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POVZETEK
Vstop podjetja na mednarodno tržišče ponuja veliko možnosti za tehnološki in poslovni
razvoj, dvig inovativnosti in konkurenčnosti. Pri vključevanju na mednarodno tržišče se
podjetje srečuje z nepoznanim in nepredvidljivim tujim okoljem in tudi različnimi tveganji.
Proučili smo strategijo obvladovanja tveganj podjetja Ydria Motors, d. o. o. Raziskovanje in
proučevanje podatkov o finančnih, posojilnih, obrestnih in plačilnih tveganjih podjetja na
mednarodnem tržišču in kvalitativna raziskava na podlagi intervjuja s predstavnikom podjetja
so nas pripeljali do končnih raziskovalnih ugotovitev, da podjetje uspešno obvladuje finančna
tveganja. Pri tem je pomemben tudi vstop proučevanega podjetja v večjo mednarodno skupino
podjetij ebm-papst in delovanje v njej.
Ključne besede: mednarodno poslovanje, tveganja, podjetje Ydria Motors, d. o. o., strategija
obvladovanja finančnih tveganj

SUMMARY
International market entry offers technologic and business development, more innovation and
improved competitiveness, a necessity for many companies. Entering the international market,
a company faces unknown and unpredictable environment and various risks. This thesis deals
with financial risks that await a company; and how it employs its management strategy. We
examined a risk management strategy of Ydria Motors, d.o.o. company. Examination of the
data on financial, credit, interest rate and payment risks in the international market has shown
that the company is successful in managing these risks. We found out that Ydria Motors,
d.o.o. can become one of the leading players in the industry of motors for home appliances in
Europe, due to its flexibility and quality of its sophisticated products, used in the production
of small electric motors and fans; the cooperation with ebm-papst international group will also
prove beneficial.
Keywords: risks, financial risk, international business, Ydria Motors, d.o.o., management
strategy.
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1.1

UVOD
Opredelitev problematike in teoretična izhodišča

Z globalizacijo mednarodnega poslovanja, pri čemer se izgubljajo ali zamegljujejo meje med
državami ali regijami, s tem pa tudi klasična definicija izdelka, se spreminjajo tudi dimenzije
procesa konkuriranja (Dubrovski 2004, 553). Podjetje se v mednarodni trgovini in ob
različnih poslovnih partnerjih, ki zastopajo raznovrstne poslovne interese, skoraj ne more
izogniti poslovanju brez tveganja. O tveganju govorimo, kadar določeni dogodki pri
poslovanju niso vnaprej znani in jih je težko predvideti. Predstavlja določeno verjetnost
nepričakovanih in neželenih posledic poslovnih odločitev podjetja.
Tveganja pri mednarodnem poslovanju lahko delimo na poslovna ali komercialna tveganja in
na nekomercialna tveganja (Zbašnik 2001, 231). Komercialna tveganja razdelimo še na
finančna in poslovna tveganja. Finančna tveganja, s katerimi se podjetja, ki izdelke ali storitve
izvažajo, srečujejo, so predvsem plačilno tveganje, cenovne spremembe surovin, valutno
tveganje, tečajne razlike in spremembe obresti. Plačilna tveganja so tesno povezana z izbiro
pravega poslovnega partnerja, saj obstaja veliko tveganje, da kupec terjatev ne bo plačal.
Podjetje zavaruje terjatve pri kreditnih zavarovalnicah. Valutno in tečajno tveganje se
pojavlja, ko so pogodbene cene v eni valuti, plačila pa se izvršujejo v drugi valuti (CHF,
USD). Posojilno tveganje pa pomeni verjetnost, da kupec svojih plačilnih obveznosti ne bo
mogel ali pa iz določenih razlogov ne bo hotel izpolniti. Vsako podjetje potrebuje
korporacijsko strategijo, v katero verjame, jo uresničuje in ji sledi. Dogovor o cenah
neposredno vključuje tudi dogovor o količinah, valuti, plačilnem roku, instrumentu plačila,
instrumentu zavarovanja plačila, skontih in rabatih ter transportnih klavzulah.
Mednarodno poslovanje je izziv, ki se ga je treba lotiti načrtno, premišljeno in sistematično,
saj je le tako mogoče doseči zastavljene cilje (Dubrovski 2006, 148).
Podjetje na mednarodnem trgu ne more poslovati zgolj na zaupanje. Velikokrat poslovanje
podjetja ogrozi prav izbira poslovnega partnerja. Izbira pravih poslovnih partnerjev oziroma
kupcev je ena izmed najodgovornejših nalog vsakega podjetja. Izbor dobrih poslovnih
partnerjev je za podjetje kratkoročno in dolgoročno največji kapital (Šenk Ileršič 2013, 418).
Avtorji (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 198) opredeljujejo finančno tveganje kot tveganje
neugodnega gibanja različnih tržnih kategorij, na primer obrestnih mer, deviznih tečajev, cen
surovin in cen delnic. Neugodna gibanja cen teh kategorij lahko vodijo do zmanjšanja
vrednosti lastniškega kapitala.
Obvladovanje teh kategorij pa je nujno, saj se le tako lahko ohrani ali celo poveča vrednost
podjetja.
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Prav finančna tveganja pa so ključnega pomena pri nastajanju poslovnih in strateških tveganj.
Tudi zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 126/2007) opredeljuje nujnost
spremljanja in obvladovanja tveganj. V tridesetem členu je navedeno, da mora uprava
podjetja redno spremljati tveganja, ki jim je podjetje pri poslovanju izpostavljeno, ter na
podlagi teh sprejemati ustrezne ukrepe.
V diplomski nalogi želimo raziskati, s kakšnimi finančnimi tveganji se podjetje srečuje pri
mednarodnem poslovanju, kako jih omejuje in kakšno strategijo obvladovanja ima. Natančno
pa želimo proučiti strategijo upravljanja tveganj pri poslovanju v izbranem podjetju Ydria
Motors, d. o. o.

1.2

Namen in cilji

Namen diplomske naloge je raziskati in proučiti strategijo obvladovanja tveganj izbranega
podjetja Ydria Motors, d. o. o., pri mednarodnem poslovanju.
Z raziskavo želimo ugotoviti in proučiti strategijo obvladovanja tveganj, s kakšnimi tveganji
se podjetje srečuje pri mednarodnem poslovanju in pripraviti tak strateški plan, ki bo podjetju
prinesel učinkovito znižanje tveganj. Na podlagi končnih ugotovitev ali je trenutna strategija
obvladovanja tveganj podjetja pravilno usmerjena in načrtovana, lahko damo predloge za
učinkovitejše obvladovanje finančnih tveganj.
Cilji:
-

proučiti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja,
proučiti različna tveganja pri mednarodnem poslovanju,
raziskati in proučiti obvladovanje tveganj pri mednarodnem poslovanju,
raziskati in proučiti značilnosti strategije obvladovanja finančnih tveganj pri
mednarodnem poslovanju v podjetju Ydria Motors, d. o. o.
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1.3

Metodologija

Namen diplomske naloge je raziskati in proučiti strategijo obvladovanja tveganj podjetja
Ydria Motors, d. o. o. pri mednarodnem poslovanju.
Z raziskavo želimo proučiti strategijo obvladovanja tveganj, ugotoviti, s kakšnimi tveganji se
podjetje srečuje pri mednarodnem poslovanju, in pripraviti strateški plan, ki bo podjetju
omogočil učinkovito zmanjšanje tveganj. Na podlagi ugotovitev o tem, ali je trenutna
strategija obvladovanja tveganj podjetja ustrezno usmerjena in načrtovana, bomo lahko
navedli predloge za učinkovitejše obvladovanje finančnih tveganj.
Cilji:
-

proučiti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja,
proučiti različna tveganja pri mednarodnem poslovanju,
raziskati in proučiti obvladovanja tveganj pri mednarodnem poslovanju,
raziskati in proučiti značilnosti strategije obvladovanja finančnih tveganj pri
mednarodnem poslovanju v izbranem podjetju.

Opravili bomo tudi kvalitativno raziskavo na podlagi strukturiranega intervjuja s
predstavnikom podjetja Ydria Motors, d. o. o. in opredelili strategijo obvladovanja finančnih
tveganj v izbranem podjetju pri mednarodnem poslovanju.

1.4

Predpostavke in omejitve

Razlika med domačimi in tujimi trgi je vse manjša, prav zaradi tega se podjetja zavedajo,
kako pomembno je mednarodno poslovanje. Glavna predpostavka je, da mora imeti podjetje
učinkovito strategijo prilagajanja hitrim spremembam in uspešno strategijo obvladovanja
različnih, še posebej pa finančnih tveganj, s katerimi se srečuje pri procesih globalizacije,
internacionalizacije in liberalizacije poslovanja.

Omejitev je lahko nedostopnost nekaterih finančnih in poslovnih podatkov izbranega podjetja,
s katerimi bi lahko ovrednotili različne možnosti za razvoj podjetja, saj na podlagi številčnih
podatkov lažje sprejemamo odločitve. Strateško usmerjena podjetja vsaj približno vedo,
katere poslovne aktivnosti lahko v prihodnosti načrtujejo, zato je strategija razvoja njihova
poslovna skrivnost.
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2

MEDNARODNO POSLOVANJE

Pri sodobnem poslovanju se glede na spremembe v okolju spreminjajo tudi podjetja, bodisi da
bi se obvarovala pred pojavi latentne ali celo akutne krize ali pa da bi se lahko v tako
turbulentnem okolju kar najbolje znašla. Zato se čedalje pogosteje in na vedno bolj inovativen
način iščejo značilnosti, ki bi omogočale zadržanje ali povečanje konkurenčnih prednosti na
globalnem trgu (Dubrovski 2006, 20).

2.1

Značilnosti in pomen mednarodnega poslovanja

Avtorica Prevc meni (2008, 15), da je za Slovenijo kot majhno državo vključevanje v
mednarodno menjavo izjemnega pomena. Da bi podjetja lahko razvijala in uresničevala
konkurenčno prednost ter zagotavljala dolgoročen razvoj, morajo mednarodno sodelovati.
Tudi če podjetje ni neposredno vključeno v mednarodno poslovanje, se na domačem trgu
srečuje s ponudbo tujega blaga, storitev, kapitala, znanja. Razlika med domačim in tujimi trgi
je vse manjša. Svetovno gospodarsko okolje je vedno bolj globalno in vedno bolj soodvisno.
Kesič (2009) na spletni strani navaja, da se svet, v katerem živimo, nenehno spreminja in tudi
dinamično razvija. Vsak dan se ne le slovenska podjetja, ampak tudi potrošniki srečujemo s
procesi globalizacije, pospešene internacionalizacije in tudi liberalizacijo poslovanja, ki je po
svetu čedalje bolj razširjena.
Mednarodno poslovanje je vedno bolj pomembno v podjetjih, ki poslujejo v tujini. S
pridružitvijo Slovenije Evropski uniji (1. maj 2004) so se odprli novi trgi in pojavilo se je več
poslovnih priložnosti zunaj državnih meja. Avtorja (Ruzzier in Kesič 2011, 11) mednarodno
poslovanje opredeljujeta kot poslovanje s tujino, ki zajema številne poslovne aktivnosti in
transakcije prek meja domače države. Temeljni cilj pa je zadovoljevanje potreb svetovnih
potrošnikov, podjetij in držav.
Dubrovski (2006, 15–16) pojasnjuje, da k poslovanju s tujino spadajo vse mednarodne
poslovne aktivnosti v najširšem pomenu besede, saj tako poslovanje vključuje vse poslovne
transakcije, ki na trgovinski ali netrgovinski način zajemajo dve ali več držav. Netrgovinski
način, ki obenem ni povezan še z medsebojnim tveganjem, je pri poslovanju zelo redek.
Mednarodno poslovanje je zato širši pojem od mednarodne menjave, ki vključuje izvozne in
uvozne posle v najširšem smislu, torej tudi posebne zunajtrgovinske posle. To pomeni, da se
na izvozni strani pojavljajo predvsem tisti izdelki in storitve, ki so nosilci konkurenčnih
prednosti, na uvozni strani pa izdelki, ki jih domače industrijske organizacije ne morejo
proizvesti ali pa je proizvodnja teh izdelkov povezana s previsokimi stroški, neustrezno
kakovostjo, tehnološko zastarelostjo. Mednarodna trgovina torej nudi možnost, da se lahko
posamezna država specializira v proizvodnji tistih dobrin in storitev, pri kateri je razmeroma
uspešna oziroma ima prednosti pred drugimi državami.
4

Rizman (2015) na spletni strani navaja, da do globalizacije ne vodi samo ena pot. Širjenje
globalizacije dokazujejo najmanj štiri ekonomska in sociološka dejstva:
delež mednarodne trgovine se povečuje: v dvajsetih letih se je njen delež v skupnem
svetovnem proizvodu povečal za 27 odstotkov,
dvig neposrednih tujih investicij: delež investicij v skupnem svetovnem proizvodu se
je v zadnjih dveh desetletjih povečal za najmanj štirikrat,
za potovanja se odloča vedno več ljudi, bodisi poslovno ali turistično; leta 1950 je od
sto ljudi v tujino potoval en človek, v trideset letih se je to število povzpelo na 6,
danes pa že presega številko 12,
razširila se je uporaba komunikacijske tehnologije: po letu 1991 se je potrojilo število
telefonov, skoraj tretjina oz. 1,8 milijarde ljudi na svetu je lastnikov prenosnih
telefonov, število uporabnikov interneta pa se približuje milijardi.
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2.2

Razvoj mednarodnega poslovanja

Kot trdi Dubrovski (2006, 48–49), se z globalizacijo mednarodnega poslovanja oz. globalno
internacionalizacijo, zaradi katere se izgubljajo ali zamegljujejo meje med državami,
spreminjajo tudi dimenzije procesa konkuriranja. Korenine globalizacije segajo že v začetek
20. stoletja s kopičenjem nekaterih industrij, povečano meddržavno trgovino in pretokom
investicij, poimenovanje pa izvira iz zgodnjih 60-ih let. Globalizacija je danes neizogibno
izhodišče, ki ga morajo podjetja pri poslovanju upoštevati ne glede na to, kakšna je stopnja ali
vrsta njihove internacionalizacije, za katero gospodarsko ali negospodarsko področje ter za
kakšno geografsko, ekonomsko ali politično integracijo gre.
Posledice globalizacijskih sprememb, ki so v zadnjih desetletjih nastale v mednarodnem
gospodarstvu, in tudi nova teoretična ter praktična spoznanja o tem, kako pomembno je
vključevanje posebno majhnih držav v svetovno gospodarstvo, so vplivali tudi na Slovenijo,
njeno gospodarstvo oziroma na slovenska podjetja. Torej je razvoj Slovenije usodno odvisen
od njenega vključevanja v mednarodno poslovanje. Slovensko gospodarstvo je odvisno od
mednarodne menjave zaradi svoje majhnosti in tudi globalizacijskih teženj na svetovnih trgih
(Šenk Ileršič 2013, 40).
Država mora biti sposobna prilagajanja razmeram in mora poznati svetovno tržišče. Avtorji
Ruzzier, Kesič in Mevlja (2008, 5) pravijo, da je za to treba upoštevati dejstvo, da je
globalizacija hiter, nepovraten, naporen in kompleksen proces, ki vedno bolj ločuje
zmagovalce od poražencev, a jih hkrati tudi nagrajuje za svoje uspehe, tržno usmerjeno
delovanje in izkoriščanje poslovnih priložnosti in izzivov v svoj prid. Želeli bi, da bi bilo med
zmagovalci v globalizacijskih procesih čim večje število slovenskih podjetij ter da bi čim več
potrošnikov po svetu segalo po izvirnih slovenskih izdelkih. Samo tako bo mogoče
dolgoročno zagotavljati visoko konkurenčnost poslovanja slovenskih podjetij, ki se bodo
morala potrjevati in dokazovati na zahtevnem svetovnem trgu. Zato je treba upoštevati, da so
znanja in veščine iz mednarodnega poslovanja strateško izjemno pomembna in so ključni
faktor, saj lahko tudi slovenskim podjetjem pomagajo pri izkoriščanju priložnosti in izzivov
globalizacijskih procesov, dolgoročnemu povečevanju rasti prodaje, tržnih deležev na tujih
trgih, zagotavljanju kakovostnega razvojnega kroga ter tudi blaginje države in vsega njenega
prebivalstva.
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Povečanje obsega mednarodnega delovanja povprečnega podjetja ali države dokazujejo še
drugi statistični podatki, iz katerih je razvidno, da je npr. še leta 1950 znašal delež izvoza v
BDP na svetovni ravni 8 %, leta 1999 pa že 26,4 %, kar pomeni, da se v mednarodno
poslovanje vključuje čedalje več izdelkov in storitev ter vedno več podjetij in držav. Na
razvoj globalizacije so vplivali predvsem naslednji dejavniki (Dubrovski 2006, 50–61):
povečanje števila držav, ki iz zaprtih družbeno-političnih in gospodarskih sistemov, ki
so bili vrsto let ovira za sproščeno trgovino, prehajajo v mednarodne tržne sisteme, za
katere je značilno zmanjšanje ali ukinjanje carinskih barier,
gospodarska intenzivnost, merjena s stopnjo rasti BDP, se iz razvitih držav preusmerja
v dežele v razvoju,
zaradi stalnega in intenziviranega tehnološkega razvoja se izpopolnjuje področje
komunikacij informacijska tehnologija, logistika in telekomunikacije,
odpiranje meja za pretok izdelkov, storitev, kapitala, tehnologije in »know-howa« ne
prinaša samo velikih priložnosti za podjetja na novih trgih, ampak obenem
konkurentom omogoča, da vstopajo na ciljne trge teh podjetij,
povečanje oz. spreminjanje pričakovanj odjemalcev povsod po svetu glede kakovosti
izdelkov, spremljajočih storitev in cen,
regionalne razlike pri razpoložljivosti materialov in izdelkov, strukturi stroškov,
stopnji rasti, pridobljenih veščinah, kar pospešuje mednarodno izmenjavo in nastanek
prilagojenih oblik sodelovanja.
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3

TVEGANJA PRI MEDNARODNEM POSLOVANJU

Ko govorimo o rizikih in tveganjih, je treba omeniti tudi vsebinsko razliko med pojmoma
riziko in tveganje. Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje riziko v ekonomiji kot
možnost, da pride do škode ali izgube pri poslovanju. Različni avtorji opredeljujejo tveganje
kot negotovost in verjetnost, da se bo zaradi kakršnihkoli dejavnikov zgodila določena škoda
ali da poslovni rezultat ne bo tak, kot je bilo predvideno. O tveganju lahko govorimo samo
takrat, kadar sta izpolnjena dva pogoja: negotovost in izpostavljenost tveganju (Šenk Ileršič
2013, 94).
Finančni slovar opredeljuje tveganje kot verjetnost, da bo zaradi kakih zunanjih ali notranjih
dejavnikov nastala določena škoda oziroma bo prišlo do kakega drugega negativnega izida.
Tveganje je pravzaprav možnost, da izid (prihodnost) ne bo tak, kot je bilo predvideno. Če je
škodo ali negativen izid mogoče predvideti, se ta lahko nevtralizira s preventivnim dejanjem
(Finančni slovar 2014).
Avtorji Berk, Peterlin in Ribarič (2005, 25) tveganje zrcalijo v različnih možnostih, kaj se bo
zgodilo. Tveganje najlažje določimo z verjetnostno porazdelitvijo, pri kateri lahko odklon
dogajanja od pričakovane vrednosti opišemo z dvema parametroma – pričakovano vrednostjo
in standardnim odklonom.

Slika 1: Verjetnostna porazdelitev vrednosti podjetja
Vir: Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 53.
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Tveganja porazdelitve pričakovane vrednosti in standardnega odklona so vse potencialne
realizacije za prihodnje obdobje v območjih, ki se navzgor ali navzdol za tri standardne
odklone razlikujejo od povprečja. Pri tem je standardni odklon mera za variabilnost oziroma
nestanovitnost pojava. Večja kot je vrednost standardnega odklona, večja je variabilnost
pojava, kar pomeni, da je merjena spremenljivka bolj tvegana (Berk, Peterlin in Ribarič 2005,
25).
Avtorji Ruzzier, Kesič in Mevlja (2008, 21) opredelijo tveganje kot negotovost bodočih
dogodkov, saj lahko ti vplivajo na zmanjšanje verjetnosti doseganja načrtovanih ciljev ali
negativno vplivajo na uspešnost poslovanja. Poudariti je treba, da je obseg tveganj pri
mednarodnem poslovanju mnogo večji in bolj kompleksen kot pri poslovanju na domačem
trgu. Vzrokov za to je veliko: podjetja na mednarodnih trgih poslujejo v manj poznanem
okolju, zaradi tega imajo slabši vpogled v politično, ekonomsko in pravno ureditev tuje
države, težje pridobijo pomembne informacije o tujem poslovnem partnerju in težje preverijo
njegovo poslovno boniteto, kar pomeni še dodatna tveganja; razdalje med poslovnimi subjekti
so precej daljše; pomembni so tudi različni politični in ekonomski dejavniki, na primer
sprememba deviznih tečajev, ter politični in regulativni vplivi na poslovanje tujih podjetij.
Zato je pomembno, da se podjetja, ki poslujejo v mednarodnem tržnem okolju, zavedajo,
kakšnim tveganjem so izpostavljena in kako jih lahko obvladujejo, da se v čim večji meri
izognejo rizikom oziroma te poskušajo predvideti in minimizirati njihove vplive na aktivnosti
pri mednarodnem poslovanju.
Sedem skupin pasti, ki se jim je treba izogniti (Dubrovski 2006, 148–149):
razvrščanje tujih trgov glede na obseg in rast povpraševanja po izdelkih in storitvah, ki
jih podjetje proizvaja,
podcenjevanje tujih konkurentov,
različna motivacija potrošnikov na tujem trgu,
napačna izbira vstopne cene,
nefleksibilno prilagajanje značilnostim distribucijskih kanalov,
izbira neustreznega partnerja,
zaščita položaja blagovne znamke.
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3.1

Vrste tveganj

Zaradi izredne raznolikosti sestavin mednarodnega okolja – te so ponekod popolnoma
drugačne kot na domačem trgu –, je pri mednarodnem poslovanju ves čas prisotna nevarnost
napačnih odločitev z manjšimi ali večjimi posledicami. Nevarnost ali tveganje lahko
opredelimo kot možnost negotovega nastopa pričakovanega dogodka, možnost nastopa
drugačnega dogodka, kot smo predvidevali, ali nastopa dogodka ob drugem trenutku.
Tveganje lahko definiramo tudi kot možnost izgube lastnine, popolnega ali delnega
nedoseganja ciljev (Dubrovski 2006, 147).
Avtorji (Brenčič idr. 2009, 79) ugotavljajo, da je razlogov za večji obseg tveganj pri
mednarodnem poslovanju več, ker podjetja poslujejo v manj znanem poslovnem okolju. To
pomeni, da imajo slabši vpogled v politično, ekonomsko in pravno ureditev države gostiteljice
ter zaradi tega slabše razumejo vzročno-posledične povezave med posameznimi državnimi
ukrepi in poslovanjem podjetja. Tako na primer izvozno podjetje težje predvidi posledice
zamenjave politične oblasti v državi izvoza kot lokalna podjetja. Drugič, podjetja težje
pridobijo informacije o poslovnem partnerju in preverjajo njegovo boniteto, zaradi česar se
pri poslu pojavijo še dodatna tveganja. Tretjič, pri mednarodnem poslovanju so pomembni
tudi nekateri politični in ekonomski dejavniki (kot je na primer devizni tečaj), ki jih podjetje v
domačem okolju srečuje redkeje. Dodaten razlog za večje tveganje pri mednarodnih poslih so
daljše razdalje med kraji, kar pomeni višje stroške prevoza in večjo nevarnost, da pride do
poškodovanja oziroma uničenja tovora. Ne nazadnje pa je pri mednarodnem poslovanju
običajno obseg poslov večji, zato lahko udeleženci utrpijo tudi večjo škodo.
Večina tujih in domačih avtorjev razvršča tveganja pri mednarodnem poslovanju na (Šenk
Ileršič 2013, 94):
deželna tveganja,
finančna tveganja,
posojilna tveganja,
poslovna tveganja.
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Preglednica 1: Vrste tveganj

Vir: Izvozno okno 2014.

Čedalje več podjetij se intenzivno ukvarja z obravnavo in obvladovanjem teh tveganj. Veliko
aktivnosti usmerjajo v prepoznavo, razčlenjevanje in ocenjevanje tveganj ter izdelavo strategij
obvladovanja tveganja, pri tem pa sta zelo poudarjeni preglednost in ustrezna komunikacija z
relevantnimi javnostmi. Podjetja namenjajo pomemben del prostora v letnih poročilih prav
delovanju notranje kontrole, kritični presoji strateških predpostavk in obvladovanju
finančnega tveganja (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 14).
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3.1.1

Deželna tveganja

Avtorji (Brenčič idr. 2009, 81) navajajo, da deželno tveganje vključuje vse ekonomske,
politične, pravne, finančne in družbene vidike, ki vplivajo na poslovanje mednarodno
delujočih podjetij. Deželno tveganje se tako lahko pojavi, ko država nacionalizira določena
podjetja v tuji lasti, ko uvede prepoved plačil v tujino ali ko sprejme zakonodajo, ki otežuje
zaposlovanje tuje delovne sile. Vsak izmed opisanih ukrepov lahko torej kratkoročno oslabi
poslovne rezultate tujih podjetij, dolgoročno pa onemogoči repatriacijo dobičkov v matično
državo. Zato je sposobnost spremljanja ter pravočasnega odzivanja na vladne ukrepe in druge
spremembe v državi gostiteljici izredno pomembna ter lahko podjetju zagotavlja konkurenčno
prednost na trgu.
Deželna tveganja so povezana s političnimi, pravnimi in ekonomskimi spremembami v državi
gostiteljici, ki negativno vplivajo na poslovanje podjetja. Ocena deželnega tveganja vpliva na
njen mednarodni ugled ter na stroške zavarovanja mednarodnega poslovanja (izvoznih
poslov, izvajanja del v tujini, naložb v tujini, kotiranja vrednostnih papirjev na mednarodnih
trgih).
Avtorji (Brenčič idr. 2009, 117) pravijo, da je sposobnost spremljanja ter pravočasnega
reagiranja podjetij na vladne ukrepe in različne spremembe v državi, kjer podjetje deluje,
izjemno pomembna, in da je lahko zaradi tega podjetje bolj konkurenčno.

3.1.2 Komercialna tveganja
Komercialna tveganja lahko izhajajo iz subjektivnih razlogov na strani dolžnika
(neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, plačilna nesposobnost) in vplivajo tudi na njegov
poslovni ugled in boniteto, velikokrat pa se pojavijo brez ali proti njegovi volji (spremembe
na trgu).
Med komercialna tveganja se uvrščajo (Izvozno okno 2014):
tveganje neplačila zaradi kupčeve insolventnosti, nelikvidnosti, stečaja, prisilne
poravnave ipd.,
tveganje daljše zamude plačila,
enostranska odpoved ali razdrtje pogodbe s strani kupca oz. neprevzem
blaga/dokumentov.
Med komercialna tveganja spadajo (Dubrovski 2006, 150):
gibanje valutnih razmerij, ko so pogodbe pripravljene v tujih valutah,
neplačila s strani tujih kupcev zaradi nesporazumov, stečajev, goljufij in nesprejem
izdelka,
zamude in poškodbe pri izvoznih pošiljkah in distribucijskem procesu,
težave pri zagotavljanju izvoznega financiranja.
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3.1.3 Finančna tveganja
Finančna tveganja vplivajo na vrednost premoženja podjetja (v to skupino spadajo valutno
tveganje, obrestno tveganje, tveganje spremembe cen surovin, likvidnostno tveganje, cenovna
tveganja ipd.). Delimo jih na finančna tveganja, na katera ne moremo vplivati (obrestne mere,
devizni tečaji, cene surovin) in na finančna tveganja, na katera lahko vplivamo in so posledica
poslovnih odločitev v podjetju (Izvozno okno 2014).
Avtorji (Brenčič idr. 2009, 88) citirajo Tayeba: »Finančna tveganja zajemajo nepričakovane
spremembe vrednosti sredstev in obveznosti do virov sredstev mednarodno delujočega
podjetja, ki se pojavijo zaradi nihanja vrednosti posameznih finančnih instrumentov (kot so
npr. devizni tečaj, obrestna mera, cene dobrin široke porabe ipd.). Tako lahko npr. neugodno
nihanje deviznega tečaja poveča obveznosti do dobaviteljev, ki so denominirane v tuji valuti,
in s tem vpliva na dobičkonosnost podjetja. V današnji poslovni praksi so finančna tveganja
čedalje pomembnejša predvsem zaradi naraščajoče volatilnosti mednarodnega finančnega
okolja ter njegove prepletenosti s političnim in ekonomskim dogajanjem v svetu.«
Avtorji (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 56) zagovarjajo uveljavljene metode, tehnike in
instrumente obvladovanja plačilnega tveganja:
preverjanje bonitete poslovnega partnerja zlasti priporočljivo v primeru, da podjetje
presoja morebitno sodelovanje z novim in neznanim poslovnim partnerjem,
izbira primernih instrumentov financiranja (dokumentarni akreditiv, bančna garancija,
menica ipd.), s katerimi lahko podjetja prenesejo plačila ter druga finančna in poslovna
tveganja na stranko oziroma tretjo osebo,
zavarovanje terjatev pri poslih na odprto pri specializiranih finančnih ustanovah,
sprotno spremljanje terjatev podjetje vodi natančno evidenco neplačanih računov po
starosti,
ponujanje diskontov za predplačilo oziroma plačilo v določenem časovnem obdobju
po podpisu pogodbe ali dostave blaga,
postavljanje limitov kupcem vsakemu kupcu se odobri določena višina posojila glede
na njegovo finančno in pogajalsko moč,
kompenzacijski posli,
napredne oblike financiranja mednarodne trgovine.
Avtor Dubrovski (2006, 152) finančno tveganje pogojuje z velikostjo, pomembnostjo in
verjetnostjo nepričakovanih sprememb obrestnih mer in stroškov različnih vrst kapitala v
določeni valuti. Pri finančnem tveganju ločimo: obrestno tveganje (vrednost finančnega
instrumenta lahko niha zaradi spremembe tržnih obrestnih mer), devizno tveganje in tveganje
spremembe blagovnih cen. Pojavlja pa se takrat, ko tokova nepričakovanih prilivov in odlivov
nista pokrita oz. kadar nista terminsko, valutno in obrestno izenačena.
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3.1.4 Poslovna tveganja
Poslovna tveganja nastanejo pri procesih, ki potekajo pri opravljanju osrednje dejavnosti
podjetja. Sem spadajo tveganja pri pripravi dokumentacije, prevozna tveganja, tveganje pri
postavitvi ustrezne cene, tveganja, povezana s tehnološkimi inovacijami, oblikovanjem
izdelkov, trženjem, upravljanjem človeških virov (Izvozno okno 2014).
Avtorji (Brenčič idr. 2009, 98) citirajo Tayeba, ki pravi, da so to tveganja, ki jih na
mednarodnem trgu delujoče podjetje sprejme, da bi povečalo premoženje delničarjev.
Poslovna tveganja nastanejo pri procesih, ki v podjetju potekajo pri opravljanju osrednje
dejavnosti ter vključujejo tveganja na področjih tehnoloških inovacij, oblikovanja izdelka in
načrtovanja proizvodnega procesa, trženja, upravljanja človeških virov ipd.
Med poslovnimi tveganji pri mednarodnem poslovanju so še posebej pomembna (Brenčič idr.
2009, 98):
tveganja pravilne priprave dokumentacije,
tveganja postavitve ustrezne cene,
prevozna tveganja,
manipulativna tveganja.
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4

OBVLADOVANJE TVEGANJ PRI MEDNARODNEM POSLOVANJU

Razvoj dogodkov na svetovnih trgih čedalje bolj vodi v razmere, ko je obvladovanje tveganja
sestavni del poslovnega odločanja. Nadzor tveganja je bistven za zagotavljanje
neprekinjenosti poslovnih procesov, ohranjanje stabilnosti poslovanja ter konkurenčnih
prednosti. Obvladovanje tveganja postaja sestavina vseh podjetniških funkcij in procesov.
Podjetja vključujejo obvladovanje tveganja v poslovne strategije, operativni nadzor
poslovanja, finančno upravljanje in odnose z interesnimi skupinami. Dejavniki, zaradi katerih
je obvladovanje tveganj še pomembneje, so globalizacija, povečevanje pomena ustvarjanja
vrednosti za delničarje in katastrofalne posledice propadov velikih podjetij.
Danes je v številnih podjetjih obvladovanje tveganj že sestavni del vodenja podjetij. Podjetja
za ta namen vzpostavijo sisteme notranjega nadzora in poročanja o tveganju, poudarjajo
pomen obvladovanja tveganja v celotnem podjetju in poskušajo vzpostaviti integriran sistem
ocenjevanja ter nadzora tveganj tako pri strateškem kot pri vsakodnevnem operativnem
odločanju. Temeljni namen obvladovanja tveganja je, da vse profitne ali neprofitne
organizacije in tudi državni organi ustvarjajo vrednost za posamezne interesne skupine v
organizaciji. Vodstvo organizacije se s pomočjo sistema obvladovanja učinkoviteje spopada z
negotovostjo in povezanimi tveganji ter priložnostmi in si posledično povečuje verjetnost
ustvarjanja vrednosti za deležnike oziroma v primeru podjetij ustvarjanja vrednosti za lastnike
podjetja (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 49).
Avtor (Zgonc 2014) poudarja, da je upravljanje tveganj zmanjševanje verjetnosti ali
negativnega vpliva dogodka oziroma nasprotno nezmanjševanje verjetnosti in izraba
pozitivnega vpliva dogodka, katerega cilj je zmanjšati vpliv groženj, prepoznati priložnosti ter
te čim bolje unovčiti.
Sestavine mednarodnega okolja so področje, zaradi katerega je delovanje na mednarodnem
tržišču praviloma bistveno zahtevnejše od poslovanja na domačem trgu. Prav zaradi
drugačnih značilnosti mednarodnega okolja so tudi tveganja pri mednarodnem poslovanju
precej večja kot na domačem trgu. Tveganja pri mednarodnem poslovanju je torej mogoče
nadzirati, zmanjševati in odpravljati z boljšim poznavanjem sestavin mednarodnega okolja
(Dubrovski 2006, 122).
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4.1

Načini obvladovanja tveganj pri mednarodnem poslovanju

Tveganje, ki nastane pri poslovni aktivnosti, prinaša podjetju določene izpostavljenosti,
obvladovanje le teh in omejevanje negativnih potencialnih posledic kakor zmožnost
optimalnega izkoriščanja priložnosti prinaša podjetju konkurenčne prednosti. Le dobro
izurjena ekipa je lahko kos tako zahtevni nalogi. Tveganje, ki mu je podjetje na različnih
področjih in pri različnih aktivnosti izpostavljeno, pa ni le seštevek. Podjetje ima možnost za
vzpostavitev sistema obvladovanja (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 58–62):
najem svetovalca za razvoj sistema obvladovanja tveganj in notranje izobraževanje,
dejavnost obvladovanja je v domeni celotne organizacije,
naloge prevzame imenovani vrhovni skrbnik.
Podjetja, ki vstopajo na tuje trge, se morajo zavedati, da je treba tveganja pri mednarodni
trgovini, kolikor je mogoče, izločiti, omiliti, zavarovati in obvladovati. Ključni element
obvladovanja tveganj je, da izvozna podjetja že vnaprej presodijo, kateri nepričakovani
dogodki bi lahko ogrozili njihovo poslovanje ali zmanjšali ekonomski učinek poslovanja.
Tveganju se lahko izognemo na naslednje načine (Šenk Ileršič 2013, 417):
tveganje v celoti ali delno prevzame tudi kupec, če je to mogoče opredeliti že v kupoprodajni pogodbi,
posamično tveganje delno ali v celoti prevzame tretja oseba, in sicer zavarovalnica ali
druga ustrezna finančna institucija. Tretje osebe niso samo zavarovalnice, ampak tudi
špediterji in prevozniki.
Kramarjeva (Kramar 2012) nam razkriva, kako se zavarovati pred tveganji in na kakšen način
se jim lahko izognemo:
Tečajna tveganja:
s kombinacijo posojil v domači in tuji valuti,
s tečajnimi »swapi« ali opcijami,
z indeksacijo cen »outputa« v skladu s spremembami deviznega tečaja,
z zavezo sponzorjev za zagotovitev tuje valute (v obsegu, ki je potreben za servisiranje
dolga).

Obrestna tveganja:
- pogajanja s posojilodajalci za fiksno obrestno mero oziroma kombinacijo fiksne in
variabilne obrestne mere,
- zamenjava tipa obrestne mere s pomočjo obrestnih »swapov«,
- uporaba drugih izvedenih finančnih instrumentov (obrestne terminske pogodbe, obrestne
opcije).
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Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP) navaja
instrumente zavarovanja, ki se lahko uporabljajo v zvezi s posli tečajnega in obrestnega
tveganja.
7. in 8. člen Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov na strani
216 »določa« (Uradni list RS, št. 2/2004):
uporabo instrumenta za zavarovanje pred obrestnimi, tečajnimi in drugimi riziki, ki
izhajajo iz najetih posojil ali izdanih vrednostnih papirjev ter poslov financiranja
mednarodne menjave,
kreditne posle, s katerimi pooblaščena institucija udeležencem mednarodne menjave
in finančnim institucijam omogoča financiranje mednarodnih gospodarskih poslov,
program izravnave obresti (v nadaljnjem besedilu: PIO), s katerim Republika
Slovenija pooblaščeni instituciji in drugim udeležencem programa jamči za kritje
obrestnih in tečajnih rizikov pri financiranju mednarodnih gospodarskih poslov.

4.2

Obvladovanje finančnih tveganj pri mednarodnem poslovanju

Obvladovanje finančnega tveganja je stalen proces, s katerim podjetje sistematično
opredeljuje tveganje, ki mu je izpostavljeno pri poslovanju, ocenjuje njegov vpliv na
poslovanje ter določa ustrezne postopke in metode za spreminjanje izpostavljenosti tveganju.
Pravilo, ki naj bi se ga držalo podjetje, je, da naj ne vstopa v finančno transakcijo, če je ne
more ali ne zna evidentirati, obvladovati njenih tveganj in je vrednotiti v času (Berk, Peterlin
in Ribarič 2005, 219).
Neizpolnitev plačilne obveznosti v odvisnosti od vrednosti blaga, kapitala ali licence pomeni
za prodajalca veliko škodo. Da bi se plačilno tveganje zmanjšalo, se lahko v posel vključi
poseben posrednik ali faktor, ki proti plačilu faktorske provizije prevzame izterjavo terjatve.
To je zelo pomembno ob tveganju kupčeve plačilne nesposobnosti, in kadar kupec ne želi ali
ne more zavarovati plačil z običajnimi instrumenti zavarovanja plačil (Šenk Ileršič 2013,
420).
Slovenska podjetja v mednarodnem okolju poslujejo s poslovnimi partnerji iz različnih držav
oziroma z različnih valutnih področij. V svetovnem plačilnem sistemu je danes še vedno
najpomembnejša valuta ameriški dolar, vendar njegova vrednost zaradi različnih političnih in
gospodarskih razlogov zelo niha. Valutnemu in tečajnemu tveganju se podjetje
najučinkoviteje izogne, kadar se že med poslovnimi pogajanji in nato v kupo-prodajni
pogodbi s poslovnim partnerjem dogovori, da sta cena blaga in tudi valuta plačila valuta
države izvoznika, torej evri (Šenk Ileršič 2013, 423).
Slovenska zakonodaja v določbah Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPIPP)
predpisuje obvladovanje in spremljanje tveganj v podjetju.
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30. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij na strani 1213 »obvezuje« (Uradni list RS,
št. 13/2014):
Poslovodstvo podjetja mora zagotoviti, da družba redno spremlja tveganja, ki jim je pri
poslovanju izpostavljena, in sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi ta tveganja obvladuje.
Tveganja, na katera se člen nanaša:
posojilno tveganje,
tržno tveganje,
operativno tveganje,
likvidnostno tveganje.
Podjetje se v strategiji obvladovanja finančnega tveganja opredeli, kako se bo pred finančnimi
tveganji varovalo oziroma kako se bo tveganjem dodatno izpostavljalo, da bi dosegalo
kratkoročne dobičke, ki nastanejo ob spremembah vrednosti dejavnikov tveganj na trgu.
Profil tveganja odloča o vplivu finančnega tveganja na vrednost podjetja in se med podjetji
razlikuje. Poleg varovanja oziroma ublažitve tveganj se podjetja lahko tveganjem prilagajajo
še z izogibanjem posameznih transakcijam, s prevalitvijo tveganj na tretjo osebo (Berk,
Peterlin in Ribarič 2005, 224–225).
Preglednica 2: Strategija obvladovanja finančnega tveganja

Vir: Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 225.
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4.3

Različni plačilni instrumenti pri mednarodnem poslovanju

Plačila za dobavljeno blago ali opravljene storitve so pri mednarodnem poslovanju bistveno
bolj podvržena tveganjem kot na domačem trgu in za slovenska podjetja pomenijo relativno
visoko stopnjo tveganja (Brenčič idr. 2009, 155).
Dogovor o cenah neposredno vključuje tudi dogovor o količinah, valuti, plačilnem roku,
instrumentu plačila, instrumentu zavarovanja plačila, skontih in rabatih ter transportnih
klavzulah. Ker je poslovanje s tujimi trgi veliko bolj zapleteno in tvegano, mora izvoznik
posebno pozornost nameniti ustreznim plačilnim in zavarovalnim instrumentom (Dubrovski
2006, 334).
Pravi plačilni instrumenti namreč podjetje učinkovito zavarujejo pred zamudo plačila ali
neplačilom. Na odločitev o izbiri plačilnega instrumenta vplivajo različni parametri (Brenčič
idr. 2009, 155):
splošna stopnja tveganja v državi kupca in roki plačila,
boniteta kupca,
poslovni odnosi med prodajalcem in kupcem,
poslovni običaji in poslovna praksa,
valuta plačil in tečajne razlike,
način zavarovanja plačilnega rizika konkurenčnih podjetij v panogi,
razmere med ugledom podjetja in njegovimi izdelki ter želenimi plačilnimi
instrumenti,
operativna tveganja.

Slika 2: Diagram tveganja pri plačilnih instrumentih
Vir: U. S. Department of Commerce 2007, 3.
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4.3.1 Dokumentarni akreditiv
Akreditiv je preklicna ali nepreklicna zaveza uvoznikove banke, da bo na osnovi naloga
svojega komitenta bodisi izplačevala izvoznikovi banki določen znesek pod določenimi
pogoji ali pa bo sprejela menico, ki jo bo akreditivni upravičenec trasiral nanjo. Tako pri
akreditivnem poslu ločimo štiri pravna razmerja (Dubrovski 2006, 337):
med kupcem in prodajalcem,
med kupcem in akreditivno banko,
med akreditivno banko in akreditivnim upravičencem,
med sodelujočimi bankami.

Dokumentarne akreditive delimo glede na gibanje blaga na uvozne (nostro) in izvozne (loro)
akreditive (UniCredit Bank 2014) :
uvozne (nostro) akreditive,
izvozne (loro) akreditive.
Poleg klasičnega dokumentarnega akreditiva poznamo še »stand by« akreditiv, »revolving«
akreditiv, »back to back« akreditiv in druge oblike akreditiva, ki se ločijo glede na možnost
prenosa na drugega koristnika akreditiva; glede na obveznost, ki jo nase prevzame akreditivna
banka; glede na rok plačila, znesek, kraj plačila in druge komponente. Ob tem banka kot
dodatno možnost ponuja storitev konfirmacije in postfinanciranje akreditiva.
Poslovanje z dokumentarnimi akreditivi je urejeno z mednarodno enotnimi pravili, saj to
zagotavlja največjo možno preglednost in varnost.
Dokumentarni akreditiv je namenjen predvsem uvoznikom in izvoznikom.
Prednosti za uvoznika – kupca (UniCredit Bank 2014):
zagotovilo, da se v akreditivu navedeni znesek izplača prodajalcu (izvozniku) šele po
izpolnitvi s strani kupca zahtevanih akreditivnih pogojev, dogovorjenih v komercialni
pogodbi,
pravočasnost dobav, primerna kakovost in količina dogovorjenega blaga,
po predhodnem komercialnem dogovoru je možen tudi odlog plačila za določen čas po
odpremi,
mogoče je določiti vrsto in vsebino dokumentov, ki jih mora predložiti prodajalec
(izvoznik).
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Avtorji (Brenčič idr. 2009, 112) opisujejo postopek odprtja dokumentarnega akreditiva:
»Postopek dokumentarnega akreditiva na sliki 3 se prične s prodajno pogodbo, v kateri se
prodajalec in kupec dogovorita za plačilo z akreditivom. Nato kupec na osnovi te pogodbe
izpolni nalog za odprtje akreditiva; pri tem je ključna točnost podatkov, navedenih v nalogu,
saj so vsi kasnejši popravki povezani s stroški. V primeru kritega akreditiva mora kupec
istočasno dati banki na razpolago zadostna sredstva, ki predstavljajo kritje akreditivnega
zneska. Kupčeva banka nato odpre akreditiv v korist akreditivnega upnika. Akreditivna banka
to osebo obvesti o odprtju akreditiva neposredno ali prek druge banke. Prodajalec odpremi
blago, dokumente o odpremi pa preda obvestilni banki, ki preveri dokumentacijo in jo nato
posreduje naprej akreditivni banki. Slednja ob predložitvi dokumentov izvrši plačilo pod
pogojem, da je prodajalec v predpisanem roku predal popolne in pravilno izpolnjene
dokumente; z odprtjem akreditiva se namreč akreditivna banka prodajalcu zaveže za plačilo
terjatev oziroma za akcept menice.«

Slika 3: Shematski prikaz odpiranja akreditiva
Vir: UniCredit Bank 2014.
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Zelo pogosta uporaba akreditiva pri mednarodnem poslovanju je posledica dejstva, da ta
instrument varuje interese prodajalca in kupca. Prednosti uporabe dokumentarnega akreditiva
za prodajalca so (Brenčič idr. 2009, 112):
prodajalec ima zagotovilo o plačilu ob izpolnitvi akreditivnih pogojev v predpisanem
roku. S tem zmanjša plačilna tveganja oziroma se jim v celoti izogne. Pri tem poslu je
namreč pomembna kreditna sposobnost akreditivne banke in ne kupca,
plačilo prejme takoj, ko odpošlje blago in predloži popolne in pravilne dokumente
banki, ter mu zato ni treba čakati, da blago najprej prispe h kupcu,
če nima zadostnih sredstev za financiranje nabave surovin in proizvodnje izdelkov, ki
so namenjeni izvozu, lahko z uporabo prenosnega akreditiva pridobi možnost
financiranja celotnega posla.

Primerjava prednosti uporabe akreditiva za prodajalca s podatki, objavljenimi na spletni strani
(UniCredit Bank 2014):
plačilo akreditivnega zneska po izpolnitvi vseh, v akreditivu zahtevanih pogojev. Za to
jamči banka, ki je akreditiv izdala, s tem pa ni finančnega in poslovnega tveganja
prodajalca,
ob potrjenem akreditivu se izloči deželno tveganje države kupca in tveganje kupčeve
banke. Banka potrdi in tako prevzame obveznost plačila po akreditivu, izdanem pri
drugi banki,
pogoji plačila so znani še pred odpremo blaga.

Slika 4: Shematski prikaz koriščenja in likvidacije akreditiva
Vir: UniCredit Bank 2014.
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4.3.2 Dokumentarni inkaso
Šenk Ileršičeva (2013, 397) opredeljuje dokumentarni inkaso kot instrument, ki prodajalcu
zagotavlja višjo stopnjo zavarovanja plačilnega tveganja kot plačilo na odprt račun, vendar
nižjo kot na primer pri akreditivu. Banka ne jamči za plačilo, ampak le poskrbi za izvedbo
plačila in prevzem dokumentov. Podjetje – izvoznik dostavi blago kupcu uvozniku in mu
izroči blagovne dokumente.
Namenjen je strankam, ki se med seboj že poznajo, si zaupajo ter imajo utečene poslovne
stike. Kot instrument zavarovanja plačila je primeren, kadar plačilna pripravljenost kupca ni
dvomljiva. Ločimo med uvoznim in izvoznim inkasom. Prednosti zavarovanja plačila
(UniCredit Bank 2014):
ob neplačilu blago ostane prodajalcu (izvozniku),
kupec (uvoznik) si s plačilom zagotovi razpolaganje z odpremnimi listinami in s tem
prevzem kupljenega blaga,
poslovanje z inkasom je urejeno z mednarodno enotnimi pravili za inkaso,
zanesljivost plačila, ker banka prevzame skrb za izvedbo plačila.
Postopek:
prodajalec (izvoznik) po odpremi blaga predloži svoji banki dogovorjene odpremne
dokumente,
banka pošlje dokumente kupčevi (uvoznikovi) banki,
kupčeva (uvoznikova) banka o tem obvesti kupca (uvoznika),
ko kupec (uvoznik) plača dogovorjeni znesek, mu njegova banka izroči dokumente,
potrebne za prevzem blaga.

Slika 5: Shematski prikaz poteka dokumentarnega inkasa
Vir: UniCredit Bank 2014.
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Dokumentom, ki se pošiljajo v inkaso, mora biti dodano dostavno pismo s podrobnimi
navodili glede inkasa. Pri takem poslu običajno sodeluje od štiri do pet strank (Dubrovski
2006, 336):
nalogodajalec (izvoznik),
banka pošiljateljica,
inkasna banka,
predložitvena banka (lahko je hkrati inkasna banka),
trasant (kupec-dolžnik).
Brenčič idr. (2009, 108) se strinjajo z mnenjem Hrastelja, ta pravi, da pri tem instrumentu
banka ne prevzema odgovornosti za plačilo dokumentov, njena vloga je le posredniška.
Navajata prednosti in slabosti dokumentarnega inkasa za prodajalca in kupca. Glavna
prednost za prodajalca je, da so dokumenti izročeni uvozniku samo v zameno za takojšnje
plačilo, glavna slabost pa možnost, da ne prevzame blaga. Glavni prednosti za kupca sta, da
ima možnost pregleda dokumentov pred izvedbo plačila in ni mu treba črpati kreditne linije,
glavna slabost pa, da je brez dokumentov dostop do blaga onemogočen; prav tako tudi
preverjanje njegove količinske in kakovostne ustreznosti.
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4.3.3 Menica
Menica je obligacijski papir, prezentacijski papir in vrednostni papir po odredbi. Pisna oblika
je pogoj za nastanek menične obveznosti. Menica ima v praksi tri funkcije: kot instrument
zavarovanja plačila, kreditni instrument in kot plačilni instrument. Menica je nastala že v
srednjem veku v severni Italiji, prvo menico zasledimo leta 1384 v Genovi (Šenk Ileršič 2013,
398).
Dubrovski (2006, 342) trasirano menico opisuje kot enostransko pisno izjavo, s katero
izdajatelj poziva meničnega dolžnika, naj sprejme obveznosti plačila zneska, določenega v
menici, in naj ta znesek izplača meničnemu upniku. Lastna menica pa je enostranska pisna
izjava, s katero se njen izdajatelj zavezuje, da bo do dospelosti menice sam plačal v menici
navedeni osebi določen znesek denarja. Menica se v mednarodnem poslovanju pojavlja kot:
posojilno sredstvo,
plačilno sredstvo,
zavarovalno sredstvo.
Avtor (Štraus 2014) na spletni strani ugotavlja, »da je eden izmed instrumentov zavarovanja
plačil prav menica. Sploh če smo v dvomih, da bo dobavljeno blago ali opravljena storitev
plačana, je najbolje ob sklenitvi posla prihodnje plačilo zavarovati.«
Nadalje lahko na isti spletni strani (Štraus 2014) zasledimo postopek poslovanja, ki je strogo
formalen in poteka v skladu z Zakonom o menici. Formalnost postopka je vezana na vsebino,
posamična dejanja in roke. Prednosti zavarovanja plačil menice:
vsebino menice ustvari uporabnik sam in ob tem ne nastanejo omembe vredni stroški,
izplačilo menice ni vezano na temeljni posel,
poplačilo menice je eno od pravnih dejanj, ki jih ni mogoče izpodbijati (273. člen
ZFPPIP) na podlagi 271. člena Zakona o finančnem poslovanju, v postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),
z menico je mogoče preprosto ustvariti širši krog potencialnih plačnikov ter tako
povečati verjetnost poplačila.
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Udeleženci meničnega posla so (Štraus 2014):
TRASANT – izdajatelj menice,
TRASAT – glavni menični dolžnik,
REMITENT – prvi menični upnik,
INDOSIRANJE – prenos menice s prejšnjega imetnika na naslednjega imetnika,
INDOSANT – oseba, ki pravice iz menice prenese na drugega (prvi indosant je
remitent),
INDOSATAR – oseba, ki prejme pravice iz menice od indosanta.

Slika 6: Shematski prikaz meničnega posla
Vir: Brenčič idr. 2009, 109.

Štraus (2014) na spletni strani postavlja vprašanje o uporabi menične golice. Za izdajo menice
se največkrat uporabljajo tiskovine – menična golica. Sestavine, pomembne za veljavnost
menice, so:
označba, da je papir menica,
nakazilo, da bo plačan določen znesek denarja,
ime trasanta – tistega, ki naj plača,
dospelost plačila oziroma datum plačila,
datum in kraj izdaje menice,
ime remitenta – meničnega upnika,
podpis trasanta – izdajatelja menice.
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5

5.1

PROUČEVANJE STRATEGIJE OBVLADOVANJA TVEGANJ V PODJETJU
YDRIA MOTORS

Predstavitev podjetja

Ydria Motors, d. o. o., se ukvarja s proizvodnjo malih elektromotorjev in ventilatorjev ter je
tudi po količini izdelkov in fleksibilnosti eno izmed vodilnih podjetij v industriji motorjev za
belo tehniko v Evropi in svetu.
V primerjavi s konkurenco je podjetje Ydria Motors, d. o. o., leta 2012 uspešno
implementiralo poslovno informacijski sistem SAP ERP.

Slika 7: Logotip podjetja Ydria Motors, d. o. o.
Vir: Ydria Motors, 2014.

Družba je v 100-odstotni lasti skupine ebm-papst iz Landshuta, ki ima zelo razvejano
prodajno mrežo po svetu. Za Ydrio Motors, d. o. o., predstavlja izvoz kar 95 % prodaje, le 5
% izdelkov podjetje proda na domačem trgu. Leta 2006 je zaživel tudi nov mednarodni
logistični center, ki skrbi za prevzem materialov in odpremo do matičnega podjetja v
Landshut in Mulfingen ter neposredno distribucijo proizvodov končnim kupcem. Za velike in
najpomembnejše proizvajalce bele tehnike višjega cenovnega razreda, kot so Miele, BoschSiemens, Gorenje, AEG in Electrolux, je podjetje sistemski dobavitelj elektromotorjev ter
ventilatorjev (Ydria Motors, d. o. o. 2014).
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5.1.1 Aktivnosti, delovanje in strategija poslovanja podjetja
Podjetje izdeluje več kot tisoč različnih končnih izdelkov, ki se med seboj razlikujejo po
videzu in aplikaciji vgradnje (sušilni in pralni stroji, hladilniki, ventilatorske in mikrovalovne
pečice, samostojni ventilatorji).
Proizvodni program družbe Ydria Motors, d. o. o., vključuje (Ydria Motors, d. o. o. 2014):
različne asinhronske elektromotorje z zasenčenimi polji majhnih moči,
črpalke za črpanje kondenzata za sušilne stroje,
različne vrste ventilatorjev,
varčni EC-motorji,
ventilatorji za plinske gorilce.
Podjetje podpira načelo, da mora živeti s krajem, v katerem deluje. Sponzorstva in donacije so
zato nepogrešljiv del poslovanja. Podpira zlasti dejavnosti, ki so kakor koli povezane z
zaposlenimi in naložbami v območja, od koder izvirajo zaposleni. Podpira pozitivne vplive na
okolje in skupnost, predvsem pa dejavnosti, ki temeljijo na prostovoljnem delu. Na ta način
izpolnjuje del družbene odgovornosti, dokazuje vrednost podjetja in izraža skrb za prihodnost.
Načela strategije družbe (Ydria Motors, d. o. o. 2014):
tesno sodelovanje med lastniki in vodstvom družbe ter horizontalno med službami
skupine ebm-papst in Ydria Motors, d. o. o.,
spodbujanje dobrih partnerskih odnosov – odjemalcem zagotavljati konkurenčno
prednost na tržišču ter vzpostaviti visoko stopnjo medsebojnega zaupanja z
dobavitelji,
stalno vlaganje v znanje zaposlenih – v družbi združevati izkušnje z znanjem.
Uprava družbe je v poslovnem letu 2014/2015 sprejela petletni strateški plan. Ob načrtovanju
se je pokazala potreba po dodatni proizvodni površini zaradi odločitve o selitvi proizvodne
linije in produktov programa EM30 iz Landshuta v Podskrajnik. Podjetje je v mesecu juniju
končalo nakup dodatnih 440 m2 proizvodnih površin. Strateški plan za leto 2015 je širitev
linije še za 1800 m2 (Ydria Motors, d. o. o. 2014).
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Slika 8: Organizacijska shema podjetja Ydria Motors, d. o. o.
Vir: Ydria Motors, d. o. o. 2014.

Politika podjetja je osredotočena na kupca in njegove želje. Z mednarodno usmerjeno
organizacijo distribucije podpirajo zahteve kupcev na področju tehnologij prezračevanja,
kondenzacijskih črpalk in pogonov. Pri tem si prizadevajo za trajnostno doseganje svetovnih
podnebnih ciljev. Z namenom zagotavljanja optimalnih rešitev energetske učinkovitosti,
kakovosti, prijaznosti do okolja, obratovalne varnosti in gospodarnosti deluje v družbi
Kompetenčni center (Ydria Motors, d. o. o. 2014).
Skupina ebm-papst je povezana z odlično kakovostjo to sistematično načrtujejo in izgrajujejo.
Politika kakovosti ni le odkrivanje in izločanje izdelkov z napako. Pomeni skrb za to, da do
napak sploh ne prihaja. Cilj podjetij skupine je »proizvodnja brez napak« (Ydria Motors, d. o.
o. 2014).
Podjetje se trudi in proizvaja do okolja prijazne izdelke. Z dobavitelji in drugimi poslovnimi
partnerji razvija taka okoljska merila, kakršna je postavilo zase. Je ena od redkih družb, v
kateri so se zaposleni zavezali, da se bodo v največji meri izogibali obremenjevanju okolja.
Zato z razvojem energetsko varčnih motorjev in ventilatorjev v tehnologiji EC prispevajo k
varovanju podnebja (Ydria Motors, d. o. o. 2014).
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5.1.2 Strategija mednarodnega poslovanja podjetja
Na vedno nove izzive se skušajo odzvati hitro, prožno in učinkovito. Vodstvo družbe je v
svojih načrtih za leto 2014/2015 vpeljalo koncept »vitkega podjetja«, pri katerem se
upoštevajo zdajšnje razmere v poslovnem okolju. V družbi so združene izkušnje z znanjem
vlaganja v zaposlene, zato je strategija prožna, da omogoča prilagajanje na nenehne
spremembe v mikro in makro poslovnem okolju družbe.
Po vsem svetu je ime ebm-papst povezano z odlično kakovostjo. Družba Ydria Motors, d. o.
o., besedo kakovost razume širše kot le izpolnjevanje zahtev kupcev in lastnikov. Kakovost je
pri oblikovanju strategije podjetja zelo pomembna, zato jo sistematično načrtujejo in
izgrajujejo (Ydria Motors, d. o. o. 2014).
Z mednarodno usmerjeno organizacijo distribucije podjetje podpira zahteve svojih kupcev na
področju tehnologij prezračevanja, kondenzacijskih črpalk in pogonov. Skupaj z njimi išče
optimalne rešitve. Poleg energetske učinkovitosti so v ospredju kakovost, prijaznost do
okolja, obratovalna varnost in gospodarnost. Pri izdelavi pa družba skrbi in si prizadeva za
trajnostno doseganje svetovnih podnebnih ciljev. Zato da bi zagotavljala kakovostne storitve
in energetsko učinkovitost, skrbi Kompetenčni center (Ydria Motors, d. o. o. 2014).
Družba je usmerjena v tesno sodelovanje z lastniki in vodstvom ter horizontalno med
službami skupine ebm-papst in podjetja Ydria Motors, d. o. o. Skupaj so v letu 2013 kljub
stroškovnemu pritisku v panogi bele tehnike okrepili razvojni oddelek v Sloveniji, v katerem
razvijajo nove platforme, ki bodo temelj proizvodnega programa v prihodnjih letih. Podjetje si
prizadeva za dobre partnerske odnose, zagotavljane konkurenčne prednosti odjemalcem na
tržišču in visoko stopnjo medsebojnega zaupanja z dobavitelji (Ydria Motors, d. o. o. 2014).
Vodstvo družbe je v letih 2014/2015 sprejelo petletni strateški plan. Zavezali so se, da bodo
ob doseganju spodaj zastavljenih ciljev neposredno zniževali stroške, povečevali
profitabilnost družbe in s tem zadovoljstvo lastnikov, kupcev in zaposlenih (Ydria Motors, d.
o. o. 2014):
nadaljevanje procesa prehoda na filozofijo vitkega podjetja,
optimizacija naročanja materialov z učinkovitim planiranjem,
optimalna uporaba materiala in konstantno zmanjševanje izmeta,
spodbujanje večine zaposlenih k izboljšavam in inovacijam,
optimizacija poslovnega informacijskega sistema SAP ERP,
krepitev vloge Kompetenčnega centra.
Eden izmed večjih izzivov za podjetje je bil prehod na nov poslovno informacijski sistem
SAP, ta je bil potreben za izboljšanje poslovnih procesov in rezultatov družbe.
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5.1.3 Tveganja, s katerimi se podjetje srečuje pri mednarodnem poslovanju
Zaradi poslovanja s tujino se Ydria Motors, d. o. o., kot članica skupine ebm-papst srečuje z
različnimi finančnimi tveganji.
Valutna tveganja pri rednem poslovanju se pojavljajo pri prodaji in dobavljanju surovin ter
materialov s področja Evropske skupnosti. Družba obvladovanju teh tveganj ne posveča
posebne pozornosti.
Z obrestnim tveganjem opredeljujemo tveganje nihanja tržnih obrestnih mer. Obrestna
tveganja pri kratkoročnih pogodbah podjetje ocenjuje kot nizka, poleg tega pa ima
dogovorjene fiksne obrestne mere, ki se v času posojilnega razmerja ne spreminjajo. Pri
dolgoročnih posojilnih pogodbah pa se delno zavarujejo z obrestnim »swapom«.
»Swap« posel je oblika zavarovanja pred tečajnim, obrestnim in posojilnim tveganjem.
Obrestni »swap« je zamenjava spremenljive obrestne mere za fiksno in obratno ali tudi
zamenjava z drugo vrsto fiksne ali spremenljive obrestne mere. Obrestni »swap« služi kot
instrument za zavarovanje posojil. Poznamo tudi »debit/equity« swap, ko se neodplačani dolg
spremeni v lastniški delež v podjetju (Abanka 2014).
Posojilno tveganje je povezano z neizpolnitvijo medsebojnih obveznosti poslovnih partnerjev.
Družba nima težav pri izterjavi zapadlih terjatev, saj prodaja pretežno matični družbi. Pri
poslovanju z ostalimi kupci pa tveganje neplačila poskušajo zmanjšati s preverjanjem bonitete
kupca in s predplačili (Ydria Motors, d. o. o. 2014).
Podjetje lahko naleti na težave pri zbiranju finančnih sredstev, potrebnih za izpolnitev
finančnih obveznosti. To je plačilno sposobnostno tveganje. Zmanjšati ga poskušajo z
načrtovanjem prilivov in odlivov ter s kratkoročnim zadolževanjem pri matični družbi (Ydria
Motors, d. o. o. 2014).
Cenovno tveganje: v družbi imajo pretežni del poslovanja urejenega na podlagi dogovorov, ki
zagotavljajo stabilne prodajne cene. Večja težava so tveganja, povezana z rastjo cen osnovnih
surovin in storitev, na katere vpliva uravnavanje svetovnega trga. Ta tveganja poskušajo v
podjetju omejiti z določili v okviru nabavnih pogodb in s terminskimi pogodbami za surovine
(baker).
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5.1.4 Proučevanje strategije obvladovanja tveganj pri mednarodnem poslovanju
Da bi izvajala ukrepe za omejevanje tveganj, saj imajo ta lahko velik vpliv na poslovni izid,
ter omogočala pravočasno uresničitev potencialov, se je uprava skupine ebm-papst odločila za
izključno centralizirano upravljanje tovrstnih finančnih tveganj prek zakladništva skupine.
Osrednji cilj zakladništva je omejitev finančnih tveganj za vzdrževanje substance in finančne
trdnosti skupine ebm-papst. Najpomembnejša naloga je zagotavljanje plačilne sposobnosti za
ustrezno izpolnitev plačilnih obveznosti. Upravljanje finančnih tveganj temelji le na ključnih
komercialnih poslih družb v skupini. Zaradi nihanja pri poslovanju in na finančnih trgih
tveganj ni mogoče popolnoma odpraviti, vendar pa zakladništvo skupine upravlja in nadzira
tveganja v skladu s politiko, ki jo sprejme uprava skupine, tako da spremembe na finančnih
trgih ne presegajo dogovorjenih limitov in da je priložnosti mogoče izkoristiti.
V poslovnem letu 2013/2014 so v družbi nadaljevali aktivnosti za pravočasno prepoznavanje
in odpravljanje finančnih tveganj, pri čemer so se osredotočali predvsem na obrestna,
plačilna, cenovna in posojilna tveganja (Ydria Motors, d. o. o. 2014):
nadaljevali so kratkoročno in dolgoročno politiko zadolževanja pri matični družbi
zaradi doseganja najugodnejših pogojev in zagotavljanja razmerja med lastnimi in
tujimi viri; za večje investicije so v manjši meri najemali posojila s fiksno obrestno
mero pri matični družbi, dolgoročne pa z obrestno mero, vezano na EURIBOR;
družba nima težav pri izterjavi posojilnega tveganja, saj prodaja pretežno matični
družbi. Tveganja preostalih kupcev družbe pa obvladuje z rednim spremljanjem in
preverjanjem bonitete kupca, zavarovanji iz poslovanja pred komercialnimi tveganji in
predplačili;
tveganja kratkoročne plačilne sposobnosti družbe so nizka, in to predvsem zaradi
uspešnega načrtovanja prilivov in odlivov (izdelava tedenskih, mesečnih in letnih
denarnih tokov) ter kratkoročnega zadolževanja pri matični družb;.
finančno tveganje vključuje tudi neugodno gibanje tržnih cen surovin, materiala in
energije. To na tveganje nima vpliva, saj nastane zaradi regulacije svetovnega trga.
Tveganje omejujejo z nabavnimi pogodbami in terminsko zakupljenimi cenami
surovin bakra – osnovne proizvodne surovine;
valutnemu tveganju družba ne posveča veliko pozornosti, saj pretežno posluje na
evropskem trgu. Trguje z dobavitelji na območju EU-ja in z državami jugovzhodne
Evrope. Tveganje poskuša zmanjšati s prodajo s terminskimi valutnimi pogodbami in
drugimi instrumenti.
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5.2

Ugotovitve

Skladno z dogovorom o razkritju notranje dokumentacije podjetja smo pregledali, proučili in
analizirali dokumente, spletne strani podjetja, poslovnik, letna poročila, interne zapise in jih v
nadaljevanju objavljamo v skrajšani obliki.
Pri ocenjevanju tveganja je zaželeno, da se uporablja kombinacija kvalitativnih in
kvantitativnih metod. Pri ocenjevanju izpostavljenosti tveganju je zlasti v začetnem obdobju,
ko se podjetje odloči sistematično obvladovati tveganja, nerazpoložljivost podatkov razlog, da
se je treba zanašati skoraj izključno na kvalitativne metode. Zato se ocenjevanje
izpostavljenosti tveganju nanaša na različne pravilnike in ocene verjetnosti, da ne pride med
izvajanjem poslovnega procesa do zlorab ali napak v postopkih. Sčasoma, ko podjetje začne
sistematično zbirati podatke, pa se je mogoče kvantifikacije lotiti z ustreznimi modeli, kot je
model nevronskih vzročnih mrež. Če pa podjetje razpolaga z zadovoljivimi podatki, je
izpostavljenost tveganju primerneje ocenjevati s kvantitativnimi metodami, in sicer z (Berk,
Peterlin in Ribarič 2005, 96):
benchmarkingom,
verjetnostnim modelom,
kvantitativnimi modeli, ki ne temeljijo na verjetnostnih porazdelitvah.
V poslovnem letu 2013 je družba vpeljala koncept »vitkega podjetja«. Pri vzpostavitvi
enotnega koncepta sodeluje z matično družbo, za vpeljavo pa so najeli zunanjega
strokovnjaka z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju. Za učinkovito vpeljavo sistema so
zaposlili vodjo projekta za vitko proizvodnjo. Ta projekt vodi, koordinira in spremlja. Vitko
podjetje bo tako vpeljano v vse poslovne procese, proizvodne celice in na vsa delovna mesta.
Kratkoročne finančne naložbe družbe predstavlja del dolgoročno danih posojil zaposlenim. Po
ugotovitvah družba teh posojil nima posebej zavarovanih.
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so v celoti zastavljene za zavarovanje vračila
posojila v vrednosti 596.401 EUR, prejetega s strani obvladujoče družbe ebm-papst Group
Landshut GmbH. Teh terjatev podjetje nima zavarovanih. Prejeto posojilo se obrestuje z letno
obrestno mero 2,44 % in je izkazano med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do družb v
skupini (Ydria Motors, d. o. o. 2014).
Preglednica 3: Kratkoročne poslovne terjatve po zapadlosti

Vir: Ydria Motors, d. o. o. 2014.
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Podjetje ima za kratkoročne poslovne terjatve oblikovane rezervacije. Nagnjenost k tveganju
terjatev do kupcev v primerjavi z ostalimi podjetji v skupini ebm-papst znaša 7,6 % in je po
ocenah poslovodstva družbe nizka.
Preglednica 4: Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

Vir: Ydria Motors, d. o. o. 2014.

Tveganje spremembe obrestne mere: izpostavljenost tveganju obrestne mere je majhna, ker se
finančne obveznosti do družb v skupini obrestujejo po fiksni obrestni meri. Prav tako se po
fiksni obrestni mere obrestujejo tudi finančne terjatve do fizičnih oseb. Podjetje je na
mednarodnem tržišču izpostavljeno kratkoročnemu gibanju obrestnih mer do roka zapadlosti
enega leta. Za pridobljena posojila pa uporablja obrestne mere, vezane na Euribor. Družba
Ydria Motors, d. o. o., tako kot mi ocenjuje, da je izpostavljenost tveganju spremembe
obrestne mere nizka in jo poslovodstvo družbe uspešno znižuje.

Slika 9: Razmerje med fiksno in variabilno obrestno mero posojil
Vir: Ydria Motors, d. o. o. 2014.
Prejeta posojila imajo vezana pri bankah Euribor, kar vpliva na izpostavljenost tveganju
spremembe obrestnih mer. Kratkoročne finančne terjatve do fizičnih oseb se obrestujejo po
fiksni obrestni meri. Razmerje med finančnimi obveznostmi, merjene z instrumenti po fiksni
in variabilni obrestni meri, odraža, da je izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere
pri fiksni obrestni meri 88%. Opravili smo tudi analizo občutljivosti denarnega toka,
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spremembe variabilne obrestne mere za 10 %, ki bi lahko povečala ali zmanjšala odhodke.
Analiza predpostavlja, da vse preostale spremenljivke ostanejo nespremenjene.

Poslovanje je usmerjeno pretežno v pridobivanje materialov in surovin z evrskega območja,
zato v družbi ocenjujejo, da valutno tveganje za podjetje ne pomeni večjih ovir pri poslovanju
in mu ne posvečajo posebne pozornosti. Podjetje ima dolgove in terjatve izražene v isti valuti,
v evrih, ker večinoma posluje s podjetji skupine ebm-papst. Obenem je uvoznik in izvoznik za
podjetja iz Landshuta, St. Georgena in Mulfingena, zato poteka med skupino povezovanje
plačil. Material za proizvode dobavljajo iz treh že omenjenih krajev, mednarodne plačilne
transakcije pa potekajo samo prek podjetja ebm-papst Group Landshut GmbH. Na ta način so
se izognili stroškom mednarodnih transakcij med podjetji v skupini in povečali preglednost
denarnega toka.
V letnem načrtu poslovanja je družba določila tudi finančne smernice, da se izpostavljenost
tveganju v tuji valuti določi kot terjatev/obveznosti iz dobavljenega blaga in storitev (bilančno
varovanje pred tveganjem), kot tudi načrtovana prodaja/nakupi (napovedno varovanje pred
tveganjem) družbe v določeni valuti za tekoče ali naslednje poslovno leto, če se to začne v
treh mesecih. Transakcije za varovanje pred tveganjem, ki so že izvedene, ustrezno znižajo
izpostavljenost. Zakladništvo pripravi posamična in skupinska poročila iz predloženih poročil
družb, skupaj s podjetji in upravo skupine razvije strategijo varovanja pred tveganjem ter
nadzoruje izvajanje ukrepov. Če strategija varovanja pred tveganjem predvideva, da tveganja
ostanejo delno ali v celoti nezavarovana, se opredeli najvišji znesek tveganja (limit). Če je
limit presežen, se takoj začnejo izvajati ukrepi varovanja pred tveganjem za zmanjšanje
morebitnih izgub. Upoštevanje limitov tveganja se stalno spremlja (Ydria Motors, d. o. o.
2014).
Ker se podjetje Ydria Motors, d. o. o., uvršča med izvozna podjetja, ki izdelke prodaja
pretežno v tujini, posojilno tveganje pri mednarodnem poslovanju zmanjšuje s prodajo
izdelkov predvsem matični družbi. Skupina ebm-papst omogoča podjetju odložen plačilni rok
– ta je običajno 60 dni ali v skladu s pogodbo in dogovorom.
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Slika 10: Kratkoročne poslovne terjatve 2013-2014
Vir: Ydria Motors, d. o. o. 2014.

Kratkoročne poslovne terjatve so se leta 2014 v primerjavi z letom 2013 zmanjšale za 21,6 %.
Ker je podjetje v poslovnem letu 2014 povečalo denarni tok in poslovanje, se je zmanjšala
tudi obveznost do družbe ebm-papst Group. Po pregledanih letnih izkazih ocenjujemo, da je
valutno tveganje podjetja nizko. Družba prav tako preverja bonitete poslovanja z drugimi
kupci, aktivnost zavarovanja pa podkrepi še s predplačili. Podjetje ima za kratkoročne
poslovne terjatve oblikovane rezervacije (Ydria Motors, d. o. o. 2014).
Tveganje poštene vrednosti: družba ni izpostavljena tveganju spremembe poštenih vrednosti
finančnih naložb.
K finančnim tveganjem spada likvidnostno tveganje, eno od najpomembnejših tveganj,
povezano z likvidnostjo podjetja in njegovo plačilno sposobnostjo.
Avtorji (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 209–210) trdijo, da je preoblikovanje nedenarnih
sredstev v denarna izpostavljeno tveganju, trenutne tržne razmere pa določajo, ali je mogoče
nedenarna sredstva po predvideni vrednosti in pravočasno preoblikovati v denarna.
Zadovoljiva trenutna iztržljiva vrednost in likvidnost obratnih sredstev sta nujni za
zagotavljanje tekoče plačilne sposobnosti, medtem ko sta zadostna donosnost sredstev in
ustrezna kapitalska sestava pogoja za omogočanje dolgoročne plačilne sposobnosti.
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Preglednica 5: Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju

Vir: Ydria Motors, d. o. o. 2014.

Za izvozno podjetje, kot je Ydria Motors, d. o. o., je pomembno, da ve, s kom posluje in kdo
je njegova nasprotna stranka na trgu. Avtorji Berk, Peterlin in Ribarič (2005, 212) menijo, da
je od izbora nasprotne stranke odvisna stopnja likvidnostnega tveganja, pa tudi stopnja
tveganja neizpolnitve nasprotne stranke.
Ocenili smo, da podjetje nima težav z izpostavljenostjo likvidnostnemu tveganju, ker pretežno
posluje z matično družbo ebm-papst Group.

Preglednica 6: Izpostavljenost kreditnemu tveganju

Vir: Ydria Motors, d. o. o. 2014.

Ocenili smo, da družba učinkovito upravlja tudi kreditno tveganje in izvaja nekatere ukrepe
pri njegovem omejevanju. Uporablja metodo razvrščanja kupcev po bonitetnih ocenah na
podlagi preteklega poslovanja družb.
Ebm-papst Group članicam narekuje splošna načela poslovanja. FEP je načelo bistvenih
poslovnih transakcij, ki družbi omeji poslovanje transakcij brez vednosti in potrdila vršnega
managementa skupine. Izvajanje transakcij brez temeljnega posla, naložb v delnice, certifikate
in investicijske sklade ni dovoljeno brez potrdila matične družbe. Za spremembe glavne
banke, pogodbena razmerja z bankami in finančnimi partnerji, izbiro finančnih instrumentov
za varovanje pred tveganji in izposojo od bank ali finančnih partnerjev potrebujejo soglasje
matične družbe (Ydria Motors, d. o. o. 2014).
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5.2.1 Proučevanje strategije obvladovanja tveganj
Vse postopke pri obvladovanju finančnih tveganj v podjetju Ydria Motors, d. o. o. opravlja
finančno-računovodska služba, v to pa so vključeni vsi zaposleni v podjetju. O ukrepih pa na
podlagi podatkov odloča uprava podjetja. V okviru koncepta vitkosti, vpeljanega v letu 2013,
z uporabo orodij vitkosti in sodelovanjem zaposlenih v smeri izboljšav poslovnega procesa
povečujejo konkurenčnost, učinkovitost, kakovost in uspešnost poslovanja. Koncept vitkosti
podjetja je pomemben predvsem zaradi vzpostavljanja in zagotavljanja učinkovite ter
pregledne komunikacije med vršnim managementom in zaposlenimi.
Tveganja pri kakovosti proizvoda in procesa v družbi prepoznavajo z orodji, kot je FMEA.
Tveganja odpravljajo z dogovorjenimi ukrepi že v času planiranja ter se tako izogibajo
stroškom, ki jih povzročijo dodatne spremembe. Tveganja, ki se pojavijo pozneje, se
obvladujejo s projekti, ki imajo definirane ukrepe, nosilce ter časovnice (Ydria Motors, d. o.
o. 2014).
Finančno-računovodska služba januarja sestavi letni plan poslovanje družbe. S pogodbenimi
kupci se dogovori o zakupu količin in cen surovin. Tako dogovorjena cena se določi za vse
leto. Letni plan vključuje (Ydria Motors, d. o. o. 2014):
inflacijo,
dvig plač,
časovno obdobje,
cene surovin.
V zadnjih dveh letih je podjetje glavno surovino baker zakupilo v 70 % za vse poslovno leto.
S tem se je izognilo tudi morebitnim cenovnim tveganjem, ki so za družbo pri rednem
poslovanju največje tveganje.
Posojilno tveganje uspešno zmanjšujejo in omejujejo z vnaprejšnjim plačilom. Avansirano
plačilo je za izvoznika najvarnejša in najcenejša oblika plačila. Po drugi strani pa uvoznik
prevzema vsa poslovna tveganja morebitne nedobave izdelkov. Vnaprejšnje plačilo se lahko
nanaša na celotni izdelek ali pa na njegov del. Vnaprejšnje plačilo največ uporabljamo pri
nakazovanju manjših zneskov; prodaji neznanemu in geografsko oddaljenemu kupcu; nakupu
investicijskih izdelkov po vnaprejšnjih specifikacijah in posebne vrste izdelkov, ki jih drugje
ni mogoče prodati; kadar prodajalec kupcu ne zaupa; ko so ekonomske in politične razmere v
državi uvoznika negotove (Dubrovski 2006, 335).
Po ugotovitvah je izpostavljenost valutnemu tveganju nizka zaradi prejemanja in plačevanja
računov v isti valuti – v evrih. V podjetju so to tveganje odpravili tako, da imajo dogovorjen
fiksni tečaj EUR-USD z matično družbo, ki posluje v ameriških dolarjih. Menimo, da tudi v
prihodnje ne bo potrebe po dodatnih instrumentih zavarovanja valutnega tveganja, saj bi le-ti
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lahko prinesli dodatne, nepotrebne stroške. Poleg tega pa je tudi vprašanje o smiselnosti
uporabe preostalih instrumentov.

5.2.2 Priporočila za razvoj
Podjetje se večinoma srečuje s tveganjem spremembe cen surovin in je temu tudi najbolj
izpostavljeno, saj večinoma dobavlja surovine za proizvodnjo iz tujine. Cene se spreminjajo
zaradi inflacije ali pa jih zaradi različnih interesov spreminjajo dobavitelji sami. Ta tveganja
obvladujejo z zavarovanjem variiranja cen surovin v pogodbah.
Pri obvladovanju teh tveganj priporočamo uvedbo kazalnika analize prihodnjega poslovanja
ob upoštevanju daljšega časovnega obdobja na podlagi zgodovinskih podatkov in poznavanja
trga, čemur lahko pripišemo verjetnost nihanja cen surovin.
Obrestno tveganje:
nekatere banke ponujajo še dodatne instrumente za obvladovanje obrestnega tveganja, ki jih
priporočamo za uporabo:
obrestno menjavo,
obrestni terminski posel,
navzkrižno obrestno menjavo,
obrestno kapico.
Čeprav podjetje večinoma posluje z matično družbo in nima velikih težav pri obvladovanju
posojilnega tveganja, je kljub temu priporočljiva uporaba nekaterih dodatnih instrumentov
zavarovanja pred tem tveganjem. Dozdajšnje metode s predplačili in preverjanjem bonitetne
ocene kupca lahko podjetje nadgradi z zavarovanjem bolj tveganih terjatev iz poslovanja.
Eden izmed ponudnikov teh zavarovanj je tudi Slovenska izvozna in razvojna banka, ki
prevzema odgovornosti za kreditiranje. Preverjanje bonitet pa nadgradi z določitvijo limita
terjatve kupca:
preverjanje neodvisnih bonitetnih ocen kupca,
preteklo plačilno disciplino kupca,
določitev višine tveganja.
Za zavarovanje pred blagovnim tveganjem z zamenjavo tekoče cene z modelom »swap« bi si
za prihodnje obdobje zagotovili fiksno ceno brez odstopanj, vendar bi moralo vodstvo
podjetja odločiti o uvedbi takega sistema v poslovanje, saj je to povezano z visokimi stroški.
Podjetje ima tri večje kupce v skupini ebm-papst iz Landshuta, na slovenskem tržišču pa ima
manjše kupce. Med te spadajo Gorenje, Jap in Počkaj. Predlagamo model integrirane rešitve
za elektronsko poslovanje 3S, storitev, ki proizvajalcem in dobaviteljem omogoča več stika s
kupci. Ta zmanjšuje stroške kupcev, proizvajalcem pa omogoči lažjo nadgradnjo in izboljšavo
končnih izdelkov.
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SKLEP

Obvladovanje tveganj je med slovenskimi podjetji manj uveljavljeno kot v gospodarsko
razvitejših državah, vendar se to področje uspešno razvija. Preden se podjetje odloči za
uvedbo strategije obvladovanja tveganj, si mora določiti smernice, postaviti cilje, oblikovati
vstopno in poslovno strategijo ter natančno proučiti trg, na katerega vstopa. Podjetje Ydria
Motors, d. o. o., se ukvarja s proizvodnjo malih elektromotorjev in ventilatorjev ter je eno
izmed vodilnih podjetij v industriji motorjev za belo tehniko v Evropi in svetu. Izdeluje več
kot tisoč različnih končnih izdelkov, ki se med seboj razlikujejo po videzu in aplikaciji
vgradnje. Razvilo se je iz nekdanjega obrata Iskre v Železnikih. Vodstvo je kmalu ugotovilo,
da se zaradi prevelikih fiksnih stroškov ne bo moglo širiti in nadaljevati trženja
elektromotorjev. Zato so proizvodnjo preselili v Podskrajnik in pogodbeno začeli sodelovati z
družbo ebm-papst Group iz Landshuta. Podjetje je v 100 % lasti skupine ebm-papst, ki ima
zelo razvejano prodajno mrežo po svetu. Ydria Motors, d. o. o., kar 95 % svojih izdelkov
izvozi, le 5 % pa jih proda na domačem trgu. Tako vse finančne transakcije podjetja potekajo
prek matične družbe iz Landshuta. Leta 2006 je zaživel tudi nov mednarodni logistični center,
ki skrbi za prevzem materialov in odpremo do matičnega podjetja v Landshut in Mulfinger ter
neposredno distribucijo proizvodov končnim kupcem.
Glede na kazalnike poslovanja se je število proizvedenih izdelkov dvignilo na 13 milijonov,
števila zaposlenih pa podjetje trenutno še nima namena povečevati. V družbi je tako 459
zaposlenih, višina investicij pa ostaja pri 1,3 milijona evrih letno.
Čeprav je podjetje na področju bele tehnike precej stabilno in se vrši pritisk na cene, je ob
pričakovanem povečanju prodaje v letu 2014 doseglo 4 % rast prodaje. V družbi se zavedajo,
da uspešnost poslovanja temelji na prilagajanju današnjemu spremenljivemu poslovnemu in
finančnemu okolju.
V diplomski nalogi smo raziskovali in proučevali, s kakšnimi tveganji se podjetje srečuje pri
mednarodnem poslovanju in kako jih obvladuje.
Ugotovili smo, da podjetje uspešno obvladuje različna tveganja, in sicer deželna, posojilna,
poslovna in finančna. Njihova strategija obvladovanja tveganj je dobra, ključne smernice pa
jim narekuje matična družba. K uspešnemu obvladovanju in zmanjševanju posojilnih,
cenovnih in plačilnih tveganj veliko pripomore partnerstvo skupine ebm-papst iz Landshuta.
Zato podjetju Ydria Motors, d. o. o., daje prednost prilagajanju spremenljivemu finančnemu
in poslovnemu okolju.

Ebm-papst Group nudi podporo pri omejevanju cenovnega, likvidnostnega, valutnega in
obrestnega tveganja. Tveganja, ki so za podjetje večja težava, so povezana s tveganji rasti cen
osnovnih surovin in storitev, na katere vplivajo razmere na svetovnem trgu.
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Ta tveganja poskušajo omejiti predvsem z določili v nabavnih pogodbah in terminskih
pogodbah za surovine. Tako si zagotovijo tudi nižje cene bazičnega materiala po fiksiranem
tečaju matične družbe, predvsem bakra, ki je vezan na dolar. S terminsko pogodbo jim je
uspelo v zadnjih dveh letih zakupiti do 70 % glavne surovine baker za celotno poslovno leto.
Zakladništvo skupine ebm-papst pripomore k omejevanju plačilnih in obrestnih tveganj,
obenem pa omogoča investiranje v razvoj novih platform in zmanjšuje transakcijske stroške.
Skupina ima tako določeno naravno varovanje uravnoteženih plačilnih tokov v isti valuti v eni
pogodbi za varovanje pred tveganjem spremembe tečaja USD.
Management podjetja Ydria Motors, d. o. o., se v celoti zaveda, da so tveganja sestavni del
poslovanja. Če želi družba zmanjšati in omejiti tveganje, mora to najprej prepoznati in potem
določiti ustrezno strategijo obvladovanja. Zato podjetje v letu 2015, pa tudi za poslovanje v
prihodnjih letih nadaljuje aktivnosti, s katerimi lahko pravočasno prepozna in odpravlja vse
vrste finančnih tveganj, saj se management podjetja zaveda strateške pomembnosti,
kompleksnosti in zahtevnosti poslovanja v mednarodnem tržnem okolju, ki je povezano s
precej večjimi tveganji, kot poslovanje na domačem trgu.
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PRILOGE
Priloga 1 Vprašalnik pogovora s predstavnico podjetja Ydria Motors, d. o. o., gospo Saro
Čučnik, ki je izvršna direktorica ekonomike v podjetju.
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Priloga 1

Vprašalnik za pogovor s predstavnikom podjetja Ydria Motors, d. o. o.:
1.

Koliko let je Ydria Motors že navzoča na mednarodnem trgu?

2.

Kakšne bodo bodoče aktivnosti na področju internacionalizacije podjetja?

3.

V letu 2010 ste vzpostavili tudi kompetenčni center, kakšen je njegov cilj?

4.

Kakšen je vaš model in profil kompetenc?

5.

Kdo so vaši največji konkurenti?

6.

Cena materiala je eden od ključnih dejavnikov proizvodnje, kakšna je strategija
obvladovanja cenovnega tveganja za prihodnost?

7.

Katere metode zavarovanja plačil uporabljate pri poslovanju z novim poslovnim
partnerjem/kupcem?

8.

Ali imate uvedene notranje kontrole, ki obsegajo sistem postopkov in metod za
obvladovanje tveganj?

9.

Kateri so bili najpomembnejši rezultati obvladovanja tveganj pri primeru dobre
prakse?

10.

Za koliko odstotkov se je zmanjšala možnost nastanka neobvladljivih dogodkov?

11.

Katerim tveganjem je namenjena večja pozornost pri spremembah poslovanja?

12.

Kakšna je strategija podjetja za obvladovanje vseh vrst tveganj in še posebej
finančnih tveganj?

13.

Kateri je najpomembnejši cilj zakladništva skupine ebm-papst?

14.

Ali vključevanje v skupino ebm-papst za podjetje pomeni lažje obvladovanje vseh
vrst tveganj, tudi finančnih?

