učenja ter vedenja
posameznikov in timov v združbah. Svoja razmišljanja in poznavanje področja je predstavil
v delu »Delovni cilji in uspešnost podjetja«, ki je izšlo leta 1972. Področje kasneje
prikazuje tudi v okviru drugih del, med katerimi omenimo knjigo – učbenik »Vodenje
podjetja«, ki je izšlo leta 1990 in krajše delo »Načrtovanje delovnih ciljev v organizaciji z
reševanjem problemov«, ki je izšlo leta 1988. Zaradi njegovega ukvarjanja s tem
pomembnim področjem, na katerem je v Sloveniji oral ledino, se nam je zdelo ustrezno, če
že ne nujno, da vsaj en prispevek v zborniku, ki ga izdajamo ob 90-letnici njegovega
rojstva v njegovo čast in spomin, posvetimo ravnanju s postavljanjem ciljev.
1

UVOD

V poslovanju podjetij, s tem pa tudi v njihovem upravljanju in ravnateljevanju, igrajo cilji
(angl. goals in/ali objectives) izjemno pomembno vlogo. Cilji podjetja (in drugih zdruţb) so
zamišljena prihodnja stanja v poslovanju, ki naj bi jih ravnatelji dosegli v sodelovanju z
drugimi zaposlenci. Tisto, kar dejansko doseţejo, imenujem doseţki, rezultati ali izidi. Cilje
podjetje dosega na razliĉne naĉine: po razliĉnih poteh in z razliĉnimi sredstvi. Ĉe podjetje
ciljev nima, ĉe jih ne postavi, potem se ne more odloĉiti za ustrezno pot v prihodnost, saj je
vsaka enako dobra ali slaba; le izjemoma, sluĉajno, vodi k uspešnemu delovanju podjetja.
Delovanje zaposlenih ni ustrezno usmerjano in je neusklajeno. Podobno velja tudi za
neustrezno ali pomanjkljivo postavljene (napaĉne) cilje. Cilji so razliĉno pomembni z vidika
uspešnosti podjetja ali druge zdruţbe. Postavljeni niso le na ravni podjetij in drugih zdruţb,
marveĉ tudi v skupinah in za vsakega posameznika ter so med seboj povezani. V
prispevku bomo obravnavali predvsem cilje na ravni skupin; povezali pa jih bomo s cilji
zdruţbe na eni in cilji povezanih posameznikov na drugi strani.
V sredini prejšnjega stoletja so avtorji, pa tudi praktiki s podroĉja ravnateljevanja, veliko
pozornost zaĉeli posveĉati vlogi ciljev. Pribliţno soĉasno se ravnanje s postavljanjem ciljev
uveljavi v procesih planiranja ter kontrole poslovanja in v procesih nagrajevanja. Mnogi v
njem vidijo rešitev za vse pomembnejše probleme v podjetjih in drugih zdruţbah. Uvajanje
ravnanja s postavljanjem ciljev se moĉno širi; ţal pa se izvajanje poslovanja s
postavljanjem ciljev izrodi v birokratsko delo izpolnjevanja obrazcev, predvsem v povezavi
z nagrajevanjem. S postavljanjem nizkih ciljev in iskanjem razlogov, da se višjih ciljev ne
da doseĉi, ne pa z razmišljanjem o uspešnejšem delu in njegovem izvajanju, ravnatelji in
drugi zaposlenci poskušajo pridobiti višje nagrade. Planiranje se, tako kot veĉina zadev,
povezanih z nagrajevanjem, izrodi. Ravnanje s cilji postaja skorajda škodljiva dejavnost, ki
jo zdruţbe opušĉajo. Šele ob koncu stoletja, po dobi prevelikih priĉakovanj in zatem
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pretiranega poudarjanja neustreznosti, dobi ravnanje s postavljanjem ciljev svoje pravo
mesto. Postane temeljna filozofija ravnateljevanja podjetij.
Namen prispevka je vplivati na uveljavljanje te filozofije in na ustrezno uveljavitev
ravnanja s postavljanjem ciljev, k njegovi umestitvi tako v proces planiranja kot kontrole
ter s tem k izboljšanju obeh procesov. To pa seveda vodi v veĉjo uspešnost v poslovanju
kot posledici ustreznega upoštevanja ciljev in poti, ki jih brez ciljev ne moremo doloĉiti.
Prispevek je namenjen predvsem ravnateljem, upravljavcem in sluţbam, ki jih pri njihovem
delu neposredno podpirajo.
Temeljni cilj obravnave vloge ciljev in ravnanja s postavljanjem ciljev je prikazati to
ravnanje in ga umestiti v ustrezne vrste planiranja in kontrole, tako poslovanja kot
organizacije podjetja in drugih zdruţb. Utemeljili bomo, da je formalno ravnanje s
postavljanjem ciljev smiselno predvsem v taktiĉnem ali letnem planiranju poslovanja in v
kratkoroĉnem oblikovanju organizacije ter kontroli, ki se nanaša na enako razdobje.
Za doseganje temeljnega in delnih ciljev bomo sledili logiĉnemu razmišljanju ali metodi.
Najprej bomo opredelili razumevanje in pomembnost ciljev ter zaradi povezanosti, ĉeprav
v nekaj manjši meri, tudi poti za njihovo doseganje. Sledila bo razdelitev ciljev in poti na
strateške, taktiĉne in operativne ter prikaz zahtevanih lastnosti ciljev. Temu bo sledilo
ravnanje s postavljanjem ciljev: bistvo, razvoj, predvsem pa sam proces ravnanja s
postavljanjem ciljev, tako v okviru planiranja kot kontroli, ki ga bomo prikazali s primerom.
Proces bo kritiĉno obravnavan. Opisani metodi bo sledila struktura prispevka.
Posebej opozorimo, da avtorji in praksa veĉinoma s cilji razumejo cilje v poslovanju.
Izpušĉajo pa cilje, povezane z organizacijo, saj organizacije praviloma ne loĉijo od zdruţbe
– podjetja. Ciljev ne bomo obravnavali v povezavi z upravljanjem, ampak le z
ravnateljevanjem, kar ne predstavlja posebne slabosti z vidika namena prispevka. Vsi
pomembni cilji, zaĉeti v upravljanju, se nadaljujejo in razdelajo v ravnateljevanju; ravnatelji
te cilje pogosto sami predlagajo upravljavcem. Poznavalcem upravljanja in ravnateljevanja
ter njune povezanosti si ne bo teţko predstavljati vloge upravljanja v ravnanju z najbolj
pomembnimi cilji v podjetjih. Ĉeprav bomo veĉinoma omenjali ravnanje s postavljanjem
ciljev v podjetjih, pa opisi in ugotovitve smiselno veljajo tudi za druge formalne zdruţbe.
2

CILJI IN NAČINI NJIHOVEGA DOSEGANJA V PLANIRANJU IN KONTROLI
POSLOVANJA IN ORGANIZACIJE

2.1 Opredelitev in značilnosti ciljev
Cilje avtorji opredelijo razmeroma podobno, ĉe ne celo enako. Omenimo zato le dva citata.
»Cilj (angl. goal) je ţeleno prihodnje stanje, ki ga poskuša zdruţba doseĉi« (Etzioni, 1984,
str. 6). Hitt, Black in Porter (2009, str. 146) pa cilj (angl. objective) opredelijo kot prihodnja
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»konĉna« stanja podjetja, h katerim stremijo ravnatelji. Opazimo, da avtorji, ki pišejo v
anglešĉini, uporabljajo za »slovenski« cilj dva razliĉna izraza; nekateri tudi uporabljajo
obenem oba izraza v enakem pomenu. Na primer Hitt in soavtorja v ţe omenjenem delu
govorijo tako o postavljanju »objectives« in »goals«, ne da bi doloĉili razliko. Daft in Marcic
(2013) uporabljata le izraz »goal«. Enako tudi Robbins in Coulter (2009). Obenem pa je
zanimivo, da metodo vsi avtorji poimenujejo »management by objectives«. Sami se v
morebitno razlikovanje pomena obeh angleških izrazov ne bomo spušĉali, saj smo v
anglešĉini premalo doma; ne vpliva pa morebitno razlikovanje na vsebino prispevka, saj
gre v obeh primerih za »slovenske« cilje. Za Rozmana in Kovaĉa (2017, str. 168) so cilji
planirana (ţelena) stanja, ki jih podjetje (pa tudi skupine ali posamezniki), ţeli doseči.
Omenimo še, da zbir ciljev na doloĉenem podroĉju predstavlja interes (podjetja, skupine,
posameznika). Navedimo nekaj poslovnih ciljev: podjetje bo doseglo 3 mio dobiĉka,
prodajna vrednost se bo v primerjavi s sedanjo poveĉala za 5 %, število zaposlencev bo
niţje za 2 % ipd. Pa še nekaj ciljev v organizaciji: tesnejša povezanost komuniciranja z
drugimi enovitimi strukturami, vpeljava timske organizacijske strukture ipd.
Hitt in soavtorja (2009, str. 163) poudarjajo, da je le malo dejavnosti tako pomembnih v
managementu kot je odloĉanje o tem, kam gre podjetje in kako bo prišlo tja. Raziskave
kaţejo, da imajo ustrezni cilji pomemben in pozitiven vpliv na učinkovitost in
uspešnost. Pregled uĉinkov ravnanja s postavljanjem ciljev (Miller & Ireland, 2005, str.
20) ugotavlja, da se ti kaţejo v višji produktivnosti tako na ravni posameznikov kot
podjetja. Daft in Marcic (2013, str. 164) poudarjata, da so podjetja (pa tudi druge formalne
zdruţbe; op. avtorja) ţe po svojem bistvu ustanovljena z doloĉenim namenom, iz katerega
izvirajo cilji.
Da lahko cilji odigrajo svojo pomembno vlogo, morajo imeti doloĉene lastnosti. Avtorji
veĉinoma navajajo podobne ţelene lastnosti ciljev; vĉasih kakšno izpustijo ali dodajo,
nekatere zdruţijo ali razdruţijo. Značilnosti ustreznih ciljev so najbolj pogosto
naslednje: specifičnost, merljivost, sprejemljivost, realnost in časovna določenost
(Hitt et al., 2009, str. 161–163). Daft in Marcic (2013, str. 168–169) zdruţita specifiĉnost in
merljivost ter sprejemljivost in realnost ter dodata pomembnost podroĉja odloĉitev o ciljih
in povezavo njihovega doseganja z nagrajevanjem. Poleg ţe omenjenih znaĉilnosti ciljev
kot so merljivost, ĉasovna doloĉenost, zahtevnost, a obenem dosegljivost, navajata
Rodgers in Hunter (1991, str. 322–336) še zabeleţenje in sporoĉanje ciljev vsem v
postavljanje in doseganje ciljev vkljuĉenim zaposlencem. Moţina (1990, str. 39–40)
posebej poudarja izviranje cilja iz namena, natanĉnost opredelitve cilja, zahtevnost, a
vseeno dosegljivost cilja ob normalnem delovanju in moţnost spremljanja doseganja cilja.
2.2 Delitev ciljev
Avtorji delijo cilje po razliĉnih sodilih. Zaradi povezave s planiranjem bomo obravnavali le
delitev po vrstah planiranja na strateške, taktične in operativne cilje, kar navaja velika
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veĉina vseh avtorjev. Strateški cilji, ki so del strateških planov, so postavljeni široko
oziroma za najbolj pomembna podroĉja, za podjetja kot celoto, in za daljše obdobje.
Taktični cilji, ki so del taktiĉnih ali letnih planov, se nanašajo v veĉji meri na poslovne
enote in funkcije. Avtorji sicer pogosto spregledajo, da se tudi taktiĉni plani nanašajo na
celotno poslovanje. Razlika v primerjavi s strateškimi plani je v tem, da taktiĉni plani
upoštevajo dolgoroĉno dane poslovne prvine; pri strateških planih pa te šele doloĉamo.
Druga pomanjkljivost je, da avtorji vidijo taktiĉne plane kot izvedbo strateških planov, kar
ne drţi. Taktiĉni plani upoštevajo tisto, kar smo ţe dejansko izvedli ali je v izvajanju, ne
tistega, kar smo strateško planirali. Operativni cilji, ki so del operativnih planov, pa so
samostojni cilji poslovnih funkcij in jih neposredno poskušajo izvajalci doseĉi. Izhajajo iz
sprejetih ali vsaj zamišljenih naroĉil kupcev in sprotnih predvidevanj prodaje, ne iz letnih
planov.
Ravnanje s postavljanjem ciljev se povezuje predvsem s taktičnim ali letnim
planiranjem. Strategije podjetja zaĉenjamo uresniĉevati s projekti; njihova organizacija
zagotavlja smotrno izvedbo projekta in doseganje njegovih (organizacijskih) ciljev.
Operativno planiranje se nanaša predvsem na ponavljajoĉa se dela; ta pa so zajeta ţe v
opisih delovnih nalog.
Avtorji pogosto delijo cilje tudi na cilje zdruţbe (angl. organizational goals), cilje skupin in
cilje posameznikov. Ta delitev je povezana z vprašanjem, na koga se cilji nanašajo. Na
primer v individualnem delovnem procesu v okviru planiranja posameznik planira svoje
cilje in poti za njihovo doseganje. V zdruţbi so ti cilji in poti, tudi za skupine in
posameznike, vzajemno doloĉeni. Podobno si lahko predstavljamo cilje skupin, bodisi
hierarhiĉnih (oddelkov) ali nehierarhiĉnih (ekip ali timov). Cilji podjetja so okvir ciljem
skupin, ti pa okvir ciljev posameznikov. Cilji na teh ravneh so hierarhiĉno povezani in
morajo biti usklajeni (Moţina, 1988, str. 9). Kljub tem povezanostim pa lahko sklepamo, da
v ravnanju s postavljanjem ciljev mislimo predvsem na cilje skupin. Cilji podjetja (in
drugih zdruţb) kot celote so v doloĉeni meri ţe druţbenoekonomsko doloĉeni. V
kapitalizmu je ta cilj dobiĉek kapitala. V razvijanju novega druţbenoekonomskega cilja
smo priĉa poudarjanja druţbene odgovornosti in s tem namenom veĉjemu številu
kazalnikov uspešnosti podjetij. Za posameznike pa njihovi cilji (Moţina z njimi razume
predvsem delovne cilje) ţe izvirajo iz delovnih nalog, ki jih morajo opraviti.
Moţina (1990, str. 83–87) loĉi še rutinske, kreativne in cilje osebnega razvoja, ki so
povezani s tovrstnimi nalogami. Rutinske naloge so pogosto natanĉno doloĉene, zato bi v
zvezi z njimi teţko govorili o ravnanju s postavljanjem ciljev. Pri ravnanju s postavljanjem
ciljev tako mislimo predvsem na ustvarjalne cilje, ki pušĉajo precej moţnosti izbire ter
obenem zahtevajo ustvarjalnost in inovativnost posameznikov, ki sodelujejo v ekipi.
Cilji, povezani s podjetjem, so veĉinoma strateški, povezani s skupinami taktiĉni, povezani
s posamezniki pa operativni. Rutinski cilji so preteţno operativni. Pri ravnanju s
postavljanjem ciljev se tako ukvarjamo predvsem s taktičnimi, ustvarjalnimi cilji
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skupin. Strateške cilje namreĉ uveljavljamo s projekti; individualne pa z neposrednim
izvajanjem posameznikov.
2.3 Cilji in planiranje
V procesu planiranja kot zamišljanja prihodnjega delovanja, ki bo zagotavljalo uspešnost,
si zamišljamo cilje, zamišljene doseţke v doloĉenem trenutku v prihodnosti in poti za
doseganje ciljev tega poslovanja. Gre torej za doloĉanje ciljev (strateških, taktiĉnih in
operativnih) ter poti (strategij, taktik in operativnih) za njihovo doseganje. Da bodo cilji in
poti imeli doloĉene znaĉilnosti, morajo biti usklajeni in voditi v veĉjo druţbenoekonomsko
uspešnost. Zato pa moramo poznati trenutno stanje poslovanja (doseţene izide) ter
prihodnje stanje in vplive okolja. V povedanem je tudi logika procesa planiranja, ki
obsega naslednje korake:
 analiza poslovanja in organizacije;
 analiza in predvidevanje okolja;
 doloĉanje ciljev;
 doloĉanje poti za doseganje ciljev.
Zanimivo je, da avtorji, ki bolj ali manj sledijo navedenemu procesu, obenem
neutemeljeno postavljanje ciljev izključujejo iz procesa planiranja. Certo, S. in Certo,
T. (2009, str. 161) pravita: »Glede na to, da se planiranje osredinja na doseganje
»organizacijskih« ciljev, je jasna predstavitev ciljev nujna, preden se planiranje zaĉne«.
Hitt in soavtorja (2009, str. 146) menita, da so cilji prihodnja stanja podjetja, plani pa so
sredstva, naĉini, kako doseĉi te cilje. Daft in Marcic (2013, str. 164) pa, povzemajoĉ
Etzionija, enako kot mi, menita, da planiranje vkljuĉuje tako cilje kot poti njihovega
doseganja.
Pripravi plana poslovanja v skladu s sodobnim (upravljalno-) ravnalnim procesom sledi
planiranje organizacije, ki je pri uveljavljanju strategij projektna. Taktiĉno planiranje, ki sledi
predvsem naĉelu »bolje in veĉ«, izvaja podjetje v bolj ali manj obstojeĉi organizacijski
strukturi. Delo oddelkov in zaposlencev je hierarhiĉno doloĉeno. Cilji se v tem planiranju
nanašajo preteţno na skupine; v njihovem doloĉanju in doseganju sodelujejo razliĉni
zaposlenci, pogosto iz razliĉnih oddelkov. Zato se s planiranjem ciljev in ukrepov v
glavnem ukvarjajo ekipe. Ravnanje s postavljanjem ciljev je tako povezano s timskim
delom in taktiĉnim planiranjem. Hierarhično organizacijo prav v tej povezavi pogosto
prekrije ekipna organizacija.
V taktiĉnem odloĉanju: planiranju in kontroli, pa tudi sicer, so cilji hierarhiĉno povezani. Cilji
podjetja so razĉlenjeni na delne cilje skupin, ti pa na cilje posameznikov. Morajo pa biti cilji
tako na ravneh kot med njimi usklajeni. Na primer, cilj poveĉanja dobiĉka je na ravni
podjetja; prodaja naj bi poveĉala prihodke, proizvodnja zniţala stroške, podjetje bo vpeljalo

76

Monografija ob 90-letnici rojstva prof. dr. Staneta Moţine

nove proizvode; v teh okvirih bodo imeli svoje zadolţitve posamezniki. V ravnanju s
postavljanjem ciljev bomo te tri ravni povezali.
2.4 Cilji in kontrola
Procesu planiranja poslovanja (vsaj posredno) sledi izvajanje, planiranju organizacije pa
njeno uveljavljanje. Poudarimo, da v procesu izvedbe ne izvajamo ciljev, marveč
strategije, taktike in operativne ukrepe, tako, da jih najprej ustrezno organiziramo in
uveljavljamo, potem pa neposredno izvedemo. Posledica dejanskega izvajanja so doseţki,
izidi, rezultati. Torej v procesu planiranja najprej doloĉimo cilje, ki usmerijo naše strategije in
taktike. V izvedbi pa izvajamo strategije, taktike in operativne ukrepe, nato ugotovimo
rezultate, izide ali doseţke, do katerih so nas pripeljali ter jih primerjamo s planiranimi cilji.
V ravnanju s postavljanjem ciljev smo ţe omenili, da so cilji postavljeni tudi na ravni
posameznikov. Tako le-ti vedno lahko sami ugotovijo, v kolikšni meri so svoje cilje dosegli.
Od tod izvira ena od prednosti ravnanja s postavljanjem ciljev in v tem je razlog za
vkljuĉitev samokontrole v imenovanje metode ravnanja s postavljanjem ciljev in
samokontrolo. Ta drugi del izraza se sicer pogosto izpušĉa.
V izvedbi se pogosto pokaţe, da je vzrok teţavam ţe samo neustrezno planiranje.
Podjetja v teţnji po planiranju pozitivnega konĉnega rezultata ne najdejo poti (strategij,
taktik, operativnih ukrepov) ali o njih sploh ne razmišljajo, za njegovo doseganje in zato
napaĉno, ĉe sploh, ocenjujejo njihove posledice. Planirane cilje smatrajo ţe za izvedene.
Pogosto zato govorimo o ciljih kot planih ţelja, ki niso podprti z ustreznimi ukrepi. Prav
zato je povezanost ciljev in ukrepov izjemno pomembna.
3

RAVNANJE S POSTAVLJANJEM CILJEV

3.1 Razvoj ravnanja s postavljanjem ciljev
Sam sistem ravnanja s postavljanjem ciljev je bil formalno razvit po dveh poteh. Po eni
strani ga je razvil Drucker (1954) na podroĉju planiranja in kontrole poslovanja ter ga
poimenoval ravnanje s postavljanjem ciljev in samokontrolo (angl. management by
objectives and self-control). Verjetno je bil razlog temu dejstvo, da so podjetja in
zaposlenci v njih delovali bolj zaradi delovanja samega kot zaradi doseganja skupnih in
posamiĉnih ciljev. Premajhen poudarek doseganju postavljenih ciljev oteţi usklajenost,
uĉinkovitost in uspešnost delovanja, s tem tudi ekipno delo zaposlencev. Posledica te
pomanjkljivosti je bilo preuĉevanje vloge ciljev in poudarjanje njihovega velikega pomena v
ravnateljevanju, tako v planiranju kot z njegovo izvedbo povezani kontroli. Slovenski
prevodi tega ravnanja ali managementa so bili razliĉni, veĉinoma bolj ali manj dobesedni in
z izpušĉanjem drugega dela poimenovanja, samokontrole. Pogost prevod je bil
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management ciljev, vodenje s pomoĉjo ciljev, ciljno vodenje, in vodenje s cilji, ki ga
uporablja na primer prof. Moţina (1972). Razliĉni, pogosto napaĉni prevodi so posledica
teţav, ki jih imamo v zvezi s prevajanjem samega izraza »management« v slovenšĉino
(glej na primer v Rozman, 1996, str. 5–18).
V ravnanju s postavljanjem ciljev (in samokontrolo) je Drucker povezal postavljanje ciljev in
poti za njihovo doseganje v iterativnem procesu – z dajanjem rahle prednosti ciljem.
Obenem je povezal planiranje ciljev in poti za njihovo doseganje s kontrolo njihove izvedbe
(Rozman, 1993, str. 133). Izraz samokontrola se je kmalu izgubil iz naziva metode, ĉeprav
ne moremo reĉi, da se samokontrola dejansko ni upoštevala, mogoĉe le v manjši meri.
Seyna (1986, str. 116–123) šteje, da tudi v opustitvi poudarka kontroli lahko išĉemo
vzroke, da se je metoda, zaĉeta v letu 1954, dobrih deset let kasneje ţe znašla pod
precejšnjo kritiko. Sami sicer menimo, da je bila ta umestna kritika bolj povezana z
uporabo ravnanja s postavljanjem ciljev v nagrajevanju, ki ga v tem prispevku podrobneje
ne obravnavamo, kot pa z uporabo v planiranju in kontroli. Zato zaenkrat le poudarimo, da
je vloga tega pristopa v planiranju in kontroli zlasti v ugotavljanju kljuĉnih podroĉij za
uspešnost (dobiĉek, stroški, prihodki itd.), določitvi ciljev, ki jih morajo doseĉi skupine,
zlasti ekipe, v doloĉitvi ukrepov, rokov in oseb, ki so za njihovo izvedbo odgovorne in
kontroli doseganja ciljev. Ravnanje s postavljanjem ciljev opredeli Odiorne (1965, str.
55–56) kot proces, v katerem nadrejeni in podrejeni skupaj določijo cilje in
odgovornost posameznika za doseţene rezultate. V uporabi metode ravnanja s
postavljanjem ciljev je tako bistveno planiranje in kontrola ukrepov, ki poslediĉno sicer
omogoĉa tudi pregled dela zaposlencev in oceno njihove uspešnosti (v doseganju skupaj
postavljenih ciljev oziroma doseţkov), ni pa to z vidika celotnega pristopa kljuĉnega
pomena.
Druga smer razvoja tega pristopa je šla, kot ţe omenjeno, v iskanje moţnosti zboljšanja
nagrajevanja posameznikov z ocenjevanjem njihove uspešnosti. Zaradi razvoja
proizvodnje, pa tudi drugih poslovnih funkcij, je bilo vse teţe ugotavljati neposredne
rezultate dela posameznikov (na primer z normami), zaradi ĉesar se vse bolj uveljavlja
osebno ocenjevanje uspešnosti, v katerem nadrejeni ocenjujejo delo svojih podrejenih.
McGregor (1957), Likert (1959) in njuni sodobniki so menili, da uspešnost dela
zaposlencev lahko ravnatelji ocenjujejo le na podlagi zabeleţenih rezultatov, predvsem v
primerjavi s postavljenimi cilji. Zaposlenci morajo svoje napore usmeriti v doseganje
skupaj postavljenih ciljev. To pomeni, da je poudarek na razmerju med nadrejenim in
posameznim podrejenim zaposlencem, katerega ocena uspešnosti se po navadi izvaja
enkrat letno s primerjavo med doseţenimi rezultati in postavljenimi cilji. Samo ocenjevanje
je tako najprej razgovor o opravljenem delu, ki mu sledi ustrezna nagrada.
Ţe omenjeni McGregor navaja tri razloge za izvajanje ocene delovne uspešnosti:
 omogoĉa ustrezno nagrajevanje, napredovanje, razvoj;
 omogoĉa oceno dela in svetovanje sprememb v znanju, vedenju ipd.,
 nadrejenim omogoĉo ustrezno usmerjanje zaposlencev.
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V tem prispevku ne bomo podrobneje govorili o procesu ocenjevanja uspešnosti
zaposlencev (angl. performance appraisal). V glavnem to obravnavajo dela o
managementu, posebej še dela o ravnanju z zmoţnostmi zaposlenih (angl. HRM – human
resources management). Ne glede na naĉin izvajanja ocenjevanja uspešnosti je prihajalo
do vrste slabosti. Ocenjevani zaposlenci se branijo postavljanja zanje zahtevnih ciljev in
raje išĉejo razloge, da (ţe tako nizko postavljeni) cilji niso dosegljivi. V vse bolj povezanem
delovanju zaposlencev je teţko osamiti vplive posameznikov na uspešnost njihovega dela.
Zaposlenci pogosteje prehajajo iz enega dela na drugega, njihovi nadrejeni so razliĉni, kar
vse oteţi ocenjevanje. Tudi sami nadrejeni neradi ocenjujejo uspešnost podrejenih.
Ocenjevanje se tako izrodi in vsi zaposlenci so ocenjeni s pribliţno enako (povpreĉno)
oceno uspešnosti. Vse to je obenem še povezano z veliko papirnega dela (poudarek je
bolj na izpolnjevanju obrazcev kot vsebini). Predvsem povezanost ocenjevanja uspešnosti
dela z nagrajevanjem, napredovanjem in kaznovanjem, negativno odzivanje podrejenih,
pa tudi nadrejenih ipd. vodi v veliko kritiko sistema in pogosto v njegovo opušĉanje.
Tudi v uporabi ravnanja s postavljanjem ciljev (v prej omenjenem ocenjevanju uspešnosti
se izraz ravnanje s postavljanjem ciljev redkeje uporablja) prihaja do pomanjkljivosti.
Pogosto so te sicer tudi povezane z ocenjevanjem delovne uspešnosti; drug razlog pa je
predvsem v tem, da zaposlenci v ţelji po preseganju ciljev radi postavljajo nizke cilje. Tako
je pristop ravnanja s postavljanjem ciljev sicer veliko obljubljal, a se je izrodil v veliko
administriranja in ocenjevanje zaradi ocenjevanja. Po streznitvi, ko je bil pomen ravnanja s
cilji realno ocenjen, je ravnanje s postavljanjem ciljev šele dobilo ustrezno mesto in
postalo filozofija ravnateljevanja: postavljanje zahtevnih, dolgoroĉnih in kratkoroĉnih
ciljev in iskanje najbolj ustreznih poti za njihovo doseganje ter doloĉitev vloge zaposlenih
pri tem, vse povezano z ustrezno (samo)kontrolo.
4

PRIMER RAVNANJA S POSTAVLJANJEM CILJEV

4.1 Uvod v primer
Ĉeprav ne zanikamo pomembne vloge doloĉanja ciljev v povezavi z ocenjevanjem
uspešnosti dela zaposlencev (teoretiĉno je utemeljena, a vprašljiva v praksi, zlasti ĉe
ocenjevanje ni smiselno izvedeno), smatramo za pomembnejšo vlogo ravnanje s
postavljanjem ciljev v planiranju in kontroli. Pri tem menimo, da je ravnanje s
postavljanjem ciljev najbolj smiselno povezano z letnim planiranjem. V strateškem
delovanju v organizacijskem pogledu zagotavljamo izvedbo strategij s projekti. V
operativnem delu pa gre preteţno za rutinsko delo, v katerem mora biti delo neposredno
izvedeno.
V letnem (taktiĉnem) planu si predvsem zamislimo, kako bi lahko obstojeĉe poslovanje
izboljšali in poveĉali. Pri tem si pomagamo z analizo poslovanja v preteklem in tekoĉem
letu ter analizo in predvidevanjem okolja v prihodnjem, planskem letu, pri ĉemer
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ugotavljamo prednosti in slabosti podjetja ter priloţnosti in nevarnosti v okolju. Vse te
lahko doloĉimo, sicer manj utemeljeno, tudi intuitivno. Najbolj ustrezna je povezava obeh
naĉinov. Na tej osnovi smiselno planiramo prihodnje poslovanje: cilje in poti (taktike) do
njih. Med moţnimi cilji in potmi do njih izbiramo tiste, ki zagotavljajo veĉji (kratkoroĉni)
uspeh. Planiramo prodajo, proizvodnjo in druge poslovne funkcije, torej poslovanje, s
ĉimer pokaţemo na moţno izvedljivost plana, pa tudi uspeh in uspešnost, da lahko
izberemo in utemeljimo najboljšo rešitev. Poslovanje, zlasti kot postavljene cilje, prikaţemo
v planskih tabelah. Razlike med ţe doseţenim in planiranimi cilji bodo posledica
ukrepov (in okolja), ki jih ţe ali še bomo izvajali. Ukrepi pa so v samem planu le
pribliţno zamišljeni; ni še postavljena organizacija njihovega izvajanja: povezava med
planom in neposredno izvedbo ter preskok s ciljev podjetja na skupine in posamezne
zaposlence. Postavlja se vprašanje natanĉnejše opredelitve ukrepov, njihovih nosilcev,
rokov ipd.
Pogost problem v praksi podjetij je prav v neusklajenosti ciljev in ukrepov. Podjetja se
pogosto upirajo postavljanju zahtevnejših ciljev. Tako postavljeni cilji pokaţejo nizek
planirani uspeh ali celo zgubo. Sprejetje takega plana pa spet ni zaţeleno, zato ga
»izboljšajo« s postavitvijo na primer (nerealnih) višjih prodajnih cen ali zniţanjem
nabavnih. Tako brez vsake utemeljitve (nameravanih ukrepov) sprejmejo le na videz
ustrezen plan. Prav zato je povezava ukrepov in ciljev oziroma njihovih posledic v
doseţkih, tako v zamišljanju kot izvajanju, še kako pomembna.
4.2 Določitev planiranih ciljev
V procesu planiranja smo kot zaĉetni fazi omenili analizo poslovanja in analizo ter
predvidevanje okolja. Probleme in prednosti ugotavljamo z analizo poslovanja, priloţnosti
in nevarnosti z analizo in predvidevanjem okolja. Tovrstne analize pripravljajo ustrezne
sluţbe, na primer planska, lahko pa tudi poslovno-funkcijski oddelki ali pa raĉunovodstvo.
Omenili smo tudi ugotavljanje prednosti, slabosti, priloţnosti in nevarnosti na osnovi
intuitivnega znanja ravnalcev in strokovnjakov. Poleg spiska (glavnih) problemov,
priloţnosti itd. je pomembno doloĉiti tudi njihov vpliv na uspeh podjetja. Pomembnost
problemov, priloţnosti itd. mora podati analiza in/ali poznavalci. Na tej osnovi je kljuĉna
naloga ravnateljev določitev ciljev in njihove pomembnosti. Pri tem sodelujejo in
lahko uporabljajo razliĉne ustvarjalne tehnike. Najboljša je uporaba veĉih metod, na primer
ugotovitev moţnih problemov z analizo poslovanja, dopolnjena še z intuitivnim pristopom
poznavalcev. V reševanje ali prepreĉevanje pomembnih problemov, izkoristek pomembnih
priloţnosti, izogibanje nevarnostim bo tako usmerjeno ukrepanje v planiranju. Pogosto pa
so planirani cilji v podjetjih postavljeni enostavno v primerjavi z doseganji, ne da bi doloĉili
razloge za te spremembe.
Opozorim naj še na to, da so cilji poslovni in organizacijski. Rešitev teţav s plaĉilno
sposobnostjo, zniţanje stroškov, izboljšanje neustrezne strukture izdelkov ipd. so poslovni,
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izboljšanje motiviranosti za delo, postavitev ustrezne vizije, oblikovanje notranje kontrole
ipd. pa organizacijski cilji. Omenimo še, da so organizacijski cilji in ukrepi namenjeni
zagotavljanju doseganja poslovnih ciljev. Poslovni cilji so praviloma ţe vkljuĉeni v
planiranje, v podrobnostih jih prikazujejo planske tabele, organizacijske pa tudi drugi
dokumenti. Seveda nas v ravnanju s postavljanjem ciljev zanimajo le pomembni, širši cilji.
Upoštevanje velikega števila ciljev ima podobne posledice kot ĉe ciljev sploh ne poznamo.
4.3 Določitev ukrepov za doseganje cilja
Kljuĉne probleme in priloţnosti torej spremenimo v cilje, na primer »poveĉanje prihodkov
na doloĉeno višino ali za doloĉen odstotek«, »zniţanje zalog za doloĉen odstotek« ali pa
»sprememba sistema nagrajevanja«. Cilji spreminjanja organizacije ponavadi niso
kvantificirani. Cilji poslovanja so vezani predvsem na področja povečanja prihodkov,
zmanjševanje stroškov, zmanjševanje vezanih sredstev in plačilno sposobnost
podjetja. V doseganju ciljev sodelujejo zaposlenci iz različnih oddelkov. To pomeni,
da je iskanje in razvijanje ukrepov za doseganje ciljev ekipno delo.
Za doseganje vsakega pomembnega cilja smiselno postavimo time ali ekipe, ki bodo tudi
odgovorni za izvedbo. V njih bodo osebe, ki sodelujejo v doseganju teh ciljev, zato je
smiselno, da sodelujejo tudi v doloĉanju ukrepov. Doloĉiti je treba tudi usklajevalca ekipe.
Smiselno je, da ţe v samem planu, v planskih tabelah ob pomembnih postavkah (po
poloţaju in poimensko) imenujemo odgovorno osebo, ki jo praviloma doloĉa organizacija.
Na primer, za prihodke je odgovoren ravnatelj prodaje. K višjim prihodkom pa lahko
prispevajo proizvajalci v proizvodnji, prodajalci v prodaji, nagrajevanje in še kdo. Te osebe
bodo torej postale ĉlani ekipe za poveĉanje prihodkov. Ekipa bo najprej predlagala
ustrezne ukrepe in jih jasno opredelila. Predlaganje ukrepov je ustvarjalno delo, saj
obstaja vrsta moţnih ukrepov in lahko poteka na razliĉne naĉine; spet omenimo tehnike
spodbujanja ustvarjalnosti. Ĉlani ekipe predlagajo svoje ukrepe in sodelujejo v iskanju
ukrepov drugih, saj so ukrepi povezani. Pogosta teţava v tem procesu je pomanjkanje
ustvarjalnosti in zamišljanje le ustaljenih ukrepov; teţava je v neusklajenosti ukrepov in v
nevarnosti, da posamezni ĉlani predlagajo le ukrepe, za katerih izvajanje bodo zadolţeni
samo drugi ĉlani. Vloga usklajevalca ekipe je zato še kako pomembna.
Rezultat dela posameznih ekip je (formalno) obrazec ravnanja s predlaganimi ukrepi za
doseganje cilja. Preveliko število ciljev in poglobljeno obravnavanje tudi nepomembnih
ciljev ne vodi v osredotoĉenje na kljuĉne cilje. Po drugi strani pa drţi, da preveliko dajanje
prednosti samo ciljem, ki so vkljuĉeni v ravnanje s postavljanjem ciljev, lahko povzroĉi, da
obravnavani cilji vodijo v neupoštevanje manj pomembnih ciljev.
Tako kot izbira pomembnih ciljev je pomembna tudi izbira najbolj ustreznih ukrepov, za
katere se ĉlani ekipe strinjajo. Za te ukrepe bo ekipa, oziroma odgovorna oseba za
doseganje cilja, doloĉila odgovorne osebe za njihovo doseganje in ocenila predvideni vpliv
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ukrepa na doseganje postavljenega cilja. Soĉasno bodo doloĉeni tudi roki za izvedbo
ukrepa. Smiselno je uporabiti obrazec ali njemu podoben obrazec, ki ga prikazuje Slika 1
in iz katerega je jasno razviden ukrep, zadolţitev in odgovornost zanj ter roki in po
moţnosti še delen cilj.
Slika 1: Primer obrazca ukrepov za doseganje predlaganega cilja
Cilj: Povečanje prihodka v prihodnjem letu za 10 %
Odgovorna oseba: Manager prodaje
Ukrepi
1)

2)

3)

4)

5)

6)
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V glavi obrazca je jasno doloĉen cilj, odgovorna oseba, ki je navedena tudi v samih planih
in predviden rok izvedbe vseh ukrepov ter skupni rezultat. Nekateri ukrepi so kompleksni
in zanje je smiselno širši ukrep prikazati kot cilj, za katerega doloĉimo oţje ukrepe. Na
primer, k veĉjim prihodkom lahko prispeva boljši asortiman in sprememba procesa v
proizvodnji. Za doseganje ustreznejšega asortimana so smiselni razliĉni ukrepi od iskanja
novih kupcev do izboljšav v proizvodnem procesu. Podobno velja za spremembe
proizvajalnega procesa. Tako govorimo o veĉ ravneh postavljanja ciljev, pri ĉemer ukrepi
višje ravni postanejo cilji niţje ravni. Obiĉajno gre v sistemu ravnanja s postavljanjem ciljev
za 2–4 ravni.
Tako ob sprejemanju letnega plana sprejmemo tudi program ukrepov za doseganje
najbolj pomembnih ciljev. Lahko izdelamo, zlasti za potrebe spremljanja izvajanja, tudi
preglednico vseh ciljev, grupirano po podroĉjih in zbrano po ravneh, v kateri zapišemo
izhodišĉno in planirano stanje, odgovorne osebe in roke ter uĉinke.
4.4 Kontrola izvajanja ukrepov
Izvajanje ukrepov in doseganje planiranega cilja spremljamo sproti ali obĉasno, na primer
v primeru letnega plana vsak mesec ali ĉetrtletno. Ravnalec ekipe spremlja izvajanje
posameznih ukrepov in odloĉa o izvedbi. Lahko uporabimo enak obrazec kot v programu
ukrepov, le da namesto planiranih vrednosti in ukrepov navajamo dejanske, doseţene
vrednosti in ukrepe. Primerjava pokaţe odstopanja in je zaĉetni del analize doseganja
plana. Moţno je tudi obrazec programa ukrepov dopolniti z dodatnimi kolonami, ali pa z
dodatnimi vrsticami, pri ĉemer gornja predstavlja predviden ukrep in posledice, spodnja pa
izveden ukrep in dejanske posledice. Dodamo lahko še kolono za opombe in razlage
odstopanj. Vse planirane cilje, ukrepe in uĉinke tako spremljamo v njihovem izvajanju.
Izvedene ukrepe – doseţene cilje umaknemo iz programa in ob vsakem letnem planu
postavimo nove.
4.5 Nekatere slabosti ravnanja s postavljanjem ciljev
Mnoge prednosti, pa tudi nekatere slabosti ravnanja s postavljanjem ciljev smo omenjali
sproti. Nepovezanost s planom odvrne pozornost od samega planiranja, ĉeprav ni nujno,
da vsi cilji v sistemu ravnanja izvirajo iz plana. Slabost je lahko preveĉ osredotoĉenja le na
ukrepe za doseganje ciljev, ki so v programu ravnanja s postavljanjem ciljev, manj pa na
druge ukrepe.
Povezanost z nagrajevanjem vodi v nizke cilje in izogibanje lastnim prizadevanjem.
Vezavo nagrajevanja predlagamo nepovezano s cilji in njihovim doseganjem; zagovarjamo
bolj nagrajevanje v smislu stalnega doseganja ciljev v primerjavi s predhodnim obdobjem.
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Ne gre pretiravati s prevelikim številom ciljev in ukrepov, saj se s tem zgubi pregled nad
pomembnostjo. Poleg tega veliko stvari zaposlenci ţe izvajajo po svoji »sluţbeni
dolţnosti«.
Pogost problem pri nas, ki ga doslej nismo omenili, je tudi kultura. Slovenska najprej ne
loĉi med namenom in cilji. Pri ciljih ne vkljuĉuje postavljanja zahtevnih ciljev. To ugotavlja
tudi Hofstede (1980) v svojem delu o kulturah, posebej pa še v delu, v katerem se
sprašuje o uporabi metod v razliĉnih deţelah. V svojem temeljnem delu o kulturah
Hofstede ugotavlja, da v precej drţavah, med katerimi je bila tudi takratna Jugoslavija s
svojimi podjetji, podjetja niso pripravljena razmišljati in sprejemati zahtevnih ciljev. V
mnogih podjetjih sistem deluje formalno le nekaj ĉasa po uvedbi, potem pa klavrno
propade. Menim, na osnovi svojih izkušenj, da gre to pripisati slovenski kulturi postavljanja
nezahtevnih ciljev in iskanju razlogov, da se bolj zahtevnih ciljev ne da doseĉi.
5

ZAKLJUČEK

V procesu ravnateljevanja planiramo, uveljavljamo in kontroliramo cilje – prihodnja stanja
in poti do njih. V samem planiranju si zamišljamo cilje, zanje pa istoĉasno razmišljamo,
vsaj okvirno, o ukrepih. Odloĉamo se o njih in jih usklajujemo, s tem pa uravnavamo tudi
proces izvajanja – poti do postavljenih ciljev, ki naj bi mu s tem zagotovili ĉim veĉje
doseganje uspešnosti. Te pogosto niso sestavni del plana; je pa smiselno, da ob letnih
planih postavimo in formalno sprejmemo tudi program ukrepov, zlasti na podroĉjih,
kjer predvidevamo veĉje spremembe. Planiranje sicer uĉi, da poteka doloĉanje ciljev in
poti do njih soĉasno; realnost in izvedljivost ciljev pomenita, da poznamo poti, ki bodo
vodile k doseganju ciljev. Vendar dajemo rahlo prednost postavljanju (zahtevnih) ciljev
(in na tem gradi ravnanje s postavljanjem ciljev), tako da bomo morali razmišljati o ukrepih
za njihovo doseganje. Ko ugotovimo te poti, cilje in poti skupaj sprejmemo. Ĉe je prvi
predlog tega prispevka sočasno in iterativno razmišljanje o ciljih in poteh do njih, z
rahlo prednostjo dano ciljem, potem kot drug predlog dodajamo, da je smiselno v planskih
tabelah, predvsem zbirnih (poslovni izid, sredstva in viri, finanĉni tokovi) dodati kolono, v
kateri bodo zapisane odgovorne osebe za povezana področja, s tem pa tudi za delne
plane teh podroĉij. V povezavi s planiranjem potrdimo, da je tako razmišljanje o ciljih kot
poteh za njihovo doseganje sestavni del planskega procesa.
Strateški cilji so povezani s strateškim, taktiĉni s taktiĉnim in operativni z operativnim
planiranjem. Postavljenim ciljem in strategijam ne sledi neposredno izvajanje, marveĉ
planiranje organizacije. V izvajanju strategij koristimo projektno organizacijo, v izvajanju
strategij timsko organizacijo v okviru klasiĉne organizacije (projektno-matriĉno), v operativi
pa hierarhiĉno organizacijo. Kot pomembno ugotovitev prispevka poudarimo, da je
ravnanje s postavljanjem ciljev povezano z letnim planiranjem in mora postati
njegov sestavni del, ki v najveĉji moţni meri zagotavlja smotrno izvedbo plana.
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V sami izvedbi uveljavljamo in izvajamo strategije, taktike in operativne ukrepe. V kontroli
tako kontroliramo najprej organizacijo, potem pa še omenjeno izvajanje. Izvajanje nas
pripelje do doseţkov, izidov ali rezultatov. Tako so cilji po eni strani vodilo planiranemu
delovanju, rezultati pa so posledica dejanskega delovanja.
V procesu ravnanja s cilji izhajamo iz problemov in prednosti. Te spremenimo v cilje, ki jih
dosegajo med seboj povezani zaposleni. Za doseganje doloĉijo ukrepe ter odgovornost
(vsebinsko in ĉasovno) za njihovo izvedbo. Cilji na razliĉnih ravneh so povezani v sistemu.
Tako jih planiramo in tudi analiziramo izvedbo. Sam proces kontrole izvajanja ukrepov
pokaţe tudi uspešnost dela predvsem ravnalcev različnih skupin, oddelkov in ekip ter
zanje omogoĉa ustrezno oceno uspešnosti njihovega dela, s tem lahko tudi vpliva na
njihovo nagrajevanje, napredovanje, izobraţevanje in usposabljanje, pa tudi prekinitev
delovnega razmerja.
V taktiĉnem planiranju vidimo predvsem uporabo ravnanja s postavljanjem ciljev. Najbolj
pomembne cilje posebej obravnavamo in zanje doloĉamo ukrepe. Bistvena prednost
ravnanja s postavljanjem ciljev je tako v razmišljanju zaposlenih o tem, kako bi dosegli
zahtevne cilje. Ne pa utemeljevanje, da se jih ne bo dalo doseĉi in poslediĉno v
sprejemanju neustreznih planov. S postavljanjem ciljev in njihovo kontrolo tako
prispevamo ne samo k boljšemu planiranju in kontroli, marveĉ predvsem k veĉji uspešnosti
poslovanja.
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Povzetek: Namen prispevka je s pomočjo sinteze rezultatov empiričnih raziskav ugotoviti vlogo in
pomen meril, povezanih z voditeljstvom in z ravnanjem z zmožnostmi zaposlenih z vidika
medsebojne povezanosti posameznih meril modela EFQM. Predstavljeni empirični rezultati kažejo
na osrednjo in pomembno vlogo voditeljstva v modelu, saj vse študije potrjujejo osrednjo vlogo tega
merila, ki pomembno vpliva na udejanjanje preostalih meril modela. Rezultati empiričnih raziskav ne
dajejo povsem enoznačnih odgovorov o vlogi in pomenu meril, povezanih z ravnanjem z zmožnostmi
zaposlenih. Kljub temu pa več študij v skladu s predpostavkami modela pokaže na vplive zaposlenih
na procese, izdelke in storitve, rezultati pa kažejo tudi na vpliv na merila rezultatov, predvsem na
rezultate, povezane z zaposlenimi. Študije tudi potrjujejo pomen ustreznega doseganja rezultatov,
povezanih z zaposlenimi, saj zadovoljstvo zaposlenih pozitivno vpliva na rezultate, povezane z
odjemalci, na rezultate, povezane z družbo in na rezultate poslovanja.
Ključne besede: EFQM model, voditeljstvo, ravnanje z zmožnostmi zaposlenih
ROLE AND IMPORTANCE OF THE CRITERIA ASSOCIATED WITH LEADERSHIP AND HUMAN
RESOURCE MANAGEMENT WITHIN EFQM MODEL
Abstract: The purpose of the paper is to identify the role and importance of the criteria associated
with leadership and human resource management in terms of the interconnection of individual
EFQM criteria through the synthesis of the results of empirical research. The presented empirical
results show the central and important role of leadership in the model, as all studies confirm the
central role of this criterion, which significantly influences the implementation of the remaining model
criteria. The results of empirical research do not give completely unambiguous answers about the
role and importance of criteria related to human resource management. Nevertheless, according to
model assumptions several studies reveal the influence of employees on processes, products and
services, and the results also indicate the impact of employees on the result criteria, in particular on
the results related to employees. Studies also confirm the importance of achieving employee-related
results satisfactorily, as employee satisfaction has a positive impact on customer-related results, on
society-related results and on business results.
Key words: EFQM model, management, leadership, human resource management
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1

UVOD

Model EFQM je kot okvir uvedbe managementa kakovosti in procesa izboljševanja
managementa kakovosti eden izmed najbolj znanih in razširjenih managerskih orodij v
Evropi. Njegova struktura povzema osnovno strategijo poslovanja organizacije in
managerjem omogoĉa razumevanje vzroĉno-poslediĉnih povezav med dejavniki
poslovanja (tj. kako organizacija deluje) in poslovnimi rezultati, ki jih dosega (Calvo-Mora,
Navarro-García, & Perianez-Cristobal, 2015). Slika 1 prikazuje devet meril modela EFQM
in njihove povezave, pušĉice v modelu nakazujejo, kako uĉenje, ustvarjalnost in
inovativnost prispevajo k izboljšanju dejavnikov, ti pa vodijo k boljšim rezultatom
poslovanja (EFQM, 2015).
Slika 1: Model odličnosti EFQM
Rezultati

Dejavniki

Rezultati zaposleni

Zaposleni

Voditeljstvo

Politika in
strategija

Partnerstva in
viri

Procesi, izdelki
in storitve

Rezultati odjemalci

Rezultati
poslovanja

Rezultati druţba

Uĉenje, ustvarjalnost in inovativnost

Vir: Povzeto in prirejeno po Urad Republike Slovenije za meroslovje, Pregled modela
odličnosti EFQM, 2012b, str. 4.

Devet predalov v modelu predstavlja merila, ki se uporabljajo za ocenjevanje
napredovanja organizacije na poti do odliĉnosti. Levo stran modela predstavlja pet meril
dejavnikov, desno stran modela pa štiri merila rezultatov. Izhodišĉna struktura modela
nakazuje, da se odliĉni rezultati poslovanja ter rezultati, povezani z odjemalci, zaposlenimi
in druţbo dosegajo z voditeljstvom, ki je gonilo politike in strategije, zaposlenih, partnerstev
in virov ter procesov (Urad Republike Slovenije za meroslovje, 2012a). Sama struktura
modela torej predpostavlja vzroĉno-poslediĉno povezavo med merili dejavnikov in merili
rezultatov. Povezava nakazuje, da merila dejavnikov vplivajo na rezultate, doseţene v
merilih rezultatov (Gomez-Gomez, Martinez-Costa, & Martinez-Lorente, 2015). Iz tega
sledi, da morajo organizacije, v kolikor ţelijo izboljšati poslovanje, celovito upoštevati
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medsebojne povezave med merili modela (Garcia-Bernal, Gargallo-Castel, Pastor-Agustin,
& Ramirez-Aleson, 2004).
Namen prispevka je s pomoĉjo sinteze rezultatov empiriĉnih raziskav ugotoviti vlogo in
pomen meril, povezanih z voditeljstvom in ravnanjem z zmoţnostmi zaposlenih z vidika
medsebojne povezanosti posameznih meril modela EFQM.
Cilj prispevka je identificirati in klasificirati uĉinke meril modela EFQM, ki se nanašajo na
voditeljstvo in na ravnanje z zmoţnostmi zaposlenih (zaposleni in rezultati-zaposleni) ter s
tem odgovoriti na raziskovalno vprašanje: Kakšna je vloga in pomen meril modela EFQM,
povezanih z voditeljstvom in ravnanjem z zmoţnostmi zaposlenih?
Sam model predpostavlja pomembno vlogo prouĉevanih meril, saj naj bi voditeljstvo
vplivalo na politiko in strategijo, partnerstva in vire ter zaposlene, zaposleni naj bi vplivali
na procese, izdelke in storitve, rezultati, povezani z zaposlenimi pa naj bi vplivali na
rezultate, povezane z odjemalci in na rezultate poslovanja. S pomoĉjo rezultatov
empiriĉnih raziskav bomo prouĉili ali sta vloga in pomen treh meril modela EFQM v skladu
s predpostavkami modela.
V prispevku bomo najprej predstavili metodo raziskave, sledil bo prikaz analize ugotovitev
dveh skupin empiriĉnih raziskav, ki so prouĉevale medsebojne povezave med merili
modela. Konĉali bomo s sintezo rezultatov empiriĉnih raziskav in sklepom.
2

METODA

Izhodišĉe raziskave so bile empiriĉne študije, ki analizirajo uĉinke uporabe modela
odliĉnosti EFQM. Raziskave smo iskali v podatkovnih bazah Ebsco, ProQuest, Emerald,
ScienceDirect in Taylor and Francis Online ter prek spleta. Ob pregledu raziskav smo
ugotovili, da se študije, ki prouĉujejo uĉinke modela, nanašajo na naslednje teme:
 prispevek modela k rezultatom poslovanja,
 uporaba modela v praksi,
 poudarek na dejavniku voditeljstva,
 primerjava z ostalimi pristopi k TQM (v veĉji meri primerjava s standardi ISO) in
 notranje medsebojne povezave v modelu.
V skladu z namenom prispevka se osredotoĉamo na empiriĉne raziskave, ki analizirajo
povezave v modelu. Za doseganje namena ĉlanka smo v osnovi uporabili metodo sinteze
empiriĉnih raziskav, ki prouĉujejo povezave med merili modela, kot pomoţne metode, ki
so omogoĉile konĉno sintezo, pa smo uporabljali deskriptivno metodo ter metodi
klasifikacije in kompilacije.
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Analiza literature je pokazala, da obstajata dve glavni skupini raziskav, ki analizirata
povezave v modelu. Prva skupina raziskav analizira povezavo med spremenljivko, ki meri
merila dejavnikov in spremenljivko, ki meri merila rezultatov. Študije, ki preuĉujejo to
povezavo, vkljuĉujejo Bou-Llusar, Escrig-Tena, Roca-Puig in Beltran-Martin (2005, 2009).
Druga skupina raziskav analizira povezave med posameznimi merili znotraj modela. Te
študije vkljuĉujejo Calvo-Mora, Leal in Roldan (2006); Eskildsen in Dahlgaard (2000);
Eskildsen, Kristensen in Juhl (2000) ter Gomez-Gomez et al. (2011, 2015).
Za doseganje cilja prispevka ugotavljamo predvsem vlogo in pomen dveh meril dejavnikov
(voditeljstvo in zaposleni) ter enega merila rezultatov (rezultati, povezani z zaposlenimi).
Zanima nas torej povezava in medsebojni vplivi teh in preostalih meril modela. Spodaj
prikazujemo opredelitve prouĉevanih meril po modelu EFQM in njihova pod-merila, ki
pojasnjujejo vsebino posameznih meril (Urad Republike Slovenije za meroslovje, 2012b):


voditeljstvo: odliĉne organizacije imajo voditelje, ki oblikujejo prihodnost in jo
udejanjajo, pri ĉemer dajejo zgled za njihove vrednote in etiko organizacije ter
vseskozi zbujajo zaupanje, so fleksibilni in organizaciji omogoĉajo, da predvidi in se
pravoĉasno odzove na dogodke, s ĉimer zagotavljajo njeno stalno uspešnost:
a) voditelji razvijajo poslanstvo, vizijo, vrednote in etiko ter dajejo zgled;
b) voditelji doloĉajo, spremljajo, pregledujejo in vodijo izboljšave sistema managementa;
c) voditelji sodelujejo z zunanjimi deleţniki;
d) voditelji zagotavljajo, da je organizacija fleksibilna in uspešno obvladuje
spremembe.



zaposleni: odliĉne organizacije cenijo svoje zaposlene in ustvarjajo kulturo, ki
omogoĉa vzajemno koristno doseganje ciljev organizacije in osebnih ciljev
zaposlenih. Prav tako razvijajo sposobnosti svojih zaposlenih ter zagovarjajo
poštenost in enakopravnost. Svoje zaposlene motivirajo in spodbujajo njihovo
zavzetost ter jim omogoĉajo uporabo in razvoj lastnih vešĉin in znanja v korist
organizacije:
a) kadrovski naĉrti podpirajo strategijo organizacije;
b) zaposleni razvijajo svoje znanja in sposobnosti;
c) zaposleni delujejo usklajeno, so vkljuĉeni ter opolnomoĉeni;
d) zaposleni uspešno komunicirajo po celotni organizaciji;
e) zaposlene se nagrajuje, priznava in zanje skrbi.



rezultati, povezani z zaposlenimi: odliĉne organizacije dosegajo in trajno ohranjajo
izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in priĉakovanja njihovih
zaposlenih:
a) kazalniki dojemanja zaposlenih;
b) kazalniki uspešnosti delovanja zaposlenih.
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3

RAZISKAVE VPLIVA MERIL DEJAVNIKOV NA MERILA REZULTATOV

3.1 Predstavitev raziskav vpliva meril dejavnikov na merila rezultatov in njihove
metodologije
Namen študije Bou-Llusar et al. (2005) je oceniti povezavo med spremenljivko, ki vkljuĉuje
skupino meril dejavnikov in spremenljivko, ki vkljuĉuje skupino meril rezultatov. Avtorji torej
ne analizirajo povezav med posameznimi merili, temveĉ splošno povezavo spremenljivke
meril dejavnikov s spremenljivko meril rezultatov. Avtorji so anketirali managerje kakovosti
nakljuĉno izbranih organizacij in dobili skupno 446 veljavnih odgovorov. Anketa je bila
sestavljena tako, da je za vsako merilo in pod-merilo znotraj modela vsebovala doloĉeno
število vprašanj, na katera so anketiranci odgovorili na sedem stopenjski Likertovi lestvici
strinjanja. Povezavo med spremenljivko, ki vkljuĉuje skupino meril dejavnikov, in
spremenljivko, ki vkljuĉuje skupino meril rezultatov, so analizirali s kanoniĉno korelacijsko
analizo (angl. canonical correlation analysis, v nadaljevanju angl. CCA).
Namen študije Bou-Llusar et al. (2009) je oceniti povezavo med konstruktom meril
dejavnikov odliĉnosti in konstruktom meril rezultatov odliĉnosti. Vhodni podatki za analizo
so enaki kot v študiji Bou-Llusar et al. (2005). Povezave so analizirali s statistiĉno metodo
modeliranja strukturnih enaĉb (angl. structural equation modeling, v nadaljevanju angl.
SEM).
3.2 Analiza ugotovitev raziskav vpliva meril dejavnikov na merila rezultatov
Povezanost (korelacija) med napovedovalno spremenljivko, ki vkljuĉuje skupino meril
dejavnikov in merljivo spremenljivko, ki vkljuĉuje skupino meril rezultatov, je v raziskavi
Bou-Llusar et al. (2005) merjena z koeficientom kanoniĉne korelacije (Rc) in razmerjem
lastnih vrednosti (angl. eigenvalue). Koeficient kanoniĉne korelacije (Rc) znaša 0,723 in
nam pove, da sta napovedovalna spremenljivka in merljiva spremenljivka medsebojno
moĉno linearno povezani. Razmerje lastnih vrednosti kanoniĉne korelacije znaša 0,546 in
nam pove, da napovedovalna spremenljivka pojasnjuje veĉ kot 54 % variacije v merljivi
spremenljivki.
Dobljeni rezultati torej kaţejo, da:
 je povezava (korelacija) med merili dejavnikov in merili rezultatov statistiĉno
znaĉilna;
 imajo merila dejavnikov pozitiven vpliv na merila rezultatov.
Kot vidimo, rezultati raziskave potrjujejo glavno predpostavko modela, ki pravi, da so
dejavniki gonilo rezultatov.
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Avtorji v nadaljevanju raziskave preuĉujejo odnos (korelacijo) med vsakim merilom
dejavnikov in napovedovalno spremenljivko (X*) in odnos (korelacijo) med vsakim merilom
rezultatov ter merljivo spremenljivko (Y*). Moĉ in smer povezanosti merijo s kanoniĉnimi
koeficienti korelacije struktur (angl. canonical structural coefficients) oziroma kanoniĉnimi
uteţmi, ki zavzemajo vrednosti med 0 in 1. Vsi izraĉunani kanoniĉni koeficienti korelacije
med merili rezultatov in merljivo spremenljivko (Ryy) so visoki, kar kaţe na moĉno linearno
povezanost posameznih meril rezultatov z merljivo spremenljivko meril rezultatov. Najvišji
kanoniĉni koeficient korelacije, ki kaţe linearno povezanost z merljivo spremenljivko, ima
med vsemi merili rezultatov prav rezultat zaposlenih, in sicer znaša 0,924.
Kar zadeva kanoniĉne koeficiente korelacije za napovedovalno spremenljivko meril
dejavnikov (Rxx), je bilo za vsa merila dejavnikov, razen za merilo dejavnika politika in
strategija, ugotovljeno, da so koeficienti pozitivni in statistiĉno znaĉilni, kar pomeni, da je
linearna povezanost med posameznimi merili dejavnikov in napovedovalno spremenljivko
moĉna in pozitivna. Kot vidimo, rezultati raziskave odnosov potrjujejo zahtevo po
celostnem (holistiĉnem) pristopu, saj imajo z izjemo dejavnika politika in strategija
preostala štiri merila dejavnikov moĉan, pozitiven vpliv na napovedovalno spremenljivko in
s tem na kanoniĉno funkcijo. Rezultati so skladni z Dijkstra (1997), Naylor (1999),
Eskildsen, Kristensen in Juhl (2001), ki pravijo, da so lahko posamezna merila v modelu
medsebojno povezana z drugimi ter da poudarek na izoliranih podroĉjih ni zadosten za
doseganje odliĉnosti. Podobno velja tudi za merila rezultatov. Uravnoteţen pristop k
razvoju meril rezultatov omogoĉa maksimiranje korelacije med dejavniki in rezultati ter s
tem doseganje optimalne koristnosti modela. Ravnoteţje v razvoju modela je primerna
alternativa, ki vodi k maksimiranju vpliva dejavnikov na rezultate.
Tudi rezultati poznejše raziskave Bou-Llusar et al. (2009) so pokazali, da ima latentna
spremenljivka, tj. konstrukt meril dejavnikov odliĉnosti (vkljuĉuje socialno in tehniĉno
dimenzijo), statistiĉno znaĉilen odnos z manifestno spremenljivko, tj. konstrukt meril
rezultatov odliĉnosti (vkljuĉuje merila rezultatov). Vrednost regresijskega koeficienta (angl.
regression coefficient) znaša 0,841 in kaţe na moĉan odnos med preuĉevanima
spremenljivkama. Determinacijski koeficient (angl. coefficient of determination) znaša 0,70
in nam pove, da konstrukt merila dejavnikov odliĉnosti pojasnjuje 70 % variance v
konstruktu meril rezultatov odliĉnosti. Rezultati povezave konstrukta meril dejavnikov
odliĉnosti s posameznimi merili rezultatov odliĉnosti kaţejo, da je povezava visoka in
statistiĉno znaĉilna za vsa merila rezultatov.
Ta skupina raziskav ni toliko pomembna z vidika doseganja našega namena, ker te
raziskave prvenstveno ne obravnavajo povezav in vplivov med posameznimi merili, zato
nam te raziskave ne dajo zadostnega odgovora na vprašanje o vlogi in pomenu treh
prouĉevanih meril, so pa te raziskave za nas pomembne, ker dokazujejo, da v skladu s
postavljenim modelom dejavniki vplivajo na rezultate. Poleg tega raziskave nakazujejo
pomembnost meril voditeljstva in zaposlenih med merili dejavnikov ter merila rezultatizaposleni med merili rezultatov.
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4

RAZISKAVE POVEZAV MED POSAMEZNIMI MERILI

4.1 Predstavitev raziskav povezav med posameznimi merili in njihove metodologije
Namen raziskave Calvo-Mora et al. (2006) je analiza odnosov znotraj vseh meril
dejavnikov modela. Vhodne podatke za analizo so zbrali z vprašalnikom, ki so ga zastavili
111 javnim španskih izobraţevalnim centrom. Predlagane hipoteze so testirali s statistiĉno
metodo vsote najmanjših kvadratov (angl. partial least squares, v nadaljevanju angl. PLS),
ki ocenjuje prileganje modela s testom statistiĉne znaĉilnosti koeficientov vpliva
posamezne poti (angl. path coefficients) in sprejemljivo visokega determinacijskega
koeficienta (R2) (Gomez-Gomez et al., 2011).
Namen raziskave Eskildsen in Dahlgaard (2000) je poglobiti znanje o povezavah med
merili dejavnikov in merilom rezultati zaposlenih. Vhodne podatke za analizo so zbrali z
vprašalnikom, ki so ga zastavili 500 managerjem znotraj veĉje storitvene organizacije v
Evropi. Odnose so testirali s statistiĉno metodo SEM.
Namen raziskave Eskildsen et al. (2000) je na podlagi teoretiĉnih ugotovitev predstaviti
povezave znotraj modela in jih testirati na vzorcu pribliţno 750 danskih organizacij.
Vhodne podatke za analizo so zbrali z vprašalnikom, ki so jih zastavili direktorjem
organizacij. Odnose so testirali z orodjem LISREL (angl. linear structural relations).
Raziskava Gomez-Gomez et al. (2011) analizira povezave znotraj modela ter razlike v
uporabi modela med javnimi in zasebnimi organizacijami na vzorcu 68 španskih
organizacij. Za vhodne podatke uporabljajo rezultate samoocenjevanja in zunanjega
ocenjevanja, potrjenega s strani svetovalne agencije, ki ima licenco EFQM za ocenjevanje
organizacij. V raziskavi predlagajo hipoteze za testiranje posameznih povezav med merili.
Povezave testirajo s statistiĉno metodo SEM in PLS orodjem.
Raziskava Gomez-Gomez et al. (2015) je nadaljevanje raziskave iz leta 2011. Predhodna
raziskava ni potrdila vseh povezav, predpostavljenih v modelu, zato so zasnovali
raziskavo, ki na veĉjem vzorcu (199 španskih organizacij) empiriĉno testira prileganje
modela in testira, ali prileganje modela predstavlja dobro usmerjanje organizacije na poti
do odliĉnosti. Ĉe model ne predstavlja dobrega prileganja, je bil namen avtorjev doloĉiti
nove povezave med merili, ki managerjem lahko pomagajo na poti do odliĉnosti.
Raziskovalno metodo so nadgradili z anketiranjem štirih managerjev znotraj posamezne
organizacije. Oblikovali so štiri vprašalnike, ki so se nanašali na podroĉja kakovosti,
proizvodnje, ĉloveških virov in trţenja. Vprašalniki so imeli skupen del, ki je bil vezan na
model in specifiĉna vprašanja, ki so se nanašala na podroĉja znanja anketiranca.
Vprašalnik je vseboval 64 vprašanj (48 za dejavnike in 16 za rezultate). Z uporabljeno
metodo triangulacije so zmanjšali morebitno pristranskost odgovorov. Povezave v modelu
so testirali z statistiĉno metodo SEM. Novo opredeljene povezave so testirali s statistiĉnim
orodjem Lagrangeovim multiplikatorjem (angl. Lagrange multiplier, v nadaljevanju angl.
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LM). LM je statistiĉno orodje, ki naznanja, katere povezave je potrebno dodati ali izbrisati z
namenom izboljšanja statistiĉnega prileganja modela.
4.2 Analiza ugotovitev raziskav povezav med posameznimi merili
Calvo-Mora et al. (2006) predlagajo in testirajo model povezav znotraj vseh meril dejavnikov
modela, ki je predstavljen v Sliki 2. V modelu so poleg hipotez prikazani koeficienti vpliva
posamezne poti in vrednosti korelacijskih in determinacijskih koeficientov (R2).
Slika 2: Raziskovalni model odnosov znotraj vseh meril dejavnikov modela

Zaposleni
R2=0,4074
(H1a) 0,273*

(H3) 0,218*
(H2a) 0,407***

(H1b) 0,753***

Voditeljstvo

(H2c) 0,258**
Politika in
strategija
R2=0,5680

Procesi, izdelki
in storitve
R2=0,5583

(H2b) 0,325*
(H1c) 0,240^

(H4) 0,402**
Partnerstva
in viri
R2=0,2803

Legenda: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; ^ p<0,1

Vir: Povzeto in prirejeno po A. Calvo-Mora, A. Leal & J. L. Roldan, Using enablers of the EFQM
model to manage institutions of higher education, 2006, str. 101.
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Testirajo naslednje hipoteze:
 H1a: voditeljstvo je pozitivno povezano z zaposlenimi;
 H1b: voditeljstvo je pozitivno povezano s politiko in strategijo;
 H1c: voditeljstvo je pozitivno povezano s partnerstvi in viri;
 H2a: politika in strategija sta pozitivno povezani z zaposlenimi;
 H2b: politika in strategija sta pozitivno povezani s partnerstvi in viri;
 H2c: politika in strategija sta pozitivno povezani s procesi, izdelki in storitvami;
 H3: zaposleni so pozitivno povezani s procesi, izdelki in storitvami;
 H4: partnerstva in viri so pozitivno povezani s procesi, izdelki in storitvami.
Hipoteze povezanosti voditeljstva so bile podprte pri stopnji tveganja 0,05 (H1a-b) in 0,1
(H1c). Rezultati kaţejo, da je spremenljivka voditeljstvo statistiĉno znaĉilno v pozitivni
neposredni povezavi s poznejšimi merili, kot tudi v posredni povezavi skozi politiko in
strategijo. Tudi hipotezi H3 in H4 sta potrjeni, kar kaţe na povezave predhodnih meril
(politike in strategije, voditeljstva ter partnerstev in virov) z merili procesov, izdelkov in
storitev.
Raziskava je tako potrdila pomembno vlogo in vplive meril voditeljstva ter ravnanja z
zmoţnostmi zaposlenih v modelu. Pokazala je, da voditeljstvo in predanost vrhnjega
managementa delujeta kot gonilna sila celotnega managementa kakovosti in procesa
izboljševanja kakovosti. To je vidno iz uĉinka, ki ga ima voditeljstvo na politiko in strategijo,
partnerstva in vire, zaposlene in procese. Te povezave so prav tako potrjene v študiji
Eskildsen in Dahlgaard (2000). Raziskava pa je tudi potrdila, da je primerno motiviranje in
izobraţevanje zaposlenih kljuĉno pri obvladovanju procesov (R2=0,1366).
Eskildsen in Dahlgaard (2000) se v svoji raziskavi osredotoĉata na vidik zaposlenih.
Potrdila sta, da merilo voditeljstva doloĉa management zaposlenih, procesov, politike in
strategije. Prav tako sta potrdila, da imajo zaposleni ter procesi, izdelki in storitve
neposreden vpliv na rezultate zaposlenih. Predlagala in potrdila sta torej model, ki kaţe,
da ima vseh pet dejavnikov znotraj modela pozitiven odnos na rezultate zaposlenih.
Eskildsen et al. (2000) so razširili model Eskildsen in Dahlgaard (2000), da bi razjasnili in
testirali še povezave med ostalimi merili rezultatov. Predlagali in testirali so povezave, ki
so v Sliki 3 oznaĉene s številkami od ena do sedem.
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Slika 3: Predlagane in testirane vzročne povezave znotraj modela po Eskildsen et al. (2000)

1.
Rezultati zaposleni

Zaposleni

7.
6.
Voditeljstvo

Politika in
strategija

Procesi, izdelki
in storitve

2.
Rezultati odjemalci

3.

4.
Partnerstva in
viri

Rezultati
poslovanja

Rezultati druţba

5.

Vir: Povzeto in prirejeno po J. K. Eskildsen, K. Kristensen & H. J. Juhl, The Causa Structure of The
EFQM Excellence Model, 2000, str. 5.

Za našo raziskavo so med prikazanimi povezavami pomembne:
 1. rezultati zaposlenih – rezultati poslovanja: izboljšani rezultati zaposlenih se
kaţejo v njihovem zadovoljstvu in kakovostnem delu z niţjimi stroški, kar ima
neposreden vpliv na merilo rezultatov poslovanja;
 7. rezultati zaposlenih – rezultati odjemalcev: merilo rezultatov zaposlenih
vkljuĉuje njihovo zadovoljstvo z delom in splošnim delovnim okoljem, ki vpliva na
rezultate odjemalcev.
Rezultati statistiĉne analize na vzorcu veĉ kot 750 danskih organizacij so pokazali, da so
vse preuĉevane povezave statistiĉno znaĉilne pri stopnji tveganja 0,05.
Primarni namen študije Gomez-Gomez et al. (2011) je ugotoviti, ali povezave v modelu
verzije 2003 sledijo logiki EFQM. V študiji je testiranih 16 hipotez, predstavljenih v Sliki 4,
in sicer 12 osnovnih hipotez, ki temeljijo na horizontalnih povezavah (od leve proti desni
strani modela) in štiri dodatne hipoteze, ki temeljijo na vertikalnih povezavah.
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Slika 4: Predlagane in testirane vzročne povezave znotraj modela po Gomez-Gomez et al.
(2011)
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Vir: Povzeto in prirejeno po J. Gomez-Gomez, M. Martinez-Costa & A. R. MartinezLorente, A critical evaluation of the EFQM model, 2011, str. 488.

Rezultati raziskave so pokazali, da povezave ne potekajo, kot predvideva model EFQM.
Analiza je pokazala, da determinacijski koeficient (R2), ki kaţe povezavo med procesi,
izdelki in storitvami ter rezultati zaposlenih (R2=0,01) in rezultati druţbe (R2=0,09) ne
ustreza minimalnemu pogoju, ki pravi, da mora biti le-ta višji od 0,1. To pomeni, da ti dve
spremenljivki zmanjšujeta celovitost modela, saj nista zadostno povezani z ostalimi
spremenljivkami. Avtorji so iz modela odstranili nezadostni spremenljivki in znova testirali
odnose znotraj preoblikovanega modela. Vse spremenljivke znotraj preoblikovanega
modela so kazale zadostno povezanost z ostalimi, kar kaţe, da je preoblikovani model
statistiĉno gledano boljši od modela. Zaradi preoblikovanja v nadaljnjem postopku niso
opravljali preizkusov za naslednje hipoteze; 10, 11, 13, 14, 15 in 16.
Rezultati analize preoblikovanega modela so potrdili, da je voditeljstvo temeljni steber
modela ter da je v moĉnem odnosu s politiko in strategijo, zaposlenimi ter partnerstvi in
viri. S stopnjo tveganja 0,01 so potrdili povezave, predlagane v hipotezah: 1, 2 in 3.
Presenetljivi so bili rezultati o povezavah politike in strategije, zaposlenih ter partnerstev in
virov z dejavnikom procesov, predstavljenih v hipotezah: 4, 5 in 6. Preizkus ni za
nobenega od naštetih dejavnikov odkril znaĉilne razlike. Avtorji so sklepali, da je odnos
med dejavniki in rezultati pretrgan, ker ni posredne povezave med politiko in strategijo,
zaposlenimi ter partnerstvi in viri s procesi. Sklepali so, da je mogoĉe, da imajo vsi našteti
dejavniki neposreden vpliv na rezultate na enaki ravni kot procesi. Avtorji so predlagali in
testirali alternativni model, kjer se procesi nahajajo na enaki ravni kot politika in strategija,
zaposleni ter partnerstva in viri.
Rezultati alternativnega modela so pokazali, da so vse spremenljivke ustrezno povezane,
da so del modela. Voditeljstvo je v statistiĉno znaĉilni pozitivni povezavi s procesi, politiko
in strategijo, zaposlenimi ter partnerstvi in viri. Trditev postavljajo pri stopnji tveganja 0,01.
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Nobeno od meril dejavnikov nima statistiĉno znaĉilnega vpliva na rezultate, kar kaţe na to,
da se model zopet pretrga. Rezultati zaposlenih nimajo statistiĉno znaĉilnega vpliva na
poslovne rezultate, prav tako kot tudi rezultati zaposlenih in rezultati druţbe nimajo
statistiĉno znaĉilnega vpliva na rezultate kupcev.
Ĉe povzamemo, rezultati raziskave kaţejo, da povezava dejavnikov z rezultati ni jasna, zdi
se celo, da je niĉna, s ĉimer model ne uteleša povezav, kot so predvidene v modelu.
Odsotnost povezav med zaposlenimi in procesi ter procesi in rezultati kupcev ni v skladu s
predpostavkami TQM prakse.
Poznejša raziskava Gomez-Gomez et al. (2015) je smiselno nadaljevanje raziskave iz leta
2011. S statistiĉno metodo SEM so testirali povezave znotraj modela. Prav tako so izvedli
izraĉun indeksov ustreznosti (angl. fit indexes), ki so pokazali, da so le-ti daleĉ pod
najniţjo mejno vrednostjo, kar pomeni, da model ni sprejemljiv (ustrezen). Rezultati se
skladajo s predhodno raziskavo.
V naslednjem koraku so zato analizirali na novo opredeljene povezave. Testirali so dva
modela in oba sta imela zadostne indekse ustreznosti. S posebnim statistiĉnim orodjem
LM so nakazali, katere povezave bi morali dodati ali izbrisati, da bi izboljšali indekse
ustreznosti modela. S pomoĉjo orodja so tako razvili tretji model s tremi novimi
povezavami, ki doslej še niso bile analizirane v literaturi. Vkljuĉili so naslednje tri
povezave:
 partnerstva in viri – politika in strategija (v nasprotni smeri kot predlaga model);
 partnerstva in viri – zaposleni;
 rezultati zaposlenih – rezultati druţbe.
Predlagani tretji model je imel zadostne indekse ustreznosti. Kljub temu je preizkus
statistiĉne znaĉilnosti povezav pokazal, da nekatere predlagane povezave niso statistiĉno
znaĉilne. Na Sliki 5 so predstavljene vse statistiĉno znaĉilne povezave znotraj
predlaganega tretjega modela.
Tako kot predhodne študije Eskildsen et al. (2000) in Gomez-Gomez et al. (2011) tudi
rezultati te empiriĉne analize povezav med merili modela podpirajo obstoj temeljne logike
modela, se pa v celoti ne ujemajo z zasnovo uradnega modela. Tudi ti rezultati potrjujejo
pomembno vlogo meril voditeljstva, zaposlenih in rezultatov, povezanih z zaposlenimi.
Kljuĉne nove ugotovitve glede prouĉevanih treh meril so:
 dejavnik zaposleni je v pozitivni povezavi z rezultati zaposlenih (to povezavo so
potrdili tudi Eskildsen in Dahlgaard (2000) ter Eskildsen et al. (2000);
 procesi nimajo statistiĉno znaĉilne povezave z rezultati zaposlenih in rezultati
odjemalcev (kot to predlaga model);
 rezultati zaposlenih niso v statistiĉno znaĉilni povezavi z rezultati poslovanja;
 med rezultati je potrjena novo opredeljena povezava med rezultati zaposlenih in
rezultati druţbe, ki ni vkljuĉena v model.
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Slika 5: Tretji model s statistično značilnimi povezavami po Gomez-Gomez et al. (2015)
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Vir: Povzeto in prirejeno po J. Gomez-Gomez, M. Martinez-Costa & A. R. Martinez-Lorente,
An in-depth review of the internal relationships of the EFQM model, 2015, str. 492.

5

SINTEZA UGOTOVITEV

Sama struktura modela nakazuje na odnose med posameznimi merili dejavnikov in
rezultatov. Na podlagi empiriĉnih raziskav, ki so prouĉevale povezave med merili,
ugotavljamo, da obstajajo raziskave, ki v celoti podpirajo v modelu predpostavljene
povezave med posameznimi merili, in raziskave, ki jih ne podpirajo v celoti, ali celo
predlagajo in testirajo novo opredeljene povezave.
Predstavljeni empiriĉni rezultati kaţejo na osrednjo in pomembno vlogo voditeljstva v
modelu, saj vse študije potrjujejo osrednjo vlogo tega merila, ki pomembno vpliva na
udejanjanje preostalih meril modela. V vseh raziskavah je merilo voditeljstva pomembno,
rezultati pa potrjujejo, da neposredno in posredno vpliva na preostala merila dejavnikov in
rezultatov. To kaţe na pomen vodstva podjetja, ki oblikuje in udejanja osnovne usmeritve
podjetja preko poslanstva in vizije ter razvoja ustreznih vrednot in etike poslovanja.
Vodstvo podjetja zagotavlja izboljševanje in prilagodljivost podjetja z obvladovanjem
sprememb ter s tem skrbi za ustrezno umešĉenost podjetja v okolje.
Rezultati empiriĉnih raziskav ne dajejo povsem enoznaĉnih odgovorov o vlogi in pomenu
meril, povezanih z ravnanjem z zmoţnostmi zaposlenih. Kljub temu veĉ študij v skladu s
predpostavkami modela pokaţe na vplive zaposlenih na procese, izdelke in storitve
(Calvo-Mora et al., 2006; Gomez-Gomez et al., 2015), rezultati pa kaţejo tudi na vpliv na
merila rezultatov, predvsem na rezultate, povezane z zaposlenimi (Eskildsen & Dahlgaard,
2000; Gomez-Gomez et al., 2015). Študije tudi potrdijo pomen ustreznega doseganja
rezultatov, povezanih z zaposlenimi, saj zadovoljstvo zaposlenih pozitivno vpliva na
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rezultate, povezane z odjemalci (Eskildsen et al., 2000; Gomez-Gomez et al., 2015),
rezultate, povezane z druţbo (Gomez-Gomez et al., 2015) in rezultate poslovanja
(Eskildsen et al., 2000). Študije tako potrjujejo pomen ustreznega razvoja zaposlenih,
njihovega opolnomoĉenja in motiviranja, ker s tem po eni strani vplivamo na ustrezen
razvoj in proizvodnjo izdelkov/storitev, po drugi strani pa zagotavljamo veĉje zadovoljstvo
zaposlenih ter s tem pozitivno vplivamo na zadovoljstvo odjemalcev in na rezultate
poslovanja.
Glavno omejitev naših ugotovitev na podlagi analize ugotovitev raziskav, ki so prouĉevale
povezave med merili modela, predstavlja omejeno število empiriĉnih raziskav, ki so bile
vkljuĉene v analizo. Vkljuĉevanje novih raziskav, ki bodo izvedene v prihodnosti, bo lahko
dalo bolj enoznaĉne odgovore predvsem o vlogi in pomenu meril, povezanih z ravnanjem
z zmoţnostmi zaposlenih. Je pa naša analiza vseeno opozorila na pomembno vlogo vseh
treh prouĉevanih meril in s tem opozorila na pomen teh meril z vidika dejanske uporabe
modela EFQM v praksi in zagotavljanja vloge modela na poti k odliĉnosti.
6

SKLEP

Rezultati raziskav kaţejo, da osnovna predpostavka modela drţi (dejavniki so gonilo
rezultatov), a vendar obstaja dilema o dejanskih povezavah znotraj modela in njihovem
vplivu na rezultate poslovanja. V nedavnih raziskavah je bilo ugotovljenih tudi nekaj novih
povezav, na katerih bodo verjetno temeljile raziskave v prihodnosti. Menimo, da empiriĉne
raziskave potrjujejo, da je uporaba modela smiselna ter da morajo organizacije oziroma
vodilni managerji gledati na model kot na orodje, ki jim pomaga na poti do odliĉnosti, ne
smejo pa slepo verjeti vsem povezavam, saj so nekatere raziskave opozorile na vprašanja
dejanskega obstoja predpostavljenih povezav. Vsekakor pa v razliĉnih raziskavah
ugotovljene povezave med merili opozarjajo, da je pri uporabi modela EFQM kot
managerskega orodja potrebna celovitost.
Vse analizirane raziskave potrjujejo predpostavko o osrednji in pomembni vlogi
voditeljstva. Ustrezno oblikovanje in prilagajanje enotne usmeritve in kulture podjetja je
osnova uĉinkovitemu udejanjanju preostalih dejavnikov ter doseganju ustreznih rezultatov.
Raziskave nakazujejo tudi pomembno vlogo ravnanja z zmoţnostmi zaposlenih, saj ta
pripomore tako k ustreznemu razvoju proizvodov in procesov kot tudi njihovemu
obvladovanju in prilagajanju. Ustrezen razvoj, vkljuĉevanje in nagrajevanje zaposlenih pa
tudi neposredno in posredno vplivajo na razliĉne vidike rezultatov delovanja.
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REAKCIJE UDELEŢENCEV PRI PREVZEMIH PODJETIJ
Matej Lahovnik
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
matej.lahovnik@ef.uni-lj.si
Povzetek: Prevzemi podjetij praviloma ne povzročijo spremembe samo v oblastni strukturi prevzete
družbe, ampak tudi v ostalih treh enovitih strukturah kot so tehnična, komunikacijska in motivacijska
struktura, ki tvorijo zloženo strukturo organizacije. Čim bolj sorodna je dejavnost podjetij, ki se
povezujeta, tem več je potencialnih sinergij, ki jih želi prevzemnik izkoristiti in tem bolj obsežne so
organizacijske spremembe. Med vsemi vrstami prevzemov so horizontalni prevzemi, ki so tudi
povezani z največjimi organizacijskimi spremembami, najpogostejši. Spremembe v prevzetih
družbah spremlja naraščajoča negotovost zaposlenih glede njihove vloge v prihodnosti in tudi strah
pred izgubo zaposlitve ali pridobljenega statusa. Namen prispevka je opozoriti na pomembne vidike
ravnanja tako v pred-prevzemni kot tudi v po-prevzemni fazi z namenom opredelitve ustreznih
ukrepov, s katerimi lahko preprečujemo negativne reakcije pri različnih skupinah udeležencev
(»stakeholderjev«). Vsa pomembna vprašanja, ki se nanašajo na integracijo prevzete družbe,
morajo biti obravnavana že v fazi pogajanj o prevzemu. Specifični problemi morajo biti natančno
obravnavani. Prevzemnik mora odkrito predstaviti in utemeljiti potrebo po povečanju operativne
učinkovitosti prevzetega podjetja vsem relevantnim udeležencem.
Ključne besede: prevzem, udeleženci, vedenje, ukrepi
STAKEHOLDERS’ REACTIONS TO ACQUISITIONS
Abstract: Acquisition of companies does not determine the corporate governance of the acquired
company only. It has strong impact on the technical, communication as well as on the motivation
structure of the organisation. In the cases of horizontal acquisitions we may identify more synergies
between companies as in the cases of conglomerate acquisitions. The organisational changes are
more significant if two merging companies operate in the related industries. The greater the
relatedness between companies involved before an acquisition, the lower is the chance of failure.
The purpose of our paper is to highlight that successful acquirers make efforts to persuade the
stakeholders of the targets to support the acquisition bid. All relevant post-acquisition integration
issues should be addressed early on in the acquisition negotiation process. Specific problems
should be discussed thoroughly. The acquirer should openly discuss with the stakeholders the need
to improve operational efficiency if this was the main motive of the acquisition.
Key words: acquisition, stakeholders, behaviour, measures
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1

UVOD

Zdruţitev ali prevzem podjetja spremeni razmerja v organizaciji, ki so bistveni element
vsake organizacije. Vsaki spremembi strategije praviloma sledi sprememba organizacije,
ki zadeva tako primarne kot sekundarne udeleţence. Njihove vloge in pozicije v novem
poslovnem sistemu se spremenijo. Poslovno okolje vsebuje vrednote in norme
udeleţencev, ki oblikujejo doloĉena priĉakovanja. Ĉe napovedi prevzemnika glede poprevzemne strategije niso v skladu s priĉakovanji doloĉenih udeleţencev, pride do odpora
proti prevzemu ţe v fazi pred dejansko sklenitvijo posla. Ko ravnanje prevzemnika ni v
skladu s predhodno napovedano strategijo integracije in s tem tudi priĉakovanji udeleţencev,
se odpor proti spremembam in negativne reakcije sproţijo v po-prevzemni fazi. Gre za
ravnanja na podroĉjih kot so: politika zaposlovanja, vlaganje v zaposlene, razvijanje
strateških partnerstev z lokalnimi podjetji, uĉinek na odjemalce in navsezadnje tudi odnos
do lokalne skupnosti, ki se kaţe v pripravljenosti podjetja za vlaganje v lokalno okolje.
Spremembe v lastniški strukturi neposredno vplivajo na razmerje med upravljanjem in
ravnanjem v podjetju. Upoštevajoĉ problem agentov, ki izhaja iz predpostavke, da so
prevzemi naĉin razreševanja tega problema, je zamenjava managementa prvi korak k
prestrukturiranju poslovanja prevzete druţbe. Po drugi strani empiriĉni rezultati kaţejo, da
so prevzemi »ceteris paribus« uspešnejši, ko management tarĉe podpre prevzem.
Razloga za to sta predvsem dva, in sicer niţje prevzemne premije na eni strani ter laţja
integracija poslovnih aktivnosti v po-prevzemni fazi. Sprememba v upravljavsko-ravnalni
strukturi neposredno vpliva na komunikacijske tokove ter odloĉitvene mehanizme. Vse te
spremembe sproţajo v zaposlenih in tudi pri drugih udeleţencih bodisi odpor ali pa
podporo posameznemu prevzemu. Zaposleni in dobavitelji lahko vidijo v kapitalskem
povezovanju z drugim podjetjem izziv in priloţnost ali pa se ĉutijo ogroţeni zaradi
sprememb, ki jim bodo izpostavljeni. Namen tega prispevka je prikazati pomen ustreznega
ravnanja z udeleţenci pri prevzemih podjetij, ker to vpliva na (ne)uspešnost prevzema.
2

SPREMINJANJE POGLEDA NA UPRAVLJANJE

V anglosaksonskem svetu je v preteklosti moĉno prevladoval lastniški pogled, ki pravi, da
je premoţenje podjetja last delniĉarjev ter da morajo managerji pri svojem odloĉanju
upoštevati izkljuĉno njihov interes, saj nimajo nobenih pravnih obveznosti do ostalih
udeleţencev podjetja kot so zaposleni, odjemalci, dobavitelji ali lokalna skupnost. Pravice
zaposlenih, kreditodajalcev ali na primer odjemalcev so omejene na pogodbeno pravni
odnos (Allen, 1992). Kakršnokoli širjenje odgovornosti managerjev v smislu druţbene
odgovornosti naj bi bilo nesprejemljivo. Milton Friedman celo navaja, da naj bi bilo naĉelo,
da so managerji dolţni usmerjati svoje napore v zagotavljanje »ĉim veĉ denarja
delniĉarjem kot je to mogoĉe«, eno bistvenih naĉel svobodne trţne druţbe. Le malo
trendov naj bi bilo sposobno tako temeljno spodkopati bistvo svobodne trţne druţbe kot
kakršenkoli odmik od tega naĉela (1962). Ĉe namreĉ privzamemo, da so managerji dolţni
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pri svojih odloĉitvah upoštevati t. i. širši druţbeni interes, pridobijo dodatno moĉ, ki je ni
mogoĉe nadzorovati oziroma postanejo nekakšen subjekt javnega interesa (Hayek, 1979).
Lastniki podjetja naj bi bili namreĉ tisti, ki so sposobni postaviti takšne standarde
uspešnosti, da ti predstavljajo dovolj dober pribliţek tudi za javni (širši druţbeni) interes.
S spoznanjem, da je znanje kljuĉni vir konkurenĉne prednosti podjetja je dobil pristop, ki
poudarja, da je treba pri upravljanju podjetja upoštevati tudi interese ostalih primarnih
udeleţencev, in ne le lastnikov, dodatno dimenzijo (veĉ o razvoju tega pristopa glej v
Clarke, 1998; Monks & Minow, 1995; Hill & Jones, 1992). Ĉe je znanje resniĉno primarni
kljuĉni proizvodni dejavnik in ĉe privzamemo, da veĉino znanja ustvarijo posamezniki ter
ga dejansko tudi hranijo, potem so tudi zaposleni primarni udeleţenci podjetja. Iz tega
izhaja, da je dejansko najveĉji izziv za managerje ustvarjanje takšnih mehanizmov, ki bodo
omogoĉali, da bodo lahko posamezniki preko medsebojnega sodelovanja in koordinacije
integrirali svoje znanje v produktivne aktivnosti (Grant, 1997).
Sodobne organizacije poslujejo znotraj ekosistemov in se vkljuĉujejo v kompleksne mreţe,
pri ĉemer število in pomen strateških zvez narašĉa. Temu primerno se je spremenila tudi
tradicionalna paradigma konkurence. Konkurenĉna enota ni le posamezna strateška
poslovna enota ali podjetje, temveĉ mreţa ali grozd povezanih enot. Oblikujejo se razliĉne
organizacijske oblike strateških partnerstev na razliĉnih stopnjah proizvodne oziroma
storitvene verige: kapitalske in pogodbene. Managerji morajo biti pri strateškem
razmišljanju procesno usmerjeni in usklajevati interese vseh kljuĉnih udeleţencev pri
poslovnem procesu. Temeljne znaĉilnosti oziroma potrebni pogoji za uspešno strateško
sodelovanje pri tem so:
 Skupni interes povezujoĉih se organizacij.
 Sposobnosti oziroma viri partnerskih organizacij, s katerimi vzajemno poveĉujejo
konkurenĉno sposobnost.
 Vnaprejšnje oblikovanje procedur in pravil pri povezovanju aktivnosti in prenosu
poslovnih praks.
 »Win-win« princip, po katerem posamezna organizacija ne sme pridobiti koristi
na raĉun izgub druge.
 »Equity« – naĉelo sorazmernosti pri delitvi koristi in stroškov povezovanja.
Ĉe so ti potrebni pogoji izpolnjeni, potem je veĉja tudi verjetnost, da bodo razliĉni
udeleţenci kot so zaposleni, dobavitelji, odjemalci, lokalna skupnost in navsezadnje tudi
drţavni organi kapitalsko povezovanje podprli ali pa mu vsaj ne bodo nasprotovali. Zato
mora organizacija graditi svojo legitimnost napram razliĉnim udeleţencem tako, da si
prizadeva svoje aktivnosti izvajati na korekten in primeren naĉin skladno s priĉakovanji
okolja. Ĉe podjetje prodaja drţava ali institucija, ki je z njo povezana, kot je to SDH ali
DUTB, je ta vidik še pomembnejši, saj cena pri prodaji podjetja ni nujno tudi edini kriterij.
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3

PREVZEMI DRŢAVNIH PODJETIJ

Uhlenbruck in De Castro ugotavljata, da je v primeru prevzemov drţavnih podjetij treba
upoštevati razlike med drţavno in zasebno iniciativo na eni strani ter posebnostmi vlade
oziroma (para)drţavnih ustanov kot prodajalcev na drugi strani. Model vkljuĉuje tri razliĉne
stranke v procesu prevzema drţavnega podjetja: ciljno podjetje v drţavni lasti,
prevzemnika in vlado. Vse tri zainteresirane stranke vplivajo na lastninsko transformacijo
podjetja v drţavni lasti in na njegovo post-privatizacijsko uspešnost: prevzeto podjetje s
svojimi »zgodovinskimi« znaĉilnostmi, prevzemnik v vlogi privatnega investitorja, ki vidi
svojo priloţnost v prevzemu, in vlada v svoji dualni vlogi kot prodajalec na eni strani in v
vlogi arbitra glede trţnih pogojev na drugi strani (glej Sliko 1).
Vlada drţave ciljnega podjetja lahko vpliva na pogoje za izpeljavo transakcije (doloĉena
politika zaposlovanja in (ne)odpušĉanja delavcev, politika investiranja, stopnja avtonomije
po prevzemu …) povsem drugaĉe, kot bi prodajalec, pri katerem je prisoten le zasebni
interes. Ti pogoji lahko po eni strani onemogoĉijo uĉinkovito preobrazbo drţavnega
podjetja v konkurenĉno podjetje, izpostavljeno trţnim zakonitostim, po drugi strani pa
lahko vlada z ustrezno alokacijo monopolnih dobiĉkov pozitivno vpliva na uspešnost
podjetja v po-prevzemni fazi (prevzemnik lahko zahteva doloĉene ugodnosti v primerjavi s
konkurenco).
Medtem ko zasebna podjetja nadzirajo zainteresirane skupine delniĉarjev in drugih
udeleţencev, so drţavna podjetja nadzorovana s strani politiĉno oblikovane hierarhije. V
primeru zasebnih podjetij je vir financiranja trg kapitala oziroma finanĉne institucije,
medtem ko pri drţavnih podjetjih kot vir financiranja pogosto nastopa drţavni proraĉun.
Slednja lahko zato poslujejo v pogojih mehkih proraĉunskih omejitev in niso podvrţena
kontrolnim mehanizmom, ki izhajajo iz teorije agentov in ki temeljijo na nadzoru
managementa skozi trg kapitala.
Politiĉne omejitve, visoki transakcijski stroški in negativen odnos do tujih investicij zavirajo
prevzeme podjetij v Sloveniji. Visoki transakcijski stroški so posledica majhne ponudbe
podjetij, ki se ukvarjajo z izpeljavo transakcij in sorazmerno nerazvitega trga kapitala.
Politiĉne omejitve in negativen odnos do tujih investicij pa sta sicer pomembnejša
zaviralna dejavnika prevzemov, ko gre za veĉje transakcije. Glede na sorazmerno velik
vpliv drţavnih institucij in (para)drţavnih gospodarskih druţb v nekaterih podjetjih ter
mnogokrat neustreznega razumevanja procesov kapitalskega povezovanja s strani lokalne
skupnosti bodo morali morebitni prevzemniki namenjati veĉ pozornosti tudi tem
vprašanjem. Ne smemo zanemariti, da je v Sloveniji, med vsemi drţavami EU, še vedno
daleĉ najveĉji deleţ drţavne lastnine v gospodarstvu.
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Pogoji nakupa:
garancije, koncesije,
politika zaposlovanja,
cenovna politika …

Strateška in
organizacijska
skladnost
Post-privatizacijska
integracija in
tranzicija

Tržna struktura

Post-prevzemna
uspešnost podjetja

Vir: N. Uhlenbruck & J. De Castro, Privatization From the Acquirer's Perspective: A Mergers and Acquisitions Based Framework, Journal of
Management Studies, 35(1998), 5, str. 623.

Značilnosti
prevzemnika:
strateški interes,
organizacijske
sposobnosti, viri

Značilnosti vlade:
cilji, politika

Značilnosti ciljnega
državnega podjetja:
oblika nadzora, način
financiranja, viri in
sposobnosti

Slika 1: Model prevzema podjetja v državni lasti
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Politiĉni trg ima druge zakonitosti kot ekonomski trg, zato jih pri prodaji drţavnih podjetij ne
smemo spregledati. V splošnem velja naĉelo, da ĉim veĉ razliĉnih omejitev postavijo
prodajalci drţavnega podjetja kupcu glede poslovanja podjetja po prevzemu, tem niţja je
»ceteris paribus« doseţena cena pri prodaji te druţbe. V Sloveniji sta pri privatizaciji
drţavnega premoţenja in prodajah podjetij najpomembnejši instituciji Slovenski drţavni
holding (SDH) in Druţba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Vlada Republike Slovenije
predstavlja skupšĉino v obeh primerih teh dveh drţavnih gospodarskih druţb, saj je drţava
tudi njuna edina lastnica. Iz tega izhaja, da politika preko imenovanja ĉlanov organov
upravljanja neposredno vpliva na upravljanje obeh institucij. V primeru SDH vlada
neposredno imenuje nadzorni svet druţbe, medtem ko v primeru DUTB, ki ima enotirno
upravljanje, imenuje upravni odbor. Zato ni presenetljivo, da cena ni edini kriterij pri
prodajah drţavnih podjetij in da se politika vpleta v upravljanje obeh institucij.
Primer prodaje NLB kaţe, kako je najveĉja slovenska banka po eni strani ujetnica politike,
po drugi strani pa drţava in njene javne finance talec njene sanacije. Izbrani privatizacijski
model v obliki odprte javne ponudbe delnic je logiĉen samo ob predpostavki, da ţeli
drţava ostati najveĉja lastnica banke. Po izbranem naĉinu prodaje namreĉ noben
posamezen zasebni lastnik ne more imeti veĉjega vpliva na upravljanje NLB kot drţava.
Zato je razumljivo, da noben strateški investitor ni oddal resne ponudbe za nakup delnic
banke, v kateri bi namesto njega o kljuĉnih zadevah odloĉala drţava. Ĉe privzamemo, da
naj bi imela privatizacija NLB dva kljuĉna cilja, in sicer ĉim veĉjo kupnino ter ĉim bolj
uĉinkovito upravljanje banke, lahko ugotovimo, da izbrani model ne omogoĉa doseganja
ne enega ne drugega. Paradoks je v tem, da je prav vlada z izbranim modelom prodaje
povzroĉila, da so se resni kupci umaknili in je cena niţja kot bi bila, ĉe bi banko prodajali
strateškemu investitorju.
4

POMEN PO-PREVZEMNE INTEGRACIJE

Veĉino zaposlenih v prevzeti druţbi, praviloma pa tudi nekaterih drugih udeleţencev, je
strah sprememb, zato je ustrezno ravnanje prevzemnika na razliĉnih podroĉjih kot so:
komunikacija sprememb, zaveze do dobaviteljev, navzkriţno napredovanje perspektivnih
kadrov, vprašanje praviĉnih odpravnin in pomoĉ pri iskanju nadomestnih zaposlitev tistim,
ki ostanejo zaradi integracije poslovnih aktivnosti brez dela, kljuĉnega pomena.
Dolgoroĉne koristi, ki izhajajo iz poveĉane pripadnosti zaposlenih in drugih skupin
udeleţencev novi organizaciji, namreĉ moĉno odtehtajo kratkoroĉne stroške, povezane s
temi ukrepi (Lahovnik, 2001).
Mnogi avtorji poudarjajo, da je vzrok relativno visoke neuspešnosti prevzemov podjetij v
tem, da se zanemarja pomen integracije prevzetega podjetja v poslovni sistem
prevzemnika. Sinergije je seveda veliko laţje naĉrtovati kot uresniĉevati. Ta ugotovitev se
ujema z rezultati, ki sta jih ugotovila Norburn in Schoenberg (1994). V njuni raziskavi so
namreĉ managerji ocenjevali stopnjo zahtevnosti posamezne faze prevzema evropskih
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podjetij s strani britanskih (glej Sliko 2). Rezultati nedvoumno kaţejo, da so podjetja najbolj
podcenjevala fazo integracije prevzetega podjetja in da so imela najmanj teţav v fazi
iskanja primernih kandidatov za prevzem. Faza integracije je glede na to raziskavo kljuĉen
dejavnik uspešnosti prevzema. Pri tem se postavlja vprašanje, ali ne gre morda pri
premalo poglobljenem zaĉetnem iskanju, v katerem strateška ustreznost ciljnega podjetja
ni bila pravilno opredeljena, iskati vzroke za kasnejše teţave pri integraciji prevzetih
podjetij.
Slika 2: Stopnja nepredvidenih težav v posamezni fazi prevzema podjetja in uspešnost
prevzema
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Vir: D. Norburn & R. Schoenberg, European Cross-Border Acquisition:
How Was It For You? Long Range Planning, 1994.

Na podlagi izkušenj prevzemnikov iz ZDA in Evropske unije ter izvedene raziskave glede
strateških vidikov prevzemov v Sloveniji (Lahovnik, 2005) lahko opredelimo nekaj temeljnih
naĉel, ki jih mora prevzemnik upoštevati v fazi integracije prevzetega podjetja, tako da ta
ne bo negativno vplivala na uspešnost strategije prevzema. Vprašanja integracije
prevzetega podjetja morajo biti ĉim natanĉneje obravnavana ţe v fazi pogajanj o
prevzemu. Treba je odkrito izmenjati razliĉne predloge ter najti ustrezne rešitve. Odlaganje
in »pometanje odprtih problemov pod preprogo« je škodljivo, saj se konflikti s tem ne
odpravijo, ampak se samo preloţijo na po-prevzemno obdobje, ko je pogosto ţe prepozno,
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da bi jih uĉinkovito rešili. Pri tem je treba ĉim bolj natanĉno definirati tudi vlogo strateških
dobaviteljev, s katerimi podjetje sodeluje.
Managementa obeh podjetij, ki sodelujeta v procesu prevzema, morata jasno definirati
svojo vlogo in priĉakovanja v novem podjetju. Zelo koristno je, ĉe se ţe pred samo izvedbo
zdruţitve ali prevzema sklene dogovor glede vodstvenih funkcij v podjetju v poprevzemnem obdobju. Tako se ţe vnaprej odpravi negotovost med managerji glede
njihove prihodnosti. Takšna negotovost namreĉ izrazito negativno vpliva na delovno
storilnost posameznikov. Zaposleni, ki je negotov glede svoje prihodnosti v podjetju
seveda ne more biti povsem osredotoĉen na svoje delo. Ne smemo tudi zanemariti, da se
z odlašanjem odloĉitev glede vloge in poloţaja zaposlenih v novem podjetju tudi poveĉuje
verjetnost, da bodo kljuĉni kadri preko trga dela poiskali nove izzive in zapustili podjetje.
Sodelovanje linijskih managerjev je treba zagotoviti ţe v fazi pogajanj o prevzemu, saj so
neposredno odgovorni za uspešno izvedbo specifiĉnih elementov strategije prevzema.
Linijski managerji lahko namreĉ v fazi pogajanj o prevzemu opozorijo na razlike v
organizacijski kulturi med obema podjetjema in na morebitno neskladnost med njima.
Loĉevanje funkcije naĉrtovanja od uresniĉevanja naĉrtov ima namreĉ vrsto slabosti
(Puĉko, 1996). Pomembno jih je upoštevati tudi pri naĉrtovanju in uresniĉevanju strategije
prevzema:
 delavec manj doţivlja doseţek, ĉe izvaja naĉrt, pri nastajanju katerega ni
sodeloval;
 delavec kaţe manj zanimanja za to, da bi potrdil pravilnost naĉrta z njegovo
uspešno izvedbo, ĉe ni sodeloval pri njegovem oblikovanju;
 v naĉrtu, ki je odrejen od nekoga drugega, je praviloma prisotno manj
fleksibilnosti in prostora za modifikacijo ter iniciative za izboljšave;
 naĉrt, ki nam ga postavijo drugi, slabše razumemo;
 naĉrt, ki je oblikovan brez ljudi, ki ga bodo uresniĉevali, bo praviloma prispeval k
njihovemu slabšemu uĉinku;
 loĉevanje obeh funkcij povzroĉa veĉ komunikacijskih teţav in prispeva k veĉjim
zmotam in odstopanjem od naĉrta;
 loĉevanje obeh funkcij spodbuja konkurenĉne obĉutke med naĉrtovalci in
izvajalci;
 loĉevanje obeh funkcij omogoĉa zanemarjanje interesov izvrševalcev pri
oblikovanju naĉrtov.
Vsi udeleţenci procesa prevzema morajo biti seznanjeni s tistim delom naĉrta prevzema,
ki jih neposredno zadeva. Strategijo prevzema morajo razumeti in jo tudi podpirati.
Razliĉne sinergije, ki jih zasledujejo naĉrtovalci prevzema, je namreĉ veliko laţje
identificirati, kot pa v praksi uresniĉiti. Najpomembnejši motiv v primeru horizontalnih
prevzemov v Sloveniji je povezovanje aktivnosti med prevzemnikom in tarĉo (Lahovnik,
2011). Zato je treba ĉim prej in ĉim bolj pregledno pojasniti, katere aktivnosti se bodo
povezovale in kako. Povezovanje aktivnosti se namreĉ praviloma ne nanaša le na notranje
110

Monografija ob 90-letnici rojstva prof. dr. Staneta Moţine

aktivnosti v podjetju, temveĉ tudi na zunanje aktivnosti, ki jih izvajajo razliĉni pogodbeni
izvajalci ali proizvajalci.
Ĉe prevzemnik ţeli ĉim bolj uĉinkovito integrirati poslovne aktivnosti, mora spodbuditi
zamenjavo mentalitete »mi proti njim« z duhom skupinskega dela. Nekateri predlagajo
medsebojno izmenjavo doloĉenih managerjev med obema podjetjema. Projekt integracije
je smiselno razdeliti na veĉ samostojnih, vendar medsebojno prepletenih podprojektov. V
paru, ki vodi podprojekt, naj bi bil vedno predstavnik iz prevzemnega in tudi prevzetega
podjetja. Smiselno je uvesti tedenske ali celo dnevne koordinacijske sestanke, na katerih
sodeluje veĉ sodelavcev iz obeh podjetij. Na podlagi teh sestankov je treba sprejemati vse
pomembne odloĉitve, ki se nanašajo na doloĉeno podroĉje poslovanja. Tako bo odpor
proti tem spremembam bistveno manjši ali pa ga sploh ne bo.
Z vidika zaposlenih, ki so primarni udeleţenci, je kljuĉno ustrezno ravnanje z ljudmi. Ĉe je
posledica prevzema podjetja preseţno število zaposlenih, je pomembno, da prevzemnik
poskuša pomagati preseţnim delavcem pri iskanju nove zaposlitve ali pa jih poskuša
razporediti na novo delovno mesto. Ĉe je odpustitev doloĉenega števila zaposlenih nujna,
mora podjetje zagotoviti praviĉno odpravnino. Ti ukrepi niso posledica nekega
»korporacijskega altruizma«, temveĉ je njihov namen zagotovitev podpore prevzemu s
strani vseh preostalih zaposlenih. Dolgoroĉne koristi, ki izhajajo iz ustreznega ravnanja s
preseţnimi delavci, moĉno presegajo kratkoroĉne stroške sporazumnega zmanjševanja
števila zaposlenih (Gruca, Nath, & Mehra, 1997). V primeru, da je cilj strategije prevzema
pridobitev doloĉenih kadrovskih potencialov v ciljnem podjetju, je treba vsekakor
zagotoviti, da ti ne zapustijo podjetja po izvedenem prevzemu.
Poseben problem je sooĉenje razliĉnih kultur (Alon et al., 2016; Very et al., 2002;
Thomson, 1996). Management matiĉnega podjetja mora upoštevati razlike v organizacijski
kulturi, saj je organizacijsko kulturo prevzetega podjetja pogosto teţko spremeniti.
Uspešnost strategije prevzema je moĉno odvisna od postopka premostitve kulturoloških
razlik med podjetjema. Preden se prevzemnik loti spreminjanja organizacijske kulture v
prevzetem podjetju, mora najprej poiskati odgovore na tri kljuĉna vprašanja:
 Kateri so kljuĉni elementi nove kulture, ki omogoĉajo uspeh?
 Kateri so kljuĉni elementi stare kulture?
 Katere nove navade omogoĉajo prehod iz stare kulture v novo?
Naĉin upoštevanja kulture neposredno vpliva na reakcije zaposlenih ter dolgoroĉni uspeh
ali neuspeh strategije prevzema. Strategija prevzema je uspešnejša, ĉe prevzemnik
upošteva znaĉilnosti organizacijske kulture prevzetega podjetja. Na uspešnost prevzema
vpliva tudi obstoj razliĉnih ovir, ki onemogoĉajo komunikacijo med podjetjema, ki naj bi se
povezali. V povezavi s tem lahko govorimo tudi o »paradoksu oddaljenosti«. Paradoks
veĉkrat navajajo v primerih mednarodnih zdruţitev in prevzemov. Kaţe se v tem, da
managerji pri prevzemih podjetij v sosednjih drţavah pogosto domnevajo, da ni bistvenih
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kulturnih razlik, tako da ne prouĉijo njihovega vpliva na uspešnost strategije. Posledica
tega je neuspešen prevzem.
Reakcije zaposlenih zaradi razlik v organizacijski kulturi med podjetjema so odvisne tudi
od višine njihove kulturne inteligentnosti (Alon et al., 2016). Praviloma je verjetnost
negativnih reakcij na konflikte, ki so posledica razlik v organizacijski kulturi, obratno
sorazmerna z višino kulturne inteligentnosti posameznika. Zaposleni, ki bolje poznajo in
razumejo kulturne vzorce organizacije s katero se povezujejo, so v procesu po-prevzemne
integracije uĉinkovitejši kot posamezniki, ki slabše poznajo znaĉilnosti organizacijske
kulture druge organizacije oziroma imajo slabše razvito sposobnost razumevanja kulturnih
vzorcev.
Primer takšnega trka kultur je druţba First Interstate, ki jo je prevzelo podjetje Wells Fargo.
V primeru Wells Fargo – First Interstate je kar 76 % od 500 vodilnih managerjev po
prevzemu zapustilo prevzeto druţbo. Spremembe korporacijske kulture torej zahtevajo
previdnost in predvsem postopnost. V negotovih razmerah se namreĉ za odhod najprej
odloĉijo najboljši zaposleni v prevzetem podjetju, saj imajo ti tudi najveĉ moţnosti za
zaposlitev na trgu dela. V tem primeru je treba vloţiti še dodaten napor v iskanje novih
kadrov, ki bi jih lahko enakovredno nadomestili.
Zelo pomembno je, da razliĉne »skrite stroške« zdruţitve ali prevzema identificiramo in
ĉim bolj natanĉno ovrednotimo. Gre za razliĉne stroške, ki jih podjetja pogosto
zanemarjajo, vendar se kasneje neizbeţno pojavljajo. Takšen strošek je lahko na primer
povezan s premešĉanjem zaposlenih in njihovih druţin v povsem novo lokalno okolje.
Najbolj znani skriti stroški pa so lahko povezani z razliĉnimi ekološkimi problemi. Ĉe je
doloĉeno ciljno podjetje kakorkoli povezano z ekološkimi škodami oziroma
obremenjevanjem okolja, je treba ţe vnaprej predvideti stroške sanacije in jih ustrezno
upoštevati pri doloĉanju prevzemne cene. Tako prevzemnik breme ekološke sanacije, ki
se nanaša na preteklo poslovanje podjetja, preko niţje prevzemne cene prevali na
prodajalca. Drugaĉe se bo prevzemnik po prevzemu zapletel v nepotrebne spore z lokalno
skupnostjo ali celo drţavo, da morebitnih negativnih uĉinkov na ugled podjetja sploh ne
omenjamo.
5

SKLEP

Zdruţitve in prevzemi podjetij spodbujajo pri razliĉnih udeleţencih tako pozitivne kot
negativne reakcije. Zato je pomembno, da v procesu prevzema dovolj zgodaj opredelimo
vse znaĉilnosti integracije prevzetega podjetja v nov poslovni sistem. Prevzemniki se
namreĉ pogosto vse preveĉ osredotoĉajo na razliĉne finanĉne in pravne vidike prevzema
ter pri tem zanemarjajo, da gre pri zdruţitvah in prevzemih tudi za povezovanje med
razliĉnimi ljudmi, poslovnimi praksami ter navsezadnje organizacijskimi kulturami.
Ĉakanje, da se razliĉni problemi, ki iz tega izhajajo, samodejno pojavijo, je pogosto
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usodno za uspeh prevzema. Ĉe je v vlogi prodajalca podjetja drţava, morajo prevzemniki
ţe v fazi skrbnega pregleda upoštevati tudi druţbeno-politiĉne vidike transakcije in se
nanje ustrezno pripraviti. V primeru prodaje drţavnih podjetij je predhodna podpora
razliĉnih udeleţencev ciljnega podjetja v prodaji še pomembnejša, ker lahko sicer moĉno
oteţijo ali celo prepreĉijo prevzem. Pravilnemu komuniciranju z razliĉnimi udeleţenci ter
predvsem vprašanju integracije prevzetega podjetja v poslovni sistem prevzemnika
namenjajo tako raziskovalci kot tudi managerji premajhno pozornost, ĉeprav bi predvsem v
tej fazi procesa prevzema morali iskati razloge za morebiten kasnejši neuspeh te
strategije.
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PRIMERJAVA ZNAČILNOSTI MANAGEMENTA V JAVNEM IN ZASEBNEM
SEKTORJU – PRIMER ZDRAVSTVA
Milena Kramar Zupan
Splošna bolnišnica Novo mesto
milena.kramar-zupan@sb-nm.si
Povzetek: Profesionalen, učinkovit in uspešen management je nujen za uspešnost tako zasebnega
kot javnega sektorja oziroma javnih zdravstvenih zavodov kot pomembnega dela javnega sektorja.
Za management javnih zdravstvenih zavodov velja, da se za razliko od managementa v zasebnih
gospodarskih združbah ni zadosti in pravočasno razvijal. Managerska znanja so bila tako povsem
zapostavljena, še posebej funkcija vodenja, ki je prav v zdravstvu še kako pomembna za uspešno,
kakovostno in varno delo. Na drugi strani pa se od managerjev v zdravstvu pričakuje izjemna
učinkovitost in uspešnost, saj naj bi s strokovnim znanjem pomagali blažiti naraščajoče finančne
stiske. Velik vpliv politike na kadrovanje managerjev v zdravstvu, odsotnost jasnih kriterijev za
merjenje uspešnosti managementa, nedorečena odgovornost in nestimulativno nagrajevanje ter
cehovsko zapiranje zdravstva so velike ovire za prehajanje managerjev iz zasebnega v zdravstveni
sektor.
Ključne besede: management v zdravstvu, učinkovitost, uspešnost, cilji, profesionalnost
COMPARISON OF MANAGEMENT CHARACTERISTICS IN THE PUBLIC AND PRIVATE
SECTORS – A CASE OF PUBLIC HEALTH INSTITUTIONS
Abstract: Professional, effective and successful management is necessary for the success of both
the private and public sectors and public health institutions as an important part of the public sector.
For management of public health institutions, it is considered that, unlike management in private
economic organizations, it is not sufficiently and timely developed. Managers' knowledge was thus
completely neglected, especially the leadership, although it is very important for successful, highquality and safe work. On the other hand, managers in healthcare are expected to have exceptional
efficiency and success as they are supposed to help alleviate the growing financial distress through
professional expertise. The great influence of the politics on personnel management in the
healthcare sector, the absence of clear criteria for measuring management success, unqualified
responsibility, non-stimulating rewards and guild closure in health care are major obstacles to the
transition of managers from the private to the health sector.
Keywords: health management, efficiency, success, goals, professionalism
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1

UVOD

Stara paradigma managementa se navezuje na prevladujoĉo tradicionalno hierarhiĉno
organizacijsko strukturo podjetij, v kateri so dejavnosti managerjev zdruţene po skupni
funkciji od spodaj navzgor. Celotna organizacija je usklajevana in kontrolirana po
navpiĉnici, najveĉja moĉ odloĉanja prevladuje na višjih ravneh. Znaĉilnosti tradicionalne,
hierarhiĉne organizacije so rutina, visoka specializacija dela ter standardizirani postopki
nadzora. Ker je proizvodov premalo, je pomembna uĉinkovitost. Ponavljajoĉa se
proizvodnja se izvaja za neznanega kupca, konkurenca se odvija na osnovi stroškov in
prodajnih cen. Tako je tudi management vezan na ponavljajoĉe se procese, v katerih
preteţno ukazuje.
Sedaj so se razmere na trgu in v druţbi bistveno spremenile. Management kot
usklajevanje, odloĉanje in zagotavljanje smotrnega delovanja zaposlenih je v teh
spremenjenih pogojih še vedno izjemno pomemben. Se pa »kakovostno«, po svojih
lastnostih, bistveno spremeni. Navedimo le nekatere od pomembnih sprememb. Managerji
morajo na novo prouĉiti svoj pristop k organiziranju, usmerjanju in motiviranju zaposlenih.
Njihova naloga je oblikovati vizijo prihodnjega poslovanja in jo posredovati zaposlenim. Še
veĉ, zaposlene morajo navdušiti in motivirati za doseganje ciljev oziroma uresniĉevanje
vizije, jih spodbujati in jim pomagati pri njihovih prizadevanjih. Ustvariti morajo
organizacijsko kulturo, procese in pravila. Poskrbeti morajo za zaposlovanje novih
sodelavcev ter oblikovati in uporabljati razliĉne tehnike managementa. Postati morajo
»trenerji«, to pa je veliko teţje od biti »general«, kar so bili preteţno klasiĉni managerji.
V ospredje prihaja vodenje kot tisti del managementa, v katerem managerji kot vodje
doseţejo, da jim zaposleni sledijo in delujejo v ţeleni smeri. Vodenje tako postaja vse
pomembnejša tema številnih znanstvenikov in gurujev managementa. Še veĉ. Razvile so
se ţivahne strokovne polemike in strokovna raziskovanja o vodenju kot novem pojavu
managementa. Nekateri znanstveniki so šli celo tako daleĉ, da govorijo o vodenju kot o
nadomestku za ravnanje, ki opredeljuje klasiĉne funkcije ravnateljevanja – managementa.
Poleg tega posamezni avtorji management primerjajo z vodenjem.
Za management nastaja nova realnost, ki staro paradigmo stabilnosti, kontrole,
tekmovalnosti, uniformiranosti, zagledanosti vase in junaštva nadomesti z novo paradigmo
sprememb in kriznega managementa, zaupanja, sodelovanja, razliĉnosti, višjih in
plemenitejših namenov, skromnosti in poniţnosti. Nekateri avtorji na podroĉju
managementa in vodenja premik od stare k novi paradigmi pojmujejo kot premik od
tradicionalnega managerskega pristopa, ki poudarja stabilnost in kontrolo, k voditeljskemu
pristopu, ki ponazarja in ceni spremembe, zaupanje in medsebojne odnose.
Vse navedeno velja za uspešnost managementa tako v zasebnem sektorju, to je za
management v zasebnih gospodarskih zdruţbah, kot za management v javnem sektorju.
Pomemben del javnega sektorja predstavlja zdravstveni sektor, ki ga sestavljajo javni
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zdravstveni zavodi. Za management javnih zdravstvenih zavodov velja, da se ni zadosti in
pravoĉasno razvijal tako kot management v zasebnih gospodarskih zdruţbah. Na drugi
strani pa javni izdatki za socialno varnost v zadnjih desetletjih vse bolj ogroţajo
uravnoteţenost in skladnost ekonomskega in socialnega razvoja drţave. Visoki stroški
dela skupaj s prispevki in davki za socialno varnost tako v Sloveniji kot tudi v drugih
razvitih evropskih drţavah, grozijo z zniţevanjem konkurenĉne sposobnosti njihovih
narodnih gospodarstev na mednarodnih trgih. Temu so se pridruţile še posledice velike
finanĉne, gospodarske in vrednostne krize. Navkljub vsem neugodnim razmeram pa v
drţavi ostaja prepriĉanje, da sta dobro zdravje in blaginja ljudi še vedno prioritetna
razvojna cilja. Visoka kakovost ţivljenja, ki temelji na zdravju, neizkljuĉenosti in
solidarnosti, je temeljna pravica ljudi in sodi v javni interes in javno odgovornost. Povezavo
med zdravjem in blagostanjem so dokazale številne strokovne študije.
Tako ne ĉudi, da se od managerjev v zdravstvu, ki naj s strokovnim znanjem pomagajo
blaţiti narašĉajoĉe finanĉne stiske, priĉakuje izjemna uĉinkovitost in uspešnost vodenja
javnih zdravstvenih zavodov. Njihova naloga naj bi bila organizirati in uravnavati delovne
procese tako, da bo mogoĉe ohraniti doseţeno raven zdravstvenih storitev in s tem
socialnega blagostanja ljudi v objektivno omejenih javnih finanĉnih virih. Pomanjkanje
javnega denarja za zagotavljanje zdravstvenih storitev in pravic naj torej delno nadomesti
dober management. Managerji v javni zdravstveni sluţbi bodo znali najti notranje rezerve v
zdravstvenih organizacijah, pravilno organizirati in razporediti delo ter urediti delovne
procese, se osredotoĉiti na odhodke (stroške) in ne le na prihodke ter tako poveĉati
uĉinkovitost in uspešnost izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Vnesli naj bi managersko
znanje in inovativno tveganje, znaĉilno za podjetnike, ter sebi lastno poslovno, ekonomsko
in organizacijsko kulturo.
Namen prispevka je prikazati znaĉilnosti managementa v zdravstvu oziroma njegovo
primerjavo z managementom v zasebnih gospodarskih zdruţbah na eni strani, na drugi
strani pa poudariti in argumentirano podpreti izjemno pomembnost profesionalizacije in
razvoja managementa v zdravstvu. Cilj prispevka je s predlaganimi izboljšavami in
predlogi rešitev prispevati k izboljšanju in veĉji profesionalizaciji managementa v
zdravstvu. Uporabljena metoda je sistematiĉna in poglobljena primerjalna analiza in prikaz
znaĉilnosti managementa v zasebnih gospodarskih zdruţbah in javnih zdravstvenih
zavodih s poudarki na izboljšavah. V prispevku bomo poglobljeno analizirali znaĉilnosti
managementa v zdravstvu, to je v javnih zdravstvenih zavodih po posameznih segmentih,
ter ga primerjali z managementom v zasebnih gospodarskih zdruţbah, obširneje prikazali
pomen managerskih znanj in glavne ovire za prehod managerjev iz enega v drug sektor,
to je iz zasebnih gospodarskih zdruţb v javne zdravstvene zavode in obratno.
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2

MANAGERSKA ZNANJA IN (NE)PROFESIONALIZACIJA MANAGEMENTA V
ZDRAVSTVU

Za zdravstveni sistem je znaĉilno, da se management v primerjavi z managementom v
gospodarskem sektorju ni razvijal in prilagajal novim zahtevam in izzivom dovolj hitro in
kakovostno. Obveljala je tehnokratska miselnost, da je lahko uspešen manager
zdravstvenega zavoda le zdravnik, ki za vodenje zavoda sploh ne potrebuje poslovno
organizacijskih in managerskih znanj in izkušenj. Managerska znanja so bila tako povsem
zapostavljena, še posebej funkcija vodenja, ki je prav v zdravstvenem sistemu, kjer je
ĉloveški faktor, njegova motiviranost in zavzetost še kako pomembna za uspešno,
kakovostno in varno delo. Profesionalizacija velja seveda za vrhovni management v
zdravstvenih zavodih. Poleg vrhovnega managementa pa je za uspešnost poslovanja v
zdravstvenih zavodih izjemno pomemben srednji management, to so predstojniki
posameznih oddelkov. Le-ti so zdravstveni strokovnjaki na svojem podroĉju, ki poleg
zdravstvene stroke opravljajo izjemno pomembno vlogo srednjega managementa in
neposredno vodijo ljudi. Zato so zanje še posebej pomembne vešĉine in znanja vodenja,
ki pa jih v glavnem nimajo.
Posledica take miselnosti in delovanja sistema so danes nefleksibilna in neuĉinkovita
organiziranost javnih zavodov. Tehniĉna delitev dela je premalo usmerjena v procesno
organiziranost, še vedno prevladuje poslovno funkcijska organiziranost, ki zmanjšuje
pomembnost skupnega cilja zavoda, saj so zaposleni predvsem navezani na svoj poklic in
probleme poklica, ne pa na uresniĉevanje skupnih ciljev zavoda. Oddelki se teţje
sporazumevajo med seboj, kar dodatno oteţuje koordinacijo in multidisciplinarni pristop ter
timsko delo, ki je v zdravstvu še kako pomembno. Prevladuje linijska zvrst hierarhije.
Takšna organiziranost zdravstvenih zavodov nosi s sabo vse slabosti, ki so znane tudi iz
literature: zapiranje v svoj oddelek, spodbujanje oddelĉnega partikularizma, zaostrovanje
konkurence med posameznimi oddelĉnimi menedţerji, celo sabotiranje delovanja drugih
oddelkov in institucij (Lipovec, 1987). Ob organizaciji, ki zaostaja za razvojem lastne
dejavnosti (v zdravstvu za razvojem diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege), se
uĉinkovitost in zanesljivost izrabe virov zmanjšuje. Poveĉuje se tveganje za napake, ki
lahko pripeljejo tudi do škode za zdravje pacienta. Potreben je pospešen razvoj
organizacije vseh procesov v sistemu zdravstvenega varstva in pomembnih vešĉin
vodenja, kot so: komunikacija, timsko delo, izobraţevanja in usposabljanja zaposlenih.
Posledica neprofesionalizacije managementa je tudi neracionalno trošenje denarja in
neprimerno, avtoritativno vodenje. Pojavljajo se koruptivni odnosi na podroĉju javnih
naroĉil, nabave zdravil, opreme in potrošnega materiala. Za zdravstvo je znaĉilen velik
vpliv znanosti in tehnologije, saj so medicinska in farmacevtska znanost ene najbolj
propulzivnih v svetu. Management se tako sooĉa z organiziranjem visoko tehnoloških
procesov in postopkov ter vodenjem vrhunsko usposobljenih strokovnjakov, kar od njega
zahteva izjemna managerska oziroma vodstvena znanja. Taka narava dela od
managementa zahteva tudi naravnanost in usmerjenost v trajnostni razvoj, upoštevanje
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okoljevarstvenih oziroma ekoloških standardov in izzivov. Nujno je v veĉjih javnih zavodih
vzpostaviti profesionalni management, ki bo kos vse bolj kompleksnemu in
spreminjajoĉemu okolju, v katerem predstavlja zdravstvo eno najpomembnejših kategorij
narodnega blagostanja. S tem bo posredno poskrbljeno tudi za veĉjo varnost pacientov.
Nasprotno pa se je management v zasebnem sektorju razvijal in profesionaliziral. Lastniki
zasebnih podjetij so se in se še kako zavedajo, da je od profesionalnega in odgovornega
managementa prvenstveno odvisna uspešnost podjetij ter poslediĉno njihova konkurenĉna
prednost na trgu. Zato lastniki zasebnega sektorja polagajo ogromno napora v iskanje
visoko usposobljenih managerjev, ki jih tudi izjemno visoko nagrajujejo tako preko
neposrednega plaĉnega sistema kot preko številnih bonitet. Tako ne ĉudi, da je
management postal ena najbolj propulzivnih strok, ki se izjemno hitro razvija in ki ima
izjemno velik vpliv na svetovni gospodarski razvoj. Še posebej velik poudarek v razvoju in
profesionalizaciji managementa je v zadnjem desetletju namenjen funkciji vodenja, ki je
postala najpomembnejša funkcija managementa.
3

ZNAČILNOSTI MANAGEMENTA V ZDRAVSTVU IN ZASEBNEM SEKTORJU

3.1 Razlike v ciljih poslovanja
Javni zdravstveni zavodi so nepridobitne organizacije, ki se od pridobitnih razlikujejo v
mnogih znaĉilnostih. Zaradi razlik med profitnimi in neprofitnimi organizacijami v sledenju
temeljnemu cilju, kjer prve sledijo maksimiziranju dobiĉka in s tem vrednosti za lastnike, pa
je glavni cilj neprofitnih organizacij, v tem primeru javnih zdravstvenih zavodov,
zagotavljanje zdravstvenih storitev za doseganje zadovoljstva uporabnikov ter blaginje
skupnosti. Zato pri ugotavljanju uspešnosti javnih zdravstvenih zavodov ne moremo
uporabiti mer kot sta donosnost sredstev (angl. return on assets – ROA) ter donosnost
kapitala (angl. return on equity – ROE). Teţko merljiva uspešnost javnih zdravstvenih
zavodov oteţuje korektno vrednotenje opravljenega dela. Oteţuje racionalen odgovor na
vprašanji, ali sta bila obseg in sestava sredstev ustrezna ter ali so doseţeni zdravstveni
rezultati (doseţeno boljše zdravje posameznikov in skupnosti) vredni porabljenih sredstev.
Naloga managerjev v zasebnem sektorju je, da s pomoĉjo planiranja, organiziranja,
vodenja in kontroliranja uresniĉujejo zastavljene cilje zdruţbe na uĉinkovit in uspešen
naĉin. V zasebnem sektorju je to najveĉkrat doseganje maksimizacije dobiĉka, ĉeprav je
vse veĉji pritisk po druţbeni odgovornosti tudi v zasebnem sektorju.
Managerji v zdravstvu poleg poslovnih ciljev zasledujejo in izpolnjujejo tudi obĉutljive
zdravstvene in socialne cilje, povezane s solidarnostjo, enakostjo in praviĉno dostopnostjo
do zdravstvenih storitev. Delujejo pod moĉnim vplivom zunanjega in notranjega okolja.
Omejujejo jih mnogi predpisi. Managerji v zdravstvu morajo obvladovati stroške in hkrati
poveĉevati uĉinkovitost dela, tako da se kljub omejeni rasti prihodkov poveĉujejo kakovost,
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obseg in raznolikost zdravstvenih storitev. Imeti morajo multidisciplinarna znanja s
podroĉja sociologije, ekonomije, statistike, matematike, psihologije, organizacije in drugih
ved. Za managerje v zdravstvu je zato izjemno pomembna verodostojnost, ki temelji na
lastnem trdnem stališĉu in zmoţnosti za pošteno in razumno razpravljanje z drugaĉnimi
mnenji in stališĉi ter praviĉnosti, poštenosti in socialni obĉutljivosti. Iz tako opredeljene
vloge in lastnosti managerjev v zdravstvu izvirajo mnogi problemi oziroma izzivi, s katerimi
bodo v prihodnje sooĉeni managerji tako na ravni posameznih institucij kot na ravni
drţave.
Ponudba javnih zdravstvenih storitev nastaja precej drugaĉe kot ponudba trţnih dobrin. V
pridobitnih organizacijah management samostojno odloĉa o proizvodnem programu ter
pogojih prodaje, skladno z usmeritvami lastnikov in ponudbe ter povpraševanja na trgu.
Oblikovanje javnih zdravstvenih programov teĉe drugaĉe. Managementu javnega
zdravstvenega zavoda so prihranjene trţne odloĉitve o proizvodnji in prodaji storitev, ki so
v pridobitni organizaciji vir poslovnega tveganja. Preuĉevanje trga zdravstvenih storitev
(razen ko gre za dodatno trţno dejavnost zavoda) ni potrebno. Trţenje je torej odveĉ.
Ciljna skupina moţnih uporabnikov so vse zavarovane osebe javnega zdravstvenega
zavarovanja. Drugaĉe od trţnih dobrin je splošna, neselektivna dostopnost do
zdravstvenih storitev med kljuĉnimi zahtevami delovanja javne zdravstvene sluţbe.
3.2 Razmerja med funkcijo upravljanja in funkcijo managementa ter opredelitev
odgovornosti
Ena od veĉjih slabosti javnih zdravstvenih zavodov je slabo opredeljeno razmerje med
funkcijo upravljanja in funkcijo managementa. Zdravstvenim ustanovam so naloţeni
številni cilji, ki so veĉkrat protislovni, zlasti ker socialni in politiĉni cilji pogosto niso v skladu
z ekonomskimi cilji. Organ upravljanja v zdravstvenem zavodu je Svet zavoda, ki ga
sestavljajo predstavniki ustanoviteljev (drţava ali lokalne skupnosti), zaposlenih zavoda ter
zavarovancev. Kljub dejstvu, da imajo veĉino ĉlanov sveta in s tem moţnosti izvajanja
nadzora nad managementom ustanovitelji, v veĉini primerov sveti zavodov ne opravljajo
svoje nadzorne vloge. V delovanju nadzora niso vzpostavljeni poenoteni mehanizmi in
enoten sistem, ki bi vseboval konkretnejše kazalce merjenja uspešnosti upravljanja in
managementa javnih zavodov, zlasti z vidika preverjanja uĉinkov izrabe javnih sredstev in
zasledovanja cilja, da mora zavod uporabniku za prejeta javna sredstva zagotavljati ĉim
bolj kakovostne storitve. Tudi v primeru ugotavljanja odgovornosti managerjev za slabo
delo in poslovanje zdravstvenih zavodov, se sveti raje zatekajo k iskanju objektivnih
vzrokov in iskanju krivcev izven zavodov. Managerjem v praksi svet zavoda marsikdaj
deluje kot nepotreben privesek, s katerim ne vedo kaj bi poĉeli. Po drugi strani se v vlogi
neformalnih predstavnikov ustanoviteljev pojavljajo drugi vplivni posamezniki in skupine,
zlasti predstavniki politiĉnih strank in dobaviteljev.
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V odsotnosti jasnih kriterijev in nedoreĉene odgovornosti se dozdeva, da so managerji
odgovorni številnim deleţnikom. Ţalostno pri vsem tem je, da so najmanj odgovorni
uporabnikom, zaradi katerih zdravstveni zavodi sploh obstajajo. To pa ustvarja podlago za
slabo delo, neuĉinkovitost in nepripravljenost na izboljšave ter povzroĉa manjši obĉutek
odgovornosti managementa za uspešno delovanje in rezultate poslovanja zdravstvenih
zavodov. Zato je nujno potrebno jasno opredeliti razmerje med funkcijo upravljanja in
funkcijo managementa.
Za razliko od javnega zdravstvenega sektorja so kriteriji za uspešno delovanje in rezultate
poslovanja managerjev v zasebnem sektorju povsem jasni in doreĉeni. Managerji v
zasebnem sektorju so za rezultate poslovanja odgovorni svojim lastnikom, ki jih glede na
doseţene rezultate tudi primerno nagradijo.
3.3 Poslanstvo, vizija, strateško odločanje in načrtovanje
Izhajanje iz poslanstva in njegovih zahtev je prva stvar, ki bi se jo lahko gospodarski
managerji nauĉili od managerjev neprofitnih organizacij. Organizacijo namreĉ okvirno
usmeri k delovanju, k opredelitvi posamezne strategije, potrebne za doseganje ciljev.
Samo to lahko prepreĉi najpogostejšo degenerativno bolezen podjetij, zlasti velikih:
razpršitev njihovih vedno omejenih sredstev na stvari, ki so zanimive ali se zdijo
dobiĉkonosne, namesto da bi jih skoncentrirali na manjše število produktivnih naporov.
Najboljše nepridobitne organizacije v svetu, kamor spadajo tudi zdravstvene organizacije,
veliko razglabljajo o svojem poslanstvu. Izogibajo se zanosnim izjavam, ki prekipevajo od
dobrih namenov in se namesto tega usmerijo v cilje z jasnimi posledicami za delo, ki ga
opravljajo. Izkušnje velike verige katoliških bolnišnic na ameriškem jugozahodu kaţejo,
kako produktivna sta lahko jasen obĉutek poslanstva in jasna vizija usmerjenosti v
rezultate. Kljub zelo oklešĉenim plaĉilom zdravstvene zavarovalnice in krajšanju bivanja v
bolnišnici, so se njihovi prihodki v zadnjih desetih letih poveĉali za 15 % (tako so se izvlekli
iz izgub), hkrati pa so moĉno razširili svoje storitve ter zvišali standarde tako zdravstvene
kot zdravniške oskrbe. To se je zgodilo, ker je managerska ekipa razumela, da je njeno
delo in delo njenega osebja zagotavljati zdravstveno nego (še posebej revnim), ne pa
upravljati bolnišnico (Drucker, 2004). Jasno opredeljeno poslanstvo zdravstvenih zavodov
zagovarja inovativne zamisli in pomaga drugim razumeti, zakaj morajo biti uresniĉene – ne
glede na to, kako se posmehujejo tradiciji.
Ĉe je izhajanje iz poslanstva in njegovih zahtev ena od prednosti managementa v
zdravstvu pred managementom v zasebnem sektorju ter ena od stvari, ki bi se je lahko
managerji v zasebnem sektorju nauĉili od managerjev v zdravstvu, pa managementu v
zdravstvu manjkajo odloĉna vizija, strateško odloĉanje in naĉrtovanje. Strateški
management je v zdravstvu slabo razvit, vizija meglena, naĉrtovanje je kratkoroĉno ali ga
sploh ni. Podlaga za odloĉanje je rutina, ki izhaja iz vnaprej doloĉenega vsakoletnega
programa. Odloĉitve se sprejemajo intuitivno, managerji se sproti prilagajajo okoljskim
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razmeram. Managerjem manjka jasna vizija, kam ţelijo svoje zavode razvijati v
prihodnosti, njihovo strateško odloĉanje temelji na kratkih rokih, obrambni strategiji
namesto razvojni, okolje obvladuje management namesto obratno.
V zasebnem sektorju imajo managerji jasno opredeljeno vizijo, naĉrtujejo dolgoroĉno,
strateško in se tudi strateško odloĉajo. Managerje je v to prisilil trg in globalna konkurenca,
ki od managerjev zahtevata strateško razmišljanje in naĉrtovanje, usmerjeno v razvoj.
3.4 Poslovna avtonomija in pripravljenost za spremembe
Zahteve po spremembah pritiskajo tudi na javno zdravstveno sluţbo. Ĉe je še razumljivo
hitro prilagajanje gospodarstva na nove razmere na globalnem trgu, pa so revolucionarne
spremembe v zdravstvenem varstvu gotovo manj potrebne. Poslanstvo in namen
zdravstvenega varstva je obvladovanje obolevnosti in izboljševanje zdravja ljudi, ki pa se
spreminja poĉasi in na dolgi rok. Kriteriji za spremembe so drugaĉni kot v gospodarskih
zdruţbah, saj jih ne narekuje toliko skrb za uĉinkovitost poslovanja kot javni interes.
Spremembe morajo biti zato dobro premišljene, celovite in postopne.
Opravljanje javnih zdravstvenih storitev ima nekaj posebnosti, po katerih se javni
zdravstveni zavod moĉno loĉi od gospodarskih subjektov, ki proizvajajo trţne dobrine.
Najbolj oĉitne so neoprijemljivost uspešnosti opravljanja zdravstvenih storitev, neloĉljivost
izvajanja storitev in njihove uporabe ter minljivost zdravstvenih storitev. Zdravstvene
storitve opravljamo z namenom, da bi uporabniku – pacientu izboljšali zdravje. Tudi ĉe
smo prepriĉani, da nam je to uspelo, ne moremo natanĉno ugotoviti, koliko »boljšega«
zdravja smo dosegli, saj gre pri tem za nematerialno kakovost in ne za materialno koliĉino,
ki bi jo lahko izmerili ali stehtali. Teţave imamo pri doloĉanju deleţa zdravstvene oskrbe
pri boljšem zdravju bolnika. Rezultati zdravljenja so v precejšnji meri odvisni tudi od
odzivanja pacientovega organizma ter od njegovega sodelovanja v procesu zdravljenja.
Zaradi neoprijemljivosti uspešnosti zdravstvene oskrbe velja, da ni mogoĉe zanesljivo
meriti ali ocenjevati vloge izvajalcev zdravstvene dejavnosti pri dobrih ali slabih
zdravstvenih izidih. Prizadevanja za trajni napredek kakovosti zdravstvene oskrbe in
varnosti pacientov gredo prav v smeri, da bi poveĉali deleţ zdravstvenih delavcev pri
doseganju boljšega zdravja in da bi ta deleţ, ĉe je le mogoĉe, tudi merili.
Intenzivno krĉenje javno finanĉnih sredstev v zdravstvu sili management in tudi
ustanovitelje zdravstvenega zavoda, ki se ne more prilagoditi novim razmeram, da se loti
krĉenja programov, zaposlenih, dezinvestiranja, itd. Ĉeprav bi bilo takšno dejanje v
izjemnih primerih strokovno in ekonomsko opraviĉljivo, pa z vidika javne zdravstvene
politike kar na splošno in vnaprej ne bi bilo razumno. Dejstvo je, da bodo dolgoroĉno
zdravstvene potrebe zaradi vseh znanih dejstev narašĉale in z njimi tudi javno ali zasebno
povpraševanje po zdravstvenih storitvah. Namesto krĉenja ĉloveških in materialnih
zmogljivosti ali celo ukinjanja zavodov bi bilo dolgoroĉno koristneje dati javnim
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zdravstvenim zavodom in managementu veĉ poslovne avtonomije, jasno in transparentno
odgovornost za kakovost, varnost in uspešnost dela ter z jasnimi kriteriji opredeljen nadzor
s strani ustanoviteljev. Managerji bi bili tako sami prisiljeni uvajati postopne, domišljene,
celovite, varne organizacijske in druge spremembe ter zanje tudi odgovarjati. V sedanji
praksi se namreĉ dogaja, da spremembe, ki so najveĉkrat ne dovolj domišljene in celovite,
od vsakiĉ nove oblasti, postavljene s strani drţave, managerji sprejemajo z velikim
zadrţkom, skepso in odklonilno, saj jim v najboljšem primeru pomenijo motnjo v uteĉenem
poslovanju.
Veĉja avtonomija in s tem odgovornost managementa v zdravstvu je še kako pomembna
tudi z vidika motiviranosti managementa in zaposlenih. Ob tem velja izpostaviti sistem plaĉ
v javnem sektorju, ki je za podroĉje zdravstva povsem neprimeren, saj plaĉa managerjev
kot zaposlenih ni odvisna od delovnega uĉinka, ampak zgolj od: uvrstitve v plaĉni razred,
ĉasa prisotnosti na delovnem mestu, delovne dobe v javnem sektorju in od dodatkov, ki so
vezani na pogoje dela in ne na uĉinke. Management mora dobiti primerna orodja za
kadrovanje in stimuliranje zaposlenih, prav tako pa mora biti primerno stimuliran in
nagrajen tudi sam. Brez teh orodij management ne more izpolniti priĉakovanj zaposlenih,
ki delajo veĉ in bolje ter dajati vtisa praviĉnosti, ki je predpogoj za motivirane in zadovoljne
zaposlene.
Za razliko od managementa v zdravstvu imajo managerji v zasebnem sektorju visoko
stopnjo avtonomije ter precejšnja managerska orodja za kadrovanje in nagrajevanje
sodelavcev. Poleg tega je management v zasebnem sektorju za razliko od managementa
v zdravstvu za uspešno delo in rezultate primerno nagrajen in stimuliran.
4

MANAGERSKA ZNANJA IN PREHAJANJE MANAGERJEV IZ ENEGA V DRUG
SEKTOR

4.1 Managerska znanja in veščine
Pri analizi znaĉilnosti managementa v zdravstvu in zasebnem sektorju se glede na številne
specifike in razlike v dejavnosti postavlja vprašanje, ali managerji v zdravstvu potrebujejo
drugaĉna znanja in vešĉine kot managerji v zasebnem sektorju. Odgovor je jasen. Ne.
Glede na dejstvo, da je management poklic, so potrebna enaka profesionalna znanja tako
za management v zdravstvu, to je javnih zdravstvenih zavodih, kot za management v
zasebnem sektorju. Naloga managerjev je, da s pomoĉjo planiranja, organiziranja, vodenja
in kontroliranja uresniĉujejo zastavljene cilje zdruţbe na uĉinkovit in uspešen naĉin
moralno etiĉno nesporno in druţbeno odgovorno. To velja za vsak profesionalen
management, ne glede na to, ali gre za javni ali zasebni sektor. Dejstvo, da se
management v zdravstvu v primerjavi z managementom v gospodarskem sektorju ni
razvijal in prilagajal novim zahtevam in izzivom dovolj hitro in kakovostno ter da so bila
managerska znanja povsem zapostavljena, še posebej najpomembnejša funkcija vodenja,
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še ne pomeni, da se za management v zdravstvu zahtevajo drugaĉna znanja in vešĉine.
Ker managerji v zdravstvu poleg dobiĉka zasledujejo tudi obĉutljivi javni interes, je zanje
še dodatno potrebna in pomembna verodostojnost. Imeti morajo lastno trdno stališĉe in
zmoţnost za pošteno in razumno razpravljanje z drugaĉnimi mnenji in stališĉi ter
praviĉnost, poštenost in socialno obĉutljivost.
Posledica tehnokratske miselnosti, da je lahko uspešen manager zdravstvenega zavoda le
zdravnik, ki za vodenje zavoda sploh ne potrebuje poslovno-organizacijskih in managerskih
znanj in izkušenj, so danes nefleksibilna in neuĉinkovita organiziranost javnih zavodov.
Zato zdravstveni sektor nujno potrebuje avtonomni in profesionalni management.
4.2 Prehajanje managerjev iz zasebnih gospodarskih zdruţb v javne zdravstvene
zavode
Postavlja se vprašanje, ali managerji brez teţav prehajajo iz enega v drug sektor. Odgovor
na vprašanje je ne. Ĉeprav bi s prehajanjem managerjev iz zasebnega sektorja, to je iz
zasebnih gospodarskih zdruţb v zdravstveni sektor, to je v javne zdravstvene zavode,
lahko nadoknadili pomanjkanje profesionalnega managementa v zdravstvu, pa ţal
obstajajo številne ovire, da je to prehajanje oteţeno. V prvi vrsti gre za cehovsko zapiranje
javnega sektorja in velik vpliv politike na kadrovanje managerjev v javnem sektorju
oziroma javnih zdravstvenih zavodih. Druga velika ovira za oteţeno prehajanje
managerjev iz zasebnih gospodarskih zdruţb v javne zdravstvene zavode je odsotnost
jasnih kriterijev za merjenje uspešnosti managementa in nedoreĉena odgovornost.
Managerji v zdravstvenih zavodih so odgovorni številnim deleţnikom in odvisni od številnih
interesov. Posledica odsotnosti jasnih kriterijev za merjenje uspešnosti managerjev in
njihova nedoreĉena odgovornost je nestimulativno nagrajevanje managerjev v javnih
zdravstvenih zavodih.
5

ZAKLJUČEK

Današnje zdruţbe poleg odliĉne tehnologije bolj kot kdajkoli prej potrebujejo profesionalen
in proţen management. Managerji morajo na novo prouĉiti svoj pristop k organiziranju,
usmerjanju in motiviranju zaposlenih. Njihova naloga je oblikovati vizijo prihodnjega
poslovanja in jo posredovati zaposlenim. V ospredje prihaja vodenje kot tisti del
managementa, v katerem managerji kot vodje doseţejo, da jim zaposleni sledijo in
delujejo v ţeleni smeri. Vodenje tako postaja vse pomembnejša tema številnih
znanstvenikov in gurujev managementa.
Vse navedeno velja za uspešnost managementa tako v zasebnih gospodarskih zdruţbah
kot za management v javnem sektorju in znotraj tega za management javnih zdravstvenih
zavodov.
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Javni izdatki za socialno varnost v zadnjih desetletjih vse bolj ogroţajo uravnoteţenost in
skladnost ekonomskega in socialnega razvoja drţav. Visoki stroški dela skupaj s prispevki
in davki za socialno varnost grozijo z zniţevanjem konkurenĉne sposobnosti gospodarstva
na mednarodnih trgih. Temu so se pridruţile še posledice velike vsesplošne finanĉne,
gospodarske in vrednostne krize. Tako ne ĉudi, da se drţava vse bolj obraĉa k
managerjem v zdravstvu, ki naj s strokovnim znanjem pomagajo blaţiti narašĉajoĉe
finanĉne stiske. Njihova naloga naj bi bila organizirati in voditi delovne procese, tako da bo
mogoĉe ohraniti doseţeno raven zdravstvenih storitev in s tem socialnega blagostanja
ljudi v objektivno omejenih javnih finanĉnih sredstvih.
Managarjem v zdravstvu primanjkuje managerskih znanj, srednjemu managementu pa še
posebej vešĉine vodenja. Za zdravstveni sistem je namreĉ znaĉilno, da se management v
primerjavi z managementom v gospodarskem sektorju ni razvijal in prilagajal novim
zahtevam ter izzivom dovolj hitro in kakovostno. Managerska znanja so bila tako povsem
zapostavljena, še posebej funkcija vodenja, ki je prav v zdravstvenem sistemu, kjer je
ĉloveški faktor, njegova motiviranost in zavzetost še kako pomembna za uspešno,
kakovostno in varno delo. Posledica neprofesionalizacije managementa je neprimerno,
avtoritativno vodenje, neprimerna organiziranost in neuĉinkovito poslovanje zdravstvenih
zavodov.
Za managerje v zdravstvu je znaĉilno, da poleg poslovnih ciljev zasledujejo in izpolnjujejo
tudi obĉutljive zdravstvene ter socialne cilje, povezane s solidarnostjo, enakostjo in
praviĉno dostopnostjo do zdravstvenih storitev. Delujejo pod moĉnim pritiskom
zainteresirane javnosti, pri poslovanju jih omejujejo številni predpisi.
Strateški management v zdravstvu je slabo razvit, zavodi nimajo jasno opredeljene
razvojne vizije niti strategije, naĉrtovanje je kratkoroĉno ali ga sploh ni. Podlaga za
odloĉanje je rutina, ki izhaja iz vnaprej doloĉenega vsakoletnega programa. V zasebnem
sektorju uspešni managerji postavljajo ambiciozno razvojno vizijo in strategijo, naĉrtujejo
dolgoroĉno, strateško ter se tudi strateško odloĉajo. Managerje sta v to prisilila trg in
globalna konkurenca, ki od managerjev zahtevata strateško razmišljanje in naĉrtovanje,
usmerjeno v razvoj.
Management v zdravstvu nima dovolj avtonomije za odloĉanje, manjkajo mu managerska
orodja za avtonomno odloĉanje in delovanje. Veĉja avtonomija in s tem odgovornost
managementa v zdravstvu je še kako pomembna tudi z vidika motiviranosti managementa
in zaposlenih. Glede na dejstvo, da je management poklic, so potrebna enaka
profesionalna znanja tako za management v zdravstvu kot za management v zasebnem
sektorju. Drugo vprašanje, ki se postavlja pri analizi in primerjavi managementa v
zdravstvu in zasebnem sektorju je, ali managerji brez teţav prehajajo iz enega v drug
sektor. Tudi tu je odgovor negativen, saj obstajata dve veliki oviri. Prva je cehovsko
zapiranje zdravstva ter druga, odsotnost jasnih kriterijev za merjenje uspešnosti
managementa v zdravstvu in poslediĉno nestimulativno nagrajevanje managementa v
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zdravstvu. Za management v javnem sektorju je znaĉilen velik vpliv politike na kadrovanje,
odsotnost jasnih kriterijev za merjenje uspešnosti managementa in nedoreĉena
odgovornost ter nestimulativno nagrajevanje. Vse to bo potrebno nujno spremeniti, ĉe
bomo ţeleli odpreti novo zgodbo, ki bo govorila o uspešnem in uĉinkovitem managementu
v zdravstvu, ki je za drţavo še kako pomemben.
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Povzetek: V prispevku predstavljamo izsledke raziskave, kjer smo proučevali nagnjenost
managerjev do alternativnih načinov interpretiranja izračunanih številk (na primer kazalcev
poslovanja), ki jih pridobijo v okviru managerskih sistemov kontrole in uporabljajo za poslovno
odločanje. Te vrste managerska nagnjenost do številk se odraža kot skupinska kultura
interpretiranja številk (angl. calculative culture) na ravni najvišjega vodstva in predstavlja teoretični
konstrukt, ki je podlaga prispevku. Na podlagi kvalitativne in kvantitativne študije operacionaliziramo
konstrukt, identificiramo dve dimenziji kulture interpretiranja številk (analitični entuziazem in
numerični pragmatizem), opredelimo štiri tipe kulture in opišemo, kako so povezani z obliko in
načinom uporabe managerskih sistemov kontrole. Izsledki nakazujejo, da analitični entuziazem
vpliva predvsem na obliko, numerični pragmatizem pa predvsem na način uporabe managerskih
sistemov kontrole.
Ključne besede: kultura interpretiranja številk, tipologija kulture, managerski sistem kontrole
THE TYPOLOGY OF CALCULATIVE CULTURE AND MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS
Abstract: We investigated top managers’ predilections towards alternative ways of interpreting
numbers obtained from management control systems (e.g. performance measures) and used by
managers in decision-making. Such managerial predilections towards alternative logics of
calculation are reflected at group level as calculative culture and present the theoretical construct
underpinning our work. Based on qualitative and quantitative empirical studies, we first
operationalize the construct, identify two dimensions of calculative culture (analytical enthusiasm
and numerical pragmatism), define four cultural types and describe their relationship with the design
and use of management control systems. Our findings indicate that analytical enthusiasm mainly
affects the design, while numerical pragmatism mainly affects the use of management control
systems.
Key words: calculative culture, typology of culture, management control systems
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1

UVOD

Kultura interpretiranja številk se nanaša na nagnjenost managerjev (ravnateljev) k
alternativnim naĉinom interpretiranja številk (na primer kazalcev poslovanja) v vsakdanjem
poslovnem komuniciranju. Ta oblikuje ne samo kulturo komunikacije v podjetju (zdruţbi),
temveĉ tudi naĉin poroĉanja in odloĉanja, to pa so sestavni deli managerskih sistemov za
kontrolo poslovanja. To podroĉje je pomembno, ker vpliva na naĉin, kako managerji
interpretirajo in uporabljajo raĉunovodske in druge informacije pri poslovnem odloĉanju. Te
vrste managerska 'nagnjenost' do številk se odraţa kot kultura interpretiranja številk (angl.
calculative culture) in predstavlja teoretiĉni konstrukt, ki je podlaga priĉujoĉemu prispevku.
Ta konstrukt je povezan z oblikovanjem in uporabo managerskih sistemov kontrole (MSK,
angl. management control systems; veĉ o tem glej Peljhan, 2012), kar poslediĉno vpliva
na uĉinkovitost in uspešnost poslovanja podjetij. Avtorji (predvsem Power, 2007 in Mikes,
2009) so kulturo interpretiranja številk najprej razvili in analizirali v kontekstu obvladovanja
tveganj (angl. risk management). V zadnjih letih se je obvladovanje tveganj razvilo kot
podskupina managerskih sistemov kontrole na ravni celotnega podjetja, zato lahko tudi
koncept kulture interpretiranja številk uporabimo pri analizi ostalih managerskih sistemov
kontrole (ne le sistema obvladovanja tveganj), kar je tudi predpostavka naše raziskave.
Naš namen je prispevati k boljšemu odloĉanju managerjev, s tem da identificiramo razliĉne
kombinacije tipov kultur interpretiranja številk in managerskih sistemov kontrole ter naĉina
njihove uporabe za doseganje veĉje uĉinkovitosti in uspešnosti poslovanja podjetij. Cilj
prispevka je osvetliti vlogo kulture interpretiranja številk v okviru managerskih sistemov
kontrole in s tem prispevati k poglobljenemu spoznavanju delovanja teh sistemov.
Prouĉujemo skupinsko kulturo na ravni vrhnjega managementa podjetja. V prispevku na
podlagi kvalitativne in kvantitativne študije opredelimo dve dimenziji kulture in štiri tipe
kulture interpretiranja številk. Prva dimenzija je 'analitiĉni entuziazem', ki se nanaša
predvsem na stopnjo navdušenja nad naprednimi analitiĉnimi metodami. Druga dimenzija
je 'numeriĉni pragmatizem', ki se nanaša zlasti na stopnjo natanĉnosti pri interpretaciji
številk.
V nadaljevanju je prispevek strukturiran tako, da najprej v drugem poglavju na podlagi
pretekle literature predstavimo teoretiĉni konstrukt kulture interpretiranja številk. Tretje
poglavje je namenjeno kvalitativni analizi prouĉevanega koncepta z uporabo intervjujev in
fokusne skupine (študija 1). V ĉetrtem poglavju razvijemo predlog tipologije kulture
interpretiranja številk, ki je osnova za pojasnjevanje razlik v naĉinu oblikovanja in uporabi
managerskih sistemov kontrole. Predlagana tipologija je podlaga kvantitativni empiriĉni
analizi (študija 2), katere rezultati so predstavljeni v petem poglavju. Šesto poglavje je
namenjeno razpravi o povezanosti uporabe MSK z razliĉnimi tipi kulture interpretiranja
številk. Prispevek zakljuĉujemo s sklepom, kjer povzamemo bistvene ugotovitve, omejitve
raziskave ter predloge za nadaljnje raziskave.
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2

TEORETIČNI KONSTRUKT

Kultura interpretiranja številk se izraţa v managerskih preferencah (nagnjenjih) do
alternativnih naĉinov razmišljanja pri interpretaciji izraĉunanih vrednosti oziroma številk (na
primer kazalcev poslovanja), ki jih managerji uporabljajo pri odloĉanju o poslovanju
(Power, 2007). Avtorji so kulturo interpretiranja številk najprej analizirali v kontekstu
obvladovanja tveganj (angl. risk management). Tako Mikes (2009) loĉi med dvema
kulturama interpretiranja številk: kvantitativni entuziasti in kvantitativni skeptiki.
Kvantitativni entuziasti se zanašajo na analitiĉne modele, kvantifikacijo tveganj in
verjamejo številkam. Kvantitativni skeptiki dvomijo v analitiĉne modele in kvantifikacijo
tveganj ter jemljejo številke le kot zaĉetno informacijo za diskusije. Kvantitativni skeptiki se
ne zanašajo na številke same po sebi, ampak interpretirajo kazalce tveganj kot pokazatelje
dinamike. Povezujejo informacije o razliĉnih vrstah tveganj in interpretirajo številke v
širšem kontekstu. Številke so zanje »…usmerjevalci pozornosti, ki niso imanentno
povezani s predstavitvijo realnosti« (Mikes, 2009, str. 28). Za kvantitativne skeptike so
podatki o tveganjih pokazatelji trendov, »ki jih želijo dopolnjevati in jih pogosto nadgradijo s
preudarnostjo, izkušnjami in presojo najvišjega managementa« (Mikes, 2009, str. 22).
Poudarjajo uporabo 'mehkejših' orodij kontrole za formuliranje in predstavljanje nemerljivih
negotovosti (Mikes, 2011).
V zadnjih letih se je obvladovanje tveganj razširilo iz ozkega podroĉja, ki je zanimalo
predvsem finance in raĉunovodstvo, na celotno podroĉje managerske kontrole (Arena &
Arnaboldi, 2014; Gordon, Loeb, & Tseng, 2009; Soin & Collier, 2013). Gordon et al. (2009)
opisujejo sistem obvladovanja tveganj kot podskupino managerskih sistemov kontrole na
ravni celotnega podjetja. Mikes (2009) meni, da je obvladovanje tveganj eden od vidikov
kontrole in odgovornosti v podjetju ter da lahko koncept kulture interpretiranja številk
uporabimo tudi pri analizi ostalih managerskih sistemov kontrole (ne le sistema
obvladovanja tveganj). To je tudi predpostavka naše raziskave.
Kultura doloĉa individualno in skupinsko vedenje. Kultura kot znaĉilnost neke skupine se
tako nanaša na raven manjših timov ali delovnih skupin. Posamezniki v skupini
prevzamejo veliko znaĉilnosti kulture, ki si jih ostali v skupini delijo (Schein, 1999) zaradi
dinamike skupine (Denison & Spreitzer, 1991). Schein (1999) pravi, da je bistvo kulture v
vrednotah, prepriĉanjih in predvidevanjih, ki si jih ĉlani skupine delijo in jih imajo za
samoumevne. Ĉe ţelimo pojasniti vedenje posameznikov, ni dovolj, da razišĉemo njihovo
osebnost, ampak moramo raziskati tudi njihovo morebitno pripadnost kaki skupini in
kulturo te skupine. V priĉujoĉem prispevku nas zanimajo nagnjenja (preference) najvišjega
managementa do alternativnih naĉinov kalkulacij, zato bomo raziskovali kulturo
interpretiranja številk na ravni skupine (ekipe najvišjega managementa v podjetju). V
našem primeru se kultura interpretiranja številk nanaša na 'skupne' (in samoumevne)
mentalne modele ĉlanov vrhnjega managementa podjetja.
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Kultura interpretiranja številk predstavlja tudi skupni mehanizem za kolektivno osmišljanje
(angl. sensemaking) ter tako olajša komuniciranje med ĉlani vrhnjega managementa
podjetja, ko razpravljajo o informacijah, ki jih pridobijo z managerskimi sistemi kontrole.
Zato predvidevamo, da ima kultura interpretiranja številk vpliv tudi na uĉinkovitost in
uspešnost zdruţbe. Zanima nas kolektivno osmišljanje, ki se od individualnega razlikuje v
tem, da je lastno skupini ljudi v doloĉeni zdruţbi. V procesu inkulturacije se dognanja
zakoreninijo v skupini in obstajajo neodvisno od posameznika (Sackmann, 1992). Na
podroĉju kulture interpretiranja številk to pomeni, da nas zanimajo skupne vrednote
vrhnjega managementa v povezavi s prevladujoĉim naĉinom interpretiranja številk. To se
odraţa v vedenju ĉlanov vrhnjega managementa, ko sprejemajo odloĉitve – na primer, ali
jemljejo številke kot same po sebi umevne, ali se sprašujejo o njihovi izpovedni vrednosti
in razpravljajo o moţnih scenarijih, ki se lahko zgodijo na njihovi podlagi.
V izogib morebitnim dvoumnostim, je pomembno, da izpostavimo, da kultura interpretiranja
številk ni enaka pojmu kultura tveganja (angl. risk culture). Kultura tveganja je eden od
vidikov organizacijske kulture, ki se nanaša na kulturne dimenzije prevzemanja tveganj.
Bozeman in Kingsley (1998) opredelita kulturo tveganja kot nagnjenost podjetja do
prevzemanja tveganj. Kultura tveganja je tesno povezana s pisno izjavo podjetja o ravni še
sprejemljivega tveganja za poslovanje (angl. risk appetite policy statement), saj le-ta
otipljivo in formalno predstavlja omejitve, ki so jim izpostavljeni odloĉevalci v podjetju. Zato
tovrstni dokument in njegova notranja uveljavitev pomenita vidno pojavno obliko kulture
tveganja. Z vidika vedenja zaposlenih in notranje kontrole kultura tveganja omogoĉa, da
zaposleni delajo 'prave stvari' ter da 'razumejo pravila glede tveganj in skladnosti
poslovanja s predpisi'. To poslediĉno vodi do primernih odloĉitev glede prevzemanja
tveganj in kontrole (Power, Ashby, & Palermo, 2013). Iskanje povezav med kulturo
interpretiranja številk, kulturo tveganj in organizacijsko kulturo ni predmet prouĉevanja tega
prispevka.
Konstrukt kulture interpretiranja številk do sedaj še ni bil operacionaliziran, ĉeprav rezultati
preteklih študij in praktiĉne izkušnje nakazujejo na njegov pomen. Zato smo morali najprej
razviti instrument za merjenje kulture interpretiranja številk. Zaĉeli smo z zbiranjem opisov
kulture interpretiranja številk, kvantitativnih skeptikov in kvantitativnih entuziastov iz ĉlanka
Mikes (2009). Avtorici tega prispevka sva loĉeno pregledali omenjeni ĉlanek in izdelali
loĉena spiska najdenih opisov. Opisi, ki se nanašajo na kvantitativne entuziaste, in sva jih
našli obe avtorici, so na primer naslednji: »... obvladujejo tveganja s pomočjo številk,
ocene tveganj po presoji nadomeščajo s kvantifikacijo tveganj. … strinjajo se, da so
kazalci tveganj zmožni prikazati ekonomsko realnost dovolj dobro, da spodbudijo potrebno
ekonomsko vedenje. Zato je zanje zelo pomemben razvoj, ohranjanje in izboljševanje
zanesljivosti in točnosti njihovih analitičnih modelov.« Opisi, ki se nanašajo na
kvantitativne skeptike, in sva jih našli obe avtorici, so na primer naslednji: »veliko manj
'zaupajo številkam' … številke, povezane s tveganji, jemljejo kot pokazatelje trendov, ki jih
želijo dopolnjevati in jih pogosto nadgradijo s preudarnostjo, izkušnjami in presojo
najvišjega managementa.«; »Številke jemljejo kot usmerjevalce pozornosti, ki niso
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imanentno povezane s predstavitvijo realnosti ...«. Vse identificirane elemente sva
prediskutirali in navzkriţno preverili ter iz dveh loĉenih seznamov oblikovali en enoten
seznam elementov konstrukta. Seznam je vseboval 17 elementov (stavkov) za opis
kvantitativnih skeptikov in 19 elementov za opis kvantitativnih entuziastov (glej prilogo 1).
Na tej podlagi smo se odloĉili, da vsebino konstrukta nadalje preverimo s kvalitativno
študijo, ki jo predstavljamo v naslednjem poglavju.
3

ŠTUDIJA 1: POSAMIČNI IN SKUPINSKI INTERVJUJI

Študija 1 je kvalitativna študija, kjer smo o konceptu kulture interpretiranja številk opravili
intervju z dvema predstavnikoma vrhnjega managementa, enim iz banke ter drugim iz
nefinanĉne zdruţbe. Pri tem smo zasledovali naslednje cilje: ugotoviti, ali sta managerja v
zdruţbah, kjer sta zaposlena, kadarkoli opazila znaĉilnosti kulture interpretiranja številk,
kvantitativnega skepticizma ali entuziazma; opredeliti morebitne dodatne znaĉilnosti teh
konceptov; prepoznati morebitna prekrivanja pri elementih iz skupnega seznama;
ugotoviti, ali sta koncepta kvantitativnega skepticizma in kvantitativnega entuziazma dva
loĉena koncepta ali dva nasprotna pola kulture interpretiranja številk. Najprej smo vsakega
managerja prosili, da opiše, kakšne informacije uporablja v razliĉnih situacijah pri
sprejemanju odloĉitev. Potem smo ju prosili, da pojasnita splošen odnos do
numeriĉnih/kvantitativnih informacij v zdruţbah, kjer sta zaposlena (na primer, kakšna je
struktura poroĉil za ĉlane uprave kar se tiĉe numeriĉnih/kvantitativnih informacij). V
nadaljevanju smo organizirali skupno razpravo (fokusno skupino) z obema managerjema,
kjer smo razloţili koncept kulture interpretiranja številk ter ju povabili, da opišeta, kako (ĉe
sploh) lahko ta koncept poveţeta z opaţanji in izkušnjami iz konkretne zdruţbe, iz katere
prihajata. V samem procesu naĉrtno nismo eksplicitno uporabljali izrazov 'kvantitativni
skepticizem' in 'kvantitativni entuziazem'.
Oba managerja sta podobno opisala razliĉne odnose do številk, ki jih imajo ljudje v njunih
podjetjih. Tako sta na primer uporabljala naslednje izraze: nekateri ljudje 'imajo radi
številke', drugi 'nimajo radi številk'. Prosili smo ju, naj opišeta znaĉilnosti obeh tipov ljudi na
naslednji naĉin: kako interpretirajo številke; ali zahtevajo dodatne, bolj kompleksne
izraĉune; ali podpirajo razvoj analitiĉnih modelov kot podporo odloĉanju in podobno. V
nadaljevanju smo še bolj osredotoĉili našo razpravo, tako da smo ju neposredno vprašali,
ali menita, da 'kvantitativni skepticizem' in 'kvantitativni entuziazem' obstajata kot loĉena
koncepta, ali predstavljata dva nasprotna pola kulture interpretiranja številk. Oba
managerja sta menila, da imata ta dva koncepta doloĉene diametralno nasprotne
znaĉilnosti, kot na primer splošno raven zaupanja/nezaupanja v številke in kvantitativno
modeliranje. Hkrati sta omenila, da nekatere znaĉilnosti opredeljujejo le enega od obeh
konceptov, na primer ţelja po najnaprednejših kvantitativnih modelih je bolj kot ne
poudarjena pri kvantitativnih entuziastih, za kvantitativne skeptike pa ni relevantna.
Podobno velja za interpretacijo številk – ta je relevantna le za kvantitativne skeptike, ki
jemljejo številke kot izhodišĉe za debato, medtem ko kvantitativni entuziasti jemljejo
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številke take kot so in o njih ne diskutirajo. Na podlagi rezultatov intervjuja in fokusne
skupine sklepamo, da sta kvantitativni skepticizem in kvantitativni entuziazem po vsej
verjetnosti loĉena konstrukta ter da ima kultura interpretiranja številk naslednje štiri
gradnike (znaĉilnosti):
 Splošna raven zaupanja v številke: gre za raven zaupanja managerjev, da
številke (kazalci) lahko odraţajo ekonomsko realnost.
 Splošna raven zaupanja v kvantitativno (analitiĉno) modeliranje: gre za raven
zaupanja managerjev, da analitiĉni modeli lahko odraţajo ekonomsko realnost.
 Pomembnost natanĉnosti: gre za raven naklonjenosti managerjev do natanĉne
kvantifikacije manjšega števila spremenljivk v nasprotju z grobo oceno veĉjega
števila kazalcev, ki se na primer nanašajo na merljiva in nemerljiva tveganja. Ta
znaĉilnost se nanaša tudi na interpretacijo številk, ki jih lahko razlagamo kot
natanĉne ocene ali le kot pokazatelje dinamike.
 Pomembnost najnaprednejših metod izraĉunavanja: gre za to, kako managerji
dojemajo kakovost uporabljenih analitiĉnih metod in kako pomemben jim je
razvoj analitiĉnih modelov.
V nadaljevanju smo managerjema pokazali seznam trditev, ki opisujejo prouĉevane
koncepte s ciljem ugotoviti, kakšno je ujemanje med tistim, o ĉemer smo razpravljali v
intervjujih in fokusni skupini ter tistim, kar sva avtorici o prouĉevanih konceptih (kultura
interpretiranja številk, kvantitativni skepticizem in kvantitativni entuziazem) navedli iz
literature. Posebno pozornost smo posvetili morebitnim teţavam in dvoumnostim pri
razumevanju napisanih trditev. Na podlagi intervjujev in razprave smo vnesli potrebne
popravke ter zmanjšali število elementov na 23 (11 za kvantitativni skepticizem in 12 za
kvantitativni entuziazem; glej prilogo 2). Elemente smo razdelili v štiri skupine: 1) elementi,
ki opisujejo splošno raven zaupanja v številke; 2) elementi, ki opisujejo splošno raven
zaupanja v kvantitativno modeliranje; 3) elementi, ki opisujejo pomen natanĉnosti pri
interpretaciji številk; 4) elementi, ki opisujejo pomen posedovanja najnaprednejših
analitiĉnih modelov.
Zapis posameznih elementov smo prilagodili kontekstu managerskih sistemov kontrole.
Skupinska kultura interpretiranja številk in pomen naprednih analitiĉnih modelov se
oblikujeta med skupinsko interakcijo vrhnjega managementa pri poroĉanju, diskusijah in
odloĉanju. Ker sta splošno zaupanje v številke in kvantitativno modeliranje odvisna bolj od
posameznikovih vrednot in mentalnih modelov kot od skupinske kulture, smo trditve iz
prvih dveh skupin izkljuĉili iz nadaljnje analize. Nasprotno se naklonjenost do natanĉne
interpretacije številk in naprednih analitiĉnih pristopov veĉinoma razvijeta v skupinski
interakciji, kot je na primer managersko odloĉanje, razprave in poroĉanje na ravni celotne
ekipe vrhnjega managementa. Na podlagi navedenega sklepamo, da obstajata naslednji
dve dimenziji kulture interpretiranja številk: 'analitiĉni entuziazem', ki se nanaša predvsem
na navdušenje nad naprednimi analitiĉnimi metodami ter 'numeriĉni pragmatizem', ki se
nanaša zlasti na natanĉnost interpretacije številk. Naĉrtno nismo izbrali izrazov
kvantitativni skeptiki in kvantitativni entuziasti, saj predstavljata dve skrajnosti kulture
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interpretiranja številk. Z raziskavo smo namreĉ ţeleli zajeti ĉim veĉji spekter tipov kulture
interpretiranja številk. Dve dimenziji nam namreĉ omogoĉata, da doloĉimo štiri kombinacije
(tipe) kulture interpretiranja številk, kar podrobneje predstavljamo v naslednjem poglavju.
4

PREDLOG TIPOLOGIJE KULTURE INTERPRETIRANJA ŠTEVILK

Glede na dve identificirani dimenziji kulture interpretiranja številk lahko predlagano tipologijo
predstavimo z diagramom, kjer vodoravna os prikazuje analitiĉni entuziazem (AE) in
navpiĉna os prikazuje numeriĉni pragmatizem (NP). Vsaka dimenzija ima lahko visoko ali
nizko vrednost, zato dobimo štiri moţne tipe kulture interpretiranja številk (Slika 1). Visoka
pragmatiĉnost pri interpretaciji številk se pokaţe na primer v tem, da managerji izmerjene
številĉne vrednosti interpretirajo predvsem v kontekstu preteklih izkušenj in na osnovi
intuicije. Številke interpretirajo in uporabljajo kot usmerjevalce pozornosti, ne pa kot
dejansko sliko realnosti (Power, 2007). Nizka pragmatiĉnost pri interpretaciji številk se
kaţe kot numeriĉni idealizem: managerji številke interpretirajo kot resniĉno sliko sveta in
zato imajo številke velik vpliv na odloĉanje. Menimo, da kultura z visoko numeriĉno
pragmatiĉnostjo spodbuja komunikacijo o nemerljivih strateških negotovostih na ravni
vrhnjega managementa, medtem ko numeriĉni idealizem tovrstno komunikacijo zavira. Na
desni strani vodoravne osi imamo visoko raven analitiĉnega entuziazma, ki ga zaznamuje
zaupanje v visoko abstraktne analitiĉne pristope, ki temeljijo predvsem na naprednih
statistiĉnih metodah. Managerji so prepriĉani, da jim bodo analitiĉni in raĉunski postopki
podali rezultate z veliko informacijsko vrednostjo. Na levi strani vodoravne osi je raven
analitiĉnega entuziazma nizka; managerji so skeptiĉni glede koristnosti kvantitativnih
analitiĉnih modelov. Menimo, da kultura z visokim analitiĉnim entuziazmom spodbuja
uporabo visoko analitiĉnih informacijskih sistemov, medtem ko analitiĉni skepticizem
zavira uporabo visoko analitiĉnih informacijskih sistemov.
Ob sooĉenju teh dveh dimenzij pridemo do štirih tipov kulture interpretiranja številk:
1) zmerni entuziasti, 2) ekstremni skeptiki, 3) iracionalni skeptiki in 4) ekstremni entuziasti.
Prvi tip kulture (zgornji desni kvadrant v Sliki 1) smo poimenovali 'zmerni entuziasti'.
Oznaĉujejo ga visoke vrednosti analitiĉnega entuziazma in numeriĉnega pragmatizma.
Managerji cenijo analitiĉne modele, vendar se pri interpretaciji številk zanašajo bolj na
ĉloveško presojo kot na številke. V nasprotju z 'ekstremnimi entuziasti', zmerni entuziasti
poskušajo zajeti in dojeti celotno sliko sveta. Takšno kulturo bi lahko opisali tudi kot
'preudarno', saj priznava prednosti naprednih analitiĉnih metod, vendar so njihovi rezultati
(numeriĉne informacije) interpretirani pragmatiĉno – le kot pokazatelji trendov – in v
procesu odloĉanja zdruţeni s kvalitativnimi informacijami.
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Slika 1: Predlagana tipologija kulture interpretiranja številk
Pragmatična
interpretacija številk
numbers

(2) Ekstremni
skeptiki

(1) Zmerni
entuziasti

Analitični
skepticizem

Analitični
entuziazem
(3) Iracionalni
skeptiki

(4) Ekstremni
entuziasti

Idealistična
interpretacija številk

Drugi tip kulture (zgornji levi kvadrant v Sliki 1) smo poimenovali 'ekstremni skeptiki'.
Oznaĉujejo ga nizka vrednost analitiĉnega entuziazma in visoka vrednost numeriĉnega
pragmatizma. Managerji ne zaupajo analitiĉnim tehnikam, niti ne vidijo veliko koristi od
njihove uporabe, ker menijo, da numeriĉne informacije, ki izhajajo iz takšnih pristopov, niso
dovolj dobre za odloĉanje. Odloĉajo se hevristiĉno, na podlagi kvalitativnih informacij in
izkušenj, ne pa na podlagi analitiĉnih poroĉil. Ekstremni skeptiki uporabljajo metode
odloĉanja, ki ne temeljijo na merjenju – zanje je tako znaĉilna uporaba 'mehkih orodij'
(Mikes, 2011). Pomembni dopolnjujoĉi elementi odloĉanja so managerjevi mentalni
modeli, izkušnje, prepriĉanja in vrednote. Mehka orodja poudarjajo koncepte kot so
prilagodljiva kontrola (angl. adaptive control), analiza obĉutljivosti in planiranje s scenariji
(Kleindorfer, 2010). Ekstremni skeptiki uporabljajo enostavnejše modele kot zmerni ali
ekstremni entuziasti, v numeriĉnih tehnikah pa vidijo 'stroje za uĉenje' (glej Burchell,
Clubb, Hopwood, & Hughes, 1980). Ta tip kulture ustreza opisu 'kalkulativnih pragmatikov'
v Power (2007) in opisu 'kvantitativnih skeptikov' v Mikes (2009).
Tretji tip kulture (v spodnjem levem kvadrantu v Sliki 1) smo poimenovali 'iracionalni
skeptiki'. Doloĉata ga nizki vrednosti analitiĉnega entuziazma in numeriĉnega
pragmatizma. Managerji ne cenijo analitiĉnih tehnik, vendar zaupajo številĉnim podatkom
in takšne informacije interpretirajo dobesedno (v tem primeru bi bil sicer bolj ustrezen izraz
'doštevilĉno'). Takšna kultura je nekoliko paradoksalna, zato jo imenujemo iracionalna,
vendar je vsaj hipotetiĉno moţna. Ĉetrti tip kulture (v spodnjem desnem kvadrantu v Sliki
1) smo poimenovali 'ekstremni entuziasti'. Doloĉata ga visoka vrednost analitiĉnega
entuziazma in nizka vrednost numeriĉnega pragmatizma. Managerji zelo cenijo analitiĉne
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tehnike, njihove številĉne rezultate razumejo v dobesednem smislu, same številke pa
predstavljajo tudi pomembne smernice pri odloĉanju. Ekstremni entuziasti ne dvomijo v
predpostavke analitiĉnih modelov, zato številke, ki iz njih izhajajo, zanje predstavljajo
pravo sliko ekonomske realnosti. Pojavi, ki se jih ne da kvantificirati, zanje niso pomembni,
ker nimajo orodja, s katerim bi jih prestavili v kvantitativne modele. Ta tip kulture ustreza
opisu 'kalkulativnih idealistov' v Power (2007) in 'kvantitativnih entuziastov' v Mikes (2009).
Opisali smo štiri tipe kulture (v idealnem smislu), ki izhajajo iz predlagane
dvodimenzionalne matrike. V realnosti je kultura redko podobna le enemu tipu. Pogosteje
najdemo kombinacije razliĉnih tipov, kjer izstopajo posamezne dominantne znaĉilnosti
(Denison & Spreitzer, 1986). Cameron (1986) ugotavlja, da lahko najdemo tudi
paradoksalne kombinacije vrednot. Naša tipologija se nanaša na skupinsko kulturo, ki se
razvije v vrhnjem managementu. To naj bi bila najmoĉnejša in najvplivnejša skupina, zato
lahko priĉakujemo, da se bo njena kultura uveljavila tudi znotraj celotne organizacije.
5

ŠTUDIJA 2: KVANTITATIVNA EMPIRIČNA ANALIZA

V drugi študiji smo na vzorcu slovenskih podjetij raziskali, ali se teoretiĉno doloĉeni tipi
kulture interpretiranja številk med seboj razlikujejo glede demografskih (velikost, starost,
dejavnost) in ostalih potencialno vplivnih spremenljivk (negotovost v okolju, tip strategije,
struktura lastništva, relativna uspešnost poslovanja, trţna orientacija). Podatke smo zbrali
s spletnim vprašalnikom, ki smo ga poslali srednjim in velikim slovenskim podjetjem
(N=1,117) v decembru 2014. Elektronsko pošto z vprašalnikom smo pri srednjih podjetjih
naslovili na glavnega managerja (direktorja). Kontaktne podatke smo dobili v bazi GVIN.
Velika podjetja smo pred pošiljanjem vprašalnika poklicali in pridobili kontaktne podatke
osebe, ki je v podjetju odgovorna za podroĉje obvladovanja tveganj. Kjer tega podatka
nismo uspeli pridobiti, smo vprašalnik poslali ĉlanu uprave, ki je pristojen za finance, ali
glavnemu managerju. Za poveĉanje stopnje odzivnosti smo v januarju in februarju 2015
poslali še dve elektronski sporoĉili z opomnikom, v marcu 2015 pa smo podjetja tudi
poklicali. Do konca marca 2015 je vprašalnike izpolnilo 136 podjetij, kar predstavlja
pribliţno 12 % stopnjo odziva. V nadaljnje analize je vkljuĉenih 124 podjetij, ki so
odgovorila na vsa vprašanja, s katerimi merimo kulturo interpretiranja številk. Struktura
vzorca po dejavnosti in velikosti je predstavljena v Tabeli 1.
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Tabela 1: Struktura vzorca po dejavnosti in velikosti
Dejavnost (panoga)
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Elektrika, plin in voda
Gradbeništvo
Trgovina
Transport in skladišĉenje
Nastanitve in gostinstvo
Informacijsko komunikacijska dejavnost
Finance in zavarovalništvo
Nepremiĉnine
Druge poslovne storitve
Skupaj

n

%

1
44
6
4
15
5
7
10
27
4
13
136

0,7
32,4
4,4
2,9
11,0
3,7
5,1
7,4
19,9
2,9
9,6

Velikost
Srednja
Velika
Skupaj

n

%

41
95
136

30,1
69,9

Vprašalnik smo razvili za namen širše raziskave 'Obvladovanje tveganj kot del
managerskega nadzora', ki je potekala v slovenskih in hrvaških podjetjih v letih 2014 in
2015, zato poleg demografskih vprašanj vsebuje veĉ razdelkov vprašanj glede razliĉnih
vidikov obvladovanja tveganj. Vsebinsko veljavnost vprašalnika smo zagotovili z
naslednjimi postopki (DeVellis, 2003; Churchill, 1999; Dillman, Smyth, & Christian, 2009;
Slavec & Drnovšek, 2012): prevod in prevod-nazaj (angl. translation-back translation
procedure), pred-testiranje (štirje akademiki in dva vrhnja managerja) ter mini pilotna
študija (pet podiplomskih študentov, ki so poslušali predavanja iz obvladovanja tveganj).
Poleg tega smo konstrukte, povezane s kulturo interpretiranja številk predstavili na
znanstvenih konferencah,1 kjer smo pridobili komentarje in predloge s strani podroĉnih
strokovnjakov in akademikov ter preverili relevantnost kulture interpretiranja številk v
širšem kontekstu managerskih sistemov kontrole (da se nismo omejili le na sisteme
obvladovanja tveganj kot del MSK). Komentarje in pripombe glede vprašanj, besedila in
oblike smo smiselno upoštevali v zadnji verziji vprašalnika.
Obe dimenziji kulture interpretiranja številk, analitiĉni entuziazem (AE) in numeriĉni
pragmatizem (NP), merimo kot reflektivni konstrukt. Zaĉetni nabor trditev, preko katerih
merimo oba konstrukta, smo oblikovali na podlagi relevantne literature (Power, 2007;
Mikes, 2009) in je obsegal 36 trditev. Na podlagi ugotovitev prve študije (glej poglavje 3),
smo nabor trditev zmanjšali (23) in razdelili na štiri skupine (splošno zaupanje v številke,
splošno zaupanje v kvantitativno modeliranje, interpretacija številk, pomen naprednih
Konferenca ERMAC 2014 (Dunaj, Avstrija) in konferenca 6th European Risk Conference »Multiple
Perspectives on Risk Management« (Neapelj, Italija; 2014).
1
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analitiĉnih modelov). Zaradi obseţnosti vprašalnika (okoli 30 minut za izpolnjevanje) smo
za vsako od dimenzij (AE in NP) obdrţali po tri trditve (Tabela 2). Respondenti so
ocenjevali stopnjo strinjanja s trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 – sploh se ne strinjam,
5 – zelo se strinjam). Analitiĉni entuziasti so tisti, ki imajo visoke vrednosti pri trditvah 1 do
3, numeriĉni pragmatisti so tisti, ki imajo visoke vrednosti pri trditvah 4 do 6.
Tabela 2: Merjenje dimenzij kulture interpretiranja številk
Stopnjo analitičnega entuziazma (AE)
merimo z naslednjimi trditvami:
1. Vrhnji management verjame v koristi
kvantitativnega modeliranja ter za odloĉanje
uporablja izraĉune kompleksnih analitiĉnih
orodij.
2. Vrhnji management zahteva stalen razvoj,
posodabljanje in izboljševanje zanesljivosti in
toĉnosti naših analitiĉnih modelov.
3. Vrhnji management meni, da so najnovejše
napredne metode izraĉunavanja pogoj za
boljšo kakovost odloĉanja.

Stopnjo numeričnega pragmatizma (NP)
merimo z naslednjimi trditvami:
4. Vrhnji management interpretira izraĉunane
številke, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,
v grobem smislu – kot indikatorje dinamike,
ne kot natanĉne ocene.
5. Vrhnji management ima raje poroĉila z
okvirnimi ocenami veĉ razliĉnih vidikov
poslovanja, kot pa natanĉno merjenje
specifiĉnega ozkega podroĉja poslovanja.
6. Vrhnji management meni, da je za
odloĉanje bolj pomembno imeti tudi kvalitativne
ocene kot pa samo natanĉne in kompleksne
numeriĉne izraĉune, ker številke ne odraţajo
okolišĉin poslovanja v zadostni meri.

Veljavnost obeh konstruktov smo statistiĉno testirali z izraĉunom korelacijskih koeficientov
med trditvami ter z uporabo raziskovalne in potrjevalne faktorske analize (angl. exploratory
factor anaysis – EFA, confirmatory factor analysis – CFA). V Tabeli 3 predstavljamo
povzetek rezultatov. Statistiĉna analiza je potrdila obstoj dveh dimenzij kulture interpretiranja
številk (statistiĉno znaĉilni CFA koeficienti in ustrezne testne statistike modela),
zanesljivost obeh razvitih merskih lestvic (Cronbachov 𝛼, statistiĉno znaĉilni in visoki
korelacijski koeficienti med trditvami znotraj posameznega konstrukta ter neznaĉilni in nizki
koeficienti med trditvami obeh konstruktov), konvergentno veljavnost (visoki in statistiĉno
znaĉilni CFA koeficienti, CRI, AVE) in diskriminacijsko veljavnost konstruktov (√AVE, nizka
in neznaĉilna korelacija med konstruktoma), zato lahko predlagane merske lestvice in
spremenljivke uporabimo v nadaljnji analizi. Z vprašalnikom merimo tudi ostale testirane
spremenljivke, kjer pa uporabimo ţe uveljavljene naĉine ali lestvice (glej prilogo 3).
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Tabela 3: Povzetek statistične analize veljavnosti konstruktov AE (analitični entuziazem) in
NP (numerični pragmatizem)
Korelacijski koeficienti
1
AE
1
2
3
NP
4
5
6
cov(NP,AE)

2

𝛼
3

4

5

6

CFA
Std. koef.

0,82
1
0,609*
0,616*

1
0,594*

1

–0,075
–0,074
0,105

–0,023
–0,127
–0,027

0,008
–0,063
–0,074

CR
0,822

AVE
0,607

√AVE
0,779

0,737

0,536

0,732

0,794***
0,769***
0,773***
0,65
1
0,513*
0,222*

1
0,409*

1

0,515***
0,995***
0,411***
–0,112

Opombe: n=124; Vse trditve (1–6) so merjene na lestvici 1–5, kjer je 1 ‘sploh se ne strinjam’ in 5 ‘zelo se
strinjam’. AE – ‘analitiĉni entuziazem’, NP – ‘numeriĉni pragmatizem’. 𝛼 – Cronbachov koeficient
zanesljivosti 𝛼; CR – angl. Composite Reliability (skupna zanesljivost konstrukta); AVE – angl. Average
Variance Extracted (povpreĉna pojasnjena varianca). CFA testne statistike (ML cenilka, STATA 13): 𝜒2
9,964; stopinje prostosti 8; stopnja znaĉilnosti 0,2676; 𝜒2 na stopinjo prostosti 1,25; RMSEA 0,044 (90 %
interval zaupanja 0,000−0,12; verjetnost RMSEA <0,05 je 0,478); CFI 0,990; TLI 0,981; SRMR 0,032.

V analizi smo podjetja v vzorcu najprej razvrstili v štiri skupine glede na njihove vrednosti
AE in NP. Za kritiĉno vrednost smo izbrali povpreĉje AE ali NP in na podlagi te razvrstitve
je v vzorcu 30 (24,2 %) iracionalnih skeptikov, 33 (26,6 %) ekstremnih entuziastov, 33
(26,6 %) ekstremnih skeptikov in 28 (22,6 %) zmernih entuziastov.2 Glede na izvor
koncepta kulture interpretiranja številk (obvladovanje tveganj in banĉništvo) ter naravo
poslovanja (regulatorne zahteve) nas je zanimalo, ali se kultura ekstremnih entuziastov
pokaţe samo v dejavnosti finance in zavarovalništvo, ali jo je moĉ najti tudi v drugih
dejavnostih (panogah). Prav tako nas je zanimalo, ali je kultura ekstremnih skeptikov
morda odraz velike negotovosti v okolju. Razlike med demografskimi in drugimi
potencialno vplivnimi spremenljivkami med štirimi tipi kulture smo statistiĉno testirali z
uporabo ANOVE pri intervalnih spremenljivkah in testov povezanosti pri kategoriĉnih
spremenljivkah. Rezultati so prikazani v prilogi 3.
Ugotovili smo, da v vzorcu ne obstajajo statistiĉno znaĉilne razlike (pri stopnji znaĉilnosti
<0,05) med štirimi skupinami glede negotovosti okolja, relativne uspešnosti, strukture
lastništva, strateškega tipa, trţne orientacije, velikosti in starosti podjetja. Rezultati so
potrdili, da so podjetja iz dejavnosti finance in zavarovalništvo v primerjavi z nefinanĉnimi
podjetji statistiĉno znaĉilno bolj prisotna v skupini 4 (ekstremni entuziasti) in manj prisotna
v skupini 2 (ekstremni skeptiki). Zanimivo pa je, da takih razlik v prisotnosti nismo ugotovili
za podjetja iz predelovalne dejavnosti (v primerjavi z nepredelovalnimi), niti za podjetja iz
trgovinske dejavnosti (v primerjavi z netrgovinskimi).

2

Opozoriti moramo, da bi izbor drugaĉnega kriterija za delitev privedel do drugaĉne porazdelitve.
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Na podlagi teh rezultatov sklepamo dvoje. Prviĉ, predlagani tipi kulture interpretiranja
številk niso odraz ali zamenjava za nobeno od testiranih spremenljivk, temveĉ dejansko
merijo nekaj drugega. V tem prepoznamo dokaz za obstoj kulture interpretiranja številk.
Drugiĉ, podjetja iz finanĉne dejavnosti so po priĉakovanjih bolj prisotna v skupini
ekstremnih entuziastov, pomembno pa je, da ta skupina ni definirana samo s temi podjetji.
Na to kaţe ugotovljeno dejstvo, da podjetja iz predelovalne dejavnosti ali trgovine niso
statistično značilno manj zastopana v tej skupini. Iz tega sklepamo, da je kultura
interpretiranja številk relevanten dejavnik tudi izven dejavnosti banĉništva in sistemov
obvladovanja tveganj, kjer je bila prviĉ identificirana.
6

RAZPRAVA

V razpravi razlagamo povezanost uporabe managerskih sistemov kontrole (MSK) z
razliĉnimi tipi kulture interpretiranja številk. Kot smo navedli v prejšnjih poglavjih, je
smiselno priĉakovati, da kultura z visoko numeriĉno pragmatiĉnostjo spodbuja
komunikacijo o nemerljivih strateških negotovostih na ravni vrhnjega managementa,
medtem ko numeriĉni idealizem tovrstno komunikacijo zavira. Hkrati pa kultura z visokim
analitiĉnim entuziazmom spodbuja k uporabi visoko analitiĉnih informacijskih sistemov,
medtem ko analitiĉni skepticizem zavira uporabo visoko analitiĉnih informacijskih
sistemov. Zato vse vrste MSK niso skladne z vsemi tipi kultur ali povedano drugaĉe, ĉe
MSK in kultura interpretiranja številk nista usklajena, je MSK uporabljen nezadostno in
neuĉinkovito.
Uporabo MSK v nadaljevanju razvršĉamo po Simonsovem (1995) modelu vzvodov
kontrole, in sicer se osredotoĉamo na diagnostiĉno in interaktivno uporabo MSK.
Diagnostiĉni sistemi kontrole so sistemi, ki jih managerji uporabljajo za spremljanje
rezultatov poslovanja in za odpravljanje odmikov od planiranega. Vsak sistem lahko
uporabljamo za diagnostiĉne namene, ĉe lahko vnaprej postavimo cilj(e), merimo
rezultate, izraĉunamo odstopanja od planiranega in uporabimo informacijo o odstopanju za
spreminjanje vloţkov v poslovni proces ali za spreminjanje poslovnega procesa, da bo
delovanje v skladu s planiranim. Namen diagnostiĉne uporabe sistema kontrole je
uspešno uresniĉiti strategijo in ohraniti osredotoĉeno pozornost managerjev. Managerji so
zainteresirani predvsem za uporabo tistih diagnostiĉnih sistemov, ki poroĉajo o
odstopanjih na podroĉju kljuĉnih dejavnikov uĉinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Gre za
dejavnike, ki bistveno vplivajo na (ne)uresniĉitev zadane strategije. V praksi to pomeni, da
managerji prejemajo periodiĉna poroĉila o kljuĉnih kazalcih, na katera odreagirajo v
primeru obĉutnih odstopanj od planiranega. V teh primerih usmerijo svojo pozornost na
odkrivanje vzrokov odstopanj in sprejemanje korektivnih ukrepov s ĉasovnimi roki izvedbe.
Gre za t. i. »management z izjemami« (angl. management by exceptions), kjer managerji
usmerjajo svojo pozornost na pomembna odstopanja pri uresniĉevanju strategije (Peljhan,
2012; Mikes, 2009; Simons, 2000).
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Interaktivni sistemi kontrole so sistemi, ki jih managerji uporabljajo za redno in osebno
vkljuĉevanje v odloĉitve podrejenih. S tem višji managerji sodelujejo pri odloĉitvah
podrejenih ter usmerjajo pozornost in uĉenje v podjetju v smeri doseganja strateških
prioritet in sooĉanja s strateškimi negotovostmi (Peljhan, 2012; Mikes, 2009; Simons,
2000). Ti sistemi so kljuĉnega pomena tudi v obdobjih, ko se podjetje sooĉa s spremembo
strategije. Tudi drugi avtorji (Chenhall, 2003; Huber, 1991) poudarjajo, da so MSK tesno
povezani z uĉenjem, predvsem v povezavi z uresniĉevanjem in spreminjanjem strategije.
Podjetja uporabljajo razliĉne MSK, na primer sisteme planiranja (predraĉunavanja),
sisteme stroškovnega raĉunovodstva, uravnoteţeni izkaz poslovanja, sisteme spremljanja
projektov. Razlika med diagnostiĉnimi in interaktivnimi sistemi ni v njihovih tehniĉnih
znaĉilnostih, paĉ pa v naĉinu uporabe sistemov s strani managerjev. To pomeni, da se na
primer uravnoteţeni izkaz poslovanja (angl. Balanced Scorecard) lahko uporablja tako
diagnostiĉno kot interaktivno (Simons, 2000). Diagnostiĉna uporaba se kaţe v zelo
osnovni uporabi uravnoteţenega izkaza poslovanja, ki obsega merjenje nabora finanĉnih
in nefinanĉnih kazalcev poslovanja ter primerjavo z zastavljenimi cilji. Interaktivna uporaba
uravnoteţenega izkaza poslovanja se med drugim kaţe v spodbujanju veĉnivojske
komunikacije, uĉenja in izboljšav (Kaplan & Norton, 2001), ĉesar diagnostiĉna uporaba ne
omogoĉa.
Bhimani (2003) ugotavlja, da je za uĉinkovitost MSK kljuĉna usklajenost med kulturnim
ozadjem novega sistema kontrole in nagnjenostjo njegovih potencialnih uporabnikov do
posameznih numeriĉnih in postopkovnih pristopov. Poglavitni namen interaktivnega
sistema je zagotoviti veliko dialoga in razprav. Zato je tak sistem primernejši za kulturo
ekstremnih skeptikov in zmernih entuziastov, ki poudarjajo pragmatiĉno interpretacijo
številk, ki ţe sama po sebi zahteva veĉ komunikacije in razprave tako na ravni tima
vrhnjega managementa kot z drugimi zaposlenimi. Predvidevamo, da ekstremni skeptiki in
zmerni entuziasti uporabljajo MSK na diagnostiĉni in interaktivni naĉin (glej tudi Mikes,
2009, ki podobno ugotavlja za kvantitativne skeptike). Dimenzija kulture, ki se nanaša na
raven numeriĉnega pragmatizma glede interpretacije številk, vpliva na naĉin uporabe
MSK. Dimenzija kulture, ki se nanaša na raven analitiĉnega entuziazma pa je povezana z
ravnjo kompleksnosti MSK, ki ga bodo managerji izbrali, in vpliva torej na oblikovanje
(design) MSK. Analitiĉni skeptiki bodo izbrali enostavnejše, analitiĉni entuziasti pa
kompleksnejše MSK. Tipi kulture z idealistiĉno interpretacijo številk, torej ekstremni
entuziasti in iracionalni skeptiki, bodo te iste sisteme uporabljali na diagnostiĉni naĉin (glej
tudi Mikes, 2009, ki podobno ugotavlja za kvantitativne entuziaste) ter s tem morda ne
bodo izkoristili vsega, kar jim ti sistemi ponujajo, predvsem, ĉe delujejo v negotovem okolju
ali se sooĉajo s spreminjanjem strategije.
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V prispevku analiziramo managersko nagnjenost do alternativnih naĉinov interpretiranja
izraĉunanih številk (na primer kazalcev poslovanja), ki jih managerji uporabljajo v
poslovnem odloĉanju. Gre za prouĉevanje kulture interpretiranja številk (angl. calculative
culture), ki je konceptualni teoretiĉni konstrukt, katerega obstoj preverimo s kvalitativno in
kvantitativno študijo. Prouĉujemo skupinsko kulturo na ravni najvišjega poslovodstva
podjetja. Ugotavljamo, da ima kultura interpretiranja številk dve dimenziji: ena se nanaša
na numeriĉni pragmatizem glede natanĉnosti pri interpretaciji številk, druga dimenzija
kulture pa se nanaša na raven analitiĉnega entuziazma. V razpravi se osredotoĉimo
predvsem na povezanost prouĉevanega konstrukta z oblikovanjem in uporabo
managerskih sistemov kontrole.
Rezultate raziskave moramo interpretirati v luĉi omejitev raziskave. Glavna omejitev je v
tem, da smo merjenje kulture interpretiranja številk vkljuĉili v zelo obseţno raziskavo o
sistemih obvladovanja tveganj kot delu managerskih sistemov kontrole (MSK). Zato smo
bili v vprašalniku dokaj omejeni pri naboru elementov, s katerimi smo merili konstrukt
kulture interpretiranja številk. Ĉe bi vkljuĉili veĉ elementov, obstaja moţnost, da bi s
statistiĉno analizo odkrili dodatne dimenzije kulture. Podobno kot avtorji ostalih
kvantitativnih študij uĉinkov kulture (na primer Henri, 2006), nismo spraševali vseh ĉlanov
vrhnjega managementa, da so vsak posamezno opisali njihovo kulturo interpretiranja
številk. Na vprašalnik je odgovarjal eden od ĉlanov vrhnjega managementa in njegov
odgovor smo vzeli kot pribliţek za celotno skupino. Naslednja omejitev se nanaša na
arbitrarno doloĉitev razmejitvene vrednosti dveh dimenzij kulture, kar smo omenili ţe v
poglavju 5. S preseĉno študijo nismo mogli zajeti razvoja kulture interpretiranja številk v
ĉasu. Naša raziskava je eksplorativne narave, zato moramo ugotovitve in predlagano
tipologijo kulture obravnavati kot preliminarno in ne kot zakljuĉeno preverbo. Ĉeprav naš
merski instrument izkazuje zadovoljivo raven zanesljivosti in veljavnosti, se moramo
zavedati, da je kultura širok koncept, ki ga ne moremo v celoti zajeti z anketnim
vprašalnikom. Priĉakujemo, da bodo prihodnje študije preverile njegovo veljavnost tudi z
drugimi raziskovalnimi metodami, na primer longitudinalnimi, ki bi omogoĉale tudi
prouĉevanje kulture interpretiranja številk v ĉasu.
Na koncu predlagamo še nekaj usmeritev za nadaljnje raziskave. Naša raziskava ponuja
osnovo za nadaljnje izpopolnjevanje konstrukta kulture interpretiranja številk s pomoĉjo
triangulacije raziskovalnih metod (glej tudi: Bamber, 1993; Bhimani, 2003; Birnberg,
Shields, & Young, 1990). Naslednji predlog je prouĉevanje, kako tip kulture interpretiranja
številk vpliva na usklajenost med MSK in organizacijskim kontekstom (situacijskimi
spremenljivkami) (glej tudi: Berry, Coad, Harris, Otley, & Stringer, 2009). Nadalje bi bilo
koristno empiriĉno preveriti, kakšne so povezave med razliĉnimi tipi kulture interpretiranja
številk in uporabo MSK (diagnostiĉno, interaktivno), za kar smo konceptualno podlago
predstavili v priĉujoĉem prispevku.
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Priloga 1: Seznam začetnega nabora elementov za 'kvantitativni skepticizem' in
'kvantitativni entuziazem' (povzeto po Mikes, 2009)
Seznam zaĉetnega nabora elementov za 'kvantitativni skepticizem' (17):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Vrhnji management meni, da imajo kazalci tveganj nizko sposobnost odraţanja profila
tveganj.
Vrhnji management daje prednost informacijskim sistemom, ki dopušĉajo visoko raven
presoje.
Vrhnji management je previden in dvomi v koristi kvantitativnega modeliranja:
previden je glede interpretiranja kazalcev, izraĉunanih na podlagi teh modelov in se
sprašuje o natanĉnosti modelov za merjenje tveganj.
Vrhnji management je zelo skeptiĉen do kvantifikacije tveganj.
Vrhnji management ne pripisuje velikega pomena raĉunski vlogi tehnik za merjenje
tveganja, bolj poudarja njihovo uporabo kot orodij uĉenja.
Vrhnji management verjame, da je namen obvladovanja tveganj prepreĉiti pretirano
prevzemanje tveganj.
Vrhnji management je malo pozoren na natanĉne kazalce tveganj; le-ti nimajo vpliva
na odloĉanje.
Vrhnji management uporablja kazalce tveganj za uĉenje (da razume dinamiko, trende,
da se uĉi iz napak, …).
Znaĉilnost vrhnjega managementa je odloĉanje na podlagi presoje (ocena tveganj na
podlagi presoje).
Vrhnji management meni, da imajo visoko analitiĉne prakse izraĉunavanja v podjetju
veliko omejitev.
Vrhnji management ima nizko stopnjo 'zaupanja v številke'.
Vrhnji management upošteva kazalce tveganj kot indikatorje trendov; ţelijo jih
dopolnjevati in jih pogosto nadgradijo s preudarnostjo, izkušnjami in presojo
najvišjega managementa; kontrole nad tveganji ne smatrajo kot 'stroj za odgovore'.
Vrhnji management ima raje grobe kazalce in pokazatelje trendov kot natanĉne
kazalce tveganj.
Vrhnji management verjame, da poznavanje toĉnega obsega tveganj ni tako
pomembno. Bolj zanimivi so trendi in širši pogled na tveganja.
Ĉeprav izraĉuni kaţejo na trende izpostavljenosti tveganjem, jih vrhnji management
presoja kot nezadostne v prikazovanju absolutnega profila tveganj.
Moto vrhnjega managementa je: »Kazalci tveganj niso dovolj za obvladovanje tveganj.«
Vrhnji management dvomi v koristi uporabe kvantitativnih modelov.
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Seznam zaĉetnega nabora elementov za 'kvantitativni entuziazem' (19):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vrhnji management meni, da imajo kazalniki tveganj visoko sposobnost odraţanja
profila tveganj.
Vrhnji management se zelo zanaša na kazalce tveganj v procesu pogajanj o
razdeljevanju sredstev za investicije v podjetju.
Vrhnji management daje prednost visoko analitiĉnim informacijskim sistemom, ki
temeljijo na podatkih.
Vrhnji management spodbuja kulturo, ki je prijazna do visoke ravni razvitosti
analitiĉnih orodij v podjetju.
Vrhnji management zaupa v koristi kvantitativnega modeliranja.
Vrhnji management je zelo navdušen nad kvantifikacijo tveganj.
Vrhnji management je zelo pozoren na natanĉne kazalce tveganj; le-ti imajo vpliv na
odloĉanje.
Znaĉilnost vrhnjega managementa je odloĉanje na podlagi izraĉunov, kjer tveganja
obvladujejo 's pomoĉjo številk'.
Vrhnji management dojema visoko analitiĉne prakse izraĉunavanja v podjetju kot
uporabne.
Vrhnji management se strinja, da so kazalci tveganj zmoţni prikazati ekonomsko
realnost dovolj dobro, da spodbudijo potrebno ekonomsko vedenje.
Za vrhnji management so zelo pomembni razvoj, ohranjanje in izboljševanje
zanesljivosti in toĉnosti analitiĉnih modelov.
Vrhnji management ima visoko stopnjo 'zaupanja v številke'.
Moto vrhnjega managementa je: »Ĉe ţelite obvladovati tveganje, ga morate
kvantificirati.«
Vrhnji management bolj ceni natanĉnost pri ugotavljanju tveganj kot celovita poroĉila
o vseh vrstah tveganj.
Kakovost obvladovanja tveganj se ocenjuje na podlagi presoje o tem, kako napredne
so metode kvantifikacije tveganj.
V podjetju se posebna organizacijska enota ukvarja z razpravo o/in nadgradnjo
metodologije za merjenje tveganj, ki jo uporablja podjetje. Veliko je razprav na temo
metodologije tveganj, saj jih skrbi, da tehniĉno zaostajajo za konkurenti.
Vrhnji management meni »Ne smemo si privošĉiti, da bi kateri od analitikov ali kdo
drug rekel, da imamo slabo metodologijo.«
Vrhnji management zahteva, da funkcija, ki se ukvarja s tveganji, nudi tudi vsa
potrebno analitiĉna orodja, da se postavijo omejitve in kontrolni mehanizmi v zvezi s
kvantificiranimi tveganji.
Vrhnji management zaupa v zanesljivost modelov za merjenje tveganj.
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Priloga 2: Seznam elementov konstrukta po intervjujih in fokusni skupini
Značilnost

Element

Zaupanje v
številke

1. Vrhnji management ima na splošno nizko stopnjo
'zaupanja v številke'.
2. Vrhnji management na splošno misli, da imajo številke
nizko sposobnost odraţanja dejanske ekonomske
realnosti.
3. Vrhnji management meni, da imajo kazalci tveganj
nizko sposobnost odraţanja profila tveganj.
4. Moto vrhnjega managementa je: »Kazalci tveganj niso
dovolj za obvladovanje tveganj.«
5. (R) Vrhnji management ima na splošno nizko stopnjo
'zaupanja v številke'.
6. (R) Vrhnji management na splošno misli, da imajo
številke nizko sposobnost odraţanja dejanske
ekonomske realnosti.
7. Vrhnji management se strinja, da so kazalci tveganj
zmoţni prikazati ekonomsko realnost dovolj dobro, da
spodbudijo potrebno ekonomsko vedenje.
8. Moto našega vrhnjega managementa je: »Ĉe ţelite
obvladovati tveganje, ga morate kvantificirati.«
1. Vrhnji management je na splošno skeptiĉen do
kvantitativnega modeliranja.
2. Vrhnji management na splošno meni, da imajo visoko
analitiĉne prakse izraĉunavanja v podjetju veliko
omejitev.
3. Vrhnji management dvomi v zanesljivost modelov za
merjenje tveganj.
4. (R) Kultura našega managementa je prijazna do
analitiĉnih orodij.
5. Vrhnji management na splošno zaupa v koristi
kvantitativnega modeliranja.
6. Vrhnji management na splošno dojema visoko
analitiĉne prakse izraĉunavanja v podjetju kot
uporabne.
7. Vrhnji management zaupa v zanesljivost modelov za
merjenje tveganj.
8. Kultura našega managementa je prijazna do
analitiĉnih orodij.

Zaupanje v
modele
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Skeptiki
(11)
X

Entuziasti
(12)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Značilnost

Element

Pomembnost
natanĉnosti
pri
interpretaciji
številk

1. Vrhnji management na splošno interpretira izraĉunane
številke, ki se nanašajo na poslovanje podjetja, v
grobem smislu – kot indikatorje dinamike, ne kot
natanĉne ocene.
2. Vrhnji management meni, da kazalci tveganj kaţejo
na trende izpostavljenosti tveganjem, a so nezadostni
v prikazovanju absolutnega profila tveganj.
3. Vrhnji management ima raje celovita poroĉila o
tveganjih z okvirnimi ocenami vseh vrst tveganj (tudi
nekvantificiranih), kot pa natanĉno merjenje manjšega
števila (kvantificiranih) vrst tveganj.
1. Za vrhnji management so zelo pomembni razvoj,
ohranjanje in izboljševanje zanesljivosti in toĉnosti
naših analitiĉnih modelov.
2. Vrhnji management ocenjuje kakovost obvladovanja
tveganj na podlagi presoje o tem, kako napredne so
metode kvantifikacije tveganj.
3. V podjetju veliko razpravljamo in nadgrajujemo
metodologijo za merjenje tveganj, ki jo uporabljamo.
4. V podjetju je veliko je razprav na temo metodologije
merjenja tveganj zaradi skrbi, da tehniĉno zaostajamo
za konkurenti.

Pomembnost
najnaprednejših
analitiĉnih
modelov

Skeptiki
(11)
X

Entuziasti
(12)

X
X

X
X
X
X

Opomba: (R) pomeni, da je trditev namerno zapisana v obratni obliki.
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Spremenljivke
Negotovost_tehnologija
Negotovost_povpraševanje
Negotovost_produkti
Negotovost_konkurenca
Negotovost_dobavitelji
Negotovost_notranje okolje
Negotovost_zunanje okolje
Relativna dobičkonosnost
Relativna rast prodaje
Relativni tržni delež
Relativni razvoj novih produktov
Relativno zadovoljstvo kupcev
Velikost (št. zap.)
% lastn_managerji
% lastn_institucionalni
% lastn_ tuji
N

1
Zmerni
entuziasti
2,79
3,06
2,89
3,07
3,32
2,86
2,93
3,43
3,50
3,11
3,46
3,86
713
15,87
19,41
17,24
28

Priloga 3: Rezultati ANOVA in testov povezanosti
2
Ekstremni
skeptiki
3,03
3,33
2,94
3,18
3,27
2,95
2,79
3,48
3,19
3,32
3,16
3,63
897
24,07
15,97
29,60
33

3
Iracionalni
skeptiki
2,83
2,83
2,63
3,17
3,37
2,87
2,87
3,61
3,45
3,35
3,43
3,62
300
10
27,17
36,35
30

4
Ekstremni
entuziasti
2,67
3,15
3,15
3,12
3,27
2,70
2,88
3,55
3,52
3,64
3,48
3,76
360
14,33
20,78
25,44
33
F – stat
0,61
1,58
1,12
0,08
0,10
0,19
0,11
0,16
0,80
1,94
0,80
0,58
1,68
0,77
0,41
0,83

ANOVA
Bartlett
Bonferroni
(znaĉ.)
(znaĉ. parov)
0,586
0,813
0,402
0,580
0,932
0,679
0,971
0,014
0,502
0,168
0,952
0,310
0
0,096
0,634
0,757
-

Strateški tip
Branilec
Analitik
Raziskovalec
Reaktor
Dejavnost
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Plin, elektrika, voda
Gradbeništvo
Trgovina
Nastanitev in hrana
Transport in skladišĉenje
Komunikacije
Informacijska tehnologija
Finanĉne storitve
Nepremiĉnine
Drugo
Tržna orientacija
Nacionalna
Regionalna
Evropska
Globalna
Starost
manj kot 6
6–10
11–15
16–20
veĉ kot 20

Nominalne
spremenljivke
4
16
11
2
0
10
4
1
3
3
0
1
4
1
1
5
13
9
5
6
1
1
3
7
19

0
8
0
0
5
0
2
1
1
6
1
4
8
8
8
4
1
2
4
2
17

2
Ekstremni
skeptiki

4
16
8
0

1
Zmerni
entuziasti

1
2
5
2
17

7
7
12
4

0
9
0
1
4
3
2
0
2
6
1
2

7
11
10
2

3
Iracionalni
skeptiki

0
0
2
3
27

14
7
5
7

1
12
2
0
4
0
1
0
1
10
1
1

3
20
8
2

4
Ekstremni
entuziasti

3
5
14
14
80

42
31
30
21

1
39
6
2
16
6
5
2
8
23
4
12

18
63
37
6

Skupaj

11,6187 (12)

8,9422 (9)

0,477

0,443

0,33

0,652

Znaĉ.

Test povezanosti

35,9941 (33)

6,8527 (9)

Pearson
χ2 (s.p.)

0,413

0,476

0,164

0,651

Fisherjev
test
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32
1
23
10
30
3
33

20
8
23
5
28

2
Ekstremni
skeptiki

22
6

1
Zmerni
entuziasti

26
4
30

21
9

24
6

3
Iracionalni
skeptiki

29
4
33

21
12

23
10

4
Ekstremni
entuziasti

108
16
124

85
39

101
23

Skupaj

1,0611 (3)

0,5266 (3)

8,4736 (3)

Pearson
χ2 (s.p.)

0,786

0,913

0,037

Znaĉ.

Test povezanosti

0,785

0,937

0,021

Fisherjev
test
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Opombe: Negotovost je merjena na lestvici od 1 do 5 (1 nizka negotovost, 5 visoka negotovost) po Gordon in Narayanan (1984), Govindarajan (1984) in Miller
(1997). Relativna mera uspešnosti je merjena po Govindarajan (1984) in se nanaša na zaznano primerjavo s konkurenco. Velikost je merjena kot število
zaposlenih. Lastniška struktura je merjena kot % lastništva managerjev, % lastništva institucionalnih lastnikov in kot % lastništva tujih lastnikov. Strateški tip je
merjen z lestvico po Shortell in Zajac (1990) na osnovi tipologije Miles in Snow (1978). Tržna orientacija je merjena kot primarna geografska trţna orientacija po
mnenju respondenta.
Statistiĉno znaĉilni rezultati pri stopnji zaupanja p<0,05 v krepkem tisku.

Finančna
0
1
Predelovalna
0
1
Trgovina
0
1
N

Nominalne
spremenljivke
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VPLIV LASTNIŠTVA NA (SO)UPRAVLJANJE SLOVENSKIH PODJETIJ
Štefan Ivanko
stefan.ivanko@cubus.si
Povzetek: Učinkovitost in uspešnost podjetij ter drugih organizacij je odvisna predvsem od
uspešnega upravljanja in menedžmenta. Od osamosvojitve Slovenije ni bilo vlade, ki bi uspešno
gospodarila s svojim premoženjem. Slovenska država tudi ni bila sposobna izoblikovati strategije
nadaljnjega razvoja. V celotnem obdobju samostojne Slovenije se je potrdilo dejstvo, da je država
slab gospodar. Izhod iz tega je privatizacija državnega premoženja. Za te namene je potrebno najti
kompetentne lastnike in upravljalce.
Izkušnje iskanja domačih lastnikov so slabe, kar je vplivalo na prepričanje, da Slovenija nima
ustreznih upravljavcev in sposobnih menedžerjev, zato je treba najti tuje lastnike in upravljalce.
Iskanje le tujih lastnikov in upravljalcev pa je vprašljivo. Tujim lastnikom in menedžerjem je sicer
pomembno dobro gospodarjenje, a ne v korist zaposlenih in naših državljanov. Privatizacija bi
morala imeti tudi namen koristiti našim državljanom.
Vrednost podjetij v državni lasti je sedaj močno razvrednotena. Te vrednosti so nekajkrat manjše kot
so bile v predkriznem obdobju. Zato ni čudno, da imajo tujci velik interes za nakup tako razvrednotenih
podjetij. Preko Evropske komisije in različnih institucij izvajajo pritisk na slovensko vlado, da je treba
s privatizacijo nadaljevati ne glede na ceno. Prav bi bilo, da bi država ponudila prodajo delnic svojim
državljanom. Po tako nizki ceni z nekajkratnim diskontom bi slovenski državljani gotovo bili
pripravljeni kupovati delnice in varčevati v delnicah s pričakovanim večjim bodočim donosom,
namesto da imajo depozite pri različnih bankah. S prodajo delnic deležev države v podjetjih bi
država pridobila potrebni denar; slovenski državljani pa bi si zagotovili večjo socialno varnost in bi
preprečili (raz)prodajo državnega premoženja.
Prispevek ima namen odgovoriti na vprašanje, ali je notranje lastništvo združljivo z učinkovitostjo in
uspešnostjo podjetij, ali je notranje lastništvo nastalo iz nekega humanističnega prepričanja, ali je
notranje lastništvo primerno le za manjša podjetja, ali se notranje lastništvo reproducira, ali je
notranje lastništvo nasploh manj uspešno v primerjavi z drugimi oblikami lastništva ter kakšne so
neizrabljene možnosti naših podjetij z notranjim lastništvom v primerjavi z razvitim tržnim
gospodarstvom. S primerjalno analizo tujih izkušenj bomo poskušali potrditi tezo, da je vpliv
notranjega lastništva lahko pozitiven, če so za to izpolnjeni določeni pogoji.
S prodajo delnic slovenskim državljanom bi zagotovili, da bi čim več Slovencev postalo lastnikov
svojega minulega dela in da bi ostali gospodarji na svoji zemlji.
Ključne besede: lastništvo, soupravljanje, kooperative, kapitalske družbe, delnice
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THE IMPACT OF OWNERSIP ON THE (CO)GOVERNANCE OF SLOVENIAN ENTERPRISES
Abstract: The efficiency and effectiveness of companies and other organizations depend primarily
on successful management and governance. Since the Slovenia's independence, there has been no
government that would successfully govern and manage its assets. The Slovenian state was also
not able to formulate a strategy of further development. During the entire period of independent
Slovenia, the fact that the state is a bad master was confirmed. The exit from this situation is
privatization of state property. For these purposes it is necessary to find competent owners and
managers.
The experience of finding domestic owners is not a successful one. It has led to the belief that
Slovenia does not have competent owners and managers, so foreign owners and managers need to
be found. Searching for only foreign owners and managers is questionable. For foreign owners good
governance is important, but not for the benefit of employees and our citizens. Privatization should
also have the purpose of being useful to our citizens.
The value of state-owned enterprises is now severely depreciated. These values are several times
smaller than they were in the pre-crisis period. It is therefore no wonder that foreigners have a great
interest in the purchase of such depreciated companies. Through the EU Commission and various
institutions they put pressure on the Slovenian government to continue the privatization process
regardless of price. It would be much better that the state would offer the sale of shares to its
citizens. At such a low price with a few discounts Slovenian citizens would be willing to buy shares
with expected higher future returns instead of having deposits with different banks. By selling shares
of state-owned companies, the state would obtain the necessary money, while Slovene citizens
would provide greater social security and prevent the (re)sale of state property.
The purpose of the article is to answer the question of whether the internal ownership is compatible
with the efficiency and effectiveness of enterprises, whether internal ownership is derived from a
certain humanistic belief, whether internal ownership is only suitable for smaller companies, or
whether internal ownership is reproduced; is internal ownership less generally successfully
compared to other forms of ownership and what are the unexploited possibilities of our internal
owned companies compared to a developed market economy. By means of a comparative analysis
of foreign experiences, we will attempt to confirm the thesis that the influence of internal ownership
can be positive if certain conditions are met.
Key words: ownership, co-ownership, management, co-management, cooperatives, capital
companies, shares
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1

SOLASTNIŠTVO ZAPOSLENIH IN RAZLOGI ZA NASTANEK SOLASTNIŠTVA
ZAPOSLENIH

Solastništvo zaposlenih postaja v razvitih trţnih gospodarstvih velik izziv upravljanju in
menedţmentu za poveĉanje uĉinkovitosti, uspešnosti in tekmovalnosti podjetij. Pomembna
vprašanja, ki jih postavljajo številni raziskovalci in politiki, so, ali je solastništvo zaposlenih
nastalo iz nekega humanistiĉnega prepriĉanja, ali je notranje lastništvo zaposlenih primerno
le za doloĉene predvsem delovno intenzivne panoge, ali je primerno le za manjša podjetja,
ali se notranje lastništvo lahko reproducira, ali je notranje lastništvo nasploh manj uspešno
v primerjavi z drugimi oblikami lastništva ter kakšne so neizrabljene moţnosti naših podjetij
z notranjim lastništvom v primerjavi z razvitim trţnim gospodarstvom. S primerjalno analizo
tujih izkušenj bomo poskušali potrditi tezo, da je vpliv notranjega lastništva pozitiven, ĉe so
za to izpolnjeni potrebni pogoji.
Solastništvo zaposlenih v razvitih trţnih ekonomijah temelji na predpostavki, da bodo
zaposleni in menedţerji kot solastniki podjetja delovali kot aktivni lastniki in kot podjetniki,
delili uspeh ter prevzemali tveganja. Kot zaposleni in kot podjetniki so s podjetjem v
dvojnem odnosu. Kot zaposleni imajo delo in plaĉo, kot lastnikom pa raste vrednost
podjetja ter s tem tudi njihov lastniški deleţ. V primeru, da podjetje ni uspešno, izgubijo
zaposlitev in svojo naloţbo.
Solastništvo zaposlenih je sicer potreben, vendar nezadosten pogoj za uspešno delovanje
podjetja. Solastništvo je le temelj, ki potrebuje svojo nadgradnjo. Ta mora odsevati v
ustrezni organizacijski kulturi, decentralizirani organiziranosti, informiranosti, komunikacijah
in usposabljanju zaposlenih. Šele ustrezne spremembe v organizacijski nadgradnji lahko
sprostijo ustvarjalne potenciale in sodelovanje zaposlenih. Sprošĉeni ustvarjalni potenciali
in sodelovanje zaposlenih so osnova za inovativna in hitro odzivna podjetja, ki delujejo v
hitro spreminjajoĉem se okolju. Zaposleni v takšnem podjetju niso veĉ le mezdni delavci in
hitro nadomestljivi izvajalci navodil, paĉ pa se preoblikujejo v ustvarjalce idej in odloĉitev v
okviru svojih znanj ter so usmerjeni v uspeh celotnega podjetja. V takšnih podjetjih nastaja
nova organizacijska kultura, v kateri se zaposleni vedejo kot lastniki podjetniki, ki uţivajo
koristi skupnega uspeha in nosijo posledice svojih odloĉitev.
2

OBLIKE LASTNIŠTVA ZAPOSLENIH

Najstarejša oblika lastništva zaposlenih je vezana na industrijske kooperative, ki so
nastale konec devetnajstega stoletja na podlagi kršĉanskih delavskih usmeritev. Za
kooperative bi lahko rekli, da so s svojim dolgim obstojem dokazale, da je demokratiĉna
ureditev gospodarskega subjekta moţna in uspešna.
Pomembna skupina podjetij z notranjim lastništvom so kapitalske druţbe. Zaĉetek
solastništva v kapitalskih druţbah je v Angliji, ki tudi izhaja iz kršĉansko socialistiĉnega
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prepriĉanja oziroma nagibov, da so lastniki, ki so ustvarili doloĉeno podjetje, spoznali, da
niso sami ustvarili podjetje, da so za to zasluţni tudi delavci. Zaĉetki notranjega lastništva
so povezani z imenom Lous Lewis Partnership, ki je menil, da kapitalu pripada doloĉen
dobiĉek, vendar le toliko kolikor je pošteno, za drugo pa so zasluţni tudi zaposleni.
Izkušnje kaţejo, da (so)lastništvo zaposlenih, ĉe je povezano s participativnim upravljanjem,
pozitivno vpliva na uspešnost podjetij.
3

INDUSTRIJSKE KOOPERATIVE

Industrijske kooperative kot oblike lastništva zaposlenih so v posameznih drţavah
zakonsko razliĉno urejene. Ne glede na posebnosti pa imajo proizvodne kooperative
doloĉene skupne znaĉilnosti. Skupne posebnosti se nanašajo predvsem na ĉlanstvo,
upravljanje, delitev dobiĉka in nedeljivost kapitala v obliki rezerv.
Ĉlanstvo nastopi praviloma po uspešno opravljenem preizkusnem obdobju, ki traja od pol
do petih let. V preizkusnem obdobju novo sprejeti ĉlani dokaţejo svoje profesionalno
znanje in moralno vedenje ter vplaĉajo ĉlanski deleţ. Ĉlanski prispevek se knjiţi na
posebnem raĉunu vsakega ĉlana. Na tem raĉunu se evidentirajo tudi dividende, ki so
praviloma zmerne in del zadrţanega, vendar na raĉune posameznikov razdeljenega
dobiĉka. Vsakemu ĉlanu kooperative pripada en glas, ne glede na višino sredstev na
njegovem raĉunu. Ko ĉlanstvo preneha, ima ĉlan kooperative pravico do izplaĉila sredstev
s svojega raĉuna. Ne more pa biti udeleţen na oblikovanih rezervah kooperative, ki se v
nobenem primeru na delijo. Osnovni ĉlanski vloţek ne narašĉa z rastjo vrednosti
kooperative in se ne more prodati. Takšne omejitve uporabljajo zato, da se kooperative ne
bi polastila oţja skupina ĉlanov.
Upravljanje kooperative je urejeno tako, da skupšĉina voli svet kooperative, svet
kooperative pa imenuje upravo kooperative.
Dobiĉek kooperative se obiĉajno deli na del za obvezne rezerve, na del za dividende in na
del za delitev med ĉlane, ki se delno izplaĉa v gotovini ter se delno zadrţi in evidentira na
individualnih raĉunih ĉlanov kooperative.
V posameznih drţavah so doloĉene olajšave za dobiĉek, ki se vlaga v rezerve, s ĉimer se
krepi materialna osnova kooperative. Dobiĉek, ki se pripisuje na raĉune posameznikov, pa
se obdavĉi, ko preneha ĉlanstvo v kooperativi.
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4

KOOPERATIVE V EU

V EU ni enotnega stališĉa o pomembnosti kooperativ. Kooperative imajo razliĉne pravne
oblike. Tudi zakonska ureditev kooperativ je v posameznih drţavah razliĉno urejena.
Podatki za leto 2005 kaţejo (Cooperatives, 2005–2006, str. 19), da je v EU 27 preko
245.000 kooperativ s 4,7 milijonov zaposlenih. Ti podatki kaţejo, da so kooperative
pomembne oblike moderne trţne ekonomije. Trţni deleţ kooperativ je višji v razvitih trţnih
ekonomijah. Kooperative prispevajo tudi k hitrejšemu gospodarskemu razvoju. V ZDA, na
primer, deluje 47.000 kooperativ s preko 100 milijonov ĉlanov. Skupni prihodek veĉ kot 20
kooperativ v ZDA v teh kooperativah presega milijardo dolarjev (Hansman v EK, 2001,
str. 6). Najveĉ kooperativ imajo razvite evropske drţave kot so Francija, Italija, Španija in
Finska.
4.1 Kooperative v Italiji
Prva kooperativa v Italiji je nastala leta 1854 na pobudo Zdruţenja delavcev in je bila
potrošniška kooperativa. Nacionalno federacijo kooperativ so leta 1893 preoblikovali v Ligo
kooperativ (Bandelj, 2007, str. 45). Pred prvo svetovno vojno je bilo kooperativno gibanje v
Italiji precej prisotno ter je po vojni dobilo dodaten politiĉni in organizacijski razvoj. Med
fašizmom in drugo svetovno vojno je bilo kooperativno gibanje nezaţeleno. Med drugo
svetovno vojno so številne kooperative zaprli. Po vojni je kooperativno gibanje ponovno
oţivelo na bazi solidarnosti, demokratiĉnosti in soudeleţbe. Socialno funkcijo kooperativ,
na vzajemni in nešpekulativni bazi, priznava tudi italijanska ustava ter obvezuje drţavo k
spodbujanju in razvijanju kooperacije (Ustava, ĉl. 45). Najveĉ kooperativ je nastalo v ĉasu
hujših gospodarskih kriz.
Italijanska zakonodaja opredeljuje kooperativo kot druţbo, katere cilj je vzajemnost;
kooperative so druţbe z variabilnim kapitalom z namenom vzajemne pomoĉi (Civilni
zakonik, ĉl. 251). V Italiji so poznani razliĉni tipi oziroma vrste kooperativ (Bandel, 2007,
str. 46–47):
 Potrošniške kooperative – zagotavljajo ĉlanom dobavo potrošnih dobrin po
niţjih cenah glede na cene na trgu.
 Kooperative proizvodnje in dela – omogoĉajo ĉlanom ekonomsko boljše
delovne pogoje kot so na trgu dela.
 Kmetijske kooperative – ustanovijo jih kmetovalci, ukvarjajo se z vodenjem
kmetovanja, komercializacijo in pridelovanjem pridelkov.
 Stanovanjske kooperative – gradijo stanovanjske komplekse za svoje ĉlane.
 Prevozniške kooperative – zdruţujejo prevoznike ter jim zagotavljajo logistiĉne
in administrativne storitve.
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Ribiške kooperative – sestavljene iz ĉlanov – ribiĉev, slonijo na neposrednem
delu ĉlanov ali na storitveni dejavnosti v korist ĉlanov, kot je nakup potrošniškega
materiala ali trajnih dobrin, prodaja ali obdelava rib.
Kooperative trgovcev na drobno – sestavljene iz ĉlanov podjetnikov, ki se
ukvarjajo s trgovanjem ter jamĉijo ĉlanom kolektivne nakupe, finanĉne in
administrativne storitve.
Socialne kooperative – njihov cilj je zadovoljevanje potreb ĉlanov in potreb širše
lokalne skupnosti, s tem da jim nudijo storitve, dobrine ali delovne ponudbe pod
boljšimi pogoji kot jih nudi trg.

4.2 Kooperative v Furlaniji Julijski krajini
Ţe od svojega nastanka se je kooperativno in vzajemno gibanje v Furlaniji moĉno
uveljavilo. Na tem teritoriju je kooperacija posledica prostovoljne povezanosti
posameznikov, ki so zaĉutili potrebo po zdruţevanju v teţkih ţivljenjskih okolišĉinah na
ozemlju, ki je bilo podvrţeno razliĉnim naravnim in vojnim razdejanjem. Nastanek
kooperativnega sodelovanja v Furlaniji Julijski krajini lahko umestimo v desetletje med
1880 in 1890. Leta 1880 nastane prva »Zadruţna mlekarna« v kraju Collina di Forni
Avoltri, štiri leta kasneje pa prva »Kmeĉka banka« v Pravisdomini. Sledil je prvi »Agrarni
kroţek« ter leta 1890 prva potrošniška kooperativa med ţelezniĉarji v Vidmu. Ţe od leta
1896 je delovalo 260 kooperativ. Ustanovitev »Delavske trţaške druţbe z vzajemno
kooperativno pomoĉjo« sega v leto 1896. Odprta je bila za vse kategorije delavcev in se je
ukvarjala tako s produkcijo kot s porabo (Bandelj, 2007, str. 63).
Statut delavskih kooperativ je bil odobren leta 1903 v Trstu; kasneje se je preimenoval in
poveĉal svoj vpliv do Istre in Furlanije. Prva svetovna vojna je spremenila deţelno
zadruţno razporejenost do prihoda fašizma, temnega obdobja v zgodovini Italije. Vse
zadruţne organizacije – in tudi splošno vse demokratiĉne ter sindikalne organizacije – so
zaĉeli preganjati in so zaprli njihove sedeţe ter uniĉili katero koli njihovo sled.
Po drugi svetovni vojni in s propadom fašizma ter ponovno pridobitvijo demokracije se pod
iniciativo nekaterih kooperativ ustanovi »Kooperativna in vzajemna furlanska federacija«
(Bandelj, 2007, str. 64). Konstitutivni akt so podpisali predstavniki osmih potrošniških
kooperativ, osmih produkcijskih, delavskih in transportnih kooperativ ter štirih kmetijskih
kooperativ. Nekatere od teh so izhajale iz socialistiĉne tradicije, druge pa so bile
novonastale. Takrat je videmska pokrajina zajemala tudi pordenonsko, vpliv furlanske
federacije je tako segal vse do goriške pokrajine. V naslednjih letih so nastale še nove
oblike kooperacije pod vplivom velikega navdušenja in priĉakovanj populacije, ki se je
ukvarjala z materialno in moralno obnovitvijo vojne škode. Leta 1948 se Furlanska
federacija in novonastala Unija furlanskih kooperativ zdruţita v Zdruţenje furlanskih
kooperativ s sedeţem v Vidmu (Bandelj, 2007, str. 64). Ta zdruţitev zaradi notranjih razlik
in drugaĉnih politiĉnih usmeritev dveh organizacij ni obrodila zaţelenih sadov. Furlanska
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Federcoop je tako nadaljevala svojo dejavnost v sodelovanju z vsedrţavno Nacionalno
Ligo kooperativ in vzajemnosti. V tistih letih je furlanska Federcoop zdruţevala 34
potrošniških kooperativ, 11 proizvodnih, 7 nosaških, 31 kmetijskih in mlekarskih ter 3
mešane kooperative. Kasneje so se vrstile razne politiĉno-organizacijske spremembe na
periodiĉnih kongresih. Leta 1976 je poseben zakon o potresu še dodatno spodbudil
gospodarstvo in produkcijski sektor ter seveda tudi kooperative. Po 50. letih delovanja
predstavlja danes Liga kooperativ Furlanije Julijske krajine 257 kooperativ z 12.266
zaposlenimi, 324.552 ĉlani in skoraj 800 milijoni evrov prometa (Legacoop, 2006).
4.3 Kooperative v Španiji
Kooperative v Španiji imajo svojo dolgo tradicijo. Prva španska ţivinorejska kooperativa je
bila ustanovljena leta 1838. Pomembnejše kooperativne strukture, ki so še danes
pomembna znaĉilnost španskega kooperativnega sistema, so organizirali v Kataloniji leta
1898. Ţe prve španske kooperative so se zdiferencirale v sektorje kmetijstva, potrošnje,
banĉništva, stanovanjskih kooperativ ter kooperativ proizvodnje in dela. Drţavna kooperacija
kooperativ, ki je predstavljala Španijo pri Mednarodnem zdruţenju kooperativ, je bila
ustanovljena leta 1928 in je delovala vse do zaĉetka drţavljanske vojne (Shaffer, 1999).
Zmaga Franka leta 1942 je upoĉasnila razvoj kooperativ v Španiji. Ĉeprav pod pritiskom
Frankovega reţima, so španske kooperative nadaljevale s svojim delovanjem. S smrtjo
Franka leta 1975 se je zakljuĉilo obdobje fašistiĉne diktature in z njim tudi njegova
kooperativna struktura. Kooperativno gibanje se je moĉno razmahnilo. Nastale so nove in
obnovljene kooperativne oblike. Nastala je Španska konfederacija kooperativ, ki je imela
vodilno vlogo na drţavni ravni (Shaffer, 1999).
Med španskimi kooperativami je posebej znana Mondragonska kooperativa. Prva
mondragonska kooperativa je nastala leta 1956. O razviti mondragonski kooperaivi pa
lahko govorimo od leta 1991, ko so se mondragonske kooperative zdruţile v veliko mreţo
kooperativ in preoblikovale njihovo organizacijsko strukturo (Bandelj, 2003, str. 28).
»Mondragon Corporacion Cooperative« vkljuĉuje 264 druţb, ki so organizirane v tri
sektorje: finanĉni, industrijski in distribucijski. Je vodilna druţba v Baskiji in sedma najveĉja
druţba v Španiji z veĉ kot 13 milijardami skupnega letnega prihodka in z 81.880
zaposlenimi ob koncu leta 2006 (Ibd.). Uspešno konkurira na svetovnih trgih in pri svojem
poslovanju uporablja demokratiĉne metode.
5

LASTNIŠTVO ZAPOSLENIH V KAPITALSKIH DRUŢBAH

Lastništvo zaposlenih se v sodobnih trţnih gospodarstvih uresniĉuje predvsem v delniških
druţbah in v druţbah z omejeno odgovornostjo. Uveljavljanje lastništva zaposlenih ima v
sodobnih podjetjih prednosti v primerjavi z industrijskimi kooperativami. Sama velikost
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sodobnih podjetij in njihov laţji dostop na finanĉne trge daje prednost kapitalskim
druţbam.
V nekaterih gospodarstvih poznajo institut fiduciarne druţbe (Trust, Treuhandgeselschaft).
Bistvo fiduciarne druţbe je v tem, da je nanjo preneseno in ji zaupano doloĉeno
premoţenje, ki ga fiduciar upravlja po navodilih izroĉevalca premoţenja ter v skladu z
zakonom. To obliko zlasti uporablja anglosaksonska praksa kot pravno obliko lastništva
zaposlenih.
Pri preuĉevanju lastništva zaposlenih je pomembno vprašanje obsega, ko ţe smatramo,
da je druţba v pomembni lasti zaposlenih. Za ameriške razmere se smatra, da imajo
zaposleni pomemben deleţ, ĉe je ta veĉji od 4 %. Nekateri menijo, naj bi bil ta deleţ veĉji
od 15 % (Oakeshott, 1995). Da pa se druţba smatra v veĉinski lasti zaposlenih, morajo
imeti zaposleni vsaj 51-odstotni deleţ.
Raziskave o vplivu lastništva na uspešnost podjetij kaţejo, da ni pomembnih razlik med
uspešnostjo podjetij v lasti zaposlenih in med druţbami, ki to niso. Razlike v uspešnosti so
le, ĉe se upoštevajo tiste druţbe, kjer je lastništvo povezano z razvito participacijo
zaposlenih. Na tej podlagi je moţno zakljuĉiti, da je lastništvo samo po sebi nevtralno
glede na uspešnost ter da daje boljše rezultate šele v kombinaciji z aktivnim
participativnim upravljanjem in menedţmentom. To spoznanje je potrebno upoštevati, ko
razpravljamo o vplivu lastništva na uspešnost podjetij.
Lastništvo zaposlenih je zlati razvito v ZDA, kjer se je zaĉelo pospešeno uveljavljati po letu
1974, ko je ameriški kongres sprejel zakon ERISA (Employee Retirement Income Security
Act), s katerim je bil uzakonjen in statusno opredeljen t. i. ESOP (Employee Stock
Ownership Plan). Kmalu je bilo po tem zakonu ustanovljenih v ZDA preko 10.000 ESOPov, ki so zaposlovali prek 11 milijonov zaposlenih. Ta podatek oĉitno kaţe, da so ZDA
drţava z najveĉjim odstotkom lastništva zaposlenih.
Anglija je zaĉela uvajati lastništvo zaposlenih po letu 1978, ko je bil sprejet Finanĉni zakon
(Finance Act). Tovrstno zakonodajo so pozneje dopolnjevali in leta 1989 sprejeli t. i.
Qualified Employee Share Trust (QUEST) in EBT (Employee Benefit Trust). Omenjena
zakona sta moĉno pospešila uvajanje lastništva zaposlenih v Angliji.
ZDA in Anglija nudita najveĉ izkušenj in raziskav ter sta najbolj vplivali na širitev lastništva
zaposlenih v svetu. Po podatkih Svetovne banke pomeni široko zasnovano lastništvo
zaposlenih pomembno sestavino privatizacije in ekonomskega razvoja v veĉ kot 100
drţavah.
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6

UVAJANJE LASTNIŠTVA ZAPOSLENIH V SLOVENSKIH PODJETJIH

6.1 Problematika privatizacije v Sloveniji
Privatizacija podjetij v drţavni lasti poteka v Sloveniji ţe od sprejetja Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij leta 1992. Ta zakon in drugi podzakonski akti so omogoĉili
doloĉenim skupinam in posameznikom, da so si prilastili precejšen del drţavne lastnine v
uglednih slovenskih podjetjih. Ţal pa ti novi lastniki veĉinoma niso bili niti dobri upravljavci
niti usposobljeni menedţerji ali pa teh niso uspeli poiskati, temveĉ so bili politiki in visoki
drţavni uradniki, ki so teţili k uresniĉevanju le svojih interesov. Posledica takšnega naĉina
privatizacije je bila, da so prevzeta podjetja postajala vse manj uspešna ter vse bolj
zadolţena. Neuĉinkovitost in neuspešnost tako privatiziranih podjetij je povzroĉilo nastanek
splošnega prepriĉanja, zlasti pri politikih in visokih drţavnih uradnikih, da Slovenija nima
ustreznih lastnikov oziroma upravljavcev ter usposobljenih menedţerjev, zato je treba
iskati le tuje lastnike, ki bodo sposobni zagotavljati uĉinkovitost in uspešnost prevzetih
podjetij, predvsem pa zagotoviti delovna mesta slovenskim delavcem. Takšno strategijo
lastninjenja so doslej uresniĉevale vse slovenske vlade.
Pri slovenskih izobraţencih in tudi pri vse veĉ preprostih ljudeh raste zaskrbljenost, ker se
zavedajo, da nas takšna strategija vodi v ekonomsko odvisnost; vedo pa, da je ekonomska
neodvisnost pogoj za vse druge neodvisnosti druţbe, zlasti na dolgi rok.
Vsaka zavestna in racionalna ĉlovekova aktivnost mora biti praviloma ciljno usmerjena. Za
dosedanje privatizacije je znaĉilno, da se te niso odvijale v skladu z nacionalnimi interesi.
Nobeni slovenski vladi doslej ni uspelo oblikovati racionalne strategije lastninskega in
organizacijskega preoblikovanja druţbenega ter pozneje drţavnega premoţenja oziroma
podjetij. Ne glede na dejstvo, da je velik del drţavnih podjetij ţe dobil nove tuje lastnike in
gospodarje, je zadnji ĉas, da še razpoloţljivi del drţavnega premoţenja privatiziramo v
korist slovenskih drţavljank in drţavljanov.
V prejšnjih delih tega prispevka smo prikazali moţne oblike lastninske soudeleţbe
zaposlenih kot so kooperative in kapitalske druţbe. V nadaljevanju tega prispevka pa
dajemo kritiĉno oceno dosedanje privatizacije ter nekaj predlogov lastninskega
preoblikovanja drţavnih podjetij v korist slovenskih drţavljank in drţavljanov.
Privatizacija se je doslej odvijala bolj ali manj stihijsko in v skladu z delnimi interesi
posameznih politiĉnih strank ali drugih druţbenih skupin. Teorija in praksa nas uĉita, da so
cilji izhodišĉe za smotrno usmerjanje vsake racionalne in zavestne ĉlovekove dejavnosti.
Ĉe nimamo ciljev, je vsak pot prava. Za doslej izvedene privatizacije omenjeno naĉelo
velja v celoti. Privatizacija se je izvajala stihijsko in v skladu z delnimi interesi politiĉnih
strank ali drugih druţbenih skupin. Ta ugotovitev zlasti velja za izvedene privatizacije v
zadnjih letih, ko smo priĉa brezglavi (raz)prodaji drţavnega premoţenja.
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Odsotnost druţbene (nacionalne) strategije privatizacije povzroĉa samovoljo posameznih
politiĉnih strank, drugih interesnih druţbenih skupin, posameznih politiĉnih veljakov in
visokih drţavnih uradnikov, da razumejo in si prizadevajo za privatizacijo v skladu z
njihovimi delnimi interesi. Svoje delne interese so politiĉne stranke uresniĉevale predvsem
s kadrovsko politiko. Na vodilna in odgovorna mesta so predlagale (imenovale) svoje
privrţence ne glede na njihove strokovne kompetence. Tudi nadzorni organi v drţavnih
podjetjih in drugih organizacijah so bili imenovani s strani vladajoĉe koalicije. Posledice
takšnega kadrovanja so se kazale v neuĉinkovitosti upravljanja drţavnih podjetij in drugih
organizacij ter poslediĉno v ekonomski neuĉinkovitosti in neuspešnosti teh podjetij.
V novejšem ĉasu je slovenska politika konĉno ugotovila, da je glavni problem drţavnih
podjetij in drugih organizacij predvsem v neuĉinkovitem upravljanju. Konĉno lahko reĉemo,
da je prišlo v slovenski politiki do skupnega spoznanja posledic neuĉinkovitosti
gospodarjenja z drţavnim premoţenjem. Sedanja prizadevanja slovenske politike so
usmerjena v odpravo posledic neuĉinkovitega in neuspešnega gospodarjenja z drţavnim
premoţenjem. O glavnih vzrokih neuĉinkovitosti pa razprave še niso stekle. Odpravo
posledic neuĉinkovitega upravljanja vidi veĉina slovenskih politikov in drugih druţbenih
akterjev v zagotovitvi sposobnih in odgovornih upravljalcev kot lastnikov, ne glede na to od
kod prihajajo.
Pogledi na nadaljnjo privatizacijo so pri slovenskih politikih in drugih druţbenih akterjih
zelo razliĉni. Vsem pa je skupno stališĉe, da je za vsako ceno potrebno ohraniti delovna
mesta, da bodo ljudje imeli delo, ustrezno plaĉo in da bodo plaĉevali davke.
6.2 Dosedanji opciji privatizacije v Sloveniji
Posamezne politiĉne stranke kot tudi druge druţbene skupine imajo do privatizacije zelo
razliĉna stališĉa, ne glede na to, ali so v koaliciji ali v opoziciji. Bolj desno usmerjene
stranke in njeni pristaši zagovarjajo popolno (raz)prodajo drţavnega premoţenja. Kot
osnovne razloge za takšna stališĉa navajajo nesposobnost uĉinkovitega upravljanja
drţavnega premoţenja. Po njihovem mnenju Slovenija nima za upravljanje drţavnih
podjetij in drugih organizacij z drţavnim premoţenjem sposobnih upravljavcev, pa tudi ne
ustreznih menedţerjev. V svojih stališĉih nenehno izraţajo svoj dvom v sposobnost
slovenskih menedţerjev in slovenske menedţerske stroke nasploh. Za menedţerje
drţavnih podjetij in drugih organizacij, na primer banke, njihove ugotovitve povsem drţijo,
saj velika veĉina drţavnih podjetij in drugih organizacij ustvarja izgubo namesto dobiĉka.
Pri tem ne upoštevajo dejstva, da so bili na ĉelu drţavnih podjetij in drugih organizacij z
drţavnim premoţenjem imenovani ljudje po strankarski ali drugi pripadnosti z neustreznimi
kompetencami. Od takšnih ljudi je teţko priĉakovati uspešnost in uĉinkovitost. Osnovni
namen delovanja takšnih menedţerjev ni bilo uĉinkovito in uspešno poslovanje, temveĉ
uresniĉevanje interesov lastnikov oziroma oblastnikov.
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Zagovorniki vsesplošne privatizacije pri vsem tem pozabljajo, da slovenski menedţerji
zagotavljajo konkurenĉno proizvodnjo in izvoz slovenskega gospodarstva v obsegu preko
26 milijard evrov. Nepriznavanje tega dejstva pomeni veliko sprenevedanje in ţalitev
slovenskih menedţerjev ter slovenske menedţerske stroke nasploh. Privatizacijo si
zamišljajo v iskanju odgovornih lastnikov in sposobnih menedţerjev, ki bi bili sposobni
uĉinkovitega upravljanja in menedţmenta prevzetih podjetij ter drugih organizacij.
Sposobni in odgovorni (zlasti tuji) lastniki naj bi zagotavljali Slovencem le delovna mesta,
da bi bili ti sposobni plaĉevati davke in sluţiti tujim gospodarjem. Takšna stališĉa so odsev
nepoznavanja in nerazumevanja vloge in pomena lastnine. Lastnina namreĉ pomeni
pravico neomejenega razpolaganja z njo in sprejemanje vseh z njo povezanih odloĉitev,
zlasti na dolgi rok, ne glede na obveze in obljube njenih lastnikov. Omenjena opcija ponuja
torej strategijo hlapĉevskega odnosa in odvisnost Slovencev od tujih gospodarjev.
Bolj levo usmerjena opcija vidi rešitve v boljšem upravljanju in menedţmentu drţavne
lastnine in je v bistvu proti privatizaciji drţavnega premoţenja. Zagovarja »status quo«.
Rešitve vidi v ohranjanju drţavne lastnine in v njenem boljšem upravljanju. Prizadeva si za
uresniĉevanje preţivelega koncepta upravljanja drţavnega premoţenja. Zgodovina nas
namreĉ uĉi, da drţava ni dober gospodar. Doslej uresniĉevani koncepti, temeljeĉi na
druţbeni ali drţavni lastnini, so se pokazali za neuĉinkovite in so propadli. Na podlagi
zgodovinskih dejstev in izkušenj moremo strategijo ohranjanja drţavne lastnine smatrati
kot neprimerno ter zgodovinsko preseţeno.
Vladajoĉa koalicija nadaljuje zaĉete procese privatizacije prejšnje vlade. S tem ţeli ohraniti
kredibilnost in verodostojnost slovenske drţave. Vlada sicer priznava, da je bil seznam
petnajstih podjetij za privatizacijo prejšnje vlade narejen prehitro, nepremišljeno in brez
pravih argumentov, pa kljub temu namerava ta podjetja prodati tujcem. Pri tem se sklicuje
na kredibilnost in verodostojnost do Evropske komisije, njenih institucij in obljube tujim
investitorjem, ĉeš da je dane obljube potrebno izpolniti. Vlada torej ravna dopadljivo do
EU, njenih institucij in potencialnih tujih kupcev. Pri tem pozablja, da je osnovna naloga
vsake vlade, da deluje predvsem v korist blaginje svojega naroda. Vlada tudi priznava, da
je seznam petnajstih podjetij za privatizacijo ena od napak prejšnje vlade. Namen nove
vlade je tudi v tem, da odpravi napake prejšnje vlade ali da vsaj ublaţi posledice njenega
delovanja. Vztrajanje na privatizaciji obljubljenih podjetij, kljub storjenim napakam in
škodljivosti za slovensko drţavo, je odsev dopadljivosti do Evropske komisije, njenih
institucij in tujih multinacionalk. Strategija slepega sledenja napakam prejšnje vlade je
gotovo škodljiva in podcenjevalna do vseh tistih, ki so ustvarjali in ustvarili to premoţenje,
ki se sedaj namerava (raz)prodati. Vlada bi morala biti sposobna narediti revizijo
obstojeĉega seznama neracionalne in za Slovenijo škodljive privatizacije ter se na podlagi
poglobljene analize škodljivih posledic (raz)prodaje odloĉiti, katera podjetja s tega
seznama je smotrno prodati in komu prodati.
Upoštevati je treba tudi dejstvo, da je sedanja vlada pod številnimi pritiski za nadaljevanje
procesov privatizacije. Številna omreţja, lobiji, razliĉne interesne skupine in vplivni
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posamezniki zahtevajo nadaljevanje privatizacije obljubljenih podjetij, ker imajo pri tem
svoje interese. Razliĉne domaĉe in tudi tuje svetovalne organizacije imajo svoje interese,
da dobijo ĉim veĉje honorarje za svoje svetovalne storitve, nekatera koruptivna in vplivna
omreţja priĉakujejo donacije ali druge materialne koristi, nekateri skorumpirani politiki in
vplivni visoki drţavni uradniki priĉakujejo od privatizacije doloĉene provizije ali druge
bonitete.
6.3 Razlogi za (novo) strategijo privatizacije
Ne glede na številne pritiske po nadaljevanju privatizacije obljubljenih podjetij mislimo, da
bi sedanja vlada morala upoštevati dejstvo, da je Slovenija kljub veliki zadolţenosti še
vedno suverena drţava, in da kot taka lahko sprejema odloĉitve, ki so v interesu slovenske
drţave, drţavljanov in drţavljank, ne pa sprejemati odloĉitve v interesu tujih drţav, tujih
interesnih skupin, raznih špekulantov in lovcev po zasluţkih.
Slovenija potrebuje strategijo svojega nadaljnjega razvoja. Ta strategija mora dati
odgovore, kaj so naše naravne danosti, kako bomo z njimi gospodarili, kako bomo izrabili
svoj geostrateški poloţaj v tem delu Evrope, katere nove dejavnosti bomo razvijali in kako
se namerava Slovenija umestiti v skupini drţav EU. Brez skupno dogovorjene strategije,
sprejete po poti splošnega nacionalnega konsenza, si je teţko predstavljati nadaljnji razvoj
in ustvarjanje blaginje za vse ljudi naše mlade drţave. Dokler Slovenija ne bo imela
strategije svojega nadaljnjega razvoja, bodo odloĉitve in poti nadaljnjega razvoja in
delovanja »prave« ali pa povsem »napaĉne«. Odsotnost strategije nudi tudi prostor za
uresniĉevanje delnih interesov vplivnih posameznikov in doloĉenih druţbenih skupin ter
tudi njihovo neetiĉno delovanje.
Nekateri slovenski politiki, nekatere politiĉne stranke in druge druţbene skupine razglašajo
svoja izkrivljena stališĉa, ĉeš da Slovenija nima usposobljenih menedţerjev in drugih
poslovnih voditeljev ter da je zaradi tega potrebno slovenska podjetja prodati tujcem, ker
so ti bolj sposobni upravljati in voditi podjetja in druge organizacije (banke, zavarovalnice
in druge velike poslovne sisteme). To je veliko omalovaţevanje in podcenjevanje
slovenskih upravljavcev in menedţerjev, saj številni od njih uspešno upravljajo in
uravnavajo naša podjetja in druge organizacije ter pri tem dosegajo odliĉne poslovne
rezultate v konkurenĉnem boju na zunanjih trgih. Razumljivo je, da ti delujejo brez
neposrednega vmešavanja politike v upravljanje in poslovanje teh podjetij. Uspešno
poslovanje številnih slovenskih podjetij je dokaz, da ima Slovenija dovolj sposobnih ljudi za
upravljanje in menedţment podjetij in drugih organizacij. Potrebno je le ustvariti pogoje za
njihovo uspešno delovanje brez vmešavanje politike in politikov v upravljanje in poslovanje
teh podjetij.
Doslej izvedene privatizacije, zlasti nekaj zadnjih primerov, kaţejo, da so bile storjene
nepopravljive napake. Prodaja Mercatorja tujcem, ki jo je izvedla prejšnja vlada, je
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katastrofalna napaka z nepopravljivimi posledicami. S to prodajo je Slovenija prepustila
strategijo razvoja agroţivilstva in celotne slovenske prehrambene industrije tujcem.
Poslovni sistem Mercator je povezoval najpomembnejše proizvajalce in predelovalce
slovenskega agroţivilstva. Po nepreverjenih podatkih je Mercator zagotavljal preko
100.000 delovnih mest. S kupoprodajno pogodbo se je tuji kupec obvezal, da ne bo krĉil
obsega poslovanja in števila zaposlenih. Takšne obveze in obljube so sicer pomembne s
kratkoroĉnega vidika. Na dolgi rok pa so brezpredmetne, saj lahko lastnik sprejema
odloĉitve o delu in poslovanju svojega zasebnega podjetja, ki mu zagotavljata optimizacijo
poslovanja. To se v konkretnem primeru ţe kaţe v izvajanju pritiska na slovenske
dobavitelje prehrambenih izdelkov, teţnji po nadaljnjem prevzemu še preostalih slovenskih
trgovskih podjetij (Era Velenje in druga) ter v dezinvestiranju Mercatorja. Na prodajnih
policah Mercatorja je vedno veĉ izdelkov tujega izvora, kar je sicer v redu za popestritev
ponudbe, obenem pa pomeni manjšo prodajo slovenskih izdelkov. Podobno se dogaja tudi
v Fructalu, kar na dolgi rok pomeni uniĉenje proizvodnje sadja celotne vipavske doline.
Dosedanja dogajanja pri omenjenih podjetij tujcem opozarjajo, da je bila prodaja teh
podjetij škodljiva za drţavo Slovenijo. Slovenska vlada in drugi akterji prodaje omenjenih
podjetij niso upoštevali dejstva, da je proizvodnja in distribucija hrane strateškega pomena
za vsako drţavo.
Nobena dosedanja vlada ni bila sposobna racionalnega upravljanja in gospodarjenja z
druţbenim in pozneje drţavnim premoţenjem. Storjene so bile usodne napake. Vse to je
povzroĉilo, da smo se brezglavo zadolţevali in ustvarjali blaginjo na raĉun bodoĉih
generacij. Opraviĉila za neracionalne in za drţavo škodljive odloĉitve smo iskali v svetovni
finanĉni in gospodarski krizi.
Normalno je, da se ljudje iz svojih napak nekaj nauĉijo. Vztrajanje na nadaljevanju
škodljive privatizacije v bistvu pomeni, da se iz svojih napak nismo kaj prida nauĉili.
Nadaljevanje zaĉete škodljive privatizacije sedanja vlada opraviĉuje z obljubami prejšnje
vlade, da bo Slovenija privatizirala petnajst podjetij. V zvezi s tem se postavlja vprašanje,
komu je slovenska vlada bolj odgovorna in komu mora predvsem sluţiti. Ali je vlada bolj
odgovorna Evropski komisiji in njenim institucijam, ali pa Slovencem in Slovenkam, ki so
sedanje drţavno premoţenje ustvarjali veĉ desetletij. Odgovor je povsem jasen. Vlada je
odgovorna predvsem svojemu narodu za vsa svoja dejanja, ne pa tujcem, tuji politiki in
njenim institucijam. Takšno ravnanje sedanje vlade kaţe na to, da slovenska vlada meni,
da Slovenija ni veĉ suverena drţava. Takšno stališĉe vlade za slovenske drţavljane ni
sprejemljivo. Kaj kmalu se lahko zgodi, da bo Slovenija zaradi nepremišljenega in škodljivega
ravnanja in delovanja svojih vlad postala odvisna in nesuverena drţava.
Umno ravnanje slovenske vlade bi bilo, da bi zaustavila zaĉeto (raz)prodajo drţavnega
premoţenja, dokler ne bi izoblikovala strategije nadaljnjega razvoja Slovenije in s tem
povezane privatizacije. V predvolilni kampaniji so predstavniki sedaj vladajoĉe
najmoĉnejše stranke obljubljali, da se bodo zavzemali za nadzorovano in premišljeno
privatizacijo. To je bila obljuba volilcem. Sedaj je ĉas, da te svoje obljube izpolnijo. S tem
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bi uresniĉili svojo kredibilnost in verodostojnost do svojih volilcev. Odgovornost,
kredibilnost in verodostojnost do svojih volilcev in slovenskih drţavljanov bi morala biti
veĉja in moĉnejša kot zahteve tujih akterjev, pa ĉeprav skupne zdruţbe evropskih drţav.
6.4 Nekaj izhodišč za oblikovanje nove strategije privatizacije
Zgodovina nas uĉi in slovenska praksa to potrjuje, da je drţava v veĉini primerov slab
gospodar. S privatizacijo drţavnega premoţenja moramo nadaljevati in najti odgovorne ter
kompetentne lastnike in upravljalce drţavnega premoţenje, ki bodo znali in hoteli upravljati
in poslovati po naĉelih »dobrega« gospodarja, zagotavljati razvoj in ustvarjati nova
delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.
Za nadaljnjo privatizacijo drţavnega premoţenja Slovenija potrebuje skupno s konsenzom
dogovorjeno strategijo vseh odgovornih nosilcev politiĉnih in strokovnih funkcij. V
nadaljevanju bo prikazanih nekaj izhodišĉ za oblikovanje takšne strategije.
Elektro energetski sistem je kompleksen poslovni sistem, ki ga sestavlja veĉ zakljuĉenih
podsistemov. Ti podsistemi so proizvodnja elektriĉne energije, distribucija elektriĉne
energije in prenos elektriĉne energije. Proizvodnjo elektriĉne energije sestavljajo še
podsistemi: proizvodnja hidro elektriĉne energije, proizvodnja termo elektriĉne energije,
proizvodnja nuklearne elektrike in proizvodnja elektriĉne energije iz drugih obnovljivih
virov. Pri takšnem poslovnem sistemu kot je elektro gospodarstvo se vprašamo, kateri
podsistem je z nacionalnega vidika najpomembnejši ter zagotavlja uspešno delovanje in
poslovanje vseh drugih podsistemov tega sistema. To je gotovo podsistem prenosa
elektriĉne energije. Skrb za normalno delovanje sistema prenosa elektriĉne energije ni le
problem ene drţave, temveĉ veĉih drţav, ki so vkljuĉene v širši prenosni sistem elektriĉne
energije. Organiziranje in upravljanje sistema prenosa elektriĉne energije je skrb drţave.
Drţava mora imeti vpliv na organiziranje in upravljanje tega podsistema. Reĉemo lahko,
da je to njen nacionalni interes. Zato ga praviloma ne more prepustiti zasebni iniciativi in
ga privatizirati. Drţava naj postane in ostane njegova lastnica.
Podsistemi elektro energetskega sistema kot so proizvodnja elektriĉne energije in
distribucija se brez bojazni lahko privatizirajo. Njihova izgradnja in delovanje se lahko
prepusti zasebni iniciativi, seveda v mejah skupne (drţavne) strategije oskrbe z elektriĉno
energijo oziroma elektro energetske bilance drţave. Proizvodnjo elektriĉne energije drţava
praviloma prepusti zasebnemu kapitalu, domaĉemu ali tujemu. Ustvariti mora le pogoje za
investiranje zasebnega kapitala v izgradnjo elektro energetskih zmogljivosti. V svetu se
uveljavlja koncept izgradnje majhnih elektro energetskih proizvodnih enot (angl. IPP –
independent power producers) za oskrbo mesta, vasi ali veĉjega ali manjšega okoliša.
Izgradnja takšnih manjših enot je nadomestilo za velike, ekološko oporeĉne zmogljivosti.
Distribucija elektriĉne energije se prav tako lahko prepusti zasebnemu kapitalu.
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Ţelezniško gospodarstvo je sestavljen poslovni sistem. Sestavljen je predvsem iz dveh
podsistemov, to je ţelezniške infrastrukture in transportne dejavnosti. Ţelezniška
infrastruktura je pomembna za vsako drţavo. Omogoĉa, zlasti je to omogoĉala v
preteklosti, hitrejši razvoj gospodarstva in celotne druţbe. Za Slovenijo so ţeleznice še
toliko bolj pomembne, ker je Slovenija tranzitna drţava. Ţelezniška infrastruktura
predstavlja proge, nadgradnjo prog in vse potrebne objekte ter druge potrebne naprave.
Skrb za razvitost in operabilnost ţelezniške infrastrukture je praviloma nacionalni interes
vsake drţave. Drţava mora skrbeti, da je njena ţelezniška infrastruktura, to je gradnja in
nadgradnja prog vse do »podvozja«, ĉim bolj sodobna, varna in prepustna. Sodobna
ţelezniška infrastruktura mora biti nacionalni interes pametne drţave. Ostati mora v
drţavni lasti.
Organiziranje in delovanje ţelezniškega transporta ne predstavlja nacionalnega interesa
drţave. Ţelezniški transport lahko drţava prepusti interesom zasebnega kapitala.
Zainteresirani zasebni investitorji lahko organizirajo veĉ transportnih podjetij za tovorni ali
potniški promet. Transportna podjetja v zasebni lasti se lahko organizirajo ali po vrsti
transporta ali po posameznih koridorjih. Po vrstah transporta se lahko ustanovijo zasebna
podjetja za na primer transport avtomobilov iz luke Koper, transport razsutega tovora,
transport kontejnerjev idr. Tudi za potniški promet se lahko ustanovi veĉ podjetij za
posamezne relacije, na primer Ljubljana–Kamnik, Ljubljana–Novo mesto, idr.
Privatizacija ţelezniškega gospodarstva je torej moţna, vendar mora biti diferencirana in
premišljena. V drţavni lasti mora ostati ţelezniška infrastruktura, dispeĉiranje in
uravnavanje ţelezniškega prometa. Transport tovornega in potniškega prometa se lahko
prepusti interesom zasebnega kapitala.
O privatizaciji Luke Koper je v Sloveniji veliko razprav in stališĉ. Luka Koper je
kompleksen veĉstoritveni poslovni sistem. Z nacionalnega vidika je pomemben njen
infrastrukturni del. Infrastrukturo Luke bi morala drţava obdrţati v svojem lastništvu. Za
dejavnosti transporta pa se lahko ustanovijo številna podjetja v zasebni lasti. Takšna
podjetja so lahko, na primer transport, manipulacija in uskladišĉevanje kontejnerjev;
transport, manipulacija in uskladišĉevanje osebnih avtomobilov; transport, manipulacija in
uskladišĉevanje juţnega sadja; vzdrţevanje luške mehanizacije itn.
Privatizacija Telekoma je trenutno zelo aktualno politiĉno in strokovno vprašanje.
Telekom je na seznamu petnajstih podjetij, za katera se je drţava obvezala, da jih bo
privatizirala. Tudi Telekom je sestavljen poslovni sistem. Za drţavo je zlasti pomemben
njegov infrastrukturni del. To so centrale, omreţja, kabli, idr. Glavni operaterji, uporabniki
infrastrukture Telekoma, kot na primer Mobitel in Siol, so samostojna storitvena podjetja, ki
so lahko predmet privatizacije.
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7

ZAKLJUČEK

Dosedanje izkušnje kaţejo, da so podjetja in druge organizacije v drţavni lasti slabo
upravljane in v veĉini primerov namesto dobiĉka proizvajajo izgubo. Vzroki za neuĉinkovitost
in poslovno neuspešnost so v neustreznem kadrovanju. Na nadzorna in menedţerska
mesta v drţavnih podjetjih in drugih organizacijah so bili imenovani ljudje po strankarski in
prijateljski pripadnosti, ne pa po strokovnosti in kompetentnosti za upravljanje in
menedţment. Nadzorniki in menedţerji niso bili in niso sposobni zagotavljati uspešnega
upravljanja in menedţementa podjetij ter drugih organizacij v drţavni lasti. Odgovorna
politika smatra, da je le s privatizacijo drţavnih podjetij moţno zagotoviti uspešno
upravljanje in uĉinkovito ter uspešno poslovanje organizacij z drţavnim lastništvom. S
takšnimi stališĉi slovenske politike se po našem mnenju lahko strinjamo. Podjetja in druge
organizacije z drţavnim lastništvom je potrebno privatizirati. Vprašanje pa je, kako izvesti
potrebno privatizacijo?
Iskanje le tujih lastnikov in upravljalcev ter menedţerjev je nedopustno in ţaljivo za
slovenske upravljavce in menedţerje. Slovenski ljudje so ustvarili drţavno premoţenje.
Prav bi bilo, da se privatizacija izvede predvsem v korist drţavljanov in drţavljank
Slovenije.
Slovenski varĉevalci imajo, po sicer nepreverjenih podatkih, preko 16 milijard prihrankov v
obliki depozitov pri razliĉnih bankah. Prihranki Slovencev presegajo vrednost drţavnega
premoţenja. Ne glede na slabe dosedanje izkušnje malih delniĉarjev bi gotovo veliko
število slovenskih varĉevalcev kupilo delnice, ĉe bi se jim ponudile. Postali bi solastniki in
bi si z bodoĉimi donosi zagotovili veĉjo socialno varnost, kar je obiĉajna praksa drţav z
razvitim trţnim gospodarstvom. Priĉakovati je, da bi bili drţavljani Slovenije pripravljeni
kupiti delnice le tistih drţavnih podjetij, ki ţe sedaj ustvarjajo dobiĉek. Takšnih podjetij pa
je tudi nekaj v Sloveniji.
Vrednost podjetij v drţavni lasti je sedaj moĉno razvrednotena. Te vrednosti so nekajkrat
manjše kot so bile v predkriznem obdobju. Zato ni ĉudno, da imajo tujci velik interes za
nakup tako razvrednotenih podjetij ter preko Evropske komisije in razliĉnih institucij
izvajajo pritisk na slovensko vlado, da je treba s privatizacijo nadaljevati ne glede na ceno.
Prav bi bilo, da bi drţava ponudila prodajo delnic svojim drţavljanom. Po tako nizki ceni, z
nekajkratnim diskontom, bi slovenski drţavljani gotovo bili pripravljeni kupovati delnice in
varĉevati v delnicah s priĉakovanim veĉjim bodoĉim donosom, namesto da imajo depozite
pri razliĉnih bankah. S prodajo delnic deleţev drţave v podjetjih bi drţava pridobila
potrebni denar; slovenski drţavljani pa bi si zagotovili veĉjo socialno varnost in bi prepreĉili
(raz)prodajo drţavnega premoţenja.
Eden od virov za nakup delnic privatiziranih drţavnih podjetij bi lahko bil tudi denar
Slovencev, ki je bil prenesen v razliĉne finanĉne oaze. O višini skritega denarja v razliĉnih
oazah kroţijo razliĉne govorice. Nekateri menijo, da je tega denarja za veĉ milijard ali celo
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veĉ deset milijard. To so seveda nepreverjeni podatki. Ne glede na toĉnost teh podatkov
obstaja verjetnost, da je tega skritega denarja kar precej. Drţava bi morala imeti interes,
da bi se tega denarja ĉim veĉ vrnilo nazaj v Slovenijo. To bi lahko naredila s posebno
amnestijo imetnikov denarja v finanĉnih oazah, s tem, da se jih ne bi spraševalo, od kod
jim denar in drţava ne bi izvajalo nikakršnih sankcij. Povrnjen denar bi njegovi imetniki
lahko porabili za nakup delnic privatiziranih drţavnih podjetij. Posameznikom zaradi
moţnosti prevzema ne bi smeli dovoliti nakupa delnic preko ene ĉetrtine celotne vrednosti
privatiziranih drţavnih podjetij.
Za uresniĉitev omenjene strategije privatizacije drţavnih podjetij naj bi slovenska vlada
pripravila seznam podjetij za prodajo svojim drţavljanom. Na seznam naj bi vkljuĉila ţe
sedaj donosna in perspektivna podjetja. V prvi fazi pa naj bi ponudila nakup delnic podjetij
kot so Krka, Telekom, Zavarovalnica Triglav, Elektro gospodarstvo in morda še kakšno.
S prodajo delnic slovenskim drţavljanom bi zagotovili, da bi ĉim veĉ Slovencev postalo
lastnikov svojega minulega dela in da bi ostali gospodarji na svoji zemlji!
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UGOTOVITVE IZVAJANJA PROCESNEGA PRISTOPA
V PODJETJIH S CERTIFIKATOM ISO 9001
Milena Alič
VŠPV – Visoka šola za poslovne vede
milena.alic@vspv.si
Povzetek: Sodoben način poslovanja od podjetij zahteva procesni način razmišljanja in organizacije
dela, katerega namen je s čim bolje povezanim in učinkovitim izvajanjem aktivnosti ustvariti
vrednost za stranko in jo zadovoljiti, podjetju pa povečati učinkovitost in uspešnost poslovanja.
Standard ISO 9001 od leta 2000 dalje postavlja uvedbo in izvajanje procesnega pristopa kot eno
svojih bistvenih zahtev, nas pa v tej študiji zanima, kakšno je stanje njegove uvedbe v praksi v
podjetjih s pridobljenim certifikatom ISO 9001 in ali so ta podjetja v kakršnikoli prednosti na področju
izvajanja procesnega pristopa v primerjavi z ostalimi podjetji. Na podlagi analize naključnega vzorca
poročil presoj ene od slovenskih certifikacijskih hiš smo skušali dobiti vpogled v izvajanje
procesnega pristopa v tej skupini podjetij iz 6 držav JV Evrope v letu 2016. Ugotovitve kažejo, da
podjetja s certifikatom ISO 9001 v večji meri izkazujejo uporabo procesnega pristopa kot podjetja na
splošno, za natančnejše ugotovitve pa bi bilo potrebno pridobiti dodatne podatke in izvesti nadaljnje
bolj poglobljene raziskave.
Ključne besede: procesni pristop, ISO 9001, standardi kakovosti, sistemi kakovosti, management
poslovnih procesov (MPP) / ravnanje s poslovnimi procesi / obvladovanje poslovnih procesov
FINDINGS ON USE OF PROCESS APPROACH IN THE CERTIFIED FIRMS
Abstract: A modern way of doing business requires a process oriented way of thinking and
organizing of work, which aims to well-connected and efficient activities creating value for the client
and satisfying him/her. Thus it contributes to better effectiveness and efficiency of the business.
Since 2000, the ISO 9001 standard sets the introduction and implementation of the process
approach as one of its essential requirements. In this study we are interested in the state of its
implementation in practice in firms certified to this standard to find out whether ISO 9001 certified
firms are in any advantage in applying process approach compared to other firms. The study is
based on the collected data from a certification body audit reports. The findings show that ISO 9001
certified firms show a greater use of the process approach than companies in general. For more
accurate findings additional data should be obtained and further deeper research should be carried
out.
Key words: process approach, ISO 9001, quality standards, quality management systems,
business process management
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1

UVOD

ISO 9001 je najbolj razširjen mednarodni standard za sisteme ravnanja z veĉ kot milijon
izdanimi certifikati po celem svetu (ISO, 2015b). V izdaji iz leta 2000 se v standardu ISO
9001 prviĉ pojavi naĉelo procesnega pristopa in zahteve za prepoznavanje, opredelitev,
opisovanje, nadzor in izboljšanje uĉinkovitosti procesov (ISO, 2000). Procesni pristop je še
bolj poudarjen v zadnji izdaji ISO 9001: 2015 (ISO, 2015a), ki ne zahteva le uspešnega
izvajanja procesov v smislu doseganja planiranih uĉinkov, paĉ pa tudi njihovo uĉinkovitost
v smislu storilnosti in smotrne izrabe zmogljivosti. Poleg tega je zadnja izdaja standarda
bolj prilagodljiva glede oblike in koliĉine dokumentacije glede na kontekst podjetja
(velikost, industrija, kultura, strateški okvir in poslovno okolje), kar omogoĉa uvedbo in
delovanje bolj uĉinkovitega sistema kakovosti in procesnega pristopa kot ene njegovih
temeljnih zahtev.
Cilj raziskave je pridobiti vpogled v stanje uvedbe procesnega pristopa v podjetjih,
certificiranih po standardu ISO 9001 (v nadaljevanju: certificirana podjetja). Zanima nas, ali
so zahteve standarda uĉinkovito uvedene in ali se na tem podroĉju certificirana podjetja
kakorkoli razlikujejo od ostalih (necertificiranih). Prav tako je cilj raziskave pregled
literature, analiza besedila ISO 9001 in naša zaĉetna empiriĉna raziskava (študija primera)
glede izvajanja procesnega pristopa v certificiranih podjetjih v 6 drţavah Jugovzhodne
Evrope v letu 2016 z nekaterimi osnovnimi opisnimi statistikami.
Naš namen je spodbuditi nadaljnje raziskave in dati praktikom predloge za izboljšave na
tem podroĉju. S tem ţelimo spodbuditi prizadevanja, da bi podjetja znala primerno
izkoristiti uvajanje sistemov kakovosti, kakršen je na primer ISO 9001, tudi za vpeljavo
procesnega pristopa ter s tem izboljšati uĉinkovitost in uspešnost poslovanja.
Prispevek vkljuĉuje predstavitev zahtev ISO 9001 glede procesnega pristopa (poglavje 2),
pregled literature (poglavje 3), metodologijo raziskave (poglavje 4), rezultate empiriĉne
raziskave (poglavje 5), razpravo in omejitve raziskave (poglavje 6) ter zakljuĉek (poglavje 7).
2

ISO 9001 IN NJEGOVE ZAHTEVE GLEDE PROCESNEGA PRISTOPA

Procesni pristop je naĉin organizacije podjetja kot mreţe med seboj povezanih poslovnih
procesov. Pri tem poslovni proces lahko opredelimo kot povezan nabor aktivnosti, ki vhode
pretvarjajo v izhode, ki jih priĉakuje odjemalec (kupec, naroĉnik znotraj ali zunaj podjetja)
in ki prispevajo k dodani vrednosti konĉnih proizvodov in storitev podjetja (Kovaĉiĉ & Bosilj
Vukšić, 2005, str. 29). Prednost takega pristopa je preseganje postavljanja ciljev delitve
dela znotraj posameznih funkcij ter povezano delovanje razliĉnih funkcij v podjetju za
doseganje skupnih ciljev. V bistvu gre za novo obliko organiziranosti, ki je po vsebini blizu
projektni organiziranosti. Od nje se razlikuje po tem, da je stalna, medtem ko se projektna
organiziranost vzpostavi za enkratno izvedbo projekta. Z vidika preuĉevalcev organizacije
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gre za timsko ali ekipno organizacijsko strukturo. Kot vse organizacijske strukture tudi
procesno organizacijsko strukturo vzpostavimo in razvijamo z ravnalnimi organizacijskimi
procesi planiranja, uveljavljanja in kontrole, kot jih opredeljuje teorija organizacije
(Rozman, 2000, str. 27).
Naĉela in zahteve ISO 9001: 2015 (ISO, 2015a) so doloĉene v 10 poglavjih (Pogl.) tega
standarda. Procesni pristop je temeljno naĉelo standarda in preko njega se tudi izvaja
zanka nenehnih izboljšav »planiraj-izvedi-preveri-ukrepaj« (angl. »Plan-Do-Check-Act« –
PDCA), ki jo standard predstavi in izpostavlja na veĉ mestih v svojem besedilu. Po vsebini
PDCA zanka predstavlja zgoraj navedene faze ravnalnega procesa, ki jim dodaja še vidik
izvedbe, in z vidika teorije organizacije ni nikakršna novost. PDCA zanka je v standardu
predstavljena brez sklicevanja na teoretiĉne podlage iz teorije organizacije. Standard je s
prikazom ravnalnega procesa z vkljuĉeno izvedbeno fazo v obliki PDCA zanke morda letega in njegov namen pribliţal razumevanju praktikov, ki nimajo teoretiĉnih znanj s
podroĉja organizacije. Pomanjkljivost tako prikazane PDCA zanke daje zavajajoĉ vtis, da
gre za nek nov pristop, v bistvu pa so samo drugaĉe poimenovani in v drugem kontekstu
uporabljeni koraki klasiĉnega ravnalnega procesa po teoriji organizacije.
Standard ISO 9001 svoje zahteve usmerja na vse oblike zdruţb kot organizacijskih
struktur (podjetja, javne in privatne ustanove, društva, …). Zanje uporablja izraz
»organizacija«. Zaradi poenotenja poimenovanja uporabljamo tudi v nadaljevanju poglavja
izraz »organizacija« in njegove izvedenke v enakem pomenu (torej v pomenu »zdruţba«),
ĉeprav ima v splošnem ta izraz lahko veĉ pomenov.
Namen procesnega pristopa je (Pogl. 0.3.1): 1) razvoj, izvajanje in izboljšanje
učinkovitosti sistema kakovosti; 2) izboljšanje zadovoljstva strank z izpolnjevanjem njihovih
zahtev; 3) uspešnost in učinkovitost organizacije pri doseganju naĉrtovanih rezultatov v
skladu s politiko kakovosti in strateško usmeritvijo organizacije. Pristopi, s katerimi naj bi
organizacije uvedle procesni pristop, so (Pogl. 0.3.1): 1) sistematiĉna opredelitev procesov
in njihovih medsebojnih vplivov; 2) razumevanje in upravljanje medsebojno povezanih
procesov kot sistema; 2) nadzor medsebojnih razmerij in soodvisnosti med procesi
sistema, tako da se lahko izboljša splošna uspešnost organizacije. Pričakovane koristi
procesnega pristopa so (Pogl. 0.3.1): »1) razumevanje in skladnost pri izpolnjevanju
zahtev; 2) upoštevanje procesov v smislu dodane vrednosti; 3) doseganje uĉinkovitega
delovanja procesa; 4) izboljšanje procesov, ki temeljijo na vrednotenju podatkov in
informacij.«
Standard med svojimi zahtevami (Pogl. 4.4.1) podaja zahteve glede opredelitve elementov
procesa, ki omogoĉajo njegovo prepoznavanje, izvajanje in obvladovanje v smislu
izvajanja ravnalnega procesa, kar je tudi osnovni pogoj za ugotavljanje in izboljševanje
njegove uĉinkovitosti in uspešnosti.
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Da bi zadostila zahtevam za izvajane procesnega pristopa (Pogl. 4.4.1) »mora
organizacija:
a) opredeliti potrebne vhode v te procese in predvidene izhode iz njih;
b) opredeliti zaporedje in interakcijo teh procesov;
c) opredeliti in uporabljati kriterije in metode (vkljuĉno z nadzorovanjem, merjenjem
in pripadajoĉimi kazalniki uĉinkov delovanja), potrebne za zagotavljanje uspešnega
delovanja in obvladovanja teh procesov;
d) opredeliti potrebne vire za te procese in zagotoviti njihovo razpoloţljivost;
e) dodeliti odgovornosti in pooblastila za te procese;
f) obravnavati tveganja in priloţnosti;
g) ovrednotiti te procese in izvajati morebitne potrebne spremembe za zagotovitev,
da ti procesi doseţejo predvidene rezultate;
h) izboljševati procese« in sistem kakovosti.
Kot podporo zgornjim zahtevam standard dodatno zahteva, da »mora organizacija v
takšnem obsegu, kot je potrebno (Pogl. 4.4.1):
a) vzdrţevati dokumentirane informacije v podporo delovanju svojih procesov;
b) hraniti dokumentirane informacije kot dokaz, da se procesi izvajajo tako, kot je
naĉrtovano.«
Glede na zahteve standarda iz leta 2000 (ISO, 2000) sta v letu 2015 novi zahtevi dodelitev
odgovornosti in pooblastil za opredeljene procese (Pogl. 4.4.1 e) ter obravnava »tveganj in
priloţnosti« (Pogl. 4.4.1 f). Ti zahtevi sta bili v malo drugaĉni obliki nakazani in podani tudi
ţe v izdajah standarda od leta 2000 dalje, vendar nista bili podani tako neposredno.
Podane zahteve in opis procesnega pristopa, PDCA zanke in filozofije razmišljanja, ki
temelji na obravnavi tveganj, so dodatno kratko pojasnjeni v uvodu (Pogl. 0.3) in med
ostalimi zahtevami standard (Pogl. 6.1). Pri tem kaţe opozoriti, da je uporabljena dikcija v
standardu glede obravnave »tveganj in priloţnosti« strokovno sporna (Aliĉ, 2017) in jo
bomo v nadaljevanju nadomestili z ustreznejšo: obravnava tveganj v zvezi z nevarnostmi
in priloţnostmi.
Standard pušĉa odprt prostor za uporabo razliĉnih tehnologij in infrastrukture, vkljuĉno z
informacijsko podporo in avtomatizacijo procesov, vendar ne daje nikakršnih navodil glede
izbire in uporabe ustreznih metodologij in orodij za uĉinkovito uresniĉitev danih zahtev.
3

IZVAJANJE PROCESNEGA PRISTOPA V PODJETJIH – PREGLED LITERATURE

Procesni pristop je prodiral v podjetja ţe od 90-ih let prejšnjega stoletja s pomoĉjo uvajanja
sodobne informacijske tehnologije, ki je ponujala orodja za ravnanje s procesi in s pomoĉjo
nekaterih pristopov na podroĉju ravnanja s kakovostjo (na primer Six Sigma). Od leta 2003
je visoko uvršĉen na seznamih pomembnejših poslovnih tematik (Harmon, 2016).
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Vpogled v stanje izvajanja procesnega pristopa v podjetjih (ne glede na to ali so
certificirana ali ne) daje svetovna raziskava »The State of Business Process
Management«, ki se periodiĉno izvaja od leta 2005 do 2015 (Harmon, 2016) in vkljuĉuje
podjetja razliĉnih velikosti, iz razliĉnih panog in vseh kontinentov. Raziskava kaţe, da v
zadnjih 10 letih ni realnega poveĉanja uporabe ravnanja s poslovnimi procesi (MPP).
Deleţ podjetij, ki izvajajo MPP, je še vedno nizek. Le 2 % anketirancev izvaja naĉrtovane
aktivnosti MPP, ki redno pokrivajo vse procese. Med vsemi anketiranci je manj kot 50 %
takih, ki imajo svoje procese dokumentirane, manj kot 40 % jih avtomatizira svoje procese,
manj kot 30 % jih standardizira kljuĉne kazalnike (KPI) za merjenje uĉinkovitosti in
uspešnosti procesa. Samo 10 % vseh managerjev v podjetjih je usposobljenih, da
razmišljajo kot skrbniki procesov. Veĉina anketirancev meni, da uvajanje MPP v podjetjih
veĉinoma ni le posledica uvajanja nove informacijske tehnologije, ampak se uvaja z
namenom obvladovanja procesnih sprememb v celotnem poslovanju.
Ta študija BPM (Harmon, 2016) preuĉuje tudi zrelost procesnega pristopa in MPP na
podlagi zrelostnega modela (»Capability Maturity Model Integration« – CMMI), ki ima 5
stopenj: 1) »ni organiziranih procesov« (nezrel procesni pristop); 2) »nekateri organizirani
procesi«; 3) »veĉina organiziranih procesov«; 4) »procesi se obvladujejo«; 5) »procesi se
nenehno izboljšujejo«. Veĉina organizacij v letu 2015 je na stopnji 2 na tej lestvici zrelosti
MPP. Mnoga podjetja sicer vlagajo v opredelitev svojih procesov, vendar ne vlagajo
oziroma premalo vlagajo v medsebojno uskladitev procesov po celotnem podjetju. Poleg
tega lahko najdemo pomembne razlike v specifiĉnih elementih zrelosti procesnega
pristopa tudi med drţavami (Škrinjar, Bosilj Vukšić, & Indihar Štemberger, 2010).
Izvajanje osnovnih zahtev obvladovanja procesov v certificiranih podjetjih bi moralo imeti
moĉan, pozitiven in neposreden uĉinek na izboljšanje kakovosti (Psomas, Fotopoulos, &
Kafetzopoulos, 2011). Ĉeprav je procesna usmeritev pomemben poudarek standarda ISO
9001, je vpliv standarda na poveĉanje uĉinkovitosti poslovanja omejen. Vĉasih so tudi
pozitivni rezultati drugih dejavnosti v podjetjih (napaĉno) pripisani uĉinkom uvedenega
standarda ISO 9001 (Dick, Heras, & Casadesús, 2008; Psomas, Fotopoulos, &
Kafetzopoulos, 2011). Neustrezne prakse uvajanja standarda ISO 9001 lahko privedejo
tudi do neţelenih uĉinkov, kot so birokracija, veliko dodatnega ĉloveškega dela, stroški,
slaba povezanost sistema kakovosti z operativnimi poslovnimi aktivnostmi in njihovo
informacijsko podporo ter z drugimi sistemi ravnanja v podjetju (Boiral, 2012). Torej,
namesto uĉinkovitega naĉrtovanja in nadzora procesov po PDCA zanki, podjetje pripravi
nekaj dodatne splošne dokumentacije, povezane s procesi, ki je namenjena samo za
potrebe zunanje presoje ne pa tudi za uporabo na delovnih mestih (kar naj bi bil njen
osnovni namen). V takih primerih sistem kakovosti ne sluţi kot orodje za obvladovanje
procesov, temveĉ kot spodbujevalec dodatne dokumentacije in orodje za njegovo
obdelavo (Poksinska, Eklund, & Jörn Dahlgaard, 2006). S tem lahko poveĉuje birokracijo
in postane breme za podjetje. Glede na prevladujoĉe zunanje motive (na primer pritisk
strank) za certificiranje ISO 9001 v podjetjih in s tem povezano uvedbo sistema z
minimalnimi napori (Sampaio, Saraiva, & Rodrigues, 2009) so take situacije lahko pogoste.
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4

METODOLOGIJA RAZISKAVE

V naši študiji primera smo iskali informacije v zvezi s procesnim pristopom v poroĉilih
presoj (PP) »Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje – SIQ Ljubljana« (SIQ). Za
sodelovanje v tej raziskavi in dostop do podatkov se SIQ-ju in njihovemu direktorju
podroĉja »Ocenjevanja sistemov vodenja« Milošu Seraţinu prav lepo zahvaljujemo. SIQ je
slovenska certifikacijska hiša, ki obvladuje veĉ kot tretjino slovenskega certifikacijskega
trga, ki je ob koncu leta 2015 na podroĉju ISO 9001 v Sloveniji obsegal 1481 certificiranih
organizacij (ISO, 2015b). SIQ deluje tudi v sosednjih drţavah. Med izdanimi certifikati leta
2016 je 61 % pripadalo sistemu ravnanja s kakovostjo (ISO 9001), od tega jih je bilo 75 %
izdanih v Sloveniji, druge pa drţave pa so zavzemale deleţe od 1 % do 8 % (SIQ
Ljubljana, 2017).
Nakljuĉni vzorec 48 PP je bil vzet iz podatkovne zbirke SIQ za leto 2016, ki je obsegala
1073 PP-jev (SIQ Ljubljana, 2016) in vkljuĉevala PP-je za ISO 9001 in druge sisteme,
razliĉne vrste revizij in razliĉne drţave. V našem vzorcu so bili nakljuĉno izbrani PP-ji iz
razliĉnih drţav (Slovenija, Italija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija).
Struktura izbranih presojanih organizacij je bila precej raznolika tudi glede dejavnosti (glej
Tabelo 1) in velikosti organizacije.
V PP smo iskali zapise o procesnem pristopu ter dokumentirane neskladnosti ter
priporoĉila, ki se nanje nanašajo. Sledili smo zahtevam ISO 9001:2015 v toĉki 4.4.1 in
analizirali ugotovitve, ki sledijo tem zahtevam »a)« do »h)«. Izbrali smo 5 ocenjevalnih
kriterijev, ki so prikazani v Tabeli 2, in 5 stopenjsko lestvico ocenjevanja, pri ĉemer 1
pomeni, da je zahteva neizpolnjena, 5 pa pomeni, da je zahteva v celoti in uĉinkovito
izpolnjena (pri vseh procesih, vezanih na proizvod ali storitev za kupca). Iz vsakega PP-ja
smo zbirali poleg podatkov za oceno vsakega izmed ocenjevalnih kriterijev tudi število
zapisanih neskladij ter priporoĉil v PP-jih, ki se nanašajo na posamezni ocenjevalni kriterij.
Ĉe v PP-jih podatki za oceno posameznega kriterija niso bili najdeni, je bil manjkajoĉi
podatek oznaĉen z "-".
Rezultati študije so predstavljeni v Tabeli 3. Za vsak ocenjevalni kriterij je število in deleţ
organizacij, ki doseţejo posamezno višino ocene (od 1 do 5) vpisano v stolpec pod to
vrednostjo. V stolpcu istega vrednostnega razreda je vrstico niţje vpisano tudi skupno
število ugotovljenih neskladij in priporoĉil pri vsaki vrednosti tega ocenjevalnega kriterija.
Na ta naĉin je predstavljena stopnja izvajanja elementov procesnega pristopa v našem
vzorcu organizacij.
Glede na to, da je bila to zaĉetna študija in ni bilo predhodno znano, kako celoviti in
uporabni bodo podatki iz PP-jev za ţeleno analizo, podrobnejše analize (po drţavah,
dejavnosti ali velikosti organizacij) v tej fazi niso bile predvidene izvedene, je pa to
priloţnost za nadaljnje raziskave.
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5

REZULTATI RAZISKAVE

Struktura analiziranih PP-jev in povezanih presojanih organizacij v Tabeli 1 kaţe, da se
struktura nakljuĉno izbranih organizacij precej uravnoteţena in podobna strukturi
certifikacijske dejavnosti SIQ. Organizacije so iz razliĉnih panog gospodarstva in tudi iz
javnega sektorja. V PP-jih nismo našli podatkov o velikosti organizacij, zato teh podatkov
ni bilo mogoĉe predstaviti. 17 organizacij (= 35 % vseh) je bilo certificiranih tudi po
nekaterih drugih standardih. Najpogosteje so bili ti standardi ISO 14001, ISO 13485, BS
OHSAS 18001, ISO TS 16949, ISO/IEC 27001. Dve tretjini PP-jev je bilo iz kontrolnih
presoj, 15 % iz certifikacijskih presoj, 18 % pa iz obnovitvenih presoj.
Tabela 1: Struktura analiziranih presojanih organizacij
Struktura analiziranih organizacij
Organizacije po drţavah
Število
Deleţ (%)

BA
2
4%

Organizacije po standardih presoje:
samo ISO 9001:2008
samo ISO 9001:2015 ali v postopku prehoda nanj
ISO 9001 + 1 dodatni standard
ISO 9001 + 2 ali veĉ dodatnih standardov
Organizacije po tipu presoje:
Certifikacijska presoja
redna/kontrolna presoja
Re-certifikacijska/obnovitvena presoja
Organizacije glede na njihovo dejavnost:
proizvodnja ţivil
proizvodnja tehniĉnih proizvodov
gradbeništvo
transport
trgovina
izobraţevanje
druge poslovne storitve
javni sektor

2

Drţava (število organizacij)
HR
IT
MK
SI
SR Skupaj
4
4
4
26
8
48
8 % 8 % 8 % 54 % 17 % 100 %
1
2
1

2

1

1
2
1

2
1
1

3
1

2
1

1

1

1
2

1

4

1
2
1

1
1
2

10
6
9
1
2
22
2

5
3

24
7
12
5

4
4

7
32
9

1
11
1

1
1

2
2
7
2

4
2

2
12
4
2
8
3
11
6

Legenda – drţave: BA = Bosna in Hercegovina; HR = Hrvaška; IT = Italija; MK = Makedonija; SR = Srbija; SI = Slovenija

Vir: Lastna izdelava.

V PP-jih iz zapisov ni bilo mogoĉe vedno prepoznati vseh 8 zahtev za izvajanje
procesnega pristopa iz standarda ISO 9001:2015 (Pogl. 4.4.1, alineje a) do h)). Pogosto
so zapisi bolj zgošĉeni in za veĉ sorodnih zahtev podajajo skupno ugotovitev. Veĉinoma
pa so iz PP-jev vidne stopnje uvedbe procesnega, ki sledijo PDCA zanki. Glavnih 5
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stopenj, ki jih je bilo veĉinoma moĉ razbrati iz PP-jev, in njihove povezave z zahtevami
ISO 9001:2015 prikazuje Tabela 2.
Tabela 2: Izbor kriterijev za oceno stopnje uvedbe procesnega pristopa
v povezavi z zahtevami ISO 9001:2015

Zahteve ISO 9001:2015 glede
procesnega pristopa (Pogl. 4.4.1):

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Opredeliti potrebne vhode v te
procese in predvidene izhode iz
njih;
opredelitizaporedje in interakcijo
teh procesov;
opredeliti in uporabljati kriterije
in metode (vkljuĉno z nadzorovanjem, merjenjem in
pripadajoĉimi kazalniki ...;
opredeliti potrebne vire ...
in zagotoviti njihovo
razpoloţljivost;
dodeliti odgovornosti in
pooblastila za te procese;
obravnavati tveganja in
priloţnosti …;
ovrednotiti te procese in
izvajati morebitne potrebne
spremembe ...;
izboljševat iprocese …

Stopnje uvedbe procesnega pristopa
(kriteriji ocenjevanja stopnje izpolnjevanja zahtev standarda)
K1 – Procesi K2 – Procesi K3 – Izvaja
K4 – OvredK5 – Izvaja
so dokuse izvajajo
se sistemanoteni so
se sistemamentirani
skladno z
tiĉno merjerezultati
tiĉno izbolj(planirani).
navodili.
nje in nadzor procesov.
ševanje
procesov.
procesov.
K1
K1
K1

K2

K1

K2

K3

K2
K4
K4
K5

Vir: Lastna izdelava.

Iz analiziranega vzorca PP-jev je ugotovljeno (glej Tabelo 3), da je 98 % organizacij imelo
dokumentirane svoje procese – vsaj kljuĉne (merilo K1). Za 48 % organizacij je bilo iz
zapisov razvidno, da izvajajo procese skladno z dokumentiranimi postopki. Ker iz 48 %
PP-jev ni bilo mogoĉe pridobiti ustrezne informacije za to merilo (K2), ta ocena ni konĉna.
Med organizacijami, za katere je bila informacija za to merilo v PP-jih dosegljiva, pa jih je
skoraj 90 % to merilo izpolnilo z oceno 3 ali veĉ. 84 % organizacij je imelo doloĉena merila
uĉinkovitosti in uspešnosti (vsaj za doloĉene kljuĉne procese) ter merjene procese (merilo
K3). 79 % organizacij je v skladu s svojimi strateškimi cilji in vrednotami doloĉilo in redno
pregledovalo procesne cilje (vsaj za doloĉene kljuĉne procese) ter ovrednotilo rezultate
procesov glede na doseganje teh ciljev (merilo K4). 92 % organizacij je imelo vzpostavljen
sistematiĉen mehanizem za izboljšanje procesov (merilo K5). Pri tem kaţe pripomniti, da
je veĉina (48 %) organizacij opredeljene postopke izboljšav uporabljala samo za doloĉanje
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in spremljanje korektivnih ukrepov iz presoj (organizacije z oceno 3). Za vsako od
ocenjenih stopenj procesnega pristopa so bila v PP-jih podana tudi priporoĉila (skupno 74
priporoĉil), neskladnosti so bile pa redke (skupno 5 neskladnosti). Najveĉ neskladnosti in
priporoĉil je bilo podanih na merili K1 in K2.
Tabela 3: Stopnja izpolnjevanja zahtev ISO 9001 glede procesnega pristopa
v certificiranih organizacijah
Stopnje uvedbe procesnega pristopa

Ocena izpolnjevanja zahtev standarda
1
2
3
4
5
Skupaj
0
0
1
21
16
10
48
0 % 0 % 2 % 44 % 33 % 21 % 100 %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
11
4
30
23
0
2
3
12
8
48
48 % 0 % 4 % 6 % 25 % 17 % 100 %
0
0
0
0
1
3
4
10
0
1
0
9
3
23
4
0
4
8
25
7
48
8 % 0 % 8 % 17 % 52 % 15 % 100 %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
5
1
10
4
0
6
10
20
8
48
8 % 0 % 13 % 21 % 42 % 17 % 100 %
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
2
3
2
1
1
23
16
5
48
4 % 2 % 2 % 48 % 33 % 10 % 100 %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
0
8
-

K1. Procesi dokumentirani:

št. organizacij
deleţ organizacij
število ugotovljenih neskladnosti
število danih priporoĉil
K2. Izvedba skladna z navodili:
št. organizacij
deleţ organizacij
število ugotovljenih neskladnosti
število danih priporoĉil
K3. Procesi nadzorovani:
št. organizacij
deleţ organizacij
število ugotovljenih neskladnosti
število danih priporoĉil
K4. Rezultati procesov ovrednoteni: št. organizacij
deleţ organizacij
število ugotovljenih neskladnosti
število danih priporoĉil
K5. Procesi sistematiĉno izboljševani: št. organizacij
deleţ organizacij
število ugotovljenih neskladnosti
število danih priporoĉil

Skupno število organizacij
33
1
Skupni deleţ organizacij 14 % 0 %
Skupno število ugotovljenih neskladnosti
0
0
Skupno število danih priporočil
10
0

14
65
89
38
240
6 % 27 % 37 % 16 % 100 %
0
1
1
3
5
2
25
27
10
74

Legenda: "-" pomeni "ni podatkov"

Vir: Lastna izdelava.

6

RAZPRAVA IN OMEJITVE RAZISKAVE

Rezultati študije (v Tabeli 3) kaţejo, da certificirane organizacije uresniĉujejo vseh 5
stopenj izvajanja procesnega pristopa. V povpreĉju vsaj 80 % organizacij za vseh 5
kriterijev dosega oceno 3 ali veĉ (na lestvici 1 do 5). Taki rezultati so priĉakovani, še
posebej zaradi poudarka, ki ga daje standard ISO 9001 tem aktivnostim ţe daljši ĉas, in
ker te predstavljajo tudi pogoj za pridobitev in ohranitev certifikata.
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Omejitve raziskave: Naša empiriĉna raziskava je zaĉetna in ima veĉ omejitev. Ima
omejen vzorec in omejeno obdobje opazovanja. Poleg tega PP-ji niso dovolj informativni,
da bi omogoĉali bolj globoko in popolno analizo obravnavane problematike. Za bolj
poglobljeno analizo bi bilo treba pridobiti še dodatne informacije iz drugih virov. PP-ji imajo
namreĉ zelo zgošĉen zapis in dajejo le kratke informacije in osnovna dejstva o
izpolnjevanju zahtev standarda. To je bil njihov osnovni namen. V PP-jih so v njih
ugotovljene pomanjkljivosti zabeleţene v obliki neskladnosti (ĉe zahteve niso bile
izpolnjene) in priporoĉil (ĉe je bilo ugotovljeno, da obstaja moţnost za izboljšave). Zapisi v
PP-jih v splošnem niso dovolj podrobni, da bi poleg potrditve izvajanja doloĉenega merila
prikazali tudi stopnjo zrelosti zanj. Vĉasih jo je mogoĉe ugotoviti iz PP-jev, vĉasih pa tudi
ne. Nekatere teme (na primer usposabljanje in ravnanje z znanjem), ki jih na podroĉju
obravnave procesnega pristopa obravnavajo druge raziskave (Harmon, 2016), standard
pa je zanje le posredno postavil zahteve (v okviru zahteve 4.4.1 d), niso bile sistematiĉno
vkljuĉene v PP-jih. Teh meril v našo študijo nismo vkljuĉevali. Poleg tega PP-ji niso mogli
dati popolne slike delovanja sistema kakovosti in procesnega pristopa v njegovem okviru,
ker presoje ISO 9001 praviloma temeljijo na metodi vzorĉenja in veĉinoma niso v eni
presoji pregledani vsi procesi organizacije.
V tej študiji so zdruţeno prikazani rezultati za organizacije, ki uporabljajo stari standard
ISO 9001:2008 in za tiste, ki so ţe prešle na novega, ĉeprav so zahteve (tudi na podroĉju
procesnega pristopa) nekoliko spremenjene.
Primerjave z drugimi raziskavami: Primerjava rezultatov te študije z drugimi študijami
(Harmon, 2016) kaţe na precej boljše izvajanje procesnega pristopa (višjo stopnjo zrelosti)
v primerjavi s podjetji na splošno. Kriteriji K1 – K5 iz naše študije so vsebinsko in po
ocenjevalni lestvici primerljivi s kriteriji iz te raziskave (C1 = procesi dokumentirani; C2 =
procesi standardizirani; C3 = modelirana veriga vrednosti; C4 = metrike za glavne procese
doloĉene; C9 = izboljševanje procesov poteka). V omenjeni mednarodni raziskavi je
veĉina organizacij (v povpreĉju 51 %) prejela oceno 2 za izvajanje omenjenih 5 elementov
procesnega pristopa (C1 – C4, C9). Ta ocena pomeni, da so vzpostavljeni le nekateri
posamezni procesi, in izkazuje zelo nizko stopnjo zrelosti uvedenega procesnega pristopa.
V povpreĉju je le 40 % organizacij prejelo oceno 3 ali veĉ za teh 5 kriterijev. Za razliko od
te mednarodne raziskave, ki vkljuĉuje necertificirane in certificirane organizacije, pa naša
študija ugotavlja, da imajo certificirane organizacije veĉinoma ocenjena merila K1 – K5 z
ocenama 3 in 4. V povpreĉju je 80 % certificiranih organizacij prejelo ocene 3 ali veĉ, kar
je enkrat veĉ kot v omenjeni mednarodni raziskavi. Oceno 2 je imelo v povpreĉju le 6 %
certificiranih organizacij, pri ĉemer jih v povpreĉju 14 % ni bilo ocenjenih zaradi
pomanjkanja informacij v PP-jih. Rezultati kaţejo bistveno boljše rezultate in višjo stopnjo
zrelosti uvedenega procesnega pristopa v certificiranih organizacijah v primerjavi z
ostalimi, ĉesar pa sam na podlagi te študije in brez dodatnih statistiĉnih preizkusov ne
moremo še posplošiti.
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Ugotovitve in predlogi za uporabo v praksi: Rezultate naše študije, ki kaţejo višjo
zrelost uvedenega procesnega pristopa v certificiranih organizacijah, je moţno razumeti
kot podporo uvajanju sistemov kakovosti. Uvajanje ISO 9001 lahko pomaga organizacijam
pri uvajanju procesnega pristopa in uĉinkovitega obvladovanja procesov. Uvedeni sistem
je lahko tudi dobra podlaga za uvajanje informacijske podpore, ki omogoĉa bolj uĉinkovito
izvajanje in nadzor nad procesi (Barata & Cunha, 2017). Obstaja sicer bojazen, da
organizacija procesni pristop uvede le formalno in z minimalnimi napori, bolj za namen
presoje kot za uporabo v praksi, na kar opozarjajo avtorji (Sampaio et al., 2009). Vseh
takih primerov morda pri presoji ni bilo moţno prepoznati ali pa to ni bilo zabeleţeno v PPjih, kajti v obravnavnem vzorcu je bil le manjši deleţ organizacij, ki so izkazovale zgolj
minimalno izpolnjevanje certifikacijskih pogojev.
Iz PP-jev je moţno razbrati pomembna dejstva glede izpolnjevanja (vsaj minimalnih)
zahtev za certificiranje, ĉemur so ta poroĉila tudi namenjena. Manj sistematiĉno in bolj
redko pa so iz teh poroĉil razvidne tiste informacije, ki bi pripomogle k prepoznavanju
stopnje zrelosti uvedenega procesnega pristopa in k spodbujanju njihove veĉje
uĉinkovitosti. Kot je razvidno iz naše študije in iz drugih raziskav (Arvanitoyannis,
Samourelis, & Kotsanopoulos, 2016), certifikacijske hiše ne zbirajo informacij in ne
spremljajo sistematiĉno elementov sistema kakovosti in z njim povezanega procesnega
pristopa, ki jih standard izrecno ne zahteva. Te informacije bi lahko bile smiselno
uporabljene za poveĉevanje uĉinkovitosti sistema, s tem pa posredno tudi na poveĉevanje
njegovega pomena in vloge v organizaciji. Uĉinkovite rešitve in njihova promocija bi
namreĉ tudi pripomogla k ugledu standarda in interesu za certificiranje, ki je v zadnjih letih
upadel (ISO, 2015b; Sampaio et al., 2009). Avtorji namreĉ opozarjajo, da v praksi sistem
kakovosti in njegov procesni pristop še vedno pogosto temelji na izdelavi papirne
dokumentacije ali v najboljšem primeru na uporabi pisarniških informacijskih orodij
(Poksinska et al., 2006), ĉeprav novi standard ISO 9001:2015 ne zahteva nikakršne
dodatne dokumentacije samo zaradi vzpostavljanja sistema in njegovega certificiranja.
Pri uvedbi sistema kakovosti in z njim zahtevanega procesnega pristopa je zelo
pomembno strokovno znanje, izkušnje in stališĉa svetovalcev, presojevalcev in
certifikacijskih organov (Medic, Karlovic, & Cindric, 2016). Ti so prva kontaktna toĉka pri
uvedbi sistema kakovosti in bi morali biti sposobni organizacije usmerjati k iskanju
uĉinkovitih rešitev, v pomoĉ bi bila tudi ponudba ustreznih usposabljanj. Presoje bi lahko
razširile svoje cilje iz ugotavljanja obstoja procesnega pristopa tudi v ugotavljanje njegove
zrelosti, uĉinkovitosti rešitev in njihove uporabe v vsakodnevni praksi organizacije. Iz
nekaterih PP-jev je bilo moĉ zaslediti tudi ta vidik presoje, vendar to oĉitno še ni splošna
praksa.
Znanstveni prispevek študije in moţnosti nadaljnjih raziskav: Malo raziskav v okviru
ravnanja s kakovostjo obravnava problematiko procesnega pristopa in njegove uvedbe v
praksi (Škrinjar et al., 2010). Ta tematika je bolj pogosto obravnavana z vidika informatike
in uvajanja informacijskih orodij za podporo obvladovanju procesov (Magal & Word, 2011;
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Mendling, 2014). Še posebej redke so raziskave, ki obravnavajo ugotovljene prakse
uvedbe nove verzije standarda ISO 9001:2015, kajti velik del organizacij je še v postopku
prehoda (ta bo zakljuĉen do septembra 2018).
Naša študija je bila izvedena kot zaĉetna študija z namenom spodbuditi nadaljnje
raziskave na tem podroĉju. Dodatni viri podatkov, širši vzorec in podrobnejša statistiĉna
analiza bi bila potrebna za potrditev ali zavrnitev hipoteze, da uvajanje ISO 9001
pripomore organizacijam k uvedbi bolj uĉinkovitega sistema obvladovanja procesov, kar bi
bila pomembna ugotovitev in sporoĉilo predvsem za odgovorne odloĉevalce v
organizacijah.
7

ZAKLJUČEK

Uĉinkovito obvladovanje poslovnih procesov v podjetju mora biti temeljna sestavina
uĉinkovitega sistema kakovosti ISO 9001, kot ga zahteva standard od leta 2000.
Najnovejša revizija standarda ISO 9001: 2015 omogoĉa bolj uĉinkovito delovanje sistema
kakovosti in z njim uvedenega procesnega pristopa, z manj zahtevami glede
dokumentiranja in s tem povezanimi manjšimi obremenitvami za zaposlene. Obenem je z
novo poslovno usmerjenostjo standarda dan tudi veĉji poudarek poslovni koristnosti
uvedenega sistema.
Kljub stagnaciji certificiranja ISO 9001 v zadnjih 7 letih in opozorilom avtorjev na pogoste
neustrezne prakse, ki vodijo v birokracijo in neuĉinkovito delovanje sistema kakovosti (glej
razpravo), rezultati naše študije kaţejo dobre rezultate uvedbe procesnega pristopa v
certificiranih organizacijah. Rezultati obravnavnih nakljuĉno izbranih certificiranih
organizacij iz 6 drţav JV Evrope so pri izvajanju procesnega pristopa po zahtevah
standarda na bistveno višji ravni uvedbe kot poroĉajo druge raziskave za podjetja na
splošno. Med certificiranimi organizacijami v naši študiji je v povpreĉju 80 % organizacij
prejelo oceno 3 ali veĉ za 5 kriterijev, ki pokrijejo zahteve standarda glede procesnega
pristopa. Specializirana raziskava, ki od leta 2005 do 2015 periodiĉno spremlja stanje MPP
v svetu (glej razpravo), pa ugotavlja 40 % organizacij z enako oceno za istih 5 kriterijev
med organizacijami po svetu na splošno.
Za uĉinkovito uvedbo standarda ISO 9001 in z njim opredeljenega procesnega pristopa je
pomembna vloga strokovnjakov (svetovalcev, presojevalcev, certifikacijskih hiš), ki lahko
organizacije usmerjajo k bolj uĉinkovitim in uporabnim rešitvam ter s tem krepijo notranjo
podporo sistemu kakovosti v organizacijah kakor tudi ugled standarda in privlaĉnost
certificiranja v javnosti. Veĉji poudarek zrelosti uvedenih pristopov pri presoji ter ustrezna
ponudba izobraţevanj za uvajalce in uporabnike standarda bi lahko k temu pripomogla.
Na podlagi naše zaĉetne študije še ne moremo posplošiti ugotovljenih boljših rezultatov
uvajanja procesnega pristopa v certificiranih podjetjih v primerjavi z necertificiranimi.
181

IZBRANE TEME ORGANIZACIJE IN MANAGEMENTA

Potrebno bi bilo nadaljnje preuĉevanja praks v certificiranih podjetjih, še posebej v skladu
s pogoji novega standarda ISO 9001:2015.
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