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III

POVZETEK
V doktorski disertaciji je predstavljam razvoj novega pristopa k strateškemu in 
operativnemu odločanju v podjetju. Kot alternativa najbolj pogostem pristopu v obliki 
združitev in prevzemov podjetij (klasičen »top-down«), kjer je najprej določena 
strategija, ki je nato operativno uresničena, naloga obravnava obraten pristop, to je 
»bottom-up« pristop. V tem primeru privzamemo tehnologijo in tržno strukturo kot 
dano (to sta namreč dve osnovni spremenljivki, ki jih lahko strateški management 
spreminja) in se poglobimo v operativni management. Osnovni metodološki okvir, 
znotraj katerega je razvit model je sistem mejnih proizvodnih in mejnih stroškovnih 
funkcij. Pri tem pa je osnova modela algoritem, ki pretvarja ocene oziroma meritve 
tehnične učinkovitost v ocene stroškovne učinkovitosti. Dodana vrednost razvitega 
algoritma z vidika njegove uporabe za odločanje v managementu pa je v tem, da 
omogoča operativnemu managementu izdelati vrednostno oceno o tem, kolikšen je še 
neizkoriščen (nepoznan) strateški potencial v samem procesu proizvodnje.
Ključne besede: management produktivnosti, strateški management, odločanje

SUMMARY
In the doctor thesis the development of a new approach to strategic and operative 
decision-making process in a company is presented. Conventional top-down approaches 
firstly define the strategy, which is furthermore operatively realized. As an alternative to 
top-down approach (mergers and acquisitions of companies) the thesis discusses 
opposite bottom-up approach. In this case the technology and market structure are taken 
for granted (they present two basic variables that can be influenced by strategic 
management) and we focus on the operation management. The basic methodological 
framework of the model presents the system of marginal production and marginal cost 
functions. The basic model consists of the algorithm that transforms appreciations or 
measures of technical efficiency to appreciations of cost efficiency. The algorithm’s 
added value can be evident in relation to management decision-making process. The 
operation management can prepare valuable appreciation of unexploited strategic 
potential in the production process.
Key words: productivity management, strategic management, decision making
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1 UVOD

V doktorski disertaciji je predstavljen pristop k strateškemu in operativnemu 
odločanju v podjetju. Izhodišče za proučevanje in za razvoj novega koncepta strateškega
in operativnega managementa izvira iz pozicije managementa v slovenskih podjetjih 
živilsko-predelovalne industrije, kjer se ta sooča s kompleksnim problemom vodenja 
podjetij. Na eni strani mora management zagotavljati rast in razvoj podjetij, na drugi 
strani pa se sooča s pritiski mednarodne konkurence in s problemi tehnološkega 
zaostajanja. 

Z vidika teorije je morda rešitev za management v teh podjetij enostavna: 
povečanje vlaganj v nove tehnologije in usmeritev v racionalizacijo proizvodnje. V 
preteklosti so bili ukrepi dejansko večinoma usmerjeni v to smer, to se tudi odraža v 
združitvah in prevzemih podjetij v tej panogi in tudi v posodabljanju proizvodne
opreme. Gre torej za klasičen »top-down« pristop, kjer najprej oblikujemo strategijo, to 
pa nato operativno uresničujemo. 

Ideja, ki jo razvijamo v doktorski disertaciji, pa je drugačna, govorimo o 
obrnjenemu »bottom-up« pristopu. V tem primeru tehnologijo in tržno strukturo 
obravnavamo kot danost (to sta namreč dve osnovni spremenljivki, ki jih lahko strateški 
management spreminja) in se poglobimo v operativni management. Najprej torej 
analiziramo potencial na operativni ravni, nato pa to upoštevamo v procesu strateškega
odločanja. Problem takšnega pristopa je, kako prepoznati ustrezne potenciale na 
operativni ravni, ki nam dajo potrebno podlago za oblikovanje ustreznih strategij. 

V doktorski disertaciji smo za to razvili sintezni pristop merjenja tehnične in 
stroškovne učinkovitosti proizvodnega procesa, s tem izvirnim pristopom ocenjevanja
strateškega potenciala znotraj proizvodnega procesa pa je mogoče ta potencial pretvoriti 
v strateško prednost podjetja. Metodološki okvir za razvoj modela je koncept mejnih 
proizvodnih in mejnih stroškovnih funkcij. 

Pri tem pa je osnova algoritem, ki pretvarja izmerjene vrednosti tehnične 
učinkovitost v ocene stroškovne učinkovitosti. Z vidika uporabnosti za odločanje v 
managementu je dodana vrednost razvitega algoritma v tem, da operativnemu 
managementu daje vrednostne ocene glede neizkoriščenega (nepoznanega) strateškega
potenciala v procesu proizvodnje. Hkrati je algoritem zasnovan tako, da tudi omogoča 
hitro oblikovanje glavnih ukrepov, na osnovi katerih lahko izkoriščajo ocenjeni
potencial. V aplikativnem smislu je to tudi ključni rezultat in osrednji prispevek 
doktorske disertacije. 

Z vidika prispevka disertacije k znanosti izpostavljamo predvsem izvirno 
utemeljitev managementa produktivnosti kot procesa, ki v preseku povezuje tako 
procese strateškega kot operativnega managementa. Gre torej za premik od 
hierarhičnega k bolj prilagodljivemu načinu povezovanja različnih procesov 
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managementa; v našem primeru ga torej utemeljujemo kot »bottom-up« pristop za
oblikovanje strategije podjetja. 

V strukturi disertacije se povezujeta znanstveni in strokovni prispevek. Vključno s 
sklepi vsebuje disertacija šest poglavij. V prvem, uvodnem poglavju najprej 
utemeljujemo vsebinsko izhodišče ideje in predstavljamo metodološki okvir za razvoj 
tez in testiranje hipoteze. V drugem poglavju razvijamo in utemeljujemo način izvirnega 
povezovanja procesov strateškega in operativnega managementa preko procesa 
managementa produktivnosti. V tretjem poglavju je opisan teoretični okvir merjenja 
produktivnosti, iz katerega so v četrtem poglavju izpeljane in utemeljene ekonomske 
implikacije različnih pristopov k merjenju produktivnosti. 

Kot sinteza prispevka vsebine disertacije k znanosti in k stroki je izdelano peto 
poglavje, v katerem je poudarek zlasti na aplikativnem vidiku razvitega modela za 
strateško in operativno odločanje. Vsebino disertacije zaključujemo s končnimi sklepi, 
kjer povzamemo najpomembnejše ugotovitve, povzamemo prispevek k stroki in k 
znanosti in utemeljujemo možne vidike širjenja proučevanja.

1.1 Vsebinsko izhodišče 

Izhodišče doktorske disertacije so torej pridobljene praktične izkušnje in spoznanja, 
ki se nanašajo na obvladovanje poslovnih procesov podjetij v slovenski živilsko-
predelovalni industriji. Razvojne perspektive te industrije so pogojene z rastjo tržišča 
izven Slovenije, kjer pa je prodajna cena ena izmed ključnih determinant tržne 
uspešnosti. To zlasti velja za tista tržišča, na katerih slovenske blagovne znamke še niso 
ustrezno uveljavljene in prepoznane in na katerih je cena najpomembnejši atribut, na 
osnovi katerega lahko pridobimo kupca. Prodajna cena izdelka je tako strateška 
spremenljivka, zato mora management v tej branži učinkovito obvladovati proizvodne
stroške. 

Zanimiv vpogled v dnevne izzive, ki jih ima management slovenskih podjetij v 
živilsko-predelovalni industriji, dobimo, če analiziramo rast stroškov dela in rast cen v 
sektorju predelovalne dejavnosti v Sloveniji in jih primerjamo z realnimi stopnjami rasti 
stroškov dela v dveh skupinah držav EU – EU27 in EU25 (slika 1.1).
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Slika 1.1 Verižne realne stopnje rasti stroškov dela za predelovalne dejavnosti

Vir: izračuni na osnovi podatkov iz EUROSTAT 2007.

Povprečna realna stopnja rasti stroškov dela v obdobju od leta 1996 do 2006 je v 
skupini držav EU27 znašala 0,3 %, v skupini držav EU25 je znašala 1,3 % in v Sloveniji
2,6 %. Kumulativno so realni stroški dela od leta 1996 do 2006 v skupini držav EU27 
narasli za 2,9 %, v skupini držav EU25 za 13,67 % in v Sloveniji za 29 %. Po ocenjeni 
kumulativni realni stopnji rasti stroškov dela in po izračunani povprečni letni realni 
stopnji rasti stroškov dela lahko ugotovimo, da so podjetja slovenske predelovalne 
dejavnosti nenehno izgubljala konkurenčne prednosti. 

Naslednji pokazatelj, ki kaže na probleme uspešnosti živilsko-predelovalne
industrije, pa se nanaša na to, kako se je v obdobju 1996–2006 spreminjala splošna 
raven cen, in posebej, kako so se spreminjale ravni cen hrane (slika 1.2).



Uvod

4

Slika 1.2 Verižne stopnje rasti cen proizvodov košarice HICP 

Vir: EUROSTAT 2007.

V Sloveniji je bila rast splošne ravni cen proizvodov in storitev, ki sestavljajo 
košarico harmoniziranega indeksa cen (HICP), glede na primerjalni skupini 
gospodarstev (osrednje ciljno tržišče) najvišja, a se je naglo približevala stopnjam 
primerjanih skupin gospodarstev. To kaže na eni strani, da se je povečevala stopnja 
konkurence med ponudniki različnih proizvodov in storitev v Sloveniji. 

Na drugi strani pa se splošna raven cen v državah EU25 ni spreminjala, predvsem
po letu 2002 je to preprečevalo vidnejše oscilacije cen proizvodov in storitev. Še 
posebej je vidik stopnjevanja konkurence prikazan s krivuljo verižnih stopenj rasti cen 
dobrin v košarici HICP, ki velja za skupino držav EU27. Odstopanje glede na 
referenčno krivuljo EU25 je posledica stopnjevanja tržne konkurence v Bolgariji in 
Romuniji, ki sta zadnji pristopili k EU in sta umeščeni v EU27, ne pa v EU25 (slika 
1.3). 
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Slika 1.3 Verižne stopnje rasti cen hrane iz košarice HICP 

Vir: EUROSTAT 2007.

Če v košarici HICP pogledamo samo cene hrane, vidimo, da so te v Sloveniji 
naraščale v povprečju po stopnji 3,7 %. Izračuni se za Slovenijo nanašajo samo na 
obdobje 2001–2006, v tem obdobju so cene hrane na slovenskem dejansko strmo 
padale. Povprečna stopnja rasti teh cen v EU27 je znašala 2,9 % na leto oziroma 1,9 % v 
skupini EU25. 

Če primerjamo povprečno stopnjo rasti cen hrane v obdobju 1996–2006 s 
povprečnimi stopnjami rasti vseh proizvodov in storitev košarice HICP, lahko 
ugotovimo, da so cene hrane naraščale v EU25 in EU27 počasneje od cen košarice. To
kaže na relativno višjo stopnjo konkurenčne zahtevnosti na tem tržišču. Za Slovenijo v 
tem primeru primerjave ne moremo prikazati, saj ne razpolagamo s podatki o gibanju 
cen hrane za vsa leta, to pa vpliva na izračun povprečne vrednosti. 

Na osnovi podatkov iz slike 1.3 lahko izračunamo tudi kumulativne stopnje rasti 
cen hrane v obdobju 1996–2006 oziroma 2001–2006 tudi za Slovenijo. Ti izračuni 
kažejo, da se je cena hrane od leta 1996 do leta 2006 v EU27 povečala za dobrih 33 %, 
v EU25 pa za skoraj 22 %. V Sloveniji je ta kumulativna rast zgolj v obdobju 2001–
2006 znašala skoraj 25 %. 

Če bi za predelovalno dejavnost te kumulativne rasti cen hrane primerjali s 
kumulativno rastjo realnih stroškov dela, bi lahko napačno sklepali, da so zahteve za 
management v podjetjih manjše. Vprašamo se, ali je sploh treba karkoli narediti, saj so 
kumulativno realni stroški dela v predelovalnih dejavnostih v skupini držav EU25 
porasli le za dobrih 13 %, v Sloveniji sicer za skoraj 29 %, v obdobju 2001–2006 pa 
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izračun kaže le slabih 17 %, kar je za slabih 8 odstotnih točk nižja rast glede na rast 
cene hrane. 

A kot smo že poudarili, je takšno sklepanje napačno iz vsaj dveh vzrokov. Prvič, za 
slovensko živilsko-predelovalno industrijo je domače tržišče premajhno, zato moramo 
za kriterij cenovnih gibanj upoštevati skupino EU25. Na trgu EU25 pa je cena hrane od 
1996 do 2002 kumulativno porasla za 22 %, realni stroški delovne sile v predelovalni 
dejavnosti v Sloveniji pa so v istem obdobju porasli za 29 %. Drugič, če analiziramo 
podatke o cenah hrane iz košarice HICP, se moramo zavedati, da gre za končne 
maloprodajne cene. Vmesni člen med končnim kupcem in proizvajalcem pa je trgovec.

Po podatkih Eurostat so realni stroški dela v gospodarski dejavnosti trgovina porasli 
kumulativno od leta 1996 do leta 2006 za dobrih 156 %. Razlika med kumulativno 
rastjo tržnih cen hrane in kumulativno rastjo realnih stroškov dela se torej odraža v 
obliki pritiska na zniževanje rasti cen hrane pri proizvajalcu. Podatek o 156 %
kumulativni rasti realnih stroškov dela v gospodarski dejavnosti trgovina še ne pomeni, 
da se ta kumulativna rast realnih stroškov v celoti prenaša samo v obliki rasti cene 
hrane. Vendar ta podatek kaže na relativno visoko stopnjo pogajalske moči trgovcev in 
kaže na vse probleme, ki smo jih opredelili kot izzive managementa v podjetjih v 
živilsko-predelovalni dejavnosti.

Tretji vidik, ki kaže na probleme managementa v sektorju živilsko-predelovalne 
dejavnosti, pa se nanaša na podatke o izkazani produktivnosti delovne sile. Na pritisk 
zniževanja stopnje rasti prodajnih cen lahko management podjetja reagira le z 
zniževanjem rasti lastnih cen proizvodov, neposredni potencialni vir za zniževanje 
lastnih cen proizvodov pa je rast produktivnosti proizvodnje. 

V sliki 1.4 so prikazane razlike v produktivnosti dela v obdobju 1996–2006, in to za
skupini gospodarstev EU25 in EU27 ter za slovensko gospodarstvo. Pri tem sta posebej 
izmerjeni dve vrsti produktivnosti dela: produktivnost dela za živilsko-predelovalno 
industrijo (označeno z DA) in za narodno gospodarstvo kot celota (NACE). Dosežena 
raven produktivnosti dela v živilsko-predelovalni industriji v skupini držav EU27 je 
nižja od tiste v skupini držav EU25. To pa zaradi izrazitega vpliva dveh relativno slabo 
razvitih ekonomij (Bolgarija, Romunija); viden je tudi zaostanek v produktivnosti dela 
slovenske živilsko-predelovalne dejavnosti glede na primerjavo z EU25. 
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Slika 1.4 Ravni produktivnosti dela v sektorju živilsko-predelovalne dejavnosti 

Vir: EUROSTAT 2007.

Glede na spremljanje rasti produktivnosti v Sloveniji in glede na primerjavo z 
EU15 pa je treba opozoriti tudi na pomembno vsebinsko razliko. Še posebej, če 
upoštevamo raven produktivnosti dela narodnega gospodarstva kot celote (NACE). Za 
slovensko gospodarstvo je namreč značilno dejstvo, da je bila raven produktivnosti dela 
narodnega gospodarstva kot celote na začetku opazovanega obdobja pod ravnjo 
produktivnosti dela v živilsko-predelovalni industriji. Do leta 2006 je produktivnost 
dela v slovenskem gospodarstvu vidno naraščala in je presegla stopnjo produktivnosti 
dela v živilsko-predelovalni industriji. V tej panogi so v opazovanem obdobju realizirali
le skromno rast produktivnosti dela. 

Za skupino držav EU27 oziroma EU25 pa veljajo drugačne značilnosti. Že v 
izhodišču je stopnja produktivnosti dela v živilsko-predelovalni industriji v teh dveh 
gospodarskih okoljih nižja od produktivnosti dela na agregatni ravni. Ta ostaja višja tudi 
ob koncu opazovanega obdobja. Opazna je izrazita razlika v rasti produktivnosti v delu
živilsko-predelovalne industrije v skupini držav EU25 in EU27 glede na živilsko-
predelovalno industrijo v Sloveniji. 

Podobnosti glede pozicije živilsko-predelovalne industrije v Sloveniji v primerjavi 
s povprečjem držav EU25 ali EU27 se kažejo na eni strani zaradi posledic približevanja 
Slovenije EU, ki se je zaključilo z njenim polnopravnim članstvom maja 2004. Na drugi 
strani pa so razlike nedvomno posledica tranzicije, lastninskega preoblikovanja podjetij 
in procesov privatizacije ter pritiska tuje konkurence. Management podjetij v sektorju 
slovenske živilsko-predelovalne industrije se tako sooča s kompleksnim problemom. Na 
eni strani mora zagotoviti rast in razvoj lastninsko že preoblikovanih podjetij, ki se 
soočajo s pritiski mednarodne konkurence in s problemom tehnološkega zaostanka za 
tujo konkurenco, predvsem pa z očitnim zaostankom v produktivnosti dela. 
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Če uporabimo teorijo managementa, ki se nanaša na različne strategije
obvladovanja poslovnih procesov v podjetjih, lahko privzamemo Shumanthovo razlago 
o evoluciji strateškega managementa podjetij (slika 1.5).

Slika 1.5 Strateške usmeritve managementa podjetja glede na različna obdobja

Vir: Sumanth 1998, ix.

V sodobni teoriji managementa (glej npr. Sumanth 1998, 41–42) velja, da je 
management podjetij do petdesetih let dvajsetega stoletja ravnal po predpostavki 
prilagajanja tržnega povpraševanje glede na ponudbo. Radikalni zasuk je značilen za 
šestdeseta leta dvajsetega stoletja, ko se je pozornost managementa usmerila v 
optimiziranje trženjskih strategij. Po dobrem desetletju se je izkazalo, da so v podjetjih 
vlaganja v funkcijo trženja presegla sprejemljivo mejo. Problem je bil večplasten: 
podjetja so bila za ohranjanje tržnega deleža prisiljena stalno povečevati vlaganja v 
izboljšave učinkovitosti trženja. Tovrstna vlaganja so predstavljala za podjetja fiksne 
stroške, ki pa so bili ekonomsko upravičeni le, če je podjetju uspelo ustrezno povečevati
obseg prodaje. 

Ob koncu šestdesetih let se je razmerje med potrebnimi vlaganji v trženjsko 
funkcijo podjetja in doseženo rastjo prodaje povečalo preko sprejemljive meje. Izkazalo 
se je, da tudi z izdatnimi vlaganji v aktivnosti trženja ni bilo mogoče doseči potrebnega 
povečanja prodaje. Racionalna rešitev tega problema je bila v povezovanju podjetij 
znotraj panoge, kar je omogočalo ohranjanje tržnih deležev in istočasno ustavilo 
eksponentno rast investicij v funkcijo trženja. Povezovanje podjetij znotraj panoge in 
med panogami vključno s prevzemi je bila v tujini značilna strategija v sedemdesetih in 
osemdesetih letih dvajsetega stoletja. Že ob začetku implementacije je zagotavljala 
visoke dobičke, in to predvsem zaradi možne racionalizacije poslovnih procesov znotraj 
povezanih (združenih in/ali prevzetih) podjetij. 

V drugi polovici osemdesetih let dvajsetega stoletja pa se je začel potencial, ki so 
ga prinašale racionalizacije po združitvah in prevzemih, izčrpavati. Vse bolj se je 
oblikovala drugačna strateška usmeritev, ki je povezovala in optimizirala tri strateške 
spremenljivke: kakovost, tehnologijo in produktivnost. To je bila osnova za razvoj 
koncepta, ki je v teoriji managementa označen kot management produktivnosti.
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Upravičeno lahko dvomimo, da se danes management podjetij dejansko osredotoča 
na ravnanje s produktivnostjo. Preslikava konceptov časovne premice iz slike 1.5
zagotovo ni mogoča na slovensko gospodarstvo in njeno živilsko-predelovalno 
industrijo, saj so se bolj ali manj vsi štirje koncepti hkrati začeli uveljavljati v 
devetdesetih letih minulega stoletja. Na eni strani so se slovenska podjetja v živilsko-
predelovalni industriji začela soočati z izzivi združevanja in spodbujanja intenzivnega 
vlaganje v raziskave, ki so bile ciljno usmerjene v uspešen prodor na tuja tržišča. Na 
drugi strani pa so bili procesi prevzemanja in združevanja podjetij v slovenski živilsko-
predelovalni industriji povezani z izkoriščanjem sinergijskih učinkov tudi na področju 
ravnanja s produktivnostjo. 

Vprašanje produktivnosti in učinkovito ravnanje s produktivnostjo je tako osrednje 
vsebinsko izhodišče doktorske disertacije, izbiro tega področja raziskovanja pa 
utemeljujemo z dvema argumentoma. Prvi se nanaša na dejstvo, da je rast 
produktivnosti v slovenski živilsko-predelovalni industriji nujna strateška 
spremenljivka, kjer ne gre zgolj za vprašanje, kako zagotavljati permanentno rast 
produktivnosti. Vprašanje je tudi, kako zagotavljati tako stopnjo rasti produktivnosti 
dela, da bo mogoče v čim krajšem času premostiti zaostanek v stopnji produktivnosti 
dela glede na primerjalno skupino gospodarstev. Prvi argument torej izhaja iz povsem 
objektivnih dejstev, drugi argument pa izhaja iz teorije managementa, ki eksplicitno 
izpostavlja, da je v aktualnem času produktivnost osrednja strateška spremenljivka, na 
katero je osredotočen management podjetij. 

1.2 Opredelitev problema 

Motivacija za analize v doktorski disertaciji izhaja iz praktičnih izkušenj v zvezi z 
izzivi managementa slovenskih podjetij v živilsko-predelovalni industriji. A opisani 
izzivi in problemi v bistvu niso teoretične narave, saj rešitev za to poznamo in smo jo že 
utemeljili v predhodni točki. Rešitev je rast produktivnosti. Teoretična utemeljitev 
problema je vezana na vprašanje, kako naj management podjetja zagotovi hitrejšo rast 
produktivnosti, da lahko sploh premosti izhodiščni zaostanek v ravni produktivnosti 
dela. 

Zagotovo je v tem primeru ravnanje s produktivnostjo vprašanje strateškega 
managementa, ki je po eni izmed definicij opredeljen kot proces oblikovanja in 
uresničevanja planov v zvezi z vitalnimi zadevami organizacije (glej Možina et al. 2002, 
843). Strateški management je usmerjen v vprašanja prihodnosti, v ravnanje s procesi
proizvajanja in/ali opravljanja storitev, vezano na povečevanje produktivnosti pa je 
vprašanje sedanjosti (trenutnosti). S tem pa se ukvarja t. i. operativni management, ki je 
v literaturi pogosto poimenovan tudi kot proizvodni management in se nanaša na 
ravnanje s procesom, preko katerega neposredno proizvajamo izdelke oziroma izvajamo
storitve. Tako strateški kot operativni management sta v bistvu vsak zase ločeni ožji 
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področji proučevanja v managementu kot znanosti (glej Rozman 2002, 83), vendar se v 
našem primeru oba vidika prepletata na isti spremenljivki – to je produktivnosti. Na eni 
strani je produktivnost strateška spremenljivka, na drugi strani pa je hkrati to 
spremenljivka, s katero se ukvarja operativni management. Problem je, kako strateški in 
operativni vidik združiti, da bomo podjetju zagotovili tako rast produktivnosti, ki bo pri 
enaki tehnologiji, kot jo ima konkurenca, omogočila prehiteti to konkurenco in s tem 
vzpostaviti ali utrditi svojo tržno moč. 

Gre za povsem teoretičen problem, ki se izraža skozi vprašanje, kako naj povežemo 
koncepte strateškega in operativnega managementa v ustrezen model. Na ta način naj bi 
pridobili ustrezne predloge za strateški in operativni management za uresničitev 
ukrepov, ki bodo zagotavljali nadpovprečno rast produktivnosti podjetja.

1.3 Opredelitev teze, raziskovalnih vprašanj in hipoteze

V obravnavanem primeru vidimo vezni člen med strateškim in operativnim 
managementom kot posebno področje proučevanja v managementu, to je management 
produktivnosti. Management produktivnosti definiramo kot proces, ki je sestavljen iz 
štirih faz (krog produktivnosti1): merjenja, vrednotenja, načrtovanja in izboljševanja 
produktivnosti (glej sliko 1.6). Cilj tega procesa je večanje skupne produktivnosti in s 
tem zmanjševanje povprečnih stroškov pri največji dosegljivi ravni kakovosti (Sumanth 
1998, xi). 

Slika 1.6 Proces managementa produktivnosti 

Vir: prirejeno po Sumanth 1998, ix.

Morda se zdi, da bi lahko management produktivnosti obravnavali kot proces, ki je 
podrejen operativnemu managementu, saj je ravnanje s proizvodnjo osrednja naloga 
operativnega managementa. A referenčna literatura s področja operativnega 
managementa ne omenja managementa produktivnosti, literatura s področja 

1 Angl. Productivity Cycle – lasten prevod na osnovi Sumanth 1998, 64.
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managementa produktivnosti pa ne omenja operativnega managementa. Obravnavamo
torej tri ločena področja managementa, kar je ponazorjeno na sliki 1.7.

Slika 1.7 Izbrana področja proučevanja v managementu 

Z osrednja tezo doktorske disertacije trdimo, da lahko preko managementa 
produktivnosti povežemo procese strateškega in operativnega odločanja na takšen način, 
da si bo lahko management v podjetju zagotovil primerjalno prednost zaradi naraščanja 
produktivnosti. 

Bistvo te teze je v tem, da je mogoče obstoječe znanje o strateškem managementu, 
operativnem managementu in managementu produktivnosti združit v neka nova 
spoznanja, ki nam bodo bolj natančno prikazala probleme produktivnosti in nam bodo 
tudi omogočala te probleme učinkoviteje reševati. S tem konceptom je torej 
management produktivnosti umeščen v presek med procesi strateškega in operativnega 
odločanja v podjetju. Vsebinsko je ta ideja predstavljena v sliki 1.8.
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Slika 1.8 Management produktivnosti kot presek strateškega in operativnega 
managementa 

Utemeljitev postavljene teze je v dejstvu, da je osrednja faza procesa managementa 
produktivnosti merjenje produktivnosti, od merjenja pa so odvisne vse naslednje 
aktivnosti (vrednotenje, načrtovanje in izboljševanje). Uveljavljen način merjenja 
produktivnosti je kazalec t. i. skupne učinkovitosti proizvodne opreme (OEE), ki meri 
odstopanja dejanskega obsega od potencialnega obsega proizvodnje določenega 
proizvodnega obrata. V resnici gre za informacijski kriterij, ki ga kot primernega ali 
celo najpomembnejšega izpostavljajo različni strokovnjaki, ki skrbijo za vzdrževanje 
proizvodne opreme. Temu ne oporekamo, vendar pa za učinkovito obvladovanje 
procesov na področju produktivnosti takšen informacijski kriterij ni dovolj. 

Delovanje proizvodnega obrata namreč ne smemo presojati samo po tehničnem 
kriteriju, ampak moramo te rezultate primerjati z dosežki na tržišču. Proizvodnja je 
namreč odraz tehnične zakonitosti, tržišče pa odraža ekonomske zakonitosti. Za 
doseganje vrhunskega ekonomskega rezultata podjetja torej ni dovolj, da je ravnanje s 
produktivnostjo zagotovljeno samo na osnovi tehničnih meril. Tehnična merila je treba
soočiti z ekonomskimi kriteriji in tako po obeh merilih hkrati upravljati produktivnost.

Ko upoštevamo vzajemno povezanost tehničnega in stroškovnega vidika 
proizvodnje, se soočimo z dvema ključnima vprašanjema. Prvič, kako zagotoviti 
povezavo med tehničnim vidikom in stroškovnim vidikom proizvodnega procesa. 
Drugič, kako pristopiti k merjenju produktivnosti v povezavi s stroški. 

Odgovor na prvo vprašanje ni posebej zahteven s teoretičnega vidika, saj ga ponuja 
mikroekonomska teorija. Ta omogoča izpeljavo stroškovnih funkcij iz proizvodnih 
funkcij s pomočjo opredelitve ustrezne inverzne funkcije. Tudi če ne poznamo 
analitične poti za izpeljavo stroškovne funkcije iz proizvodnih funkcij, je inverzna zveza
logična – če produktivnost narašča, stroški na enot proizvoda padajo. 
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Odgovor na drugo vprašanje pa odpira dovolj možnosti za utemeljitev pomembnega 
raziskovalnega vprašanja – kako meriti produktivnost. Ta predstavlja teoretično osnovo, 
na osnovi katere iz postavljene teze izpeljemo utemeljeno hipotezo. 

Potrditev, da je za uspešno ravnanje s produktivnostjo ključno merjenje 
produktivnosti, izhaja tudi iz strokovne literature. Na svetovnem spletu je moč zaslediti 
zahtevne analize produktivnosti, in to predvsem po metodološkem kriteriju. Tovrstne 
študije ponujajo tudi ustrezen pregled teoretičnih konceptov merjenja produktivnosti. 
Ločimo lahko med dvema konceptoma. Na eni strani govorimo o konceptu mejne 
produktivnosti, na drugi strani pa o konceptu povprečne produktivnosti. Med 
pregledano referenčno literaturo s področja managementa produktivnosti2 pa tega 
razlikovanja ni mogoče ugotoviti. Merjenje produktivnosti je za potrebe managementa 
produktivnost izpeljano le preko koncepta povprečne produktivnosti, pogosto to ni 
povezano z merjenjem stroškov. 

V teh dejstvih pa sta dve dilemi. Prva je povezana s tem, da se management 
produktivnosti ne povezuje dovolj z merjenjem produktivnosti in merjenjem 
proizvodnih stroškov. Druga pa je v tem, da so uveljavljeni modeli managementa 
produktivnosti zasnovani na konceptu povprečne produktivnosti. Glede na to, da ima 
koncept mejne produktivnosti nekaj bistvenih vsebinskih prednosti, je smiselno prenesti 
poudarek na ta pristop. S takšnim izhodiščem kot osnovo proučevanja v doktorski
disertaciji postavljamo naslednjo hipotezo: »Zasnova managementa produktivnosti na 
konceptu mejnih proizvodnih funkcij nam omogoča uresničevanje strateških prednosti 
podjetja skozi operativni management in s tem krepitev konkurenčne prednosti podjetja 
na trgu.« Postavljena hipoteza torej trdi, da model managementa produktivnosti na 
osnovi koncepta mejne produktivnosti podjetju omogoča razvoj izvirnih strateških 
prednosti. 

Morda je na prvi pogled opredeljena hipoteza tavtološka, vendar ne drži sama po 
sebi. Model mejnih proizvodnih in stroškovnih funkcij ima priznane vsebinske 
prednosti v primerjavi z modelom povprečne produktivnosti in s tem povezanim 
modelom povprečnih stroškov. To tudi v teoriji utemeljuje njegovo vpeljavo in uporabo. 
A v podjetniški praksi koncept mejnih modelov ni dobil širše podpore. Če bi torej 
izhajali iz uveljavljenih podjetniških praks, bi na postavljeno osrednje raziskovalno 
vprašanje odgovorili negativno in v tej zvezi zavrnili postavljeno hipotezo. A prav 
dihotomija med uveljavljeno prakso managementa produktivnosti na konceptu 
povprečne produktivnosti in poznanimi vsebinskimi prednostmi uporabe mejnih 
modelov je osrednji izziv, zaradi katerega bomo uresničili poglobljeno primerjavo med 
modelom povprečne in mejne produktivnosti. 

2 Navedeni so zgolj izbrani referenčni viri, ker je vseh preveč in so vključeni v analizo v 
osrednjem vsebinskem delu disertacije. 
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1.4 Metoda raziskovanja

Pri definiranju uporabljenih metod analize smo upoštevali postavljeno osrednjo 
hipotezo, opredeljen namen in cilje doktorske disertacije. Zaporedje uporabljenega 
metodološkega spleta sledi vsebinski strukturi po kriteriju stopnjevanja njene izpovedne 
moči. Po tem kriteriju lahko deskriptivne in analitične metode razvrstimo v zaporedje, 
ki omogoča uresničevanje šestih postavljenih ciljev. Prvi sklop obsega opis umeščanja 
managementa produktivnosti v strateški management in proučitev obstoječih konceptov 
managementa produktivnosti (cilj 1). To teoretično analizo bomo izdelali na osnovi 
pregleda obstoječe referenčne literature. Uporabili bomo torej deskriptivni pristop k 
analizi z uporabo metod deskripcije, komparacije, kompilacije in sinteze ključnih 
ugotovitev.

V drugem sklopu se osredotočamo na opis značilnosti managementa produktivnosti 
(cilj 2). Kot smo že predstavili v dispoziciji, lahko proces managementa produktivnosti 
proučujemo kot krog produktivnosti, ki obsega štiri faze. Poudarili smo, da v pregledani 
referenčni literaturi nobena izmed faz ni izpostavljena kot osrednja. Vendar v našem 
primeru predpostavljamo (predpostavka 1), da je utemeljeno opredeliti merjenje kot 
osrednjo fazo v krogu managementa produktivnosti. Zaradi tega se v tretjem delu 
osredotočimo na pregled obstoječih metod merjenja produktivnosti (cilj 3). Tudi 
vsebina drugega in tretjega sklopa je teoretične narave, kjer uporabljamo deskriptivni 
pristop k analizi, saj bomo proučili v obstoječi referenčni literaturi izpostavljene metode 
merjenja produktivnosti (deskripcija), primerjali posamezne načine po vsebinskem 
kriteriju (kompilacija metod) in po prispevkih različnih avtorjev (komparacija 
prispevkov), vse skupaj pa bomo zaokrožili s sintezo ključnih ugotovitev. 
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Slika 1.9 Metodološki okvir testiranja hipoteze 

V četrtem delu opisujemo značilnosti izvirnega modela managementa 
produktivnosti (cilj 4), ki temelji na konceptu merjenja mejne produktivnosti za primer 
proizvajanja na avtomatiziranih proizvodnih linijah (omejitev 1). 

Izvirni model bo zasnovan tako, da bo omogočal jasno opredelitev in ponazoritev 
strateške prednosti, ki jo lahko skladno s postavljeno hipotezo podjetje uresniči v 
primeru, ko zasnuje management produktivnosti na osnovni merjenja mejne 
produktivnosti (kot je to opredeljeno s postavljeno hipotezo). Ta temelji na 
predpostavki, da podjetja v praksi uporabljajo model povprečne produktivnosti 
(predpostavka 2). Gre torej za deskriptivni način analize, kjer najprej opisujemo 
zgradbo in lastnosti modela (deskripcija), sledi primerjava posameznih vsebinskih 
segmentov z uveljavljenimi modeli (komparacija), kar zaokrožimo s sintezo končnih 
ugotovitev. 

Peti del je namenjen teoretični implementaciji izvirnega modela v proces 
strateškega in operativnega odločanja v podjetju (cilj 5). Ker gre za opis procesov in 
njihove vzajemne povezanosti, tudi v tem segmentu prevladuje uporaba deskriptivnega 
načina analize. 
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Za razliko od tega je šesti del empirične narave, saj bomo z uporabo analitičnih 
metod oziroma empirične analize izdelali ocene o parametrih mejne produktivnosti 
skladno z razvitim izvirnim modelom (cilj 6). Uporabljeni instrumenti analitične metode 
so povzeti iz statistike in jih lahko delimo v dva sklopa. V prvem sklopu gre za 
(statično) ocenjevanje parametrov produktivnosti. Vemo, da je produktivnost v osnovi 
opredeljena kot razmerje med obsegom outputa in obsegom inputov. To pa ustreza 
definiciji statističnih koeficientov. Produktivnost je sicer v osnovi statična kategorija, 
vendar je nujno tudi ocenjevanje njenega spreminjanja v času (dinamična analiza). V 
prvem sklopu empirične analize bomo torej kot osrednje analitično orodje uporabili 
statistične koeficiente (statične in dinamične). 

Drugi sklop pa je namenjen proučevanju statistične značilnosti dobljenih ocen. To 
je pomemben segment empirične analize, saj lahko utemeljene sklepe o prednostih in 
slabostih izvirnega modela v primerjavi z običajno uporabljenimi modeli managementa 
produktivnosti sprejemamo neposredno na osnovi primerjave empiričnih ocen in 
njihove pojasnjevalne moči. Za to pa moramo poznati tudi stopnjo njihove statistične 
značilnosti (interval zaupanja). 

Za uresničitev testiranj statistične značilnosti dobljenih ocen bomo izdelali ustrezne 
statistične porazdelitve. Celotna empirična analiza bo uresničena z uporabo podatkov o 
proizvodnji, ki poteka na avtomatiziranih proizvodnih linijah za leto 2005 oziroma za 
leto 2006. 

Vsebinsko izhodišče doktorske disertacije so pridobljene izkušnje in spoznanja v 
zvezi z obvladovanjem poslovnih procesov podjetij v slovenski živilsko-predelovalni 
industriji. Razvojne možnosti te industrije v Sloveniji so pogojene z rastjo zunanjega 
tržišča, pri tem pa je prodajna cena ena izmed osrednjih determinant tržne uspešnosti. 
To zlasti velja za tista tuja tržišča, na katerih slovenske blagovne znamke ne uživajo 
večje prepoznavnosti in je cena tako osrednji atribut, s katero lahko pritegnemo kupca. 
In ker je prodajna cena izdelka tako strateška spremenljivka, je normalno, da je 
management podjetja prisiljen nenehno povečevati učinkovitost obvladovanja 
proizvodnih stroškov. 
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2 MANAGEMENT PRODUKTIVNOSTI KOT SEGMENT 
STRATEŠKEGA IN OPERATIVNEGA MANAGEMENTA

Namen tega poglavja je dvojen. 
Prvič, management produktivnosti želimo umestiti kot posebno teoretično področje 

proučevanja v managementu kot znanosti. Pri tem želimo poudariti in bralca opozoriti, 
da gre za povsem lastno konceptualizacijo managementa produktivnosti v mejah 
managementa kot vede. Obstoječa referenčna literatura, ki smo jo uporabljali pri 
proučevanju, ne ponuja umestitve managementa produktivnosti v teoriji managementa.
Obstaja pa pomembno število knjig, učbenikov ter znanstvenih in/ali strokovnih revij, ki 
se osredotočajo prav na management produktivnosti. 

Drugič, želimo vzpostaviti sistematično zvezo med managementom produktivnosti, 
operativnim managementom in strateškim managementom. To nam omogoča 
predstaviti tiste segmente managementa produktivnosti, na katerega lahko podjetje 
računa pri snovanju strategije, kar je ena izmed temeljnih nalog strateškega 
managementa. 

Poglavje obsega štiri dele. Prvi del opisuje management kot vedo, v drugem in 
tretjem umeščamo strateški management in operativni management v okvir
managementa kot znanosti, v četrtem delu opisujemo management produktivnosti, v 
petem pa je povzetek, kjer umeščamo management produktivnosti med strateški in 
operativni management kot posebno področje znanstvenega proučevanja v vedi o 
managementu. 

2.1 Management kot znanost

Izraz management ima več pomenov. Izhaja iz italijanske besede »maneggiare« 
(slo. ravnati, angl. to handel) in ima izhodišče v latinski besedi »manus« (roka, dlan). 
Francoski termin »mesnagement«, ki se je kasneje prelevil v termin »ménagement«, 
predstavlja izhodišče za razvoj angleške besede »management« v sedemnajstem 
stoletju. V enakem zapisu, kot to velja za angleški jezik, se izraz uporablja tudi v 
slovenščini, njegov pomen pa se navezuje na usmerjanje in nadziranje posameznika ali 
skupine posameznikov z namenom njihove koordinacije, ciljno usmerjene v doseganje 
postavljenih ciljev. Pomeni tudi upravljanje s človeškimi viri, s finančnimi viri, z 
naravnimi viri in z razpoložljivo tehnologijo. In prav proučevanje upravljanja z 
različnimi viri se je skozi zgodovino začelo uveljavljati kot posebno teoretično 
področje, ki ga danes imenujemo management kot znanost. 

V literaturi ni mogoče zaslediti poenotenega pogleda na začetke razvoja 
managementa kot vede. Vsekakor pa je to mlajša veda, katere začetki razvoja kot 
znanosti so v učbenikih in/ali strokovnih in znanstvenih monografijah umeščeni v 
devetnajsto stoletje, ko naj bi se management kot veda razvil iz ekonomske vede, ki jo 
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je v osemnajstem stoletju utemeljil Adam Smith (1723–1790) s konceptualizacijo
mehanizma realokacije virov, usmerjanja produkcije in determiniranja tržnih cen. To na 
drugi strani sovpada z inovacijami Elia Whitneya (1765–1852), Jamesa Watta (1736–
1819) in Matthewa Boltona (1782–1809), ki so razvili elemente standardiziranja 
proizvodnje, procesa nadzora kakovosti, stroškovno računovodstvo, načrtovanja dela 
itd. Vse to pa je predstavljalo izhodišče Josephu Whartonu za zasnovo prvih predavanj v 
sklopu terciarnega izobraževanja v letu 1881. 

Devetnajsto in še bolj dvajseto stoletje tudi sicer pomenita prelomnico v hitrosti 
razvoja managementa kot znanosti. Kot priznana osrednja avtoriteta razvoja 
managementa kot znanosti v devetnajstem stoletju velja Taylor (1856–1915), 
izpostavljeni pa so še Gantta (1861–1919), Gilbrehta (1868–1972),3 Fayol (1841–1925). 
Njihovo proučevanje je osredotočeno na proučevanje uravnavanja podjetja kot celote in 
ne na posameznika. Funkcijo managementa ločijo od poslovnih funkcij in management 
kot proces upravljanja razčlenjujejo na: planiranje, organiziranje, ukazovanje, 
usklajevanje in kontroliranje (glej Rozman 2002, 83). To so hkrati prve celovite teorije 
o managementu, na osnovi katerih je bil v dvajsetih letih dvajsetega stoletja izdelan prvi 
magistrski program poslovne administracije (MBA).

V dvajsetem stoletju so Tead, Scott in Mooney v teorijo managementa vpeljali 
principe s področja psihologije, Mayo, Folletti, Bernard, Weber, Likert in Argyris pa so 
teorijo managementa razvijali predvsem z vidika sociologije. 

Kot osrednja avtoriteta na področju razvoja teorije managementa z vidika njene 
praktične uporabnosti (to je aplikativni vidiki managementa kot teorije) velja Peter 
Drucker (1909–2005).4 V navezavi aplikativnosti managementa kot znanosti pa so 
pomembni prispevki Dodgea, Fisherja in Frya, ki so v proučevanje o managementu
vpeljali statistične metode. Blackett je na teh izhodiščih v štiridesetih letih dvajsetega 
stoletja uporabljene statistične metode proučevanja v managementu povezal z 
mikroekonomsko teorijo in s tem zasnoval vedo, ki jo danes označujemo kot 
operacijsko raziskovanje (angl. operations research). 

Utemeljitev operacijskega raziskovanja je tesno povezana z utemeljitvijo termina 
management kot veda (angl. management science), ki označuje vedo oziroma 
disciplino, ki uporablja za potrebe svojega proučevanja matematične modele in druge 
analitične metode z namenom izboljšati osnovo za sprejemanje odločitev v zvezi z 
upravljanjem (organizacije). Namesto tega izraza, torej »management science«, 
uporabljajo v ZDA termin »operations research« in v UK »operational research«. Gre 
torej za tri termine, ki so sinonimi, njihova raba pa je povezana z jezikovnim 

3 V resnici gre za zakonca Gilbreth, ki sta leta 1917 izdala knjigo Applied Motion Study. 
4 Drucker, Peter. 1946. Concept of the Corporation – je ena prvih knjig s področja 

aplikativnega managementa – glej: Drucker 1974. 
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področjem. Poslanstvo managementa kot znanosti je tako razvijanje sistematičnih in 
znanstveno utemeljenih tehnik, ki so namenjene izboljšanju obvladovanja procesov in 
sprejemanja odločitev v zvezi z njihovim upravljanjem. 

Če izhajamo iz kratkega povzetka, od kod vse so ključni avtorji črpali vsebino za 
razvoj svojih idej pri utemeljevanju in razvijanju managementa kot znanosti, je očitno, 
da ta veda povezuje znanja s področja ekonomije, matematike, statistike, psihologije, 
sociologije, nenazadnje tudi iz fizike in drugih ved. Vse to pa je prispevalo razloge k 
temu, da se je do izteka dvajsetega stoletja v sklopu managementa kot teorije
izoblikovalo več strok:

 management človeških virov (angl. human resource management),
 operativni management oz. proizvodni management (angl. operations or 

production management),
 strateški management (angl. strategic management),
 management trženja (angl. marketing management),
 finančni management (angl. financial management),
 management informacijske tehnologije (information technology management), 
 management spreminjanja (angl change management),
 management upravljanje celovite kakovosti (angl. total quality management).

Vprašanje je sicer, ali lahko v aktualnem času vedo o managementu delimo na 
navedena posamezna ožja področja, ker so procesi, ki jih moramo obvladovati,
kompleksni in vključujejo vse vidike. Kljub temu pomisleku pa menimo, da opisana 
splošno sprejeta konceptualizacija posameznih ožjih področij proučevanja v 
managementu kot teoriji ustreza namenom naše raziskave. Naslednji dve poglavji sta 
tako namenjeni strateškemu in operativnemu managementu. 

2.2 Strateški management 

Izhajajoč iz razprave v predhodnem poglavju je strateški management posebno 
teoretično področje proučevanja v managementu. Strateški management sodi na tisto 
področje vede o managementu, ki proučuje vlogo managementa v težko predvidljivem 
okolju v perspektivi uspešnega in učinkovitega dolgoročnega razvoja organizacije 
(Rozman 2002, 82). Gledano z vidika zgodovinskega razvoja (tabela 2.1) je uveljavitev
strateškega managementa opredeljena kot četrta faza v razvoju podjetniškega 
načrtovanja. Skladno s to opredelitvijo je strateški management nadgradnja faze 
strateškega načrtovanja, ki je prevladovala vse od sedemdesetih let minulega stoletja in 
je poudarjala pomen celovitega obvladovanja kompleksnega poslovnega okolja podjetja 
(Aaker 2005, 9). Nastop strateškega managementa je umeščen v konec osemdesetih let 
20. stoletja. V svojem vsebinskem bistvu ohranja namen strateškega načrtovanja v 
smislu, da je ključno celovito obvladanje kompleksnega poslovnega okolja podjetja, z 
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dopolnjujočim spoznanjem, da podjetja ni mogoče obvladovati po induktivni poti (torej 
posploševati spoznanj individualnega podjetja na druga podjetja), ampak po deduktivni 
poti – torej moramo splošna spoznanja pretvoriti s pomočjo mehkejšega pristopa v 
spoznanja, ki bodo uporabna za celovito obvladovanje kompleksnega okolja 
posameznega podjetja (Tavčar 2002, 88). Strateški management lahko torej v aktualnem 
času uporabljamo kot sinonim za strateško planiranje.

Tabela 2.1 Faze razvoja strateškega načrtovanja

Obdobje Značilnost

Finančno 
načrtovanje

Od 1990 Letni načrt je bil praviloma linearna projekcija 
preteklosti v prihodnost.

Dolgoročno 
načrtovanje

Od 1950 Planiranje temelji na napovedih, osnova za večletno 
napovedovanje so bili pretekli trendi.

Strateško 
načrtovanje

Od 1970 Usmerjanje pozornosti na celotno ter kompleksno 
poslovno in tržno okolje, kjer deluje podjetje.

Strateški 
management

Od 1990 Uporaba mehkejših ustvarjalnih pristopov, intuicija; 
nadgradnja strateškega načrtovanja v smeri izvedbene in 
kontrolne faze ter s poudarkom na ravnanju.

Vir: Aaker 2005, 9.

2.2.1 Vsebinski vidiki strateškega managementa 

Če odmislimo razlike med definicijami strateškega managementa različnih 
avtorjev, lahko (vsaj na osnovi proučene temeljne učbeniške literature s tega področja –
glej na primer Thomson in Strickland 1998) trdimo, da se pri vseh avtorjih pojavlja šest 
temeljnih iztočnic strateškega managementa, kot je to ponazorjeno v sliki 2.1.

Naravno vsebinsko izhodišče strateškega managementa je opredelitev vizije in 
poslanstva organizacije. Pri tem z vizijo določimo sliko o organizaciji v prihodnosti 
(kakšna bo njena velikost, katere bodo njene temeljne konkurenčne prednosti, kakšna bo 
njena organizacijska struktura, kakšna bo njena lastniška struktura, kakšna bo njena 
pozicija na domačem in/ali tujem tržišču itd.). Skozi proces opredeljevanja vizije se 
odgovorni sprašujejo oziroma skušajo opredeliti, kako se mora organizacija spreminjati 
v naslednjih desetih letih, da bo uresničena vizija, ki je motivirala lastnike organizacije 
za njeno ustanovitev. S poslanstvom pa opredelimo, katere naloge organizacija 
uresničuje in jih bo uresničevala v odnosu do svojih odjemalcev – gre za opredelitev 
aktivnosti, z uresničitvijo katerih bo organizacija uspešno in učinkovito zadovoljevala 
potrebe svojih odjemalcev. 
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Slika 2.1 Vsebinski vidiki strateškega managementa 

Potem, ko imamo opredeljeno sliko o tem, kje vidimo organizacijo v prihodnosti, in 
ko poznamo njeno poslanstvo, se soočimo z nalogo opredeljevanja posameznih ciljev. 
Ta proces se seveda navezuje na izhodiščno opredeljeno vizijo in poslanstvo. Na nek 
način pomeni opredeljevanje ciljev organizacije pretvarjanje deklarativno zapisane 
vizije in poslanstva organizacije v specifične cilje, ki omogočajo merjenje uresničevanja 
opredeljene vizije in poslanstva. Z vidika uspešnosti organizacije je pravilna opredelitev 
ciljev organizacije ključna. V normalnih okoliščinah si ambiciozni management 
organizacije zada ambiciozne cilje v zvezi z uresničevanjem vizije in poslanstva 
organizacije. Če so cilji opredeljeni premalo ambiciozno, jih ni težko uresničiti, kar gre 
zagotovo na račun gospodarske uspešnosti organizacije. Ta sicer dosega opredeljene 
cilje, a ker so ti premalo ambiciozni, organizacije ne dosega tistega, kar bi potencialno 
lahko. V perspektivi dolgoročne razvoja (kar je seveda perspektiva strateškega 
managementa) pa to pomeni, da se odmikamo od opredeljene vizije organizacije. 

Opredeljevanje ciljev organizacije je obsežen in kompleksen proces, ki zajema vse 
organizacijske ravni in enote organizacije. Vsaka služba znotraj podjetja, vsak vodja 
določene enote more opredeliti jasne cilje organizacije, ki so usmerjeni v uresničevanje 
globalno opredeljene vizije in poslanstva organizacije. Pri tem pa mora te cilje 
opredeliti po dveh razsežnostih hkrati: prvič tako, da je njihovo doseganje mogoče 
eksplicitno meriti in dosežek predstaviti v številčnem prikazu, in drugič tako, da je 
mogoče slediti uresničevanju ciljev v jasno definiranem časovnem intervalu. 
Opredelitev ciljev organizacije v povezavi z opredeljenim poslanstvom in vizijo je 
pomembno tudi zaradi tega, ker se na ta način v organizaciji vsemi zaposlenimi 
vzpostavi posebna razvojna klima med, ki odraža željo po uresničevanju ciljev. Če ima 
namreč vsak posamezni vodja na kateri koli ravni v organizacijsko-upravljavski shemi 
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organizacije pred seboj jasno definirane in merljive cilje, si bo zagotovo prizadeval za 
njihovo uresničitev. In ta pritisk prizadevanja za uresničevanje ciljev se prenaša od 
najnižje do najvišje ravni v organizacijsko-upravljavski shemi. 

Tretji vsebinski vidik strateškega managementa je razvijanje strategije 
uresničevanja opredeljenih ciljev, ki imajo zaledje v viziji in v poslanstvu organizacije. 
Da organizacija izpolnjuje svoje poslanstvo in skozi doseganje opredeljenih ciljev 
uresničuje svojo vizijo, potrebuje ustrezno strategijo dela. S tem v bistvu odgovorimo na 
vprašanje, kako naj bo uresničen konkreten proces v organizaciji. V tem primeru pride 
do izraza tudi visoka stopnja managerjeve odgovornosti za sprejemanje odločitev in 
usmerjanje procesov po eni izmed alternativnih poti. Ta strategija v figurativnem smislu 
pomeni dejansko zemljevid managerja, ki kaže možne poti in izbrano pot od starta do 
cilja. Zemljevid poleg izbrane glavne poti vključuje še množico dovoznih poti, ki v 
bistvu pomenijo sinonim za uresničevanje procesov na posameznih organizacijskih 
ravneh in v sklopu posameznih oddelkov v organizaciji. Tak strateški načrt torej ob tem, 
da kaže potek procesa od začetka do cilja, vključuje tudi potek vseh ostalih 
komplementarnih procesov, kot so proizvodnja, trženje, raziskave in razvoj, 
financiranje, zaposlovanje, ravnanje s človeškimi viri, skrb za kupce, delovanje 
informacijskega sistema itd. Strategija kot zemljevid posameznih procesov postane 
kompleksnejša, ker mora nujno vključevati tudi alternativne poti do končnega cilja. Ta 
prilagodljivost je nujna, ker se v času spreminjajo atributi okoliščin delovanja 
organizacije. Zaradi tega razčlenjujemo strategijo kot kompleksen zemljevid poteka 
predvidenih procesov na dva dela (slika 2.2). 

Slika 2.2 Deterministični in adaptivni element strategije 

Prvi del celotne strategije je dejanska oziroma načrtovana strategija. Gre za opis 
pričakovanih procesov glede na naše poznavanje okolja organizacije in pričakovanih 
sprememb v času. Drugi del strategije pa predstavlja t. i. prilagodljivo odzivanje na 
nepričakovane spremembe (angl. adaptive reactions to changing circumstances). Nove, 
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spremenjene okoliščine se namreč zmeraj pojavijo – kot npr. razvoj nove tehnologije, 
pojav novih konkurentov, spremembe v preferencah odjemalcev, sprememba splošne 
klime v gospodarstvu itd. 

Implementacija je četrta faza v procesu strateškega managementa in pomeni 
izvajanje v strategiji predvidenih aktivnosti. Literatura s področja strateškega 
managementa opredeljuje ta proces kot skupek naslednjih nalog: 

 izgradnja organizacijske strukture organizacije, ki bo omogočala uresničitev 
postavljenih nalog,

 razvoj ustreznega proračuna za financiranje predvidenih aktivnosti,
 motiviranje zaposlenih z namenom doseganja postavljenih ciljev,
 ustvarjanje ustvarjalne delovne klime in kulture odnosov med zaposlenimi,
 izgradnja, vzdrževanje in izpopolnjevanje ustreznega pretoka informacij,
 odkrivanje in analiziranje najboljših praks,
 izvajanje posameznih (predvidenih) aktivnosti.

Prikazano ni dokončen seznam nalog v fazi implementacije strateškega 
managementa, ampak ena izmed obstoječih opredelitev. Enakosti in razlike med 
različnimi teoretičnimi vri se nam v tem pogledu ne zdijo ključne. Enotno pa avtorji 
izpostavljajo implementacijo kot časovno najobsežnejši in najzahtevnejši element 
strateškega managementa. To je namreč proces, skozi katerega managerji na vseh 
organizacijskih ravneh sami pri sebi neprestano analizirajo, kaj mora biti narejeno in 
kako, kakšne notranje spremembe morajo izpeljati, da bodo uresničili svoj prispevek k 
izvedbi zadane naloge. 

Peta in šesta faza obsegata vrednotenje (evalvacijo) oziroma spremljanje zmožnosti 
in razvoj ukrepov prilagajanja novemu stanju. V literaturi sta ta dva vsebinska segmenta 
pogosto obravnavana skupaj, kot en segment, čeprav je po vsebinskem vidiku mogoče 
oba dela ločiti. Vrednotenje procesa strateškega managementa je nujno za sprotno 
preverjanje uresničevanja postavljenih ciljev in preko teh opredeljene vizije in 
poslanstva. Gre za merjenje zmožnosti organizacije, da uresničuje svojo vizijo in 
poslanstvo, in za merjenje hitrosti njunega uresničevanja. Na osnovi izmerjenega pa 
določi ustrezne ukrepe, morebiti preoblikuje cilje, spremeni strategijo ali izboljša 
implementacijo. Na ta način se krog procesa strateškega managementa sklene in hkrati 
znova začne, kot je to ponazorjeno v sliki 1.9. 

V sliki 1.9 je bil ponazorjen enostaven proces strateškega managementa, ki 
posamezne elemente predstavlja statično in jih ne predstavlja kot proces. V resnici je 
vsak segment proces znotraj procesa, ki ga imenujemo strateški management (slika 2.3). 
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Slika 2.3 Proces strateškega managementa 

Če v vsebinsko analizo strateškega managementa dodamo časovno komponento, 
lahko odnos med vizijo in poslanstvom ter procesom strateškega managementa 
ponazorimo grafično tako, kot je to prikazano na sliki 2.4. 

Na tej sliki ja na zgornji osi vrisan potek uresničevanja opredeljene vizije, na 
spodnji osi pa potek uresničevanja poslanstva. Os, ki je umeščena med vizijo in 
poslanstvom, je časovna premica, po kateri se pomika proces strateškega managementa 
v času. V tem primeru smo vrisali potek razvoja strateškega managementa kot procesa v 
času tako, da sta razdalji med osjo Vizija in osjo Poslanstvo enaki. 

Slika 2.4 Dinamični vidik strateškega managementa 

To pomeni, da je v tem primeru strateški management organizacije maksimalno 
učinkovit, saj ji uspeva enakomerno uresničevati vizijo in poslanstvo. Lahko pa bi prišlo 
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do odklonov časovne premice od simetrične poti v korist hitrejšega uresničevanja vizije 
oziroma poslanstva. Potek časovne premice je lahko tudi nelinearen, kar pomeni, da 
prihaja do izmenjavanja med poudarkom na uresničevanju vizije in poslanstva, v 
najslabšem primeru pa bi se časovna krivulja obrnila od končne točke proti izhodiščni 
točki. To bi seveda pomenilo, da je strateški management podjetja zastavljen narobe in 
ni usmerjen v uresničevanje končnega cilja. 

Kot zaključek vsebinski analizi strateškega managementa kot procesa želimo
izpostaviti morda nekoliko drugačno, a vsebinsko enako opredelitev posameznih 
vsebinski elementov tega proces od tistih, ki so predstavljenih v sliki 2.1 oziroma v sliki 
2.3. To izpostavljamo zlasti zaradi lažjega utemeljevanja odnosa med strateškim
managementom, operativnim managementom in managementom produktivnosti, ki ga 
skladno s postavljeno hipotezo utemeljujemo kot presek med obema. Namesto da 
govorimo o:

 razvoju vizije in poslanstva, 
 opredelitvi ciljev,
 razvoju strategij,
 implementaciji nalog,
 vrednotenju in
 razvijanju novih ukrepov,

povezujemo te elemente z naslednjimi temeljnimi vprašanji:

 zakaj (to ustreza opredelitvi vizije in poslanstva),
 kaj (to ustreza opredelitvi ciljev),
 kako (to ustreza razvoju strategije),
 kdo in s čim (to ustreza implementaciji nalog),
 kako meriti (to ustreza vrednotenju) in
 kaj spremeniti (to ustreza razvoju novih ukrepov). 

Če prevzamemo predlagana temeljna vprašanja strateškega managementa in to 
povežemo s Shumanthovo razlago o evoluciji poudarkov strateškega managementa 
podjetij (slika 1.5), lahko utemeljimo, da je osrednje vprašanje v našem primeru 
vprašanje, kako, oziroma da gre za vprašanje oblikovanja strategije s poudarkom na 
produktivnosti.

2.2.2 Snovanje strategije z namenom krepitve konkurenčne prednosti 

V teoriji s področja strateškega managementa je pojem (snovanja) strategije 
povezan s pojmom konkurenčne prednosti. Zmagovite poslovne strategije so namreč 
tiste, ki gradijo na razvoju in zagotavljanju konkurenčnih prednosti organizacije. 
Konkurenčna prednost je pri tem opredeljena kot stanje, ko organizacija nadvladuje 
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tekmece v privabljanju odjemalcev. Za ta namen obstaja pet temeljnih strategij, kako 
lahko organizacija gradi oziroma brani svojo konkurenčno prednost. Ponavadi sta dve 
strategiji izpostavljeni kot izhodiščni:

 strategija nizkih stroškov (low-cost leadership strategy),
 strategija najugodnejših stroškov (best cost provider strategy).

Ti dve sta potem nadgrajeni še s tremi strategijami:

 strategija razlikovanja (diferenciranja) izdelka,
 strategija osredotočanja na tržne niše na osnovi zagotavljanja najnižjih 

stroškov,
 strategija osredotočanja na tržne niše, osredotočena na razlikovanje 

proizvodov. 

Zaradi navezave na v uvodu opisan problem oziroma izzive strateškega 
managementa v primeru živilsko-predelovalne dejavnosti v Sloveniji se v nadaljevanju 
osredotočamo na prvi de strategiji razvijanja trajne konkurenčne prednosti organizacije. 

Strategija nizkih stroškov

Strategija nizkih stroškov je zlasti učinkovit način doseganja konkurenčnih 
prednosti zlasti v tistih primerih, za katere je značilna visoka odzivnost odjemalcev na 
spreminjanje tržnih cen, na tržišču pa nastopa večje število ponudnikov enakih 
proizvodov. Ta strategija ne pomeni nujno, da zagotavljamo najnižje stroške, ampak da 
zagotavljamo najnižje stroške glede na ključne tekmece. Pri tem uresničitev cilja 
relativno nižjih stroškov ni dovolj. Pozorni moramo biti na koncept vzdržnosti oziroma 
trajnosti (angl. sustainability) razvite konkurenčne prednosti. To pa pomeni, da mora 
biti stroškovna prednost (angl. cost advantage) dobljena na tak način, da je tekmeci ne 
morejo kopirati in da je ne bodo morali kopirati v bližnji prihodnosti. Običajno je 
strategija zniževanja stroškov povezana z obsežnim outsorsingom, kar utegne imeti 
usodne posledice za kakovost izdelka v očeh odjemalcev. Vedno obstajajo namreč 
ključne lastnosti izdelka, ki jih daje temu izdelku prav organizacija in so v očeh kupcev 
ključnega pomena. Predmet outsorsinga so torej lahko tiste aktivnosti, ki niso ključne za 
lastnosti izdelka, ki so pomembne za odjemalce.

Pri strategiji najnižjih stroškov ima management organizacije dve možnosti, kako to 
strategijo izpeljati in kot rezultat uresničiti nadpovprečen donos. Prva možnost je, da 
postavimo nizko raven proizvodnih stroškov in preko tega na trgu znižamo cene 
proizvodov na raven, ki je vidno nižja od konkurence. Na ta način namreč pričakujemo, 
da bomo pritegnili kupce, katerih povpraševanje po proizvodu je cenovno elastično. S 
tem prisilimo konkurenco, da sama zniža tržne cene, če želi preprečiti erozijo 
odjemalcev. A če za nižje tržne cene nima zaledja v ustreznem znižanju proizvodnih 
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stroškov, je podjetje, ki je vpeljalo strategijo najnižjih cen, tržni zmagovalec. Proces 
strategije najnižjih stroškov ima torej sistematični časovni potek, kot je to prikazano v 
sliki 2.5. 

Slika 2.5 Časovna premica uresničevanja strategije najnižje cene

V časovni premiji je jasno izraženo načelo, da ima strategija najnižjih stroškov 
omejen časovni domet. Vzrokov za to je več, izpostaviti pa velja zlasti naslednjega: če 
organizacija preoblikuje svoj poslovni proces tako, da ji uspe ob v povprečju enaki 
tehnologiji, kot jo imajo konkurenti, bistveno znižati stroške, gre to v določeni meri 
zagotovo tudi na račun slabše kakovosti. Ni sicer nujno, da to odjemalci opazijo, še 
zlasti ne zaradi dejstva, ker običajno ne gre za to, da bi prišlo do znižanja ravni 
kakovosti glede na že doseženo. Bolj gre za postopno zaostajanje za konkurenti. V 
bistvu je tak ukrep v dolgoročnem smislu negativen za podjetje, ker brez stalnega 
vlaganja v razvoj in kakovost tržišča dolgoročno ni mogoče obvladovati. 

Nujno je torej, da je faza občutnega znižanja stroškov čim krajša, da razkorak v 
kakovosti glede na konkurenco ni prevelik. Kljub temu moramo biti previdni, da svoje 
strategije ne razkrijemo prehitro. Najprej moramo doseči stabilnost postavljene najnižje 
ravni proizvodnih stroškov. Dokler te stabilnosti ne dosežemo, tržnih cen en smemo 
znižati, saj bi lahko morebitne fluktuacije proizvodnih stroškov ob zniževanju tržnih cen 
poslovni izid spreminjale v izgubo, kar bi ogrozilo možnosti podjetja, da premaga 
konkurenco v cenovnem boju. 

Takoj, ko je dosežena stabilnost najnižjih stroškov, pa mora podjetje to znižanje 
preliti v tržne cene. Pri tem je pomembno, da že v prvem koraku občutno zniža tržne 
cene, da odjemalci to sploh opazijo, hkrati pa s tem postavi pod pritisk svoje 
konkurente. Če želijo ti preprečiti izgubo na tržno ceno občutljivih odjemalcev, morajo 
tudi sami ustrezno znižati tržne cene. Večje kot je zahtevano znižanje, težje se bo 
konkurenca kratkoročno temu prilagodila in obsežnejša bo selitev odjemalcev k 
inicialemu podjetju. 

Po prvem znižanju tržnih cen pa mora inicialno podjetje hitro oceniti spremenjene 
razmere in učinke ter temu prilagoditi strategijo nadaljnjega zniževanja cen. Inačic 
možnega razpleta dogodkov po prvem ukrepu je preveč, da bi jih bilo smiselno 
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analizirati – to tudi ni namen tega poglavja. Izpostaviti pa velja, da mora inicialno 
podjetje težiti k čim krajšemu trajanju cenovne vojne, sicer se lahko konkurenti 
prilagodijo novim razmeram. Kratkoročno so zagotovo pripravljeni tvegati izgube za 
ceno dolgoročnega preživetja. To sicer lahko za inicilno podjetje pomeni, da po prvem 
znižanju takoj zniža tržne cene celo pod tisto raven, ki še pokriva njegove najnižje 
stroške. Takoj ko pa doseže ciljno postavljeno tržno moč, mora začeti zviševati tržne 
cen in s tem ustvarjati ustrezen presežek za namene financiranja novih investicij in 
pokrivanje izgub, nastalih zaradi tržnega boja. 

Po vsebinski plati je najpomembnejša prva faza, v kateri dejansko definiramo 
možnosti strategije najnižjih stroškov – te pravzaprav eksplicitno opredelimo. Verjetno 
ni resnega argumenta proti mnenju o smiselnosti sistematizacije načinov doseganja 
najnižjih stroškov. Nenazadnje, če bi lahko teoretično opredelili vse možne realizacije 
najnižjih proizvajalnih stroškov, te strategije ne bi bilo mogoče uresničiti, ker bi bili vsi 
pripravljeni nanjo. To strategijo je mogoče uresničiti le na način nenehnega iskanja 
novih idej. Zaradi tega je verjetno sistemizacijo načinov doseganja najnižjih možnih 
stroškov smiselno razumeti kot analizo preteklih izkušenj na tem področju. V zvezi s 
tem literatura izpostavlja dva segmenta. Prvi segment se navezuje na sledenje 
povzročiteljev stroškov (angl. cost drivers), drugi segment pa se navezuje na 
spremembo verige vrednosti (angl. reconfiguring the value chains). 

Ob koncu velja izpostaviti, da ima ta strategija eno bistveno slabost. Obsojena je na 
neuspeh, če gre za tržišče, na katerem cena ni le bistven element tržne konkurence med 
ponudniki, ampak je v očeh kupcev tudi skorajda edini. Bolj kot se izgublja pomen cene 
za odjemalca, višja je stopnja tveganja, da inicialno podjetje ne bo moglo uspešno 
uresničiti svoje strategije, saj imajo konkurenti možnost ohranjanja odjemalcev z 
uporabo necenovnih elementov tržne strategije. 

Strategija najugodnejših stroškov

Razlika med usmeritvijo v strategijo najnižjih stroškov (angl. low-cost strategy) in 
najugodnejših stroškov (angl. best cost-strategy) je v tem, da v prvem primeru kupcu 
ponudimo izdelek po najnižji možni ceni, v drugem primeru pa skušamo kupcu 
zagotoviti večjo uporabno vrednost pri dani ceni. Kot izpostavlja teoretična literatura, 
gre na nek način za kombinacijo prvin strategije najnižjih stroškov v povezavi z 
zagotavljanjem več kot najnižje sprejemljive ravni kakovosti in učinkovitosti izdelka. 
Gre za udejanjanje ideje dati kupcu več kot pričakuje za dano ceno. 

Tudi v tem primeru gre za obliko cenovne vojne, a ima ta vsaj po časovnem merilu 
drugačne razsežnosti. V prvem primeru je namreč bilo za uspeh strategije odločilnega 
pomena, da je bila uresničena v čim krajšem možnem času. Njen uspeh pa se je 
navezoval še na pogoj, da je tržno povpraševanje cenovno elastično. V primeru druge 
strategije, torej strategije najboljših stroškov, je časovni horizont dolg, če sploh lahko 
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govorimo o tem, da obstaja. To strategijo lahko namreč podjetje vodi neprestano. Res je 
sicer, da ta strategija ni povezana z željo inicialnega podjetja, da vzpostavi popoln 
nadzor nad tržiščem, ampak si bolj prizadeva za relativno tržno moč. V tej luči si vedno 
znova in znova prizadeva, da kupcem pri dani ceni ponudi čim večjo vrednost in jih na 
ta način privablja in ohranja. Bistvena prednost te strategije je, da njen uspeh ni omejen 
s tako ostrimi pogoji kot strategija najnižjih stroškov, katere uspeh se navezuje na čas 
uresničitve in cenovno elastičnost povpraševanja. S tega vidika je slednja strategija 
naravna izbira v sodobnem ekonomskem okolju, kjer se ob ceni kot pomemben dejavnik 
povpraševanja pojavljajo še neotipljivi dejavniki. 

2.2.3 Učinkovitost procesov kot vir uspešne aplikacije razvojne strategije 

Z vidika značilnosti sodobnih tržišč, ki bi jih (vsaj v sektorju prehrambene 
industrije) lahko opredelili kot monopolistična tržišča, kjer se na eni strani pojavlja 
večje število svetovno znanih in regionalno znanih ponudnikov po tehničnih lastnostih 
enakih izdelkov. Na drugi strani pa svetovno prebivalstvo predstavlja veliko število 
potencialnih kupcev, kjer je cena sicer pomemben dejavnik, a ne edini in ne nujno tudi 
najpomembnejši. Ponudniki torej morajo vlagati v razvoj imena svoje znamke in skušati 
razvijati razlikovalne elemente v prid svoji znamki. Takšne značilnosti tržne strukture 
že »a priori« vsiljujejo strategijo najboljših stroškov in le v izjemnih primerih, na 
zaprtih regionalnih trgih z nizko stopnjo tržne konkurence, obstaja zaledje za aplikacijo 
agresivne strategije, ki bi (vsaj teoretično) pripeljala do navideznega monopola 
prevladujočega ponudnika na takem regionalnem tržišču. A če ohranimo v mislih tržno 
strukturo monopolistične konkurence, nas razmišljanje o tem, kaj je v ozadju uspešne 
strategije najboljših stroškov, pripelje do vidika učinkovitosti procesov. 

Kot smo izpostavili v predhodni točki, pomenijo najboljši stroški, da poteka 
raziskovalna in razvojna dejavnost v podjetju, ki daje enake rezultate kot tista pri 
konkurenci, cenejša. Pri tem vir te nižje cene ne smejo biti cenejši in s tem praviloma 
manj kakovostni materiali ali cenejša in verjetno tudi manj motivirana ter manj 
izobražena delovna sila itd. Vir nižje cene mora biti hitrejši proces pretvarjanja znanja v 
novo raziskavo. Prav tako pa mora biti vir nižje cene hitrejše pretvarjanje inputov v 
končni proizvod (output). S tem preidemo s področja strateškega managementa na 
področje operativnega managementa, ki je v našem primeru drugo bistveno teoretično 
področje proučevanja. 

2.3 Operativni management

2.3.1 Vsebinsko izhodišče

Operativni management se navezuje na proces proizvodnje blaga oziroma 
opravljanja storitev, pri čemer so procesi opredeljeni kot temeljne aktivnosti, ki jih 
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organizacija uporablja z namenom proizvesti blago oziroma opraviti storitev (Ritzman 
in Krajewski 2003, 2 in Krajewski in Ritzman 1996). Če najprej opišemo zgodovinski 
razvoj znanj, ki se uokvirjajo v področje operativnega managementa, seže opis nazaj do 
petdesetih let dvajsetega stoletja, ko so nastajala prva knjižna dela, katerih vsebina se je 
eksplicitno nanašala na operativni management. Vsebinsko zaokroževanje znanja se je 
tako začelo šele dvesto let po industrijski revoluciji, če kot njen začetek postavimo v 
leto 1764, ko je bil zgrajen Wattov parni stroj, ki je omogočal prehod k množični 
proizvodnji. V kombinaciji z razvojem drugih pomembnih konceptov, kot je npr.
proizvodnja zamenljivih delov5 oziroma kot je koncept tehnične delitve dela, so se vse 
te ideje začele kopičiti v obliki tistih znanj, ki jih zaokroža management kot veda. 

Druga točka v časovni premici razvoja operativnega managementa kot posebnega 
področja proučevanja je obdobje druge svetovne vojne, ko se je izrazito povečala 
potreba po reševanju kompleksnih problemov v zvezi z logistiko in razvojem ter 
proizvodnjo obrambnih sistemov. Vezano na razmah te potrebe je v ospredje prišel 
poudarek na operacijskih raziskavah. To pa je bila pomembna metodološka osnova za 
razvoj operativnega managementa do sodobnega časa. 

Operativni management se torej nanaša na upravljanje procesov znotraj t. i.
operativne funkcije podjetja, ki je v nekaterih referenčnih knjigah poimenovana tudi kot 
proizvodna funkcija. Središče zanimanja operativnega managementa so na eni strani viri 
(inputi) in na drugi strani proizvodi oziroma storitve (outputi), kakor je to shematično 
ponazorjeno na spodnji sliki 2.6.

5 Angl. Interchangeable parts – koncept, da je posamezni del mehanizma narejen po točno 
določeni specifikaciji z namenom, da se prilega na enako mesto tudi v katerem koli drugem 
mehanizmu istega tipa.
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Slika 2.6 Proces operativnega managementa

Pomen operativnega managementa se odraža na različnih področjih, z izhodiščem v 
povečevanju produktivnosti samega procesa, kakovosti proizvodov oziroma storitev in 
kakovosti delovnega okolja. Rast produktivnosti je najpogosteje povezana z uporabo 
napredne tehnologije in z vpeljavo novih načinov proizvodnih tehnik. Naraščajoča 
produktivnost se praviloma odraža tudi v večji učinkovitosti. Povečevanje kakovosti je 
zagotovljeno skozi vpeljavo iniciativ, kot je npr. upravljanje celovite kakovosti (Total 
Quality Management), pri čemer se stopnja rasti kakovosti odraža v programih, kot je 
Šest sigma (Six Sigma). Izboljševanje pogojev dela pa je odsev spoznanja, da je 
prispevek zaposlenih vitalnega pomena za uspeh podjetja (Greacely 2006, 5). 

Operativni management kot proces je povezan z vsem ostalimi procesi oziroma 
funkcijami v podjetju. Primer: tržna funkcija, katere bistvo je raziskati, odkriti in 
oblikovati povpraševanje po izdelkih podjetja. Iz tržne funkcije izhajajo prognoze o 
bodočem povpraševanju, kar pa je osnova za načrtovanje ustreznih kapacitet in načinov 
proizvodnje. Prav zaradi tega je nujno, da ta dva procesa – torej tržni in operativni 
(proizvodni) – potekata sinhronizirano in soodvisno. Drugi primer je npr. finančna 
funkcija, ki zagotavlja financiranje vseh procesov v podjetju. Na eni strani ta funkcija 
torej zagotavlja uresničevanje procesov, na drugi strani pa prav z možnostjo financiranja 
opredeljuje obseg, v katerem se lahko ti procesi uresničujejo. Operativne (proizvodne) 
funkcije v podjetju torej ni mogoče načrtovati brez njene povezave s finančno funkcijo. 
Enako velja seveda tudi za kadrovsko funkcijo, saj so zaposleni bistveni element v 
uresničevanju procesov podjetja. 

Tradicionalno je bila ta povezava med posameznimi funkcijami podjetja 
interpretirana kot množica podsistemov znotraj sistema, ki ga imenujemo organizacija,
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in vsaka taka funkcija je bila obravnavana kot nek input-proces-output model, kot je to 
značilno za operativno funkcijo samo (glej sliko 2.6 zgoraj). V sodobnejšem času (glej 
npr. Dilworth 2000, Greasley 2006) se je pojavila kritika pogleda na organizacijo kot 
skupek funkcij in se je poudarek prenesel na organizacijo kot množico prepletenih 
procesov z namenom zadovoljevati potrebe odjemalcev. Gre za tako imenovani 
procesni vidik organizacije. Te procese uresničujejo posamezniki v organizaciji, ki so 
sicer zaposleni znotraj posameznega oddelka, vendar so med seboj povezani tako, da 
ustvarjajo novo (dodano) vrednost za notranje in zunanje odjemalce.6

Ustvarjanje dodane vrednosti za notranje in zunanje odjemalce pa je tesno 
povezano z vprašanjem oziroma s pojmom (operativne) strategije. Že pri vsebinski 
analizi strateškega managementa (poglavje 2) je bilo izpostavljeno vprašanje strategije 
uresničevanja poslanstva in vizije. V primeru operativnega managementa pa je 
vprašanje strategije povezano s tem, na kakšen način organizirati proces transformacije 
inputov v outpute tako, da bomo čim bolje zadovoljili potrebe odjemalcev. 

2.3.2 Operativna strategija

Po definiciji je operativna strategija opredeljena kot časovni načrt za proizvodno 
funkcijo podjetja, v katerem je opredeljena poraba virov za namene uresničevanja ciljev 
operativne oziroma proizvodne funkcije podjetja. Ko govorimo o operativni strategiji z 
vidika podjetja in če imamo v mislih proces strateškega managementa, ki v svojem 
tretjem koraku postavlja prav opredeljevanje poslovne strategije, lahko definiramo 
odnos med operativno strategijo in (poslovno) strategijo podjetja.7 Ta odnos je podrejen. 
Poslovna strategija namreč odgovarja na vprašanje, kako naj podjetje uresničuje 
poslanstvo in vizijo, operativna strategija pa odgovarja na vprašanje, kako naj podjetje
uresničuje proces transformacije inputov v outpute, da bo pri tem dosegalo čim večjo 
(dodano) vrednost. Slikovito je to razmerje ponazorjeno v sliki 2.7. 

6 Množico teh procesov, ki prispevajo k ustvarjanju dodane vrednosti, imenujemo veriga 
vrednosti.

7 V literaturi se za strategijo, ki sem jo opisal v drugem poglavju kot poseben proces znotraj 
procesa strateškega managementa, uporablja včasih tudi izraz poslovna strategija (glej npr. Reid 
in Sanders 2002, 22). 
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Slika 2.7 Razmerje med (poslovno) in operativno strategijo podjetja

Vir: Reid in Sanders 2002, 23.

Pomen operativne strategije se je začel stopnjevati od sedemdesetih let dvajsetega 
stoletja naprej. Do tega obdobja so podjetja v tržnih gospodarstvih uresničevala 
množično proizvodnjo standardiziranih proizvodov, pri čemer se niso soočala s 
prevelikimi problemi tržne konkurence. To jim je omogočalo, da so prodala na svojih 
tržiščih domala vse, kar so proizvedla. V svetovnem merilu pa so se te okoliščine 
močno spremenile v sedemdesetih in zlasti osemdesetih letih dvajsetega stoletja, ko so 
začela zlasti japonska podjetja na svetovnih tržiščih ponujati izdelke visoke kakovosti,
proizvedene z relativno nizkimi stroški. Zlasti ameriška in tudi evropska podjetja so 
začela hitro izgubljati svoja tržišča, kar jih je prisililo v korenite spremembe. Sprva so 
sicer kopirala japonski pristop oziroma koncept, a neuspešno in trajalo je kar nekaj časa, 
dokler niso odkrila pomena operativne strategije. Ta je narekovala, da morajo biti vsi
viri takšni, da podpirajo neposredno doseganje poslovne strategije podjetja. Šele ko so 
začela snovati celovito operativno strategijo podjetja v povezavi z njegovo poslovno 
strategijo, so bila sposobna konkurirati japonskim podjetjem (Reid in Sanders 2002, 
23). 

Operativna strategija je torej nedvomno vitalen dejavnik uresničevanja poslovne 
strategije. V zvezi z njo pa se pojavljata dve ključni vprašanji. Prvič, kako lahko 
merimo (vrednotimo) prispevek operativne strategije k poslovni strategiji. In drugič, 
kakšni so načini oziroma pristopi k operativni strategiji. Merjenje učinkov operativne 
strategije na uresničevanje poslovne strategije podjetja se nanaša na t. i. pet temeljnih 
namenov učinkov operativne strategije (Greasley 2006, 31, Thomson in Strickland 
(1998):

 kakovost,
 hitrost,
 zanesljivost,
 fleksibilnost,
 stroški.
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Merjenje kakovosti se nanaša na oblikovanje (dizajn) proizvoda in na proces 
ustvarjanja proizvoda samega. Z vidika operativnega managementa je merjenje te 
kakovosti vezano na merjenje, v kolikšni meri se ustvarjen proizvod prilega vnaprej 
določenim specifikacijam. Hitrost se nanaša na čas, ki preteče od podane zahteve 
odjemalca po določenem proizvodu pa do pridobitve tega proizvoda oziroma storitve. 
Atribut zanesljivost se navezuje na doslednost izpolnjevanja dogovorjenih dobavnih 
rokov – torej, da je obljubljeno blago oziroma storitev dobavljena odjemalcu v 
obljubljenem časovnem roku. Fleksibilnost pa pomeni sposobnost podjetja, da se hitro 
odzove na potrebe odjemalca. Ta značilnost se odraža na številnih ravneh, bodisi da gre 
za hitro uvajanje novega izdelka, hitro spreminjanje lastnosti obstoječih izdelkov, 
spreminjanje proizvodnih postopkov, prilagajanje proizvedenih količin tržnim 
potrebam. Zadnji element v merjenju prispevka operativne strategije k poslovni 
strategiji pa so stroški. Stroški nastajajo v procesu priskrbe zahtevanih inputov in 
uresničevanja njihove pretvorbe v končne outpute. Stroškovnega segmenta v operativni 
strategiji je izrazito pomemben še zlasti, če se podjetje odloči, da bo gradilo svojo 
poslovno strategijo prav na nizkih proizvodnih stroških. 

Če primerjamo pravkar navedene temeljne učinke operativne strategije s snovanjem 
strategije krepitve konkurenčne prednosti,8 ugotovimo, da se zadnji segment (torej 
stroški) navezuje na strategijo nizkih oziroma najugodnejših stroškov. Preostali štirje 
segmenti (fleksibilnost, zanesljivost, hitrost in kakovost) pa se navezujejo na strategije 
razlikovanja izdelka, osredotočanja na tržne niše na osnovi zagotavljanja najnižjih 
stroškov in na strategijo osredotočanja na tržne niše, usmerjene na razlikovanje 
proizvodov. 

Obstaja torej jasna vsebinska povezava med operativno strategijo in pristopi k 
uresničevanju poslovnih strategij. Naslednje vprašanje pa je, kakšni so pristopi k 
operativni strategiji. Teoretična (učbeniška) literatura ponuja tri odgovore na to 
vprašanje (Brown et al. 2004, Greasly 2006 in Heizer et al. 2004 ter Wild 2002):

 tržni pristop k operativni strategiji,9

 pristop k operativni strategiji na osnovi virov10 in
 kombinacija obeh pristopov.11

Za tržni pristop k operativni strategiji je značilno, da podjetje zasnuje svojo 
strategijo operativnega managementa glede na svoj ključni trg. Pri tem to strategijo 
vzajemno določata dva dejavnika. Na eni strani so to potrebe odjemalcev na ciljnem 
trgu, na drugi strani pa so to aktivnosti konkurentov na tem trgu. Pri takšnem načinu 

8 Glej poglavje 2.2.2.
9 Angl. Market-based approach.
10 Angl. Resource-based approach.
11 Reconciling the market-based and resource-based approach.
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opredeljevanja operativne strategije gre za dva koraka. Najprej je opredelitev cilja 
podjetja skozi operativno strategijo tako, da doseže tisto tržno pozicijo, ki mu omogoča 
boljše zadovoljevanje potreb ciljnih odjemalcev v primerjavi s konkurenco. Drugi korak 
je pretvorba opredeljene ciljne tržne pozicije v seznam meril oziroma dejavnikov 
konkurenčnosti,12 ki omogočajo podjetju doseganje v prvem koraku opredeljenega cilja. 

Slika 2.8 Tržni pristop k operativni strategiji

Vir: prirejeno po Greasly 2006, 39. 

Drugačen od tržnega pristopa snovanja operativne strategije je tisti, ki v ospredje ne 
postavlja potreb odjemalcev in aktivnosti konkurentov, ampak se osredotoča na lastne
vire in procese, ki določajo t. i. operativno (proizvodno) zmožnost podjetja. Slikovito je 
bistvo tega pristopa k snovanju operativne strategije podjetja ponazorjeno s sliko 2.9. 

Slika 2.9 Pristop k operativni strategiji na osnovi virov

Vir: prirejeno po Greasly 2006, 40. 

12 V literaturi ni poenotenega izraza za to, kar je v sliki 2.9 in v odstavku, v katerega je 
umeščena ta opomba, poimenovano kot dejavniki konkurenčnosti (angl. competitive factors). 
Tak izraz uporablja Greasly (2006, 39), medtem ko Hill (2005) uporablja izraz kriteriji 
zmožnosti (performance criteria) oziroma Gainther (2002) uporablja izraz prioritete 
konkurenčnosti (competitive priorities). 
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Ideja snovanja operativne strategije je v tem primeru naslednja: podjetje ima na eni 
strani vire (v sliki 2.6 so poimenovani kot inputi) in na drugi strani proces pretvarjanja 
teh virov v končne outpute. Če se omejimo najprej na prvi vidik, moramo izpostaviti 
naravo virov. Lahko gre za surovine oz. materiale, ki se v celoti prenašajo v končni 
proizvod. Lahko gre za stroje, naprave, ljudi, ki se ne transformirajo v končni output, 
ampak le sodelujejo v procesu te transformacije. Lahko pa gre tudi za t. i.
neoprijemljivo premoženje, kot je zvestoba do tržne znamke, zveze z dobavitelji, zveze 
z odjemalci, izkušnje zaposlenih. Prav ta segment neoprijemljivega premoženja (virov, 
resursov) je osrednji temelj, na katerem temelji drugi način snovanja operativne 
strategije. Neoprijemljivega premoženja namreč konkurenti ne morejo tako enostavno 
kopirati, kot to velja za oprijemljive vire. Na ta način pa lahko eno podjetje dosega 
večjo operativno (proizvodno) zmožnost kot konkurenca. 

Drugi vidik je sam proces pretvorbe inputov v outpute. Ta proces je sicer lahko 
formalno opisan in dokumentiran v podjetju, a s tem je znana zgolj formalna struktura 
procesa v podjetju. Konkurentom ostajajo neznanka neformalni procesi, ki predstavljajo 
pomemben del procesov v podjetju. Pomembno je, da je razvoj teh povsem neodvisen 
od oprijemljivih in neoprijemljivih inputov, od znanja in izkušenj zaposlenih. To 
pomeni, da jih ni mogoče sistemizirati in so vsakemu podjetju lastni. In prav to je 
osrednje bistvo snovanja operativne strategije na osnovi virov. Podjetje skuša čim bolj 
izkoriščati neoprijemljive vire (neoprijemljivo premoženje) in neformalne procese ter s 
kombinacijo tega doseči relativno večjo operativno zmožnost v primerjavi s konkurenti.

Če izhajamo iz vsebinskega opisa obeh načinov določanja operativnih strategij, 
lahko utemeljeno trdimo, da se predstavljena načina ne izključujeta, ampak ju je 
mogoče vzajemno kombinirati v tretjo različico. Ta različica je ponazorjena s sliko 2.10. 

Slika 2.10 Kombiniran pristop k operativni strategiji

Vir: prirejeno po Greasly 2006, 40. 
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To je kombiniran pristop k operativni strategiji, pri katerem upoštevamo tako tržno 
pozicijo, ki jo določajo potrebe odjemalcev, kot aktivnosti konkurentov. Upoštevamo pa 
tudi, da podjetje razpolaga z določenim obsegom neoprijemljivega premoženja in 
razvija neformalne procese. To konkurentom preprečuje preprosto kopiranje znanja in 
metod boljšega zadovoljevanja potreb odjemalcev na ciljnih trgih. 

Kot osrednji vsebinski sklep tega poglavja lahko izpostavimo, da je operativni 
management proces, ki obsega dve fazi. Ena faza je pretvorba inputov v outpute, druga 
faza pa je snovanje operativne strategije, ki nam narekuje, kako ta proces uresničiti. Gre 
torej za proces krožnega toka, kot je to značilno tudi za strateški management, le da je v 
primeru operativnega managementa po prevzeti konceptualizaciji manj faz – le dve, kot 
to prikazuje slika 2.11. 

Slika 2.11 Proces operativnega managementa

Kot smo izpostavili v tem poglavju, je faza snovanja operativne strategije podrejena 
fazi snovanja podjetniške strategije, ki je poseben proces v ciklu strateškega 
managementa. Če ta spoznanja povežemo z opredeljeno temeljno raziskovalno tezo, 
manjka še vsebinska umestitev managementa produktivnosti med strateški in operativni 
management tako, kot je to bilo ponazorjeno s sliko 1.8.

2.4 Management produktivnosti

Management produktivnosti se je kot področje proučevanja v teoriji managementa 
začel uveljavljati v drugi polovici osemdesetih let dvajsetega stoletja in ostaja strateška 
spremenljivka tudi v današnjem času (Sumanth 1998, 41). Če se omejimo zgolj na 
geografsko področje Evropske unije, lahko utemeljeno trdimo, da management 
produktivnosti ni zgolj strateška spremenljivka, na katero so usmerjene aktivnosti 
managementa posameznih podjetij, ampak je strateška spremenljivka, v optimizacijo 
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katere je usmerjena evropska razvojna politika, kar je očitno deklarirano z lizbonsko 
strategijo.

Pri identifikaciji splošnega vtisa o razvoju tega področja proučevanja v sklopu 
poslovnih ved smo kot izhodišče uporabili Amazonov iskalnik, ki izpiše najbolj znane
knjižne enote in članke, objavljene v različnih revijah z iskanega področja. S področja 
managementa produktivnosti je ponujal na iskalni dan 210 zadetkov. To se zdi relativno 
majhno število referenčnih virov. Če od vseh ponujenih odštejemo tiste, ki se ne 
nanašajo na podjetje, ampak na narodno gospodarstvo, regije itd., ostane približno 80 na 
osnovi uvodne vsebine proučenih uporabnih virov. Pri omejitvi iskanja na slovenski 
prostor, za kar smo uporabili COBIB, pa je število zadetkov na iskani izraz 
»management produktivnosti« enako 34, če pa kot iskalni niz uporabim angleški izraz 
»total productivity management«, je teh 30. Nedvomno je ta skromni obseg referenčnih 
del indikator, da je to področje v svetovni literaturi novo, v slovenskem prostoru pa 
skromno zastopano. 

Izstopajoča pa je še ena značilnost. Če uporabimo za iskanje referenčnih virov 
mednarodne zbirke podatkov, je z managementom produktivnosti najbolj pogosto 
povezano ime David Sumanth. Iskalnik Google ponudi 1850 zadetkov v zvezi z 
iskalnim nizom »Sumanth total productivity management« in 2.250.000 zadetkov za 
iskalni niz »total productivity management«. Če dovolimo, da je tako merilo 
identifikacije pomena določenega področja proučevanja primerno, lahko vzamemo kot 
primerno merilo primerjave iskalni niz »Michael Porter strategic management«.13 Za ta 
iskalni niz ponuja Google 1.640.000 zadetkov in za iskalni niz »strategic management« 
23.300.000 zadetkov. Nedvomno ponuja področje strateškega managementa več 
referenčnih virov, kar pomeni, da je verjetno bolj razvito v metodološkem smislu in bolj 
uveljavljeno področje proučevanja z nekaj eminentnimi in svetovno znanimi avtorji. 

Na področju managementa produktivnosti se pravzaprav kot vodilno ime pojavlja 
izključno Sumanth z najbolj prepoznavnim delom »Total Productivity Management – a
Systemic and Quantitative Approach to Compete in Quality, Price and Time« (Sumanth
1998). To delo smo zaradi tega prevzeli kot referenčno delo za to poglavje. Sumanth 
(1998) je namreč v njem predstavil izvirni model celovitega managementa 
produktivnosti kot proces, sestavljen iz štirih faz, ki tovorijo spiralo t. i. cikla 
produktivnosti. Cikel produktivnosti je opredeljen s sistematičnim zaporedjem faz 
merjenja, vrednotenja, načrtovanja in izboljševanja produktivnosti, kar je ponazorjeno s 
sliko 2.12. 

13 Michael Porter je eden najbolj eminentnih znanstvenikov, ki je ukvarja raziskovalno s 
področjem managementa. Njegova najbolj izpostavljena znanstvena dela so npr.: Porter (1980, 
1985 in 1998).



Management produktivnosti kot segment strateškega in operativnega managementa

39

Slika 2.12 Cikel produktivnosti

Vir: Sumanth 1998, 64.

Prva faza v Sumanthovem ciklu managementa produktivnosti je faza merjenja 
produktivnosti. Produktivnost je namreč treba meriti v določeni točki, ta točka pa je 
lahko proizvod, odjemalec, oddelek, proizvodni obrat ali podjetje kot celota. Druga faza 
je faza vrednotenja (evalvacije) dobljenih ocen produktivnosti, ki povezuje fazo 
merjenja in fazo načrtovanja produktivnosti. V tej fazi gre za presojanje (kvalitativna 
analiza) vsebinskega pomena dobljenih meritev produktivnosti. Obstajata dve različici 
vrednotenja produktivnosti – tip 1 in tip 2 (glej Sumanth 1989, 86). Vrednotenje 
izmerjene produktivnosti, upoštevajoč različico tip 1, temelji na med-časovni primerjavi 
izmerjene ravni produktivnosti. To pomeni, da primerjamo raven produktivnosti v času t 
z ravnijo produktivnosti v času t-1 in izračunamo t. i. odstotno spremembo ravni 
produktivnosti v časovnem obdobju. Alternativni tip 2 merjenja produktivnosti se ne 
nanaša na ocenjevanje variiranja ravni produktivnosti med dvema časovnima točkama, 
ampak znotraj izbranega časovnega obdobja. V tem primeru ne primerjamo ravni 
produktivnosti v času t z ravnijo produktivnosti v času t-1, ampak primerjamo dejansko 
raven produktivnosti v času t s predhodno ocenjeno ravnijo produktivnosti v času t. 

Noben izmed tipov vrednotenja produktivnosti ni superioren, ampak ju je nujno 
treba uporabljati vzajemno. Vrednotenje tipa 1 nam namreč pojasnjuje, kako se je gibala 
raven produktivnosti v času, torej ali se je povečevala, zmanjševala, ali ostajala 
nespremenjena. Evalvacija produktivnosti tipa 2 pa nam pove, ali se je dejanska 
produktivnost spreminjala skladno z načrtovanjem ali ne. Kako pomembna je vzajemna 
primerjava vrednotenj tipa 1 in 2, nazorno odraža naslednji primer. Po vrednotenju tipa 
1 bi npr. ugotovili, da se je raven produktivnosti od opazovanja v času t do opazovanja v 
času t+1 povečala za 10 %. A hkrati bi kazalo vrednotenje produktivnosti po tipu 2, da 
se je produktivnost do točke opazovanja v času t+1 povečala za 4 odstotne točke manj, 
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kot je bilo načrtovano. To pomeni, da management produktivnosti ni bil učinkovit, saj je 
dejanska rast produktivnosti zaostajala za ciljno. 

Pri sprejemanju slednje utemeljitve moramo biti seveda previdni, saj je ocenjena 
(napovedana oziroma načrtovana) raven produktivnosti odvisna od metodologije, ki jo 
uporabimo za načrtovanje produktivnosti. Če ta ni ustrezna, tudi ocene ne bodo 
ustrezne, s tem pa tudi rezultati vrednotenja po tipu 2. Tretja faza, to je faza načrtovanja 
produktivnosti, je torej prav tako vitalnega pomena. V njej namreč tudi določimo 
izhodišča za opredeljevanje strategij izboljševanja produktivnosti, ki je zadnja faza v 
omenjenem procesu. Ločimo dva vidika načrtovanja produktivnosti: načrtovanje v 
kratkem roku in načrtovanje v dolgem roku. Kot kratek rok je običajno privzeto obdobje 
do enega leta. Za dolgi rok pa ni enotne opredelitve oziroma ji je skupno le to, da je 
dolgi rok obdobje, ki je daljše od enega leta. 

Zadnja faza v ciklu managementa produktivnosti je faza izboljševanja 
produktivnosti. Sumanth (1998, 94) navaja kar 70 različic oziroma tehnik izboljševanja 
produktivnosti, ki temeljijo na industrijskem inženirstvu, operacijskih raziskavah, 
računalniškem inženiringu, managementu, psihologiji in na drugih vedah ter disciplinah. 
Ta faza je v bistvu dvostopenjski proces: 

 prva stopnja obsega izbiro primerne množice tehnik izboljšanja produktivnosti, 
 druga stopnja pa razvoj implementacijskega plana za aplikacijo izbranih tehnik 

v realno življenje. 

Pri izbiri oziroma selekciji uporabnih tehnik izboljšanja produktivnosti iz množice 
razpoložljivih tehnik ima management na voljo več različnih načinov, kot so: intuitivna 
izbira, uporaba določenih kvantitativnih metod ali kombinacija obojega – torej intuicije 
na osnovi izkušenj in uporabo zahtevnejšega metodološkega instrumentarija. Pri razvoju 
implementacijskega plana pa gre za izbiro med naslednjimi različicami uporabe izbranih 
tehnik: 

 prva različica izboljšanja produktivnosti se odraža skozi naraščanje outputa pri 
nespremenjeni porabi obsega inputov,

 druga različica se odraža skozi rast outputa ob hkratnem zmanjševanju porabe 
inputov,

 tretja različica pomeni, da enak output ustvarimo z zmanjšanjem inputov,
 četrta različica pomeni izboljšanje produktivnosti na osnovi rasti porabe 

inputov, pri čemer pa je rast outputa hitrejša od rasti porabe inputov,
 peta različica se odraža skozi hitrejše zmanjševanje inputov glede na hitrost 

zmanjševanja outputa. 

Management produktivnosti je torej v bistvu enostavni proces, katerega osrednja 
faza je v resnici merjenje produktivnosti. Kakovost in vsebinski domet metod merjenja 
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namreč določata vsebinsko razsežnost vrednotenja (evalviranja) produktivnosti, ta pa 
določa predloge za izboljšanje in konkretno aplikacijo teh predlogov v gospodarsko 
stvarnost. 

S tem smo vsebinsko zaokrožili tri ključne vsebinske segmente managementa: 
strateški management, operativni (proizvodni) management in končno management 
produktivnosti. Po tem vrstnem redu sicer izpade, kot da gre za jasno hierarhično 
strukturo, na vrhu katere je strateški management, ki je preko proizvodnega 
managementa povezan z managementom produktivnosti. Kot smo izpostavili v uvodu, 
obstoječa teorija managementa ne definira odnosa med izbranimi tremi področji 
proučevanja v managementu. Osrednja teza disertacije pa je, da lahko management 
produktivnosti umestimo v presek strateškega in operativnega (proizvodnega) 
managementa. Utemeljitev te teze je opisana v naslednjem poglavju. 

2.5 Sinteza: SM–MP–OM 

Shematično je bistvo osrednje teze disertacije ponazorjeno s sliko 2.13, ki kaže, da 
lahko z vertikalno sintezo strateškega in operativnega managementa preko 
managementa produktivnosti ustvarimo učinkovito orodje managerskega odločanja. 

Slika 2.13 Razvoj učinkovitega orodja za strateško in operativno odločanje 
managementa

Prvo izhodišče naše utemeljitve je proces razvijanja strategije, ki je poseben proces 
strateškega managementa. Kot smo opisali v poglavju 2.2.2, je v teoriji strateškega 
managementa proces snovanja strategije povezan z razvijanjem konkurenčne prednosti 
podjetja. Za ta namen obstaja pet temeljnih strategij, kako lahko organizacija gradi 
oziroma brani svojo konkurenčno prednost. Glede na uvodno utemeljitev, da je razvoj 
izvorne zamisli, ki jo razvijamo, povezan s slovensko živilsko-predelovalno industrijo, 
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je verjetno utemeljeno, da je osrednja strategija slovenskih podjetij v tej panogi 
osredotočena na strategijo nizkih oziroma najugodnejših stroškov. 

Drugo izhodišče naše utemeljitve je proces razvijanja operativne strategije, ki je 
poseben proces operativnega managementa. Tretje izhodišče pa je celovit management 
produktivnosti, ki kot proces obsega štiri faze: merjenje, vrednotenje, načrtovanje in 
izboljševanje. Sistematično je vsebinska sinteza med vsemi tremi izhodišči prikazana s 
sliko 2.14. 

Slika 2.14 Vsebinska sinteza strateškega in operativnega managementa preko 
managementa produktivnosti

Slika ponazarja tri krožne tokove (procese), ki se odvijajo v času. Najprej se na 
skrajni levi strani slike odvija proces snovanja poslovne strategije. Dinamika tega 
procesa je usklajena s procesom strateškega managementa kot celote. Potek tega 
procesa je ponazorjen s temno osenčenim krožnim tokom. Na drugi strani (v sliki 
skrajno desno) se odvija proces snovanja operativne strategije. Dinamika tega procesa je 
usklajena s procesom operativnega managementa. Dinamiko obeh podprocesov (torej 
snovanja poslovne in operativne strategije) ter s tem procesov strateškega in 
operativnega managementa pa določa proces managementa produktivnosti kot celote z 
izhodiščem v merjenju produktivnosti. 

V poglavju o managementu produktivnosti smo opisali, da je faza merjenja 
izhodiščna, saj določa vsebinski domet vrednotenja, s tem pa njegovo načrtovanje in 
izboljševanje. Odgovoriti pa je treba na dve vprašanji. 

 Prvič: Kako lahko utemeljimo, da management produktivnosti kot proces 
določa dinamiko procesa opredeljevanja poslovne strategije podjetja in s tem 
dinamiko procesa, ki ga imenujemo strateški management? 
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 Drugič. Kako lahko utemeljimo, da management produktivnosti kot proces 
določa dinamiko procesa opredeljevanja operativne strategije in s tem 
dinamiko procesa, ki ga imenujemo operativni management?

Če najprej odgovorimo na prvo vprašanje, moramo sicer priznati, da je izhodišče 
procesa strateškega managementa razvijanje poslanstva in vizije ter iz tega izhajajočih 
ciljev, ki se potem prelivajo v razvijanje poslovne strategije. A to je zgolj vsebinsko 
logično zaporedje, ker ni smiselno opredeljevati poslovno strategijo, če ne poznamo 
poslanstva in nimamo vizije ter opredeljenih ciljev gospodarske aktivnosti podjetja. 
Proces opredeljevanja strategije je smiseln šele, ko to poznamo. Vendar pa dinamike 
strateškega managementa ne opredeljujeta niti proces razvoja poslanstva oziroma vizije 
niti proces opredeljevanja ciljev. Verjetno ni resnega argumenta proti trditvi, da se vizija 
ne spremeni vsako leto, kaj šele vsak dan, teden ali mesec. Vprašanje je, kdaj se sploh 
vizija spremeni, glede na to, da je že v samem začetku dolgoročno opredeljena. Enako 
velja za poslanstvo in s tem tudi za opredeljene cilje. Proces, ki pa ima bistveno hitrejšo 
dinamiko in določa dinamiko vseh ostalih procesov, ki sledijo, pa je proces 
opredeljevanja poslovne strategije, v katerem določimo načine, kako bomo uresničili 
postavljene cilje in s tem prispevali k izpolnjevanju vizije in poslanstva. Ti načini se 
namreč lahko hitro spreminjajo, pač v odvisnosti od sprememb v ekonomskem okolju 
podjetja. Glede na to, da je na področju gospodarskega življenja stalno uporabljen izraz, 
da je sodobno ekonomsko okolje turbulentno in se nenehno in hitro spreminja, je to 
verjetno prepričljiv argument k utemeljitvi, da je frekvenca razvijanja poslovne 
strategije visoka. In ta visoka frekvenca razvijanja poslovne strategije se prenaša v fazo 
implementacije strateških nalog, monitoring zmožnosti in razvoj ukrepov prilagajanja 
novemu stanju.

Spomnimo se, da obstajata dve prevladujoči poslovni strategiji: strategija najnižjih 
stroškov in strategija najugodnejših stroškov. Zaradi lažjega opisovanja se bomo v 
nadaljevanju skliceval samo na strategijo najnižjih stroškov, čeprav izbira strategije ne 
spremeni bistva vsebinske utemeljitve. Višina proizvodnih stroškov je namreč v bistvu 
zrcalna slika ravni produktivnosti – višja kot je raven produktivnosti, nižja je poraba 
inputov na enoto outputa, torej so nižji tudi stroški proizvajanja. Poslovna strategija 
najnižjih stroškov se torej neposredno navezuje na merjenje produktivnosti in preko 
tega na celoten management produktivnosti. Izmerjeno produktivnost je treba 
ovrednotiti ter na tej osnovi sprejeti načrt za njeno izboljševanje. In prav izboljšave kot 
zadnja faza v procesu managementa produktivnosti se prenaša v nov krog procesa 
snovanja poslovne strategije – recimo v doseganje višje ravni produktivnosti, kar je 
ponovno podvrženo njenemu merjenju. Cikel procesa snovanja poslovne strategije se 
torej sklada s ciklom managementa produktivnosti.
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Kako pa je management produktivnosti kot proces, ki je očitno usklajen s procesom 
strateškega managementa, povezan in usklajen s procesom operativnega managementa? 

Kot je na pprikazano sliki 2.14, poteka ta povezava in sinhronizacija obeh procesov 
preko snovanja operativne strategije. V poglavju o operativnem managementu smo
opisali, da obstajata dva pristopa ko snovanju operativne strategije. Prvi pristop je 
zasnovan na tržni poziciji, drugi pristop pa je na porabi virov (inputov), ki pa sta 
običajno v realnem gospodarskem življenju vzajemno združena v kombiniran pristop. V 
izhodišče lahko v tem primeru postavimo pristop na osnovi inputov in upoštevamo, da 
so ključnega pomena neoprijemljivi inputi, kot so znanje, izkušnje itd. Vse tisto 
specifično znanje, ki ga imamo v zvezi s produktivnostjo na osnovi njenega merjenja,
vtkemo v operativno strategijo, ki se nato prenese v način učinkovitega (produktivnega) 
pretvarjanja inputov v končne outpute. Tudi v tem primeru sta procesa management 
produktivnosti in snovanje operativne strategije povsem sinhronizirana. Dinamika 
merjenja, vrednotenja, načrtovanja in spreminjanja namreč določa dinamiko vpeljevanja 
spoznanj v operativno strategijo in od tod v spreminjanje procesa transformacije inputov 
v končni output. 

Opisano pomeni samo en način utemeljitve vzajemne povezanosti med procesi 
strateškega managementa, operativnega managementa in managementa produktivnosti. 
Možnih je zagotovo več različnih utemeljitev te sinhroniziranosti in predstavljene 
povezanosti. A dopuščanje alternativnih interpretacij ne pomeni rušenja predstavljene 
razlage, za katero ocenjujemo, da ni resnejših vsebinskih argumentov, ki bi zmanjševali 
veljavnost in vsebinsko smiselnost opisanega. To pa hkrati tud brani vsebinsko 
utemeljenost in primernost teze o vzajemni povezanosti med strateškim in operativnim 
managementom ter managementom produktivnosti. 

A ta utemeljitev je komaj prvi del zadane naloge. Drugi del se namreč nanaša na 
utemeljitev, da lahko iz predstavljene vzajemne povezanosti med strateškim in 
operativnim managementom preko managementa produktivnosti (ko se torej umešča v 
presek obeh procesov) izpeljemo učinkovito orodje strateškega in operativnega 
odločanja managementa v podjetju. Opis oziroma utemeljitev tega pa je predmet 
vsebine nanslednjih poglavij. 
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3 MERJENJE PRODUKTIVNOSTI

3.1 Splošni teoretični okvir merjenja produktivnosti14

Izhodiščno teoretično zaledje razvijanja načinov merjenja produktivnosti 
predstavlja mikroekonomska teorija, od tod pa so se koncepti in metode merjenja 
produktivnosti prenesli še v upravljavsko ekonomiko, operativni management in 
management produktivnosti. 

V ekonomiki se pojem produktivnost navezuje na merjenje razmerja med outputom 
in inputom. Vendar je to le splošna definicija. V odvisnosti od tega, kaj opredelimo kot 
input in kot output, pa je opredeljenih več različic produktivnosti:

 najosnovnejša je t. i. parcialna produktivnost,15 ki meri razmerje med količino 
outputa in količino določenega inputa (npr. dela);

 drugi koncept je t. i. skupna faktorska produktivnost,16 ki je definirana kot 
razmerje med obsegom ustvarjene količine outputa in vsoto obsegov 
porabljenih t. i. primarnih proizvodnih dejavnikov (delo in kapital, brez 
intermediranih proizvodov);

 tretji koncept je skupna produktivnost,17 ki meri razmerje med obsegom 
ustvarjene količine outputa in obsegom vseh inputov (primarni proizvodni 
dejavniki vključno z obsegom intermediarne potrošnje);

 četrti koncept pa je t. i. indeks splošne ali pa celovite skupne produktivnosti,18

ki je definiran kot produkt koeficienta skupne produktivnosti in multiplikatorja, 
ki meri obseg porabe neoprijemljivih dejavnikov. 

Vsak izmed omenjenih načinov merjenja produktivnosti ima svoj vsebinski domet. 
Pri interpretaciji statističnih koeficientov, s katerimi merimo produktivnost, pa se 
pojavlja ta dva koeficienta produktivnosti.

Prvi je koeficient (povprečne) produktivnosti proizvodnega dejavnika. Izraz 
»povprečna« produktivnost je gledano s strogega statističnega vidika v tem primeru 

14 Kot osnovni referenčni vir so uporabljeni: Neely (2002), Smith (2005), Kalagnanam et 
al. (2001), Kaplan in Norton (2001), Kerstens in Vanden (1999), Kogan et al. (2001), Kreuze in 
Newell (2001), Manning (2001), Mol in Beeres (2005), Nourayi (1996)., O'Regen in Ghobadian 
(2004), Pransky et al. (2006)., Radnor in McGuire (2004), Raffish (2001), Roth in Albright 
(2001), Saccani et al. (2006), Selto in Jasinksi (2001), Shahin in Mahbod (2007), Shank in 
Govindarjan (2001), Shankar in Tiwari (2005), Shields in Young (2001), Shim in Suidt (2001), 
Singh et al. (2000), Smith (2005), Sousa et al. (2002), Stainer (1997), St-Pierre in Raymond 
(2004), Taj (2006), Thompson in Strickland (1998), Tzelpis in Skuras (2006), van Aken et al. 
(2005), Young (2001). 

15 Angl. – Partial productivity.
16 Angl. – Total factor productivity. 
17 Angl. – Total productivity. 
18 Angl. – Comprehensive total productivity index. 
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odveč, ker ne računamo povprečne vrednosti izmerjene produktivnosti posameznega 
primarnega proizvodnega dejavnika v različnih točkah opazovanja. Koeficient 
povprečne produktivnost posameznega proizvodnega dejavnika namreč izračunamo 
tako, da količino outputa delimo s porabljeno količino i-tega inputa
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V tem primeru označuje MPiK koeficient mejne produktivnosti i-tega inputa, O

meri spremembo outputa in iI meri spremembo obsega i-tega inputa. 

Ob ločevanju med štirimi različicami produktivnosti po vsebinskem kriteriju in 
dvema koeficientoma produktivnosti ločimo tudi med dvema metodološkima načinoma 
merjenja posamezne vsebinske različice produktivnosti. Teoretična osnova tega 
razlikovanja je utemeljena v vsebinah upravljavske ekonomike, kjer je izpostavljeno 
ločevanje med konceptom mejne in povprečne produktivnosti. Zaradi izrazoslovne 
podobnosti posebej opozarjamo na razlikovanje med mejno in povprečno 
produktivnostjo kot metodološkim konceptom merjenja posamezne različice 
produktivnosti in med mejno in povprečno produktivnostjo kot koeficientom posamezen 
različice produktivnosti, kar smo opisali zgoraj.



Merjenje produktivnosti

47

Koeficient povprečne produktivnosti namreč meri, koliko enot outputa 
proizvedemo z enoto inputa, koeficient mejne produktivnosti pa nam pove, koliko 
dodatnih enot outputa proizvedemo z dodatno enoto inputa. 

Razlikovanje med mejno in povprečno produktivnostjo kot metodološkim 
konceptom merjenja produktivnosti ima povsem drugačno vsebinsko zaledje. Temelji 
namreč na konceptu učinkovitosti. Učinkovitost merimo s koeficientom, ki je opredeljen 
kot razmerje med dejanskim in potencialnim outputom. Na vsak proizvodni proces 
lahko namreč gledamo z vidika tehničnih in/ali tehnoloških omejitev, ki določajo 
maksimalen obseg proizvodnje pri dani tehnologiji in pri izbrani proizvodni tehniki. Če 
se potencialni obseg proizvodnje sklada z dejanskim obsegom proizvodnje, govorimo o 
100-odstotni učinkovitosti – v tem primeru je vrednost koeficienta učinkovitosti enaka 
ena. Vsako odstopanje dejanskega obsega proizvodnje od potencialnega pa je odraz 
neučinkovitosti proizvodnega procesa, saj enak obseg inputov pri dani tehnologiji in 
izbrani proizvodni tehniki proizvede manjši obseg ouputa od potencialno dosegljivega. 
Gre torej za razlikovanje metodološkega načina merjenja produktivnosti na 
konceptualni ravni. Za lažje razumevanje je ideja razlikovanja med konceptom mejne in 
povprečne produktivnosti ponazorjena grafično s sliko 3.1. 

Slika 3.1 Izhodiščni koncept mejnih proizvodnih funkcij

V sliki 3.1 sta ponazorjeni dve točki proizvodnje pri enakem obsegu inputov (to je 
pri IA), ki pa dajejo različne obsege outputa. Točka A ponazarja pri dani tehnologiji in 
izbrani tehniki največji dosegljiv obseg proizvodnje glede na obseg inputov, točka A' pa 
ponazarja dejansko dosežen obseg outputa. Zaradi vpliva sistematičnih dejavnikov je 
dejanski obseg proizvodnje manjši od potencialno dosegljivega. 

V tem primeru smo se omejili zgolj na primerjavo dveh opazovanj obsegov 
proizvodnje. Produktivnost pa je smiselno spremljati v časovnem obdobju, kar nam tudi 
omogoča sistematično razlago koncepta mejne in povprečne produktivnosti. Izhodiščni 
sliki 3.1 smo dodali sedemnajst novih opazovanja o točkah proizvodnje, ki kažejo obseg 
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outputa pri posameznem obsegu inputa, pri dani tehnologiji in izbrani proizvodni 
tehniki v posamezni časovni enoti. Sistematično so vse opazovane točke proizvodnje 
ponazorjene v sliki 3.2. 

Slika 3.2 Nadgrajeni koncept mejnih proizvodnih funkcij

Očitno je, da se pretežni del točk proizvodnje zgoščuje okoli določene vrednosti, 
ostale točke pa se od teh odklanjajo navzgor ali navzdol. Če se najprej posvetimo tistim 
točkam, ki so zgoščene tesno druga ob drugi (zajete so v temno osenčenem polju), lahko 
za te točke izračunamo povprečno vrednost outputa in povprečno vrednost inputa. Ti 
dve povprečni vrednosti sta v bistvu koordinati nove proizvodne točke, to je t. i.
povprečne proizvodne točke. Če povežemo povprečno proizvodno točko s koordinatnim 
izhodiščem in ti dve točki povežemo z žarkom, ki poteka skozi koordinatno izhodišče, 
dobimo premico, na kateri ležijo proizvodne točke, ki merijo posamezen obseg inputov 
s povprečno vrednostjo outputa. Izraz povprečna produktivnost torej v tem primeru ne 
pomeni obseg outputa na enoto inputa, ampak pomeni način, kako merimo vrednost 
proizvodnje v določenem časovnem obdobju pri posameznih obsegih inputov. 

Med točkami, ki se odklanjajo od tistih v osenčenem polju, sta v sliki 3.2 
izpostavljeni točka A (to poznamo že iz slike 3.1) in točka B. Najvišje ležeča 
proizvodna točka je v izbranem primeru točka B – za primerjavo lahko ugotovimo, da je 
podjetje pri enakem obsegu porabe inputov kot v točki B proizvedlo tudi manjši obseg 
outputa (točka B'). Če najvišje ležečo proizvodno točko povežemo s koordinatnim 
izhodiščem, dobimo premico, ki ponazarja mejni (potencialni) obseg proizvodnje pri 
posameznih obsegih porabljenih inputov. Tudi proizvodna točka A leži na premici 
mejnega proizvoda. 

V tem primeru torej izraz mejni proizvod ne pomeni povečanja outputa na dodatno 
enoto inputa, ampak pomeni specifičen način, kako merimo vrednost proizvodnje v 
določenem časovnem obdobju pri posameznih obsegih inputov. Ta vrednost ni določena 
na osnovi povprečenja, ampak na osnovi opredelitve mejne (potencialne) vrednosti 
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outputa. Razlika med mejno in povprečno vrednostjo je neposredno merilo 
neučinkovitosti proizvodnje. Prav ta razlika (torej izmerjena neučinkovitost) pa je 
osrednji kriterij za presojo uporabnosti posameznega koncepta merjenja produktivnosti 
za potrebe managementa produktivnosti.

Obsežen pregled v referenčni literaturi opisanih študij primera v zvezi z 
managementom produktivnosti nas napeljuje na nedvoumen sklep, da v globalnem 
merilu pomembna podjetja uporabljajo koncept povprečne vrednosti outputa pri 
merjenju produktivnosti. Sumanth (1998, 131–250) navaja enaindvajset študij primerov
v zvezi z aplikacijo managementa produktivnosti v primerih podjetij iz različnih 
gospodarskih dejavnosti,19 kjer merjenje produktivnosti temelji na uporabi koncepta 
povprečenja. Osredotočenost na uporabo koncepta povprečenja pri merjenju 
produktivnosti pa ne izhaja zgolj iz študij primerov, ampak tudi iz znanstvenih in 
strokovnih člankov. Ena izmed novejših sistematičnih analiz o uporabljenih načinih 
merjenja produktivnosti je prikazana v Singh et al. (2000, 234–241). Avtorji 
izpostavljajo tri tehnike za merjenje produktivnosti: indeksni pristop, linearno 
programiranje in ekonometrične modele. V posameznih segmentih obstajajo v 
referenčni literaturi pomembni teoretični prispevki, primerni za praktično aplikacijo. V 
nadaljevanju se pri vsebinski sistemizaciji najbolj izpostavljenih prispevkov o merjenju 
produktivnosti osredotočimo na posamezne gospodarske dejavnosti. 

V primeru predelovalnih dejavnosti je indeksni pristop k merjenju produktivnosti 
nadgradil Fuller (1988), ki je razvil indeks merjenja izgube produktivnosti. Pritchard et 
al. (1989) so razvili indeks, namenjen merjenju prispevkov izboljšanja organizacijske 
strukture k produktivnosti. Yousif in Dale (1990) sta uporabila indeksni pristop za
merjenje produktivnosti na osnovi nominalnih podatkov. Brown in Gobeli (1992) sta 
razvila model merjenja produktivnosti na osnovi indeksnega pristopa za sektor raziskav 
in razvoja (R&D) v predelovalnih dejavnostih. Priznano eden najenostavnejših modelov 
merjenja produktivnosti, ki je enostaven za praktično aplikacijo, je razvil Mady (1992). 
Elmuti in Kathawala (1994) sta razvila indeksni pristop k merjenju produktivnosti za 
namene njenega načrtovanja. Saha (1994) je razvil indeksni pristop k merjenju 
produktivnosti, ki je primeren za aplikacijo v primeru računalniško spremljane 
avtomatizirane proizvodnje, Jablonski (1995) pa je s pomočjo indeksnega pristopa 
izdelal model, namenjen za dekompozicijo prispevkov posameznih dejavnikov k rasti 
produktivnosti. 

V primeru predelovalnih dejavnosti je izpostavljenih tudi nekaj primerov aplikacije 
linearnega programiranja. Sengputa (1997 in 1988) je uporabil linearno programiranje 

19 Bančništvo, svetovanje, gradbeništvo, čistilni servis, izobraževanje, zdravstvo, 
zavarovanje, tiskarne, gostinstvo, turizem, transport, javne storitve, računalništvo, proizvodnja 
elektronskih naprav in opreme, proizvodnja proizvodne opreme, proizvodnja strojev, 
farmacevtska industrija, trgovina na veliko in distribucija.
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za merjenje učinkovitosti proizvodnje z uporabo minimax kriterija. Bogetoft (1994) pa 
je s pomočjo DEA analize razvil ilustrativni mejni model produktivnosti, ki sicer ni bil 
apliciran v podjetniško prakso, vendarle predstavlja določene rešitve, ki so uporabne za 
snovanje aplikativnega modela, predvsem pa temelji na izpostavljanju vsebinskih 
prednosti koncepta mejne produktivnosti v primerjavi s konceptom povprečenja. Razvoj 
mejnih modelov sicer temelji na uporabi ekonometričnih metod ocenjevanja 
produktivnosti. V pregledani referenčni literaturi smo zasledili dva aplikativna primera 
uporabe mejnih ekonometričnih modelov proizvodne funkcije – Radovilsky in Gotcher 
(1992) sta s pomočjo mejnega modela proizvodne funkcije ocenjevala vpliv ključnih
dejavnikov zmanjševanja produktivnosti, podobno analizo sta uresničila tudi Nohria in 
Gulati (1995).

Mejne proizvodne funkcije so sicer uveljavljene v ekonomskih analizah, ki 
temeljijo na uporabi ekonometričnih metod, vendar pa je njihova uporabnost 
osredotočena zlasti na sektorsko raven (torej na analizo produktivnosti podjetij v 
določeni panogi). Zgoraj izpostavljeni referenci (Radovilsky in Gotcher 1992; Nohria in 
Gulati 1995) sta sicer edini referenčni študiji, ki smo jih zasledili pri pregledu literature, 
kar sicer ne pomeni, da sta to edina primera. Lahko pa na tej osnovi trdimo, da uporaba 
koncepta mejnih proizvodnih funkcij ni sestavni del integriranega cikla produktivnosti. 
Uporaba teh metod je parcialna, namenjena analizi produktivnosti v posebnih primerih, 
ni pa sestavni del nenehno odvijajočega se procesa merjenja produktivnosti v podjetjih. 
To dejstvo opravičuje prizadevanja v zvezi s proučevanjem možnosti, ali lahko mejne 
modele merjenja produktivnosti učinkovito vpeljemo v spiralo managementa 
produktivnosti in na ta način izboljšamo informacijsko osnovo za odločanje v 
managementu. V tem prispevku se tudi odraža izvirni prispevek doktorske disertacije k 
znanosti in stroki na področju managementa produktivnosti. 

3.2 Merjenje produktivnosti v primerih industrijske proizvodnje 

3.2.1 Ideje, koncepti, sistemi in modeli merjenja produktivnosti

Če govorimo o merjenju produktivnosti v okviru managementa kot vede oziroma 
kot posebnega znanja, se običajno ne soočimo s čistim ekonomskim konceptom, kjer bi 
merili obseg proizvodnje na enoto inputa. In tudi običajno ne uporabljamo izraz 
merjenje produktivnosti (kar v angleščini označujemo kot productivity measurement), 
ampak uporabljamo izraz merjenja sposobnosti, operativnosti oziroma zmožnosti ali 
učinkovitosti (kar v angleščini imenujemo performance measurement). In zlasti slednje 
področje se je v zadnjih dvajsetih letih intenzivno razvijalo (glej Kennerly in Neely 
2002, 145–146). V razpoložljivi referenčni literaturi obstaja množica različnih 
priporočil, kako zasnovati sisteme merjenja učinkovitosti. V našem primeru 
izpostavljamo pregledno analizo obstoječih konceptov, ki sta jo izdelala Kennerley in 
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Neely (2000). Avtorja ločita pet konceptov. Prvi koncept je DuPointov sistem 
piramidne razporeditve različnih finančnih kazalnikov. Drugi koncept je koncept 
upravljavskega računovodstva (management accounting system), ki se v svoji dovršeni 
obliko odraža v t. i. uravnoteženem sistemu kazalnikov (glej Kaplan in Norton 1992 in 
1996). Tretji koncept je sistem nefinančnih kazalnikov, kjer pa ob siceršnji vsebinski 
utemeljenosti uporabe nefinančnih kazalnikov trčimo na problem merjenja nefinančnih 
kategorij. Četrti koncept je t. i. PMM matrika (performance measurement matrix), peti 
koncept pa je SMART piramida.20

Vsi ti koncepti pa se odmikajo od vsebinske ideje, ki jo razvijamo v doktorski 
disertaciji, to je od osredotočenosti na uresničevanje poslovne strategije preko 
operativen strategije z izhodiščem v maksimiranju produktivnosti. Vsi zgoraj navedeni 
koncepti merjenja učinkovitosti (angl. »perfomance«) temeljijo na pristopu od zgoraj –
navzdol, kot da bi nastajali na pobudo top managementa za lažje upravljanje podjetja. A 
pri pogledu od zgoraj navzdol izgubimo pogled nad tistim, kar je bistveno, tisto kar je 
jedro podjetja, to je učinkovitost proizvodnega procesa. Res je sicer, da ni pomemben 
samo neposredni proizvodni proces, ampak je pomembno učinkovito delovanje tudi 
finančne funkcije, marketinške funkcije itd. Kljub temu pa je treba vedeti, da so vse te 
aktivnosti tiste, ki pomenijo v bistvu pribitek na stroške proizvoda. Osnovna stroškovna 
cena izdelka nastaja skozi proizvodnji proces in neučinkovitosti, ki nastajajo v tem 
procesu lahko pomenijo, da izhodiščna stroškovna cena izdelka nekajkrat presega tisto, 
ki bi bila najnižja možna. Obstoječi, prevladujoči sistemi merjenja učinkovitosti tega
zaradi koncepta povprečenja ne zaznajo. 

Za večjo prepričljivost vsebinskih prednosti koncepta od spodaj navzgor
predpostavimo, da neposredni proizvajalni stroški pri dani učinkovitosti znašajo na 
enoto proizvoda 10 d. e., posredni stroški pa znašajo na enoto proizvoda 30 d. e. (torej 
300 % izhodiščne stroškovne cene proizvoda), kar pomeni, da je stroškovna cena 
proizvoda 40 d. e. Predpostavimo, da je 300 % pribitek na neposredne proizvajalne 
stroške primerljivo povprečje z ostalimi proizvajalci v panogi. Management podjetja z 
uporabo različnih sistemov merjenja učinkovitosti, ki temeljijo na pogledu od zgoraj 
navzdol, uravnava poslovne procese tako, da vzdržuje ciljno vrednost posrednih 
stroškov. Na osnovi tega ukinja ali pa dodaja sredstva posameznim organizacijskim 
enotam. 

Povsem drugačen pogled pa dobimo, če pod drobnogled postavimo izhodiščno 
vrednost, to je 10 d. e. na enoto proizvoda, in spoznamo, da bi zaradi neučinkovitosti 
proizvodnega procesa ta lahko znašala 5 d. e. Če smo lahko v primeru, ko je ta 
izhodiščna stroškovna cena proizvoda znašala 10 d. e. porabili za uspešno tržno 
realizacijo tega proizvoda trikrat več denarja, kot nas je stala neposredno proizvodnja, 

20 Strategic Measurement and Reporting Technique. 
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potem lahko v novih okoliščinah, ko nas neposredna proizvodnja izdelka stane le 5 d. e., 
financiranju vseh procesov za uspešno tržno realizacijo tega proizvoda namenimo 6-krat 
več denarja in pri tem ohranimo nespremenjeno stroškovno ceno (torej 40 d. e.). 
Verjetno pa je utemeljeno pričakovanje, da bomo v zadnjem primeru prej dosegli ciljno 
tržno realizacijo kot v prvem primeru. 

Sprejemanje in še prej poroditev ustrezne strateške odločitve je torej v resnici stvar 
(ekonomske) vizualizacije procesov, ki se odvijajo v podjetju. In prav sprememba 
pristopa (premik od odzgoraj navzdol k od spodaj navzgor) je lahko v primeru 
določenih industrijskih panog pomembna strateška prednost managementa podjetja. To 
je tudi osnovno izročilo, ki ga utemeljujemo v disertaciji. Argument v prid tem 
prizadevanjem zagotovo predstavlja izjemno pomemben del strokovne literature, ki se 
odmika od merjenja tistega, kar v angleščini imenujemo »performance« neposredno k 
merjenju produktivnosti v ekonomskem smislu, torej tisto, kar v angleščini 
poimenujemo »productivity«

Zlasti v mednarodnih znanstvenih revijah s področja managementa, kot so Work 
Study, Management Decision, International Journal of Operations & Production 
Management, so objavljeni članki, ki razvijajo metodologijo merjenja produktivnosti v 
primerih industrijske proizvodnje. V zvezi s tem je npr. Gaile (1992, 16–17) izdelal
celostno konceptualizacijo navodil, kako pristopiti k merjenju produktivnosti v primeru 
industrijske proizvodnje. Mohanty (1992, 22–24) podaja argumente za implementacijo 
managementa produktivnosti – torej za uveljavitev pristopa od spodaj navzgor. Stainer 
(1997, 224–232) podaja pregled različnih referenčnih člankov v zvezi z načini in/ali 
pristopi k upravljanju skupne produktivnosti v primerih industrijske proizvodnje. 
Ljungberg (1998, 495–507) opisuje koncept managementa skupne produktivnosti,
utemeljen na ključnem proizvodnem indikatorju OEE (overall equipment efficiency). V 
navezavi na vsebino tega članka poudarjata Jeong in Phillips (2001, 1404–1416) pomen 
prikritih neučinkovitosti, ki jih običajna metodologija merjenja produktivnosti zaobide 
in na tej osnovi izpostavljata ključni proizvodni indikator OEE kot ustrezno 
metodologijo za učinkovito izločanje slabosti običajne metodologije. Podobno 
utemeljitev podajajo tudi Dal, Tugwell in Greatbanks (2000, 1488–1502), ki v izbranem 
članku predstavljajo aplikacijo OEE kot učinkovit kazalnik za snovanje politike 
izboljšanja proizvodnega procesa v tehničnem smislu. Nadalje sta npr. Jonsson in 
Lesshammar (1999, 55–78) podrobneje analizirala (z nizom empiričnih ponazoritev) 
vsebinski domet kazalnika OEE zlasti pri njegovi uporabi za namene ne toliko 
spremljanja, ampak izboljševanja produktivnosti. Ray in Sahu (1990, 25–51) opisujeta 
empirični primer managementa produktivnosti na dveh realnih primerih industrijske 
proizvodnje. Misterek, Dooley in Anderson (1991, 243–260) analizirajo obstoječe 
koncepte merjenja produktivnosti v primerih industrijske proizvodnje in razvijajo ideje,
v kateri smeri bi lahko potekale raziskave oziroma poskusi njihovega izboljšanja, 
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vendar v sklepu ne razvijejo alternativnega modela, nakažejo pa prizadevanja po 
njegovem razvoju v prihodnosti. Dhavale (1990, 5–18) pa svojem članku preseže mejo 
tehničnega vidika merjenja produktivnosti in razvija stroškovni vidik produktivnosti, pri 
čemer zvezo med produktivnostjo in proizvodnimi stroški učinkovito uresničuje 
integrirani računalniški sistem, ki spremlja potek industrijske proizvodnje v 
informacijskem smislu. Mady (1992, 49–58) opisuje sistem managementa 
produktivnosti, razvit na osnovi stroškovnega računovodstva. Ožji koncept v tem smislu 
razvijata Wu in Wu (1991, 48–58), ki razvijeta model managementa produktivnosti, 
usmerjen izključno v optimizacijo (maksimizacijo) produktivnosti dela. Bititci in Turner 
(2000, 692–704) pa izpostavljata ključno slabost »vseh« znanih konceptov in modelov 
managementa produktivnosti, to je njihova statična narava, in skušata to slabost omejiti 
z razvojem lastnega dinamičnega modela merjenja produktivnosti. 

Kot eno izmed novejših sistematičnih analiz o uporabljenih načinih merjenja 
produktivnosti, njihovih prednostih in slabostih, velja izpostaviti analizo v Singh et al. 
(2000, 234–241). Avtorji izpostavljajo tri tehnike za merjenje produktivnosti: indeksni 
pristop, linearno programiranje in ekonometrične modele. 

Posebej pa velja izpostaviti analize, ki se posredno ali neposredno navezujejo na 
živilsko-predelovalno industrijo. V primeru predelovalnih dejavnosti je npr. zgoraj 
omenjeni indeksni pristop k merjenju produktivnosti nadgradil Fuller (1988), ki je razvil 
indeks merjenja izgube produktivnosti. Pritchard et al. (1989) so razvili indeks,
namenjen merjenju prispevkov izboljšanja organizacijske strukture k produktivnosti. 
Yousif in Dale (1990) sta uporabila indeksni pristop k merjenju produktivnosti na 
osnovi nominalnih podatkov. Brown in Gobeli (1992) sta razvila model merjenja 
produktivnosti na osnovi indeksnega pristopa za sektor raziskav in razvoja (R&D) v 
predelovalnih dejavnostih. Priznano eden najenostavnejših modelov merjenja 
produktivnosti, ki je enostaven za praktično aplikacijo, je razvil Mady (1992). Elmuti in 
Kathawala (1994) sta razvila indeksni pristop k merjenju produktivnosti za namene 
njenega načrtovanja. Saha (1994a in 1994b) je razvil indeksni pristop k merjenju 
produktivnosti, ki je primeren za aplikacijo v primeru računalniško spremljane 
avtomatizirane proizvodnje, Jablonski (1995) pa je s pomočjo indeksnega pristopa 
izdelal model namenjen za dekompozicijo prispevkov posameznih dejavnikov k rasti 
produktivnosti.

V primeru predelovalnih dejavnosti je izpostavljenih tudi nekaj primerov aplikacije 
linearnega programiranja. Sengputa (1988) je uporabil linearno programiranje za 
merjenje učinkovitosti proizvodnje z uporabo minimax kriterija. Bogetoft (1994) pa je s 
pomočjo DEA analize razvil ilustrativni mejni model produktivnosti, ki sicer ni bil 
apliciran v podjetniško prakso, vendarle pa predstavlja določene rešitve, ki so uporabne 
za snovanje aplikativnega modela, predvsem pa temelji na izpostavljanju vsebinskih 
prednosti koncepta mejen produktivnosti v primerjavi s konceptom povprečenja. Razvoj 
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mejnih modelov sicer temelji na uporabi ekonometričnih metod ocenjevanja 
produktivnosti. V pregledani referenčni literaturi smo zasledili dva aplikativna primera 
uporabe mejnih ekonometričnih modelov proizvodne funkcije – Radovilsky in Gotcher 
(1992) sta s pomočjo mejnega modela proizvodne funkcije ocenjevala vpliv ključnih 
dejavnikov zmanjševanja produktivnosti, podobno analizo sta uresničila tudi Nohria in 
Gulati (1995).

3.2.2 OEE kot steber modela managementa produktivnosti v primerih 
avtomatizirane proizvodnje

Kazalnik OEE21 je eden najbolj popularnih t. i. ključnih proizvodnih kazalnikov, ki 
se uporabljajo za spremljanje in analiziranje proizvodnih procesov. Ta kazalnik je 
utemeljil Nakajima (1988, 44–52) za namene presoje uspešnosti t. i. vzdrževanja skupne 
produktivnosti.22 Ključni prispevek kazalnika OEE je izmeriti skrite izgube pri 
delovanju proizvodne linije. Pred nastopom »dobe OEE« so vzdrževalci proizvodne 
opreme pri merjenju izkoriščenosti opreme upoštevali zgolj razpoložljivi čas, kar pa je 
praviloma vodilo do pristranskih ocen (do precenjenosti) učinkovitosti uporabe 
proizvoden opreme. Danes obstaja sicer več različic oziroma načinov, kako oceniti 
vrednost kazalnika OEE, ki se razlikujejo od načina, ki ga je uvedel Nakajima (1988). 
Izkazalo se je namreč, da njegova različica ocenjevanja kazalnika OEE ni primerna za 
uporabo v primerih kapitalsko intenzivne proizvodnje, ker ne upošteva časa po urniku 
(scheduled time), ampak pr izračunavanju časovnih izgub upošteva t. i. »loading« čas. 
Kljub temu bo to vsebinsko poglavje temeljilo na izvirnem konceptu OEE, kot ga je 
razvil Nakajima (1988), ker je za našo analizo pomembna globalna vsebinska ideja 
kazalnika. 

Nakajima (1988, 44–52) je najprej definiral šest različic izgub, ki nastajajo skozi 
proizvodni proces in povzročajo izgubo časa: 

 izguba časa zaradi napak v delovanju proizvodne opreme,
 izguba časa zaradi nastavljanja in prilagoditev,
 izguba časa zaradi nedelovanja in zaradi manjših ustavitev,
 izguba časa zaradi zmanjšane hitrosti delovanja,
 izguba časa zaradi napak v procesu,
 izguba časa povezana z zmanjšanjem kapacitete.

Izguba časa zaradi napak v delovanju proizvodne opreme, zaradi nastavljanja in 
prilagajanja proizvodne opreme se odraža skozi zmanjševanje t. i. razpoložljivega časa 
proizvodne linije – to je tisti čas, znotraj katerega se nemoteno odvija proizvodni 

21 Overall Equipment Efficiency – skupna učinkovitost proizvodne opreme. 
22 TPM – Total Productive Maintenance (glej Jeong in Phillips 2001, 1404–1416).
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proces. Nedelovanje proizvodne linije, manjši zastoji in zmanjšana hitrost se odražajo 
kot izguba v hitrosti uresničevanja proizvodnega procesa. In končno procesne napake 
ter zmanjšana kapaciteta se odražajo skozi zniževanje kakovosti proizvodov, pri čemer 
je kakovost opredeljena kot delež uporabnih izdelkov. 

Najprej moramo opredeliti razpoložljivi čas. To je čas, ko je proizvodna linija na 
razpolago za uresničevanje proizvodnega procesa. Nakajima je pri opredelitvi 
razpoložljivega časa (load time) izključil teoretični urnik, ki vključuje tudi čas, ko 
proizvodna linija ni na razpolago.23 Ko je razpoložljivi čas določen, opredelimo tri 
različice časa delovanja (operating time):

 prva različica je sam operativni čas (operating time), ki ga opredelimo tako, da 
od razpoložljivega časa odštejemo čas, ki je izgubljen zaradi napak na 
proizvodni opremi ali pa zaradi njenega nastavljanja in prilagajanja;

 druga različica je neto operativni čas (net operating time), ki ga opredelimo 
tako, da od operativnega časa odštejemo čas, ko proizvodna oprema ne deluje, 
in čas manjših zastojev;

 tretja različica pa je koristen operativni čas (valuable operating time), ki ga 
opredelimo tako, da od neto operativnega časa odštejemo časovne izgube, ki 
odražajo procesne napake in zmanjšano kapaciteto. 

Običajno je proces računanja vrednosti koeficienta OEE ponazorjen grafično, kot je 
to razvidno v spodnji sliki 3.3. Vsebinsko izročilo te slike je naslednje. Proizvodno 
opremo imamo na voljo za produktivno uporabo določen čas (npr. sedem ur, če 
predpostavimo, da imamo v osemurnem delovniku, kolikor traja ena izmena, na začetku 
pol ure dela z zagonom proizvodne linije in moramo pol ure pred koncem začeti z 
ustavljanjem proizvodne linije). Vendar pa ni nujno, da razpoložljivih sedem ur tudi 
učinkovito izrabimo, in sicer zaradi dejavnikov, kot so napake v delovanju opreme, 
spreminjanje nastavitev in prilagajanje. Operativni čas se torej nujno ne ujema z 
razpoložljivim časom. Če primerjamo ta dva parametra, dobimo kazalnik 
razpoložljivost, katerega vednost je umeščena v interval 0 in 1. Če je enak 1 pomeni, da 
ves razpoložljiv čas popolnoma učinkovito izrabljamo. 

Zaradi časa, ko proizvodna linija ne deluje, in manjših zastojev ter zaradi 
morebitnega zmanjšanja hitrosti delovanja linije nastopi pojav, ko operacije, katerih 
rezultat so proizvodi, znotraj operativnega delovnega časa ne potekajo – torej je neto 
operativni čas krajši od operativnega časa. Če ta dva časa med seboj primerjamo, 
dobimo koeficient zmogljivosti. 

23 Zaradi praznikov, rednih popravil itd. 
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Slika 3.3 Shematični prikaz izračunavanja OEE

Vir: prirejeno po Jeong in Phillips 2001, 1406. 

Nadalje lahko zaradi procesnih napak in zmanjšanja kapacitet nastopi pojav, ko vsi 
proizvodi, proizvedeni znotraj neto operativnega časa, niso uporabni – pojavi se torej 
problem izmeta. To pa pomeni, da celoten neto operativni čas ni bil izkoriščen koristno, 
koristno je bil izkoriščen le tisti del neto operativnega časa, znotraj katerega ni nastopil 
problem izmeta. In če primerjamo koristen operativni čas z neto operativnim časom,
dobimo kazalnik, ki ga imenujemo kakovost. 

Kazalnik OEE je produkt treh parcialnih kazalnikov:

 razpoložljivost,
 zmogljivost,
 kakovost. 

S kazalnikom razpoložljivosti merimo, koliko časa imamo proizvodno linijo na 
voljo za uresničevanje proizvodnega procesa. Je relativni koeficient z zalogo vrednosti 
na intervalu [0, 1]. S kazalnikom zmogljivosti izražamo časovno učinkovitost 
proizvodnega procesa. Tudi ta kazalnik je relativni koeficient z zalogo vrednosti na 
intervalu [0, 1]. Enaka zaloga vrednosti velja za kazalnik kakovosti [0, 1]. To so torej 
trije relativni koeficienti, katerih zmnožek definira vrednost skupne učinkovitosti 
proizvodne opreme:

OEE = razpoložljivost x zmogljivost x kakovost, 

z zalogo vrednosti na intervalu [0, 1].
Pri izračunavanju kazalnika OEE je pomembno, kako zagotavljamo ustrezne 

podatke za njegovo izračunavanje. Če izhajamo iz algoritma, ponazorjenega v sliki 
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2.14, potem je očitno, da so vsi podatki izraženi v časovni merski enoti, kar pa ni nujno
v vseh primerih najugodnejši način izražanja posameznih relativnih kazalnikov. 

Razpoložljivi čas lahko namesto v času izrazimo tudi kot obseg proizvodnje, ki ga 
lahko uresničimo (teoretično, če vse poteka brez zastojev in napak) v določenem 
časovnem obdobju. Namesto da opredelimo čas razpoložljivosti, opredelimo tehnično 
uresničljiv obseg proizvodnje v časovnem obdobju. Tudi operativni čas lahko izrazimo 
kot obseg proizvodnje, ki ga lahko uresničimo (teoretično) v operativnem času. Na
primer: vemo, da je po tehničnih lastnostih kapaciteta proizvodne linije 100 kosov 
proizvoda na uro. Razpoložljivi čas naj bo sedem ur, zaradi napak v delovanju opreme 
in zaradi nujnega prilagajanja nastavitev pa znaša operativni čas 6,5 ure. To pomeni, da 
bi namesto 700 kosov proizvedli samo 650 kosov – koeficient razpoložljivosti torej 
znaša:

 650/700 = 0,92857 oziroma
 6,5/7 = 0,92857, če izražamo števec in imenovalec v časovni merski enoti. 

Nadalje, smo zaradi nepričakovanih zastojev in zaradi zmanjšanja hitrosti delovanja 
proizvodne linije izmerili, da obseg proizvodnje v operativnem času ni znašal 650 enot, 
ampak samo 500; to pomeni, da je naš neto operativni čas znašal pet ur. Koeficient 
zmogljivosti torej znaša:

 500/650 = 0,76923 oziroma
 5/6,5 = 0,76923, če izražamo števec in imenovalec v časovni merski enoti.

Izkaše se, da je izmed vseh 500 proizvedenih enot izdelka 50 neuporabnih. Koristen 
operativni čas torej ni bil 5 ur, ampak samo 4,5 ure. Koeficient kakovosti v tem primeru 
znaša:

 450/500 = 0,9 oziroma
 4,5/5 = 0,9, če izražamo števec in imenovalec v časovni merski enoti.

Če zmnožimo vse parcialne koeficiente razpoložljivosti, zmogljivosti in kakovosti, 
s tem določimo naslednjo vrednosti kazalnika skupne učinkovitosti proizvodne opreme:

 OEE = razpoložljivost x zmogljivost x kakovost;
 OEE = 0,92857 x 0,76923 x 0,9 = 0,64285. 

To pa pomeni, da v prikazanem primeru dejanski obseg proizvodnje dosega zgolj 
slabih 65 % tistega obsega proizvodnje, ki bi bil tehnično uresničljiv, če ne bi bilo 
nepričakovanih motenj v proizvodnem procesu, ki zmanjšujejo čas uporabnega 
delovanja proizvodne opreme in se odražajo hkrati tudi v obliki izmeta. 

Prikazana razlika med dejanskim in potencialno dosegljivim obsegom proizvodnje 
glede na tehnične karakteristike proizvodne linije je očitna. Opozoriti pa velja, da ima ta 
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podatek le omejeno uporabno vrednost. S tehničnega vidika je sicer neučinkovitost 
proizvodnega procesa očitna in kliče po spremembah. Vendar ne vemo, kako se 
izmerjena tehnična neučinkovitost odraža v ekonomski neučinkovitosti, to je v stroških. 
S tehničnega vidika se zdi upravičeno, da vložimo napor in investiramo v dodatne vire, 
s pomočjo katerih bomo odpravili ali zmanjšali izmerjeno neučinkovitost. Ne vemo pa, 
ali ima takšna investicija tudi pozitivno neto sedanjo vrednost.

Če zasnujemo management produktivnosti za namene strateškega in operativnega 
odločanja na osnovi merjenja tehnične učinkovitosti proizvodnega procesa, moramo tak 
način spremljanja nadgraditi s spremljanjem stroškovne učinkovitosti. Da pa lahko to 
opredelimo, moramo izhajati iz teoretičnega znanja o povezavah med proizvodno in 
stroškovno funkcijo, kar je predmet naslednjega poglavja. 

3.2.3 Primer izračuna OEE

Implementacija metodologije OEE je povezana z dvema pomembnima vidikoma: z 
uporabo OEE kot managerskega pristopa (orodja) za izboljševanje proizvodne 
učinkovitosti in z zanesljivim zajemom procesnih podatkov za izračunavanje OEE 
metrike v realnem času. Drugi vidik je povezan z uporabo ustreznih informacijskih 
tehnologij, medtem ko ima prvi poslovni kontekst (glej Ferko in Žnidaršič 2007, 105–
111).

OEE kot managersko orodje

OEE metodologija je usmerjena na aktivnosti za sistematično izvajanje ukrepov za 
povečanje učinkovitosti in zmogljivosti proizvodne opreme, kar posledično prispeva
tudi k poslovni uspešnosti. V praksi obstaja več načinov, kako lahko managerji
uporabljajo OEE metodologijo kot managersko orodje za upravljanje učinkovitosti v 
proizvodnji. Najbolj razširjena je aktivna uporaba OEE sistema za sprotno spremljanje 
proizvodne učinkovitosti in ukrepanje v primeru neučinkovitosti. Pogosto se uporablja 
tudi za primerjavo s proizvodnimi podjetji iz iste industrijske panoge ter kot podpora za 
sprejemanje poslovnih odločitev.

Izračunavanje in prikazovanje indikatorja OEE in posameznih parametrov 
zagotavlja proizvodnemu managementu sproten (ažuren) vpogled v izvajanje 
proizvodnega procesa ter učinkovitost posameznih proizvodnih naprav. Če proizvodni 
proces ne poteka v pričakovanih mejah, zagotavlja pregledno obravnavo vzrokov 
neučinkovite proizvodnje, kar je osnova za ukrepanje. Po drugi strani zagotavlja 
pregledno obravnavanje neučinkovitosti, kar je lahko tudi dobra motivacija za 
zaposlene.
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OEE za izvajanje primerjav z drugimi proizvodnimi podjetji oziroma posameznimi 
obrati (»benchmarking«) 

Proizvodni manager lahko uporabi vrednost (indicator) OEE za primerjavo z 
drugimi proizvodnimi podjetji iz industrijske panoge. S primerjavo preteklih in sedanjih 
vrednosti OEE z vrednostmi, ki jih dosegajo primerljiva podjetja, lahko manager oceni 
konkurenčnost proizvodnega procesa glede na učinkovitost izrabe proizvodne opreme, 
identificira ozka grla in planira investicije v posodobitev tehnološke opreme ali 
izboljšanje organizacije dela.

Glede na literaturo, se povprečna vrednost OEE ( T ) za proizvodna podjetja giblje 
okrog vrednosti 60 %. Za šaržne in diskretne proizvodne procese je najvišja možna 
vrednost OEE ( T ) okrog vrednosti 85 % (Or≥95 %, Qr≥95 % and Pr≥95 %) in za 
zvezne procese okrog 95 %. 

OEE kot podpora poslovnim odločitvam 

OEE lahko uporabimo tudi skupaj s finančnimi metrikami, kot na primer metriko 
ROCE za sprejemanje odločitev, ali je smiselno zadržati proizvodni obrat, ga zapreti ali 
vanj investirati. Na tem segmentu so pogosta vprašanja, ali je naša proizvodnja 
konkurečna in ali lahko razloge za nekonkurenčnost pripišemo proizvodni 
neučinkovitosti oziroma neučinkovitosti proizvodnih naprav.

V vseh treh primerih je zanesljivost in kakovost vhodnih podatkov za izračun 
metrike OEE najbolj kritičen element, da se OEE pristop uvede kot aktivno managersko 
orodje, ki prinaša rezultate. Tradicionalni posotopki za OEE temeljijo na ročnem vnosu 
podatkov o zastojih v specializirano aplikacijo. Ta pristop ne zagotavlja popolnih in 
zanesljivih vhodnih podatkov. Razvoj visoko-tehnoloških proizvodnih naprav in IT 
tehnologij je prispeval k razvoju pristopov, ki izhajajo iz procesnih podatkov, ki se 
avtomatsko zajemajo v procesno opremo ali SCADA sisteme.

Implementacija OEE z uporabo informacijskih tehnologij

Prvi korak vsakega projekta OEE je definiranje ciljev, ki jih želimo doseči z 
implementiranim informacijskim sistemom. Izvedba OEE informacijskega sistema se 
izvaja po principu življenjskega cikla projekta po naslednjih fazah:

Vsak OEE projekt je treba začeti z definicijo zahtev in ekstenzivno analizo 
proizvodnega procesa z vidika opreme in merjenja (ocenjevanja) učinkovitosti. 
Pomemben segment v tej fazi je določitev ključnih indikatorjev proizvodne 
učinkovitosti in definiranje metrike OEE.

Na osnovi analize procesa in zahtev je treba definirati model zastojev za posamezno 
proizvodno napravo, ki jo obravnavamo v okviru OEE. Model zastojev definira relacije 
med opazovanimi procesnimi podatki, dogodki, povezanimi z zastoji, in vzrokom (ali 
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vzroki) zastojev. Pogosto relacije opišemo z uporabo ekspertnih pravil ali odločitvenih 
AND-OR dreves ali drugimi bolj-kompleksnimi tehnikami modeliranja. Kompleksnost 
modela narašča s številom med seboj povezanih naprav. Pomembno je pudariti, da ima 
popolnost in zanesljivost modela zastojev veliko vlogo pri natančnosti detekcije in 
klasifikacije.

Rezultat te faze je funkcijska specifikacija (FDS dokument), kjer je na osnovi 
definiranih izhodišč za projekt ter analize proizvodnega procesa in zahtev do 
podrobnosti definirano, kako bo deloval OEE informacijski sistem po zaključeni 
implementaciji.

Implementacija se pogosto izvede z uporabo specializiranih konfigurabilnih in 
modularnih OEE SW produktov, ki pokrivajo naslednje funkcionalne segmente:

Prvič, zajem procesnih podatkov. Vgrajeni standardni vmesniki za avtomatski 
zajem procesnih podatkov iz proizvodne naprave oziroma linije zagotavljajo 
avtomatsko zbiranje procesnih podatkov v procesni historian v realnem času. Pri 
avtomatskem zajemu podatkov se je treba zavedati, da je procesnih podatkov lahko že v 
srednje velikem proizvodnem obratu (na primer 50 proizvodnih naprav) zelo veliko in 
da se ti podatki lahko spreminjajo vsako sekundo, kar zahteva skrbno izbrano 
arhitekturo informacijskega sistema.

Drugič, detekcija zastojev. Na osnovi pre-definiranih modelov zastojev se izvede 
sprotno (v realnem času) procesiranje procesnih podatkov. V primeru pojava dogodkov, 
ki so povezani z zastoji, se podatki o dogodku shranijo v relacijsko podatkovno bazo 
skupaj s podatki o začetku in koncu zastoja.

Tretjič, klasifikacija. Najprej OEE system poizkuša identificirati osnovni vzrok 
(vzroke) za zastoje avtomatsko na osnovi pre-definiranega modela. V primeru 
nepopolnega modela operater vnese v informacijski sistem vzrok zastoja ročno na 
osnovi vnaprej opredeljenega seznama možnih vzrokov. To aktivnost lahko izvede z 
uporabo specializiranega aplikativnega odjemalce, ki je nameščen v proizvodnem 
obratu. Primer je prikazan na sliki.

Četrtič, izračun OEE metrike. Na osnovi ovrednotenih dogodkov o zastojih, 
podatkih o proizvodni realizaciji in izmetu se izvede avtomatski izračun metrike OEE. 

Petič, OEE vizualizacija in analiza. Izračunana vrednost OEE se skupaj z 
posameznimi izračunanimi parametri OEE (Razpoložljivost, Zmogljivost, Kakovost) 
prikazuje v realnem času na način, ki je razumljiv managementu. Uporaba analitskih 
orodij omogoča vpogled v vzroke, ki so povzročili padec učinkovitosti. Na tak način 
omogoča managementu razumevanje, kje so ozka grla v proizvodnem procesu in kateri 
so pravi razlogi za zastoje ter s tem tudi sprejemanje pravih ukrepov. Pogosto se OEE 
vizualizacija izvaja preko spletnih aplikacijskih odjemalcev ali drugih sodobnih 
komunikacijski naprav, kot na primer GSM, dlančnik itd. 
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Šestič, vzdrževanje. Vzdrževanje OEE sistema je pomemben korak življenjskega 
cikla vsakega OEE projekta, saj so tehnološke spremembe na ravni proizvodne opreme 
stalnica vsake proizvodnje. 

Čeprav opisani koraki življenjskega cikla vsakega OEE projekta dokaj nedvoumno 
definirajo potrebne aktivnosti, se je treba zavedati naslednjega:

 problematika je kompleksna in panožno obarvana;
 projekt uvedbe mora biti dobro pripravljen, sicer lahko traja predolgo in/ali 

razočara glede končnih rezultatov;
 tehnična rešitev mora biti skrbno načrtovana, sicer se lahko pojavijo težave pri 

vključevanju dodatnih proizvodnih naprav v sistem, pri uvajanju sprememb na 
proizvodnih linijah, pri veliki količini obdelovanih podatkov, pri vzdrževanju 
itd.; 

 tisti, ki sistem gradi, mora zelo dobro poznati problematiko skupne 
učinkovitosti in KPI;

 do najboljših rezultatov pridemo, če pri projektu aktivno sodelujeta naročnik 
(bodoči uporabnik) in izvajalec.

Informacijski sistem za obvladovanje učinkovitosti lahko uvedemo v večino 
podjetij. Opisana metodologija je primerna za različne proizvodne panoge: prehrambeno 
industrijo, farmacevtsko industrijo, elektroniko, papirniško industrijo, polprevodniško 
industrijo, industrijo izdelkov široke porabe, industrijo gradbenih materialov, 
avtomobilsko industrijo. Izkušnje kažejo, da uvedba informacijsko podprtega 
obvladovanja skupne učinkovitosti privede do boljših rezultatov v podjetjih:

 ki imajo razmeroma kompleksen (hibridni) proizvodni proces,
 v katerih je proizvodni proces do določene mere avtomatiziran,
 ki imajo urejene razmere pri informatizaciji poslovne ravni,
 ki želijo dvigniti raven informatiziranosti proizvodnje in
 ki želijo izboljšati učinkovitost proizvodnega procesa.

Strošek oblikovanja in uvedbe informacijskega sistema za obvladovanje 
učinkovitosti je lahko ovira za marsikatero, predvsem manjše podjetje. O stroških je v 
splošnem težko govoriti, saj nanje vpliva več parametrov: število strojev, na katere se je 
treba priključiti, število uporabnikov, ki dostopajo do sistema, število delovnih mest za 
ročni vnos, število in kompleksnost poročil, specialne zahteve naročnika glede 
kazalnikov, ki jih spremljamo.

Literatura navaja, da je v praksi kar 50% OEE projektov neuspešnih. Pogosto lahko 
razloge pripišemo neustrezni informacijski podpori (ročni vnosi podatkov vodijo do 
nerednih, pogosto nepravih podatkov), slabi pripravljenosti projekta, slabe podpore 
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managementa, nedefiniranih poslovnih ciljih, predvsem pa neaktivni uporabi OEE 
sistema s strani managementa.
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4 EKONOMSKE IMPLIKACIJE PRODUKTIVNOSTI IN NAČINOV 
NJENEGA MERJENJA

Z izrazom ekonomske implikacije produktivnosti mislim na povezavo med 
spreminjanjem produktivnosti in spreminjanjem proizvodnih stroškov v povezavi s 
spreminjanjem tehnične (ne)učinkovitosti. Določeno vsebinsko zaledje za to povezavo 
smo predstavili že v poglavju o merjenju produktivnosti.24 Vendar pa je za 
utemeljevanje osrednje hipoteze in tudi osrednje ideje, ki jo želimo v zvezi z 
opredeljenim problemom predstaviti v tej doktorski disertaciji, pomembno, da 
podrobneje predstavimo teoretični vidik tehnične in stroškovne učinkovitosti. 

Vsebinsko zaledje tehnične (ne)učinkovitosti predstavlja proizvodna funkcija, 
vsebinsko zaledje ekonomske (ne)učinkovitosti pa predstavlja stroškovna funkcija. Ta 
dva teoretična koncepta zato predstavljamo v prvem delu tega poglavja. Po merilu 
vsebinskega dometa ločimo med mejnimi in povprečnimi proizvodnimi in stroškovnimi 
funkcijami, kar opisujemo v tretjem podpoglavju. V četrtem podpoglavju vse skupaj 
povežemo v opis tehnične in ekonomske neučinkovitosti. Kot izhodiščno teoretično 
literaturo smo za pisanje vsebine tega poglavja uporabili naslednjo referenčno 
monografijo Coelli (1998).

4.1 Proizvodna funkcija

Termin proizvodna funkcija ima v vsebinskem okviru te doktorske disertacije dva 
pomena. Prvi pomen se nanaša na (operativni) management, kjer je proizvodna funkcija 
opredeljena kot osrednji proces, skozi katerega se uresničuje transformacija inputov v 
končne outpute. Drugi pomen pa se nanaša na mikroekonomsko teorijo, kjer je 
proizvodna funkcija opredeljena kot tehnična zveza med obsegom porabe inputov in 
obsegom proizvodnje pri danih tehničnih pogojih oziroma omejitvah. V tem poglavju je 
uporabljen pojem proizvodne funkcije povezan z njeno drugo (torej mikroekonomsko) 
definicijo.

V zvezi s prevzeto definicijo je treba najprej pojasniti pojem omejitve oziroma dane 
tehnologije. Tehnologija pomeni množico različnih tehnik, ki jih lahko uporabimo, da 
dosežemo postavljeni cilj proizvodnega procesa – torej pretvorbo razpoložljivih količin 
inputov v končne outpute. 

24 Tretje poglavje. 
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Slika 4.1 Množica tehnik pri dani proizvodni tehnologiji

Na sliki 4.1 je slikovito prikazana zvezna množica tehnik pri dani tehnologiji T1. 
Vsaka različna tehnika odraža različne povezave med obsegom inputa in obsegom 
končnega outputa. Očitno je, da so določene tehnike povezane z manjšim obsegom 
končnega outputa pri enakem obsegu porabljenega inputa, določene tehnike pa so 
takšne, ki proizvajajo manjši obseg končnega outputa pri večjem obsegu porabljenega 
inputa. Vse tehnike torej niso uporabne za uresničevanje proizvodnega procesa, saj so 
povezane s porabo prevelikega obsega inputa glede na končni obseg proizvedenega 
outputa.

Če iz množice potencialnih proizvodnih tehnik izberemo tiste, ki so primerne, da 
torej zasnujemo podmnožico primernih proizvodnih tehnik, moramo uporabiti vzajemno 
dva kriterija selekcije. Prvič, izločimo vse tiste potencialne proizvodne tehnike, ki 
odražajo, da je pri enakem obsegu porabe proizvodnih dejavnikov proizveden manjši 
obseg končnega outputa. Množica preostalih proizvodnih tehnik je ponazorjena na sliki 
4.2. Po prvi selekciji se je obseg elementov iz množice potencialnih tehnik zmanjšal na 
skrajni rob. Na skrajnem robu je zvezna množica proizvodnih tehnik, ki povezujejo 
posamezni dosegljivi obseg outputa.
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Slika 4.2 Množica po prvi selekciji preostalih tehnik pri dani proizvodni 
tehnologiji

V drugem koraku moramo izločiti vse tiste proizvodne tehnike izmed preostalih, ki 
odražajo manjši obseg proizvodnje pri večjem obsegu porabe inputa. Grafično je druga 
stopnja selekcije ponazorjena s sliko 4.3.

Slika 4.3 Množica primernih tehnik pri dani proizvodni tehnologiji

Množica primernih tehnik po drugi selekciji je grafično ponazorjena z neprekinjeno 
krivuljo. V teoriji operativnega managementa in v mikroekonomski teoriji je ta krivulja 
označena kot proizvodna funkcija. V tem primeru je proizvodna funkcija grafično 
ponazorjena matematična funkcija, ki ponazarja tehnična razmerja med inputom in 
outputom. Običajno je za matematični zapis te tehnične zveze uporabljen polinom tretje 
stopnje 
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V tem primeru meri spremenljivka Y output in spremenljivka X meri input. Pogoj, 
da je količina outputa nenegativna in večja ali enaka nič, je vsebinsko razumljiv, saj ne 
moremo zaposlovati negativnih količin proizvodnih dejavnikov. Dodatni pogoj, podan z 
zapisom, da je količina inputa kvečjemu enaka količini, kjer je dosežen ekstrem 
proizvodne funkcije, pa je posledica procesa oblikovanja množice primernih tehnik. 
Zapis 

0


X
Y

je namreč robni pogoj, ki označuje točko, v kateri je odvod proizvodne funkcije 
enak nič. To je v splošnem pogoj, da funkcija v tej točki doseže ekstrem (minimum ali 
maksimum). Glede na to, da je zaloga vrednosti proizvodne funkcije podana s pogojem 

0Y , imamo možnosti dveh ekstremov. Prvi je minimum (takrat, ko je obseg 
proizvodnje 0). Drugi ekstrem pa je maksimum. Zapis 

0


X
Y

implicira prav tisto točko inputa, kjer proizvodna funkcija doseže maksimum. 
Če predpostavimo, da je matematični zapis proizvodne funkcije pri danih omejitvah 

ustrezen,25 lahko za funkcijo  XfY  določimo funkciji, ki določata povprečno 
produktivnost proizvodnega dejavnika in njegovo mejno produktivnost. S povprečno 
produktivnostjo merimo obseg outputa, ki odpade na eno enoto inputa. Gre torej za 
razmerje, ki je tehnično opredeljeno kot
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Drugi analitični koncept pa je mejna produktivnost inputa. Z mejno produktivnostjo 
merimo, kako se celotni output spreminja v odvisnosti od rasti inputa. Matematični 
zapis mejne produktivnosti je običajno naslednji: 

  .32' 2
32 XbXb

X
XfY 






25 Takšne matematične specifikacije kratkoročnih proizvodnih funkcij so pogoste v 
mikroekonomskih učbenikih. Glej na primer Mckenzie in Lee (2006).
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Slika 4.4 Mikroekonomske proizvodne funkcije

Opomba: Y – output, Y¯ – povprečna produktivnost, Y' mejna produktivnost, X – input. 

Vir: Mckenzie in Lee 2006.

Z vidika ekonomske teorije in analize ima potek prikazanih kratkoročnih 
proizvodnih funkcij pomembne vsebinske implikacije. V našem primeru te implikacije 
za vsebino doktorske disertacije niso neposredno uporabne, saj njena vsebina temelji 
zlasti na operativnem managementu, kar je pogojno rečeno v managementu kot vedi 
zrcalna slika mikroekonomske teorije proizvodnje. Obstaja pa pomembna tehnična 
zakonitost, ki jo ekonomska teorija pretvarja dalje v ekonomske zakonitosti in jo 
literatura s področja operativnega managementa praviloma izpušča. To je zakonitost 
padajoče mejne produktivnosti. Ta zakonitost trdi, da se bo pri danih pogojih prispevek 
inputa k povečevanju outputa zmanjševal z rastjo inputa. To je kratkoročna zakonitost, 
saj lahko na dolgi rok spreminjamo pogoje in s tem omogočamo rast prispevka inputa k 
povečevanju outputa. 

Z vidika operativnega managementa je uporabnost te zakonitosti omejena, ker 
obstajajo pomembne razlike, saj ta drugače interpretira proizvodno funkcijo, kot to velja 
za mikroekonomsko teorijo. 

Mikroekonomska teorija izhaja iz koncepta, da obstajata dva primarna proizvodna 
dejavnika (delo in kapital), ki vstopata v proizvodni proces, katerega rezultat je končni 
proizvod. Pri tem ekonomska teorija loči med dolgim in kratkim rokom. V kratkem 
roku se pojavljajo omejitve na strani razpoložljivosti določenih proizvodnih dejavnikov. 
Zaradi tega lahko v kratkem časovnem obdobju povečujemo le obseg variabilnih 
proizvodnih dejavnikov. A povečevanje obsega proizvodnje, ki temelji zgolj na 
povečevanju variabilnih proizvodnih dejavnikov pri danem obsegu fiksnih proizvodnih 
dejavnikov, ima svojo mejo. Po izročilu mikroekonomske teorije postajajo s 
povečevanjem variabilnega proizvodnega dejavnika fiksni proizvodni dejavniki 
preobremenjeni, kar zmanjšuje produktivnost. 



Ekonomske implikacije produktivnosti in načinov njenega merjenja

68

Grafično je bistvo zakona padajoče mejne produktivnosti, kot ga interpretira 
mikroekonomska teorija, ponazorjeno na sliki 4.5. Kakšne so ekonomske implikacije 
tega zakona, postane jasno, ko v analizo vpeljemo še stroškovne funkcije. A pred tem je 
treba pojasniti, zakaj te zakonitosti ne obravnava literatura s področja operativnega 
managementa. 

Slika 4.5 Padajoča mejna produktivnost

Opomba: Y' – povprečna produktivnost, X – input. 

Vir: lastna izpeljava na osnovi Mckenzie in Lee 2006.

Vidik oziroma konceptualni okvir teorije s področja operativnega managementa je 
drugačen od tistega, na katerem gradi mikroekonomska teorija. Operativni management 
namreč opisuje drugačen tip proizvodnje in ima drugačno klasifikacijo proizvodnih 
dejavnikov. Če mikroekonomska teorija loči med dvema proizvodnima dejavnikoma pri 
dani proizvodni tehnologiji, ločuje literatura s področja operativnega managementa z 
množico različnih proizvodnih dejavnikov pri dani proizvodni tehnologiji. Namesto 
med delom in kapitalom ločujemo v operativnem managementu med neposrednim 
delom v proizvodnji, posrednim delom v proizvodnji in delom v upravi. Spremenljivka
kapital, ki v mikroekonomiki meri obseg fizičnega premoženja vključno z morebitnimi 
patenti in licencami, je v operativnem managementu izpuščena. Namesto tega ločujemo 
med stroji, napravami, surovinami, materiali, polproizvodi, nedokončanimi proizvodi, 
energenti itd. Kot fiksni proizvodni dejavnik so v takem primeru šteti prav stroji, 
naprave, posredno delo, delo uprave, v določenih primerih celo neposredno delo. Kot 
variabilni proizvodni dejavniki pa so šteti: surovine, materiali, polproizvodi in 
nedokončani proizvodi. 

V takem okolju pa težko apliciramo zakon padajoče mejne produktivnosti, še zlasti 
v zvezni obliki. Če bomo namreč na proizvodni liniji povečali obseg variabilnih 
proizvodnih dejavnikov – surovin, materialov, polproizvodov – bomo s tem sicer 
povečevali obremenjenost proizvodne opreme in delavcev, a to povečevanje ne bo 
imelo negativnega učinka na rast obsega proizvodnje, dokler ne dosežemo polne 
zasedenosti prostih kapacitet. Če pridemo čez to mejo, se ne bomo soočali s padanjem 
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produktivnosti v takšnem smislu, kot to ponazarja mikroekonomika v zakonu padajoče 
mejne produktivnosti. Soočimo se z nekoliko drugačnim problemom, to je s problemom 
tehnične neučinkovitosti. Ta problem je bil sicer že izpostavljen in ga bomo podrobneje 
opisali kasneje. Nanj opozarja tudi mikroekonomska teorija, ekonomske implikacije 
tehnične neučinkovitosti pa so po naravi delovanja enake ekonomskim posledicam 
padajoče mejne produktivnosti. 

Operativni management sicer stroškovne funkcije ne vpeljuje v svoje vsebine, 
zaradi tega nadaljujemo proces izpeljave v naslednjem poglavju z opisom ključnih 
analitičnih parametrov stroškovnih funkcij, izpeljanih iz mikroekonomske teorije. 

4.2 Stroškovna funkcija

Če kratkoročna mikroekonomska proizvodna funkcija meri povezavo med obsegom 
proizvodnje in obsegom proizvodnih dejavnikov, meri stroškovna funkcija povezavo 
med stroški in obsegom proizvodnje. Po svoji opredelitvi so stroški v denarju izražena 
poraba in/ali obraba proizvodnih dejavnikov. Vezni člen med proizvodnimi in 
stroškovnimi funkcijami so torej prav porabe proizvodnih dejavnikov oziroma inputov, 
če uporabimo terminologijo operativnega managementa. 

Za ponazoritev zveze med produktivnostjo in stroški, kar bomo kasneje uporabili za 
utemeljitev zveze med tehnično in stroškovno neučinkovitostjo, izhajajmo iz 
mikroekonomske proizvodne funkcije, ki je vrisana v sliki 4.4, le da smo zmanjšali 
definicijsko območje funkcije, da je prikaz bolj nazoren. Vpeljali pa smo še dodatno 
spremembo. Na abscisni osi je v sliki 4.4 merjen obseg proizvodnega dejavnika (X), v 
sliki 4.6 pa smo obseg proizvodnega dejavnika (X) pomnožili z njegovo ceno (Px). Na 
ta način ne spremenimo poteka grafa, spremenimo pa njegovo vsebino. Zdaj krivulja 
»output« ne ponazarja več odnosa med outputom in variabilnim proizvodnim 
dejavnikom, ampak odraža razmerje med outputom in variabilnimi stroški.

Slika 4.6 Odnos med variabilnimi stroški in outputom

Opomba: Y – output, X – input, Px – cena inputa, VC – variabilni stroški. 

Vir: prirejeno po Mckenzie in Lee 2006.
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Iz načina, kako je prikazano razmerje med variabilnimi stroški in outputa, izhaja, 
kot da je output posledica višine variabilnih stroškov. To pa ne drži, saj je output 
odvisen od obsega proizvodnih dejavnikov. Stroški so šele končna posledica – nastanejo 
le, če zaposleni proizvodni dejavniki tudi ustvarijo output. Torej so variabilni stroški 
odvisni od outputa. V sliki 4.6 moramo torej zamenjati osi – variabilne stroške moramo 
prenesti na ordinatno os in spremenljivko, ki meri output, moramo prenesti na abscisno 
os. Grafično to uresničimo s preslikavo vrednosti preko 45-stopinjske premice.

A analitični postopek iskanja inverzne funkcije je v izbranem primeru, ko je 
proizvodna funkcija polinom druge stopnje, problematična. Grafično jo je enostavno 
opredeliti, analitični izračun pa ni mogoč. Lahko pa uresničimo iskanje, katera 
matematična funkcija se najbolje prilagaja empiričnim podatkom z uporabo cenilke 
navadnih najmanjših kvadratov. 

Če poznamo matematični zapis produkcijske funkcije, ki je v našem primeru 
3

3
2

2 XbXbY  , lahko za izbrane vrednosti X določimo vrednosti Y. Nato vpeljemo 

še ceno proizvodnega dejavnika X, to je Px, za katero predpostavimo, da je konstanta 
(se ne spreminja v odvisnosti od X). Na ta način z množenjem X in Px opredelimo 
variabilne stroške. Zagotovljeni imamo torej dve statistični seriji, eno za output in drugo 
za variabilne stroške. Z metodo navadnih najmanjših kvadratov na teh serijah ocenimo 
parametre naslednje regresijske funkcije: ,3

3
2

21   YYYVC kjer 

spremenljivka  meri (slučajni) odklon krivulje od empirično določenih točk. Grafično 
je ta funkcija ponazorjena na sliki 4.7.

Slika 4.7 Odnos med variabilnimi stroški in outputom

Opomba: VC – variabilni stroški, Y – output. 

Vir: prirejeno po Mckenzie in Lee 2006.

Z izbranim empiričnim načinom smo torej opredelili inverzno funkcijo. To pa je 
tudi izhodiščno izročilo stroškovnih funkcij – namreč, da so inverzne glede na 
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produkcijske funkcije. Če to objektivno dejstvo, da so proizvodne in stroškovne 
funkcije inverzne, povežemo z eno temeljnih tehničnih zakonitosti, izpostavljenih pri 
proizvodnih funkcijah – z zakonom padajoče mejne produktivnosti, spoznamo njen 
ekonomski vidik. Zaradi padanja mejne produktivnosti namreč mejni stroški naraščajo.

Slika 4.8 Funkcija mejnih stroškov

MC – mejni stroški, Y – output. 

Vir: prirejeno po Mckenzie in Lee 2006.

Mejni stroški merijo intenzivnost spreminjanja celotnih stroškov glede na rast 
obsega proizvodnje in so matematično opredeljeni kot odvod funkcije celotnih stroškov. 
Vsebinsko pa pretvarjajo tehnični zakon padajoče mejne produktivnosti v eno temeljnih 
ekonomskih zakonitosti. 

A za potrebe utemeljevanja modela strateškega in operativnega odločanja sama 
zakonitost naraščajočih mejnih stroškov ni tako pomembna. Bolj pomemben je odnos 
med produktivnostjo in stroški. Osrednja tehnična zakonitost, ki je v našem primeru 
predmet analize, namreč ni padajoča mejna produktivnost, ampak tehnična 
neučinkovitost. Ker vemo, da pomeni tehnična neučinkovitost večjo porabo proizvodnih 
dejavnikov na enoto proizvoda, pomeni hkrati tudi višje stroške na enoto proizvoda. 
Tehnična neučinkovitost se torej na drugi strani odraža kot stroškovna neučinkovitost –
proizvodnja enote proizvoda nas stane več, kot bi nas lahko. Analitično nam odkrivanje 
in merjenje tehnične in stroškovne neučinkovitosti omogočajo t. i. mejne proizvodne in 
stroškovne funkcije, ki so predstavljene v naslednjem poglavju.

4.3 Mejna proizvodna in mejna stroškovna funkcija

Mejne proizvodne in mejne stroškovne funkcije so bile v osnovi razvite v sklopu 
makroekonomskih analiz, a so se uveljavile tudi v empiričnih mikroekonomskih 



Ekonomske implikacije produktivnosti in načinov njenega merjenja

72

analizah, v literaturi s področja managementa (produktivnosti ali pa operativnega 
managementa) pa tega koncepta ne zasledimo. 

V čem je pravzaprav bistvo mejnih proizvodnih in stroškovnih funkcij? Njuno 
vsebinsko bistvo je v tem, da nam prva omogoča merjenje tehnične neučinkovitosti, 
druga pa nam omogoča merjenje stroškovne neučinkovitosti. 

Proizvodna funkcija, ki je prikazana v sliki 4.4 in tudi v sliki 4.6, je t. i.
»povprečna« proizvodna funkcija. To ne pomeni, da meri povprečno produktivnost, 
ampak pomeni način, kako je ta funkcija umeščena med realne empirične podatke. 
Nazorno je to ponazorjeno v sliki 4.9. 

Slika 4.9 Povprečna proizvodna funkcija

Opomba: Y – output, X – input. 

Imamo množico opazovanj, ki odražajo različne kombinacije proizvodnega 
dejavnika X in outputa. Med množico teh opazovanj je po določenem kriteriju 
umeščena regresijska krivulja, ki ustreza matematični specifikaciji 

3
3

2
2 XbXbY 

pri pogoju 







 




 00
X
YX . 

Ta regresijska krivulja pa ponazarja t. i. povprečno proizvodno funkcijo. Povprečno 
zato, ker je ta proizvodna funkcija umeščena med najnižje in najvišje točke – odraža 
torej razmerje med inputom in outputom v povprečju. Vse kar odstopa od tega 
povprečja, je utemeljeno kot slučajni odklon. 

Argument slučajnega odklona v opazovanju je sicer utemeljena in običajna razlaga 
v ekonometrični literaturi. Zlasti je utemeljena, če opazujemo proizvodne kombinacije 
za množico sicer podobnih, a ne povsem enakih podjetij. Ko pa analizo zožimo na eno 
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samo podjetje ali, še ožje, na določen proizvodni proces znotraj tega podjetja, zaslužijo 
»slučajni« odkloni posebno pozornost. Postavi se utemeljeno vprašanje, kaj je bilo v 
proizvodni liniji drugačnega, da smo pri enaki porabi inputa pri enem opazovanju 
proizvedli bistveno manj kot v drugem opazovanju. Koncept povprečenja v primeru, ko 
ocenjujemo proizvodno funkcijo določene proizvodne linije, ni utemeljen.

V takem primeru je povprečna proizvodna funkcija nadomeščena s t. i. mejno 
proizvodno funkcijo, ki je prikazana za opazovanja s slike 4.9 v sliki 4.10. 

Slika 4.10 Povprečna in mejna proizvodna funkcija

Opomba: Y – output, X – input. 

Za razliko od povprečne proizvodne funkcije poteka mejna proizvodna funkcija 
tako, da zaokroži zgornji rob empiričnih opazovanj razmerja med inputom in outputom. 
Mejna proizvodna funkcija zato meri t. i. potencialni output, odstopanja dejanskega 
outputa od potencialnega pa niso obravnavana kot slučajni odklon ampak kot pojav 
tehnične neučinkovitosti. 

Povsem enako vsebinsko izhodišče velja za utemeljitev mejne stroškovne funkcije. 
Pri izpeljavi izhajamo iz funkcije variabilnih stroškov iz slike 4.7. Njena matematična 
specifikacija ustreza funkciji

.3
3

2
21 YYYVC  

Tudi v tem primeru gre za to, da je regresijska krivulja umeščena med množico 
kombinacij, ki povezujejo output z višino variabilnih stroškov po določenem konceptu 
povprečenja. 
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Slika 4.11 Povprečna stroškovna funkcija

Opomba: VC – variabilni stroški, Y – output. 

Tudi v tem primeru je regresijska krivulja umeščena med posamezna opazovanja po 
določenem optimizacijskem kriteriju, odstopanja izmerjenih kombinacij od tistih na 
regresijski krivulji pa so pripisana slučajnim odklonom. A ti slučajni odkloni so 
sistematično povezani z odkloni pri proizvodni funkciji, torej lahko tudi pri stroškovni 
funkciji opredelimo njeno različico mejne stroškovne funkcije. 

Za razliko od povprečne stroškovne funkcije poteka mejna stroškovna funkcija 
tako, da zaokroži spodnji rob empiričnih opazovanj razmerja med stroški in outputom. 
Mejna stroškovna funkcija zato meri t. i. potencialno najnižje stroške. Odstopanja 
dejanskih stroškov od potencialno najnižjih stroškov pa niso obravnavana kot slučajni 
odklon, ampak kot pojav stroškovne neučinkovitosti.
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Slika 4.12 Povprečna in mejna stroškovna funkcija

Opomba: VC – variabilni stroški, Y – output. 

S pomočjo mikroekonomskih mejnih proizvodnih in mejnih stroškovnih funkcij je 
mogoče jasno utemeljiti tehnične in ekonomske razsežnosti neučinkovitosti 
proizvodnega procesa na način, kot tega obstoječa literatura s področja operativnega 
managementa in s področja managementa produktivnosti ne obravnava. Prav zaradi tega 
v naslednjem poglavju podrobneje predstavljamo opis koncepta tehnične in stroškovne 
neučinkovitosti na način ali pa skozi perspektivo teorije operativnega managementa in 
ne skozi perspektivo mikroekonomske teorije. 

4.4 Tehnična in stroškovna (ne)učinkovitost 

4.4.1 Tehnična neučinkovitost

Predpostavimo, da potrebujemo za proizvodnjo izdelka I na proizvodni liniji tri 
različice inputov: delo (X1), surovine in materiali (X2) in energenti (X3), kot je to 
ponazorjeno v sliki 4.13. 
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Slika 4.13 Enostavna shema proizvodnega procesa na avtomatizirani proizvodni 
liniji

Opomba: za pomen simbolov glej enačbe 1, 2 in 3 spodaj.

Proizvodnja je tehnični proces, ki ima določena znana razmerja med obsegom 
porabe količin posameznih proizvodnih dejavnikov in proizvedeno količino končnega 
izdelka. To razmerje je merjeno s t. i. proizvodnimi koeficienti. V našem primeru so to 
trije:

I
X

a 1
1  (1)

I
X

a 2
2  (2)

I
X

a 3
3  (3)

Simboli:
1a , 2a , 3a – proizvodni koeficienti, ki merijo delež posameznega inputa v enoti končnega 

izdelka,
1X , 2X , 3X – posamezne različice inputov (1 = delo, 2 = surovine in materiali, 3 = 

energenti),
I – končni izdelek.

Opomba:
V nadaljevanju bomo z * označevali optimalne vrednosti proizvodnih koeficientov.

S pomočjo proizvodnih koeficientov merimo, koliko enot posameznega inputa 
(proizvodnega dejavnika) potrebujemo, da proizvedemo eno enoto izdelka v časovni 
enoti. Na tej osnovi lahko opredelimo t. i. tehnično popolnoma učinkovito proizvodno 
linijo. Tehnično popolnoma učinkovita proizvodna linija je tista, za katero so s 
tehničnega vidika značilne najnižje dosegljive vrednosti proizvodnih koeficientov. V 
našem primeru bomo najnižje vrednosti proizvodnih koeficientov imenovali optimalni 
proizvodni koeficienti, tehnično popolnoma učinkovito proizvodno linijo pa bomo 
imenovali optimalna proizvodna linija. 
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Za lažjo predstavo predpostavimo, da so vrednosti optimalnih proizvodnih 
koeficientov naslednje:

41
1 

I
X

a , 52
2 

I
X

a , 13
3 

I
X

a , 

kar pomeni, da potrebujemo za proizvodnjo ene enote izdelka hkrati najmanj štiri
enote prvega inputa (to je dela), najmanj pet enot drugega inputa (to je surovin in 
materialov) in najmanj eno enoto tretjega inputa (to je energentov) v eni časovni enoti.

Proizvodne koeficiente lahko enostavno pretvorimo v t. i. koeficiente 
produktivnosti. Po definiciji nam koeficienti produktivnosti povedo, koliko enot 
končnega izdelka smo izdelali z eno enoto posameznega inputa (proizvodnega 
dejavnika). Izhajajoč iz definicije torej vrednost koeficienta produktivnosti ustreza 
inverzni vrednosti proizvodnega koeficienta. Na osnovi tega lahko v našem primeru 
izračunamo tri parcialne koeficiente produktivnosti:

,1

11
1 X

I
a

b 
(4)

,1

22
2 X

I
a

b 
(5)

.1

33
3 X

I
a

b 
(6)

Simboli:
1b , 2b , 3b – koeficienti produktivnosti, ki merijo koliko enot končnega izdelka 

proizvedemo z eno enoto posameznega inputa,
1X , 2X , 3X – posamezne različice inputov (1 = delo, 2 = surovine in materiali, 3 = 

energenti),
I – končni izdelek.

Opomba:
V nadaljevanju bomo z * označevali optimalne vrednosti koeficientov produktivnosti.

Ker so koeficienti produktivnosti izpeljani iz proizvodnih koeficientov, lahko 
optimalno proizvodno linijo definiramo tudi s pomočjo t. i. optimalnih koeficientov 
produktivnosti. Optimalni koeficienti produktivnosti so tisti z največjo možno 
vrednostjo obsega proizvodnje končnega izdelka z eno enoto določenega proizvodnega 
dejavnika.

Če izhajamo iz konkretnih vrednosti optimalnih tehničnih koeficientov, lahko 
ugotovimo, da so vrednosti optimalnih koeficientov produktivnosti naslednje: 

25,01

1

*
1 

a
b , 20,01

2

*
2 

a
b , .11

3

*
3 

a
b
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To pomeni, da z eno enoto proizvodnega dejavnika delo proizvedemo največ 0,25 
enot končnega izdelka, z eno enoto surovin in materialov proizvedemo največ 0,20 enot 
končnega izdelka in z eno enoto porabljenih energentov lahko proizvedemo največ 0,10 
enot končnega izdelka v časovni enoti.

S tem ko opredelimo optimalno proizvodno linijo, opredelimo hkrati kriterij 
primerjave za analizo dejanskega procesa proizvodnje z želenim (to je z optimalnim). 
Na osnovi primerjave dejanskega in optimalnega procesa proizvodnje izmerimo t. i.
tehnično (ne)učinkovitost.

Če se dejanski proces proizvodnje, merjen s pomočjo proizvodnih koeficientov
oziroma s pomočjo koeficientov produktivnosti, sklada z optimalnim procesom 
proizvodnje, govorimo o popolni tehnični učinkovitosti. V nasprotnem primeru, ko 
izmerimo odstopanje dejanskega procesa proizvodnje od optimalnega, pa govorimo o 
tehnični neučinkovitosti proizvodnega procesa. 

Pojav tehnične neučinkovitosti pomeni, da je dejanski obseg proizvodnje manjši od 
potencialnega pri enakem obsegu porabe proizvodnih dejavnikov. Analitično torej lahko 
tehnično neučinkovitost ocenimo na dva načina:

 s primerjavo dejanskih in optimalnih proizvodnih koeficientov,
 s primerjavo dejanskih in optimalnih koeficientov produktivnosti. 

Najprej bomo pojav tehnične neučinkovitosti ponazorili s primerjavo proizvodnih
koeficientov. V spodnji sliki 4.14 sta ponazorjena optimalni proizvodni proces, ki ga
označujejo najnižje (tehnično) možne vrednosti proizvodnih koeficientov, in dejanski 
proizvodni proces z izmerjenimi vrednostmi proizvodnih koeficientov. 

Kot izhaja iz slike 4.14, je očitno, da je za proizvodnjo enakega obsega izdelkov v
primeru opazovanega proizvodnega procesa porabljen večji obseg posameznih 
proizvodnih dejavnikov kot v primeru optimalnega proizvodnega procesa. Na sliki je 
količinski presežek porabe proizvodnih dejavnikov označen s sivo barvo. To ugotovitev 
lahko interpretiramo tudi nekoliko drugače: z enakim obsegom porabe proizvodnih 
dejavnikov uresničimo manjši obseg proizvodnje od potencialno možnega. 
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Slika 4.14 Tehnično učinkovit in tehnično neučinkovit proizvodni proces

Simboli:
1a , 2a , 3a – proizvodni koeficienti, ki merijo delež posameznega inputa v enoti končnega 

izdelka,
1X , 2X , 3X – posamezne različice inputov (1 = delo, 2 = surovine in materiali, 3 = 

energenti),
I – končni izdelek.

Opomba:
Znak * označuje optimalne vrednosti proizvodnih koeficientov.

Za lažjo predstavo predpostavimo, da so dejanske vrednosti proizvodnih 
koeficientov naslednje:

51
1 

I
Xa , 25,62

2 
I

Xa , 25,13
3 

I
Xa , 

kar pomeni, da smo za proizvodnjo ene enote izdelka porabili hkrati pet enot prvega 
inputa (to je dela), 6,25 enot drugega inputa (to je surovin in materialov) in 1,25 enot
tretjega inputa (to je energentov) v eni časovni enoti. V spodnji tabeli 4.1 so izdelane 
primerjave med optimalnimi in dejanskimi proizvodnimi koeficienti.
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Tabela 4.1 Primerjave med optimalnimi in dejanskimi proizvodnimi koeficienti ter 
tehnična neučinkovitost

Optimalni Dejanski Tehnična neučinkovitost

4*
1 a 51 a 25,1*

1

1
1 

a
a



5*
2 a 25,62 a 25,1*

2

2
2 

a
a



1*
3 a 25,13 a 25,1*

3

3
3 

a
a



Simboli:
a – proizvodni koeficient,
 – koeficient tehnične neučinkovitosti ocenjen na temelju proizvodnih koeficientov.
Opomba: Znak * označuje optimalne vrednosti proizvodnih koeficientov.

Iz poenostavljenega prikaza ocenjevanja tehnične neučinkovitosti lahko ugotovimo, 
da porabimo za proizvodnjo ene enote izdelka 25 % več posameznega proizvodnega 
dejavnika. Vprašanje pri tem pa je, za koliko bi bil dejanski obseg proizvodnje manjši 
od potencialnega pri enakem obsegu porabe posameznega proizvodnega dejavnika. To 
lahko ocenimo s pomočjo koeficientov produktivnosti, za katere smo pokazali, da so 
dejansko inverzne vrednosti proizvodnih koeficientov. 

V tabeli 4.2 so zbrane ocene optimalnih in dejanskih proizvodnih koeficientov 
vključno s pripadajočimi ocenami tehnične neučinkovitosti.

Tabela 4.2 Primerjave med optimalni in dejanski koeficienti produktivnosti ter 
tehnična neučinkovitost

Optimalni Dejanski Tehnična neučinkovitost

25,0*
1 b 20,01 b 80,0*

1

1
1 

b
b



20,0*
2 b 16,02 b 80,0*

2

2
2 

b
b



1*
3 b 80,03 b 80,0*

3

3
3 

b
b



Simboli:
b – koeficienti produktivnosti,
 – koeficient tehnične neučinkovitosti
Opomba: Znak * označuje optimalne vrednosti koeficientov produktivnosti, ocenjene na 
osnovi koeficientov produktivnosti.

Kot izhaja iz dobljenih ocen, dosega dejanski obseg proizvodnje zgolj 80 % obsega 
potencialne proizvodnje pri enakem obsegu porabe proizvodnih dejavnikov. Pri tem se 
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pojavi vprašanje, kako se odmik dejanske produktivnosti od potencialne odraža v 
stroških na enoto izdelka.

4.4.2 Povezava med koeficienti produktivnosti in povprečnimi stroški –
stroškovna neučinkovitost

S proizvodnimi koeficienti in s koeficienti produktivnosti spremljamo tehnični del 
proizvodnega procesa, kar pa neposredno ni uporabno za optimizacijo proizvodnega 
procesa v ekonomskem smislu. Za ta namen potrebujemo stroške.

Stroške proizvodnje ene enote končnega proizvoda izračunamo tako, da 
pomnožimo ceno posameznega proizvodnega dejavnika s pripadajočim proizvodnim 
koeficientom ter te vrednosti seštejemo za vse proizvodne dejavnike. V našem primeru 
imamo tri različne proizvodne dejavnike (delo, surovine in materiali, energenti), torej so 
stroški na enoto proizvoda (to je povprečni stroški) določeni kot vsota naslednjih 
stroškov:

 stroški dela: 111 ACaP  ,

 stroški surovin in materialov: 222 ACaP  ,

 stroški energentov: 333 ACaP  .

S P v tem primeru označujemo ceno posameznega proizvodnega dejavnika. Če 
seštejemo stroške dela, surovin in materialov ter energentov, dobimo celotne stroške 
proizvodnje enote izdelka: 

.321 ACACACAC 

Če predpostavimo, da se cene proizvodnih dejavnikov ne spreminjajo, lahko 
ugotovimo, da se stroški na enoto proizvoda lahko spreminjajo le s spreminjanjem 
proizvodnih koeficientov oziroma koeficientov produktivnosti. Glede na to, da imamo 
opredeljen s tehničnega vidika optimalen proizvodni proces, lahko opredelimo 
optimalen proizvodni proces tudi z vidika stroškov. 

V našem primeru so vrednosti optimalnih proizvodnih koeficientov naslednje: 

4*
1 a , 5*

2 a , 1*
3 a . 

Če predpostavimo, da stane enota dela 10 denarnih enot, enota surovin in 
materialov 2 denarni enoti in enota energentov 5 denarnih enot, lahko opredelimo 
najnižje dosegljive stroške na enoto izdelka: 

,55*
3

*
2

*
1min  ACACACAC

kjer velja:

 ,40410*
11

*
1  aPAC
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 ,1052*
22

*
2  aPAC

 .515*
33

*
3  aPAC

Najnižji dosegljivi stroški na enoto proizvoda torej znašajo 55 denarnih enot. A v 
našem poenostavljenem primeru velja, da je v dejanskem proizvodnem procesu 
porabljenega posameznega proizvodnega dejavnika za 25 % več od optimalne količine. 
Pri danih cenah proizvodnih dejavnikov znašajo torej dejanski stroški na enoto 
proizvoda: 

,75,68321  ACACACAC

kjer velja:

 ,50510111  aPAC

 ,5,1225,62222  aPAC

 .25,625,15333  aPAC

Dejanski proizvodni stroški na enoto proizvoda so torej za 13,75 denarnih enot višji 
od potencialno najnižjih. Spomnimo se, da obseg proizvodnje v tem primeru dosega 
samo 80 % obsega potencialne proizvodnje v časovni enoti. To pomeni, da je v našem 
primeru 20-odstotna stopnja tehnične neučinkovitosti povezana s 25 % višjimi stroški 
na enoto proizvoda od potencialno najnižjih. S tem pa vpliv na stroške še ni povsem 
izčrpan. Upoštevati moramo, da obseg proizvodnje merimo v časovnih enotah (npr. v 
eni uri). Če pride do zastoja proizvodne linije, se soočimo s problemom neučinkovite 
izkoriščenosti razpoložljivega časa, zaradi česar je dejanski obseg proizvodnje nižji od 
potencialnega, četudi so izmerjeni proizvodni koeficienti enaki optimalnim. V tem 
primeru namreč nastopi učinek posrednih stroškov, ki obstajajo neodvisno od obsega 
proizvodnje, a se z rastjo obsega proizvodnje zmanjšujejo na enoto izdelka.

Za lažje razumevanje predpostavimo, da znašajo posredni stroški 100 denarnih 
enot, zaradi zastojev pa je obseg proizvodnje manjši za 10 % od potencialnega obsega. 
Potencialni obseg proizvodnje v časovni enoti znaša 10 enot, torej bo dejanski obseg 
proizvodnje zaradi zastojev v časovni enoti znašal 9 enot. Izračunali bomo naslednje tri 
različice stroškov na enoto proizvoda:

 v prvem primeru bomo izračunali najnižje možne stroške na enoto proizvoda,
 v drugem primeru bomo izračunali stroške na enoto proizvoda ob pogoju, da 

ostajajo proizvodni koeficienti optimalni, vendar je dejanski obseg proizvodnje 
samo devet enot v časovni enoti,

 v tretjem primeru pa bomo upoštevali oba negativna učinka hkrati – torej 
dejanski obseg proizvodnje bomo zmanjšali za 10 % zaradi zastojev 
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proizvodne linije in hkrati bomo upoštevali, da so proizvodni koeficienti večji 
od optimalnih.

Neposredni proizvodni stroški na enoto izdelka so enaki 55 denarnih enot. Posredni 
stroški skupaj znašajo 100 denarnih enot, kar pomeni 10 denarnih enot na enoto izdelka 
proizvedenega v časovni enoti. Skupaj torej znašajo stroški na enoto izdelka v pogojih 
popolne učinkovitosti 65 denarnih enot.

V tem primeru znašajo neposredni proizvodni stroški na enoto izdelka 55 denarnih 
enot. Posredni stroški, ki skupaj znašajo 100 denarnih enot, pa v tem primeru znašajo 
11,11 denarnih enot, ker v časovni enoti ne proizvedemo 10 ampak samo 9 enot 
izdelkov. Skupaj torej znašajo stroški na enoto izdelka 66,11 denarnih enot in so za 1,7 
odstotka višji od potencialno najnižjih. To pomeni, da je 10 % tehnična neučinkovitost 
povezana s samo 1,7 odstotka višjimi stroški na enoto proizvoda. 
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5 MODEL ZA STRATEŠKO IN OPERATIVNO ODLOČANJE V 
MANAGEMENTU

V tretjem poglavju smo opisali model strateškega in operativnega managementa, ki 
izhaja iz koncepta managementa produktivnosti. Izvirna lastnost tega modela za 
odločanje v managementu je v tem, da izkorišča informacijske prednosti 
mikroekonomskih modelov mejnih proizvodnih in stroškovnih funkcij. Aplikativna 
prednost tega modela je v tem, da nam omogoča izgradnjo strateške konkurenčne 
prednosti na osnovi cenovne konkurenčnosti, ki pa ne izhaja iz razvoja nove proizvodne 
tehnologije ali iz razvoja novih proizvodov. Izhodišče je iskanje rezerv v stroških na 
osnovi drugačne analize podatkov, kot je to sicer uveljavljeno v podjetjih. Teoretična 
analiza v tretjem poglavju podrobneje predstavlja ta model in opisi merjenja 
produktivnosti v četrtem poglavju utemeljujejo prednosti razvitega modela na teoretični 
ravni. 

5.1 Način delovanja modela

Če sledimo vsebini znanstvenih člankov in doktorskih disertacij s področja 
managementa, kjer razvijajo novo znanje s povezovanjem obstoječih teorij, konceptov, 
modelov v nek nov model, lahko ugotovimo, da teoretična utemeljitev praviloma ni 
sporna. Bolj vprašljiva je aplikativnost novega modela v managersko prakso. Tej 
ponazoritvi je namenjeno to poglavje, ki sledi vzoru izbranih referenčnih študij.

Kot smo že opisali, ima razviti model izhodišče v konceptu management 
produktivnosti, znotraj tega pa je usmerjen v proces merjenja produktivnosti. 
Sprememba, ki jo uvaja model pri merjenju produktivnosti, je v tem, da se osredotoča 
na merjenje tehnične neučinkovitosti. V drugem koraku tehnično neučinkovitost 
povežemo s stroškovno neučinkovitostjo, v tretjem koraku pa te informacije uporabimo 
za operativno odločanje in za strateško odločanje. Pri operativnem odločanju gre najprej 
za opredelitev operativne strategije, pri strateškem odločanju pa za opredelitev poslovne 
strategije (pri dani viziji in pri danem poslanstvu). To je okvir razvitega modela, ki ga 
sestavljajo naslednji procesi v naslednjem hierarhičnem zaporedju:

1. sprotno merjenje produktivnosti v realnem času,
2. sprotno ocenjevanje tehnične neučinkovitosti v realnem času,
3. sprotno merjenje stroškovne neučinkovitosti v realnem času,
4. identifikacija vzrokov,
5. ovrednotenje vzrokov s tehničnega in ekonomskega (stroškovnega) vidika,
6. oblikovanje scenarijev ukrepanja na operativni ravni (določitev operativne 

strategije),
7. oblikovanje scenarijev ukrepanja na strateški ravni (določitev poslovne 

strategije),
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8. uskladitev poslovne in operativne strategije,
9. izvedba ukrepov.

Razviti managerski model, ki je kombinacija procesov strateškega in operativnega 
managementa in ki vključuje management produktivnosti, vključuje devet zaporednih 
procesov. Izhodišče je v merjenju produktivnosti v realnem času ter v ugotavljanju
tehnične neučinkovitosti in njeni pretvorbe v stroškovno neučinkovitost. Ko imamo 
izdelane te ocene, lahko ovrednotimo posamezne vzroke tehnične in stroškovne
neučinkovitosti. Na osnovi primerjave posameznih vzrokov neučinkovitosti tako po 
tehničnem kot ekonomskem merilu lahko izdelamo scenarije za ukrepanje. Pri tem je 
pomembno, da imamo na voljo tako podatke o tem, kje so problemi v proizvodnem 
procesu, kot tudi da vemo, kaj bi lahko dosegli, če bi te pomanjkljivosti odpravili. Prav 
poznavanje potencialnih stroškovnih ocen pa je osnova za presojo poslovne strategije. 

V čem se ti procesi, ki se odvijajo znotraj predlaganega modela za strateško in 
operativno odločanje v managementu, razlikujejo od običajnih procesov, opisanih v 
obstoječi referenčni literaturi? Prva razlika je v tem, da ti procesi niso komplementarni, 
ampak so hierarhični. Izhodišče je poslovna strategija (strateški management), ki se 
preliva v operativno strategijo (operativni management), slednjega pa podpira 
management produktivnosti. 

Druga razlika je v tem, da uveljavljene metode merjenja v managementu 
produktivnosti ne vključujejo merjenja tehnične neučinkovitosti in ne vključujejo 
njenega ekonomskega vrednotenja. Ocene o ekonomskem potencialu nastajajo v 
posebnih službah, odtujenih od realnih proizvodnih procesov, kjer za primerjavo ne 
prevzemajo lastnega potenciala podjetja, ampak privzemajo kot kriterij primerjave 
vodilno podjetje na trgu. Določanje poslovne in operativne strategije tako praviloma 
temelji na merilu primerjave z vodilnim podjetjem in ne na osnovi primerjave 
trenutnega stanja z obstoječim potencialom podjetja. 

Tretja bistvena razlika je v vsebini scenarijev ukrepanja. V tem primeru so ukrepi 
običajno usmerjeni v vlaganje v novo tehnologijo in v razvijanje novih izdelkov (kar je 
sicer pomembno), a to je dolgoročno ukrepanje, ki kratkoročno ne prinaša rezultatov. 
Namesto tega razvit model strateškega in operativnega odločanja gradi na kratkoročnem 
odločanju, saj so dolgoročne strategije znane – vlaganje v raziskave in razvij, v novo 
tehnologijo in v nove proizvode. A če se navežem na v uvodu izpeljan problem, s 
katerim se sooča management v slovenski živilsko-predelovalni industriji, to ni rešitev 
problema. Vse to so namreč podjetja naredila – s prevzemi in združevanji podjetij so 
izkoriščala sinergijske učinke in učinke ekonomije obsega, pospešeno so vlagala v novo 
opremo, odpirala nove obrate v državah s cenejšo delovno silo in si odpirala nova 
tržišča. Kljub temu pa podjetja pospešeno izgubljajo cenovno konkurenčnost, kar je 
očiten znak, da morajo obstajati notranji potenciali, ki jih management (še) ne zaznava. 
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Nenazadnje pa velja opozoriti na četrto lastnost, to je globalna razlika med 
predlaganim modelom in obstoječimi pristopi k strateškemu in operativnemu odločanju. 
To je v zamenjavi paradigme. Že če sledimo vsebinskemu stopnjevanju razprave o 
razmerjih med operativnim in strateškim managementom v drugem poglavju, je jasno 
zaznati t. i. pristop »od zgoraj navzdol«. To pomeni, da najprej opredelimo vizijo in 
poslanstvo, temu podrejeno določimo strategijo in prenesemo ustrezen splet nalog na 
operativni management z namenom uresničevanja postavljene strategije. Na nek način 
je evolucijsko gledano to primeren in normalen pristop. Najprej moramo vedeti, kaj 
želimo doseči, šele nato začnemo to tudi uresničevati – gre torej za jasno »od zgoraj 
navzdol« opredeljeno zaporedje, kjer strateškemu odločanju sledi operativno odločanje. 

A v primerih, ko gre za uveljavljeno podjetje z jasno in relativno stabilno tržno 
pozicijo, se vendarle pojavi dvom v splošnost pristopa »od zgoraj navzdol«. Boj 
utemeljeno je iskati potencial na operativni ravni in na osnovi tega v interakciji z vplivi 
iz zunanjega okolja podjetja prilagajati temeljne strategije podjetja. To je globalna ideja, 
ki jo zasleduje predlagani model managementa za operativno in strateško odločanje. Pri 
tem je analitično bistvo tega modela utemeljeno s povezovanjem ključnega 
proizvodnega kazalnika OEE s konceptom mejnih proizvodnih in stroškovnih funkcij. 
Shematično je to ponazorjeno v sliki 5.1.

Slika 5.1 Shematična ponazoritev predlaganega procesa strateškega in 
operativnega odločanja

Kot je prikazano na sliki zgoraj, v izhodišču delujeta na strateško odločanje dva 
dejavnika. Najprej je tukaj tehnična in stroškovna učinkovitost proizvodnega procesa 
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(tehnična in stroškovna), hkrati pa je treba upoštevati procese v zunanjem okolju 
podjetja (proces 1a in 1b). V drugem koraku pride do interakcije v strateškem in 
operativne m odločanju (procesa 2 in 3). Skozi ta proces se soočijo zahteve tržišča z 
možnostmi proizvodnje, kar povratno vpliva na proces operativnega odločanja z 
namenom izkoriščanja potenciala v segmentu tehnične in stroškovne učinkovitosti. 

5.2 Aplikativni vidiki predlaganega modela

Do te točke je bila izpeljava, utemeljitev in analiza predlaganega modela 
managementa za strateško in operativno odločanje teoretična. To pa ne zadostuje za 
dokončno oblikovanje odgovora na osrednje vprašanje, ki smo ga opisali v uvodu v 
zvezi z izzivi managementa produktivnosti v slovenski živilsko-predelovalni industriji. 
Predstavljeni model strateškega in operativnega odločanja je bil s teoretičnega vidika 
razvit z namenom, da poda ustrezen odgovor na izpostavljen izziv. Kljub temu pa bi 
empirično vrednotenje tega pristopa predstavljalo bolj oprijemljivo izhodišče za presojo 
njegove ustreznosti. 

Za empirično vrednotenje bodo uporabljeni realni podatki v zvezi s spremljanjem 
avtomatizirane proizvodne linije v proizvodnji mesnih izdelkov. To so interni podatki 
podjetja Metronik, d. o. o., ki je vodilno slovensko podjetje na področju avtomatizacije 
in obvladovanja procesov z uporabo informacijskih tehnologij v industriji in zgradbah. 
Podjetje razvija rešitve in spremlja proizvodne proces zlasti v živilski in farmacevtski 
industriji ter v sklopu svoje informacijske aplikacije MePIS spremlja podatke o 
proizvodnih procesih. Bistvena prednost njihove podatkovne zbirke je sprotno merjenje 
zastojev in beleženje vzrokov. Ti podatki so sicer zaupne narave, zato so zagotovljeni v 
taki obliki, da ne razkrivajo poslovne skrivnosti in jih bom uporabil v nadaljevanju za 
simulacije tehnične in stroškovne učinkovitosti, kar je idejno izhodišče predlaganega 
modela managementa za strateško in operativno odločanje. 

Iz opisane zbirke smo vzeli 250 opazovanj za proizvodnjo enega izdelka, pri čemer 
je časovna enota opazovanja dan, izhodiščna zbirka podatkov pa obsega naslednje 
spremenljivke: zaporedna številka opazovanja, obseg proizvodnje v fizikalni merski 
enoti (fme), operativni čas, koristen operativni čas, presežek porabe posameznih izmed 
sedmih uporabljenih surovin in materialov glede na tehnično specifikacijo – to je 
merjeno s KPI-S1, KPI-S2, KPI-S3, KPI-S4, KPI-S5, KPI-S6 in KPI-S7. Ti izhodiščni 
podatki so zbrani v prilogi 1, opisne statistike pa predstavljamo v nadaljevanju. 
Shematično je struktura proizvodnega procesa ponazorjena v sliki 5.2 spodaj, in sicer po 
vzoru iz slike 4.14.
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Slika 5.2 Struktura proizvodnega proces

Opomba: Xi – različice inputov (i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

V zgornji sliki je ponazorjen izbrani proces avtomatizirane proizvodnje, kjer je za 
proizvodnjo enote končnega izdelka (I) potreben vložek sedmih različic surovin in 
materialov v opredeljenih količinskih razmerjih. Operativni čas proizvodnje je 14 ur, v 
tem času pa znaša zmogljivost proizvodne linije 8572 enot na uro. 

Vidik zmogljivosti proizvodne linije je izhodišče v tej empirični analizi. V sliki 5.3 
so predstavljeni podatki o zmogljivosti proizvodne linije. V tem primeru je parameter 
zmogljivosti (Z) opredeljen kot relativen koeficient, ki meri razmerje med dejansko in 
potencialno obremenitvijo. Če je npr. tehnično določena zmogljivost proizvodne linije 
8000 kosov na uro in je vrednost parametra zmogljivosti 0,7, pomeni, da je dejanska 
zmogljivost proizvodne linije le 5600 kosov na uro. 
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Slika 5.3 Zmogljivost proizvodne linije

Opomba: n=250, ordinatna os meri koeficient zmogljivosti.

Vir: Metronik 2007. 

Če pogledamo osnovne statistične parametre časovne serije zmogljivosti, 
ugotovimo: povprečna vrednost parametra je 0,8553, kar pomeni, da je dejanska 
zmogljivost za dobrih 14 % nižja od potencialne zmogljivosti proizvodne linije. 
Gostiščnica (modus) te serije pa je enaka 0,9875, kar pomeni, da je najpogosteje 
dejanska zmogljivost le za dober odstotek nižja od potencialno dosegljive ravni 
zmogljivosti proizvodne linije. Standardni odklon vzorčnih opazovanj je enak 0,1463, 
razpon med najvišjo in najnižjo vrednostjo zmogljivosti pa je enaka 58,79 odstotnim 
točkam, kjer je maksimum enak 0,9946, minimum pa je enak 0,4049. 

Spreminjanje zmogljivosti je lahko povezano s spreminjanjem razpoložljivosti 
proizvodne linije, kar je naslednji parameter pričujoče analize. Tudi parameter 
razpoložljivosti je v bistvu relativen koeficient, ki v števcu meri dejanski operativni čas 
proizvodne linije, v imenovalcu pa potencialni operativni čas proizvodne linije – to je 
čas, ko je proizvodna linija na razpolago za uresničevanje proizvodnega procesa (v tem 
primeru 14 ur, kot je to prikazano v sliki 5.2). Razlika med dejanskim operativnim 
časom in potencialnim operativnim časom so izmerjeni zastoji, ki so v bistvu drugačna 
pojavna oblika tistega, kar teoretično imenujemo tehnična neučinkovitost (glej poglavje 
3). 
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Slika 5.4 Razpoložljivost proizvodne linije

Opomba: n=250, ordinatna os meri koeficient razpoložljivosti.

Vir: Metronik 2007. 

Osnovni statistični parametri v zvezi s koeficientom razpoložljivosti imajo 
naslednje vrednosti: povprečna vrednost koeficienta razpoložljivosti je enaka 0,8096, 
kar pomeni, da je bil zaradi zastojev v povprečju dejanski operativni čas za dobrih 19 %
krajši od potencialno dosegljivega. Vrednosti koeficienta razpoložljivosti se gostijo 
okoli najpogostejše vrednosti 0,9334, kar pomeni, da je največkrat dejanski operativni 
čas za slabih 7 % krajši od potencialno dosegljivega operativnega časa. Standardni 
odklon vzorčnih opazovanj je enak 0,1488 – razpršenost opazovanj okoli povprečja je 
torej zelo podobna kot v primeru parametra zmogljivosti, razlika med najvišjo in 
najnižjo vrednostjo parametra razpoložljivosti pa je v vednosti 78,86 odstotnih točk. 
Najnižja raven razpoložljivosti znaša 21,08 % potencialnega razpoložljivega časa, 
najvišja raven razpoložljivosti pa dosega 99,94 % potencialnega razpoložljivega časa. 

Tretji parameter v sklopu merjenja tehnične (ne)učinkovitosti proizvodne linije je 
parameter kakovosti. V našem primeru ta meri razmerje med dejanskim obsegom 
uporabnih izdelkov in potencialnim obsegom uporabnih izdelkov. Potencialni obseg 
uporabnih izdelkov je določen glede na dejansko porabo surovin in materialov. V tem 
primeru je parameter kakovosti opredeljen v širšem smislu. Ne upošteva samo razmerja 
med dejanskim obsegom uporabnih proizvodov in dejanskim obsegom vseh 
proizvedenih izdelkov, ampak upošteva potencialni obseg proizvedenih proizvodov. To 
je pomembno, saj ožja opredelitev parametra kakovosti ni primerna za pretvarjanje 
tehnične neučinkovitosti v stroškovno neučinkovitost, saj jo podcenjuje. Pri ožji 
različici namreč ni upoštevano, da se je lahko zaradi zastojev in drugih vplivov, ki se 
odražajo kot tehnična neučinkovitost, del surovin in materialov poškodoval in smo jih 
morali uničiti – porabili smo torej več surovin in materialov na enoto končnega izdelka, 
kot bi to zahteval tehnično povsem učinkovit proces proizvodnje. 
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Slika 5.5 Učinkovitost proizvodnega procesa z vidika kakovosti

Opomba: n=250, ordinatna os meri koeficient kakovosti.

Vir: Metronik 2007. 

Povprečna vrednosti koeficienta kakovosti je enaka 0,8494. To pomeni, da je 
dejanski obseg proizvodnje za dobrih 15 % manjši od tistega, ki bi lahko bil realiziran 
pri dani porabi surovin in materialov, pri dani dejanski zmogljivosti proizvodnje linije 
in pri njeni dani dejanski razpoložljivosti. Gostiščnica se približuje vrednosti 1, 
standardna deviacija je v primerjavi z obema predhodnima kazalnikoma (razpoložljivost 
in zmogljivost) najvišja in znaša 0,1796, razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo pa 
znaša 66,6 odstotnih točk. 

Končno, če pomnožimo parametre razpoložljivosti, zmogljivosti in kakovosti, 
dobimo vrednosti parametra OEE (glej poglavje 3). Parameter OEE je v bistvu 
spremenljivka, ki je določena s tremi vrednostmi in meri, za koliko odstotkov dejanski 
obseg proizvodnje odstopa od potencialnega obsega proizvodnje. Grafično so vrednosti 
tega parametra za izbrana opazovanja ponazorjena v spodnji sliki5.6.

Izhodiščne opisne statistike kažejo, da je povprečna vrednost parametra OEE enaka 
0,6004, kar pomeni, da je dejanski obseg proizvodnje za slabih 40 % nižji od tistega, ki 
bi bil lahko uresničen, če ne bi bilo zastojev in drugih oblik tehnične neučinkovitosti. 
Standardna deviacija je relativno visoka in znaša 0,2214. Za to časovno serijo je 
značilen obstoj več gostiščnic, pri čemer je njena najnižja vrednost enaka 0,72, razpon
med najvišjo in najnižjo vrednostjo spremenljivke OEE pa znaša dobrih 89 odstotnih 
točk. 
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Slika 5.6 Skupna učinkovitost proizvodnega procesa

Opomba: n=250, ordinatna os meri koeficient OEE.

Vir: Metronik 2007. 

To je tehnični vidik neučinkovitosti proučevanega proizvodnega procesa. Vprašanje 
pa je, kakšne so stroškovne implikacije neizkoriščenega obsega proizvodnje. Če 
izhajamo iz znanega teoretičnega dejstva, da je zmanjševanje produktivnosti povezano s 
povečevanje stroškov, potem je jasno, da obstaja potencial za zniževanje stroškov. 
Vprašanje pri tem je, kolikšen je ta potencial. 

Kot izhodišče za pretvorbo izmerjene ravni tehnične neučinkovitosti v stroškovno 
neučinkovitost lahko vzamemo kazalnike, ki merijo, za koliko odstotkov je poraba 
surovin in materialov na enoto proizvoda večja od tiste, ki bi bila uresničena, če ne bi 
bilo pojavov tehnične neučinkovitosti. Kot je opisano v uvodnem delu tega poglavja, 
vstopa v ta proizvodni proces sedem različic surovin in materialov, odstopanje njihove 
porabe od potencialno najnižje na enoto proizvoda pa merimo s kazalniki KPIS, kjer 
številke od 1 do 7 označujejo posamezno različico surovine oziroma materiala. Grafično 
so povprečne vrednosti koeficientov za vseh 250 opazovanj ponazorjene v spodnji sliki
5.7. 

Najvišje odstopanje pri nadpovprečni porabi surovin oziroma materialov na enoto 
proizvoda je značilno za peto vrsto surovine oziroma materiala, najnižje odstopanje pa 
je značilno za drugo surovino oziroma material. Ta odstopanja se gibljejo v intervalu od 
1,42 % do 5,26 %. 
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Slika 5.7 Kazalniki nadpovprečne porabe posameznih surovin in materialov na 
enoto proizvoda

Opomba: KPIS – meri nadpovprečne rabe posameznega (i-tega) inputa (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7).

Vir: Metronik 2007. 

Surovine in material se spreminjajo z obsegom proizvodnje, kar pomeni, da 
tovrstne stroške označujemo kot variabilne stroške. V tretjem poglavju je opisano, kako 
se nadpovprečna poraba variabilnih proizvodnih dejavnikov odraža na povprečnih 
variabilnih stroških, za izbrani primer opazovanega procesa proizvodnje pa je razmerje 
med dejanskimi variabilnimi stroški na enot proizvoda (AVC) in potencialno najnižjimi 
variabilnimi stroški na enoto proizvoda (AVCmin) ponazorjeno v sliki 5.8

Izhajajoč iz izračunanih opisnih statistik za časovno serijo, ponazorjeno v sliki 5.7,
ugotavljamo, da so zaradi neučinkovitosti dejanski povprečni variabilni stroški za slabih 
25 % višji od potencialno najnižjih, pri čemer največje odstopanje znaša skoraj 200 %. 
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Slika 5.8 Razmerje med povprečnimi variabilnimi stroški in najnižjimi 
dosegljivimi povprečnimi variabilnimi stroški v času

Vir podatkov: Metronik 2007. 

Odstopanje dejanskih povprečnih variabilnih stroškov od potencialno najnižjih 
povprečnih variabilnih stroškov je povezano s spreminjanjem parametra kakovosti. Ta 
namreč meri, za koliko odstotkov smo proizvedli manj, kot bi lahko glede na porabo 
variabilnih proizvodnih dejavnikov. 

Slika 5.9 Razmerje med povprečnimi variabilnimi stroški in najnižjimi 
dosegljivimi povprečnimi variabilnimi stroški glede na vrednosti 
parametra kakovosti

Vir: lastni izračuni na osnovi podatkov Metronik 2007.

Zaradi tehničnih dejstev in deterministične zveze med parametrom kakovosti ter 
razmerjem med povprečnimi variabilnimi stroški in dosegljivimi najnižjimi 
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povprečnimi variabilnimi stroški obstaja enolično določena matematična funkcija, ki 
povezuje ti dve spremenljivki na način, kot je to pokazano v sliki 5.8. Ta matematična 
funkcija je naslednja: 

KAVC
AVC 1

min
 . 

Ker vemo, da je najvišja vrednost spremenljivke K lahko 1, pomeni, da se s 
povečevanjem K proti 1 zmanjšuje razlika med dejanskimi povprečnimi variabilnimi 
stroški in dosegljivimi najnižjimi povprečnimi variabilnimi stroški. V primeru 100 %
kakovosti, ko bi bila torej vrednost K=1, bi ta razlika izginila. Nasprotno se s 
približevanjem K proti vrednosti 0, ko torej trošimo surovine in materiale, vendar ne 
proizvedemo uporabnega proizvoda, odstopanje dejanskih povprečnih variabilnih 
stroškov glede na dosegljive najnižje povprečne variabilne stroške približuje vrednosti 
»neskončno«. 

S tem smo opredelili en vidik vpliva parametra kakovosti na stroškovno 
neučinkovitost in pokazali, da obstaja konstanten vpliv kakovosti na stroškovno 
neučinkovitost. To pa ni edini vidik. Zaradi nekakovostnih proizvodov dejanski obseg 
proizvodnje še dodatno odstopa od potencialno dosegljivega, kar vpliva na razmerje 
med dejanskimi povprečnimi fiksnimi stroški (AFC) in potencialno najnižjimi 
povprečnimi fiksnimi stroški (AFCmin). 

Slika 5.10 Razmerje med povprečnimi fiksnimi stroški in najnižjimi dosegljivimi 
povprečnimi fiksnimi stroški v času

Vir: lastni izračuni na osnovi podatkov Metronik 2007.

Znano teoretično dejstvo je, da so povprečni fiksni stroški najnižji v točki 
največjega dosegljivega obsega proizvodnje. Z zmanjševanjem kakovosti, to je s 
približevanjem relativnega koeficienta vrednosti 0, se stopnjuje odstopanje dejanskega 
obsega proizvodne od potencialnega, zaradi česar se povečuje presežek dejanskih 
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povprečnih fiksnih stroškov nad potencialno najnižjimi povprečnimi fiksnimi stroški. 
Za opazovani primer je to razmerje ponazorjeno v sliki 5.11, pri čemer tehnična 
povezava ustreza matematični funkciji 

KAVC
AVC 1

min
 .

Slika 5.11 Razmerje med povprečnimi fiksnimi stroški in najnižjimi dosegljivimi 
povprečnimi fiksnimi stroški glede na parameter kakovosti

Vir: lastni izračuni na osnovi podatkov Metronik 2007.

Kakovost torej vpliva na povprečne fiksne stroške in na povprečne variabilne 
stroške in je torej z vidika stroškovne učinkovitosti parameter z največjim vplivom. 
Preostala parametra, razpoložljivost in zmogljivost, prav tako vplivata na dejanski obseg 
proizvodnje, ne vplivata pa na porabo surovin in materialov (torej na obseg variabilnih 
inputov). Temu pojasnilu bi lahko morda ugovarjali z argumentom, da so določeni 
zastoji takšni, ki vplivajo na uničenje surovin in materialov. To je sicer res, vendar je ta 
učinek že zajet v parametru kakovosti. To pa pomeni, da spreminjanje razpoložljivosti 
in zmogljivosti ne vpliva na povprečne variabilne stroške, ampak samo na povprečne 
fiksne stroške. 

V sliki 5.12 je ponazorjeno razmerje med parametrom razpoložljivosti in 
odstopanjem dejanskih povprečnih fiksnih stroškov od potencialno najnižjih. 
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Slika 5.12 Razmerje med povprečnimi fiksnimi stroški in najnižjimi dosegljivimi 
povprečnimi fiksnimi stroški glede na parameter razpoložljivosti

Vir: lastni izračuni na osnovi podatkov Metronik 2007.

Vsebina za ponazorjeno zvezo v sliki 5.12 je logična – če se povečuje 
razpoložljivost proizvodne linije, se pri nespremenjeni zmogljivosti in kakovosti 
dejanski obseg proizvodnje približuje potencialnemu obsegu proizvodnje. Posledično se 
vrednost števca približuje (znižuje proti) vrednosti imenovalca. Enaka zakonitost velja 
za vpliv zmogljivosti na razmerje med dejanskimi in potencialno najnižjimi 
povprečnimi fiksnimi stroški (glej sliko 5.13).
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Slika 5.13 Razmerje med povprečnimi fiksnimi stroški in najnižjimi dosegljivimi 
povprečnimi fiksnimi stroški glede na parameter zmogljivosti

Vir: lastni izračuni na osnovi podatkov Metronik 2007.

Iz ponazorjenih empiričnih razmerij med posameznimi parametri OEE ter 
relativnimi povprečnimi fiksnimi in relativnimi povprečnimi variabilnimi stroški izhaja, 
da lahko ta parcialna razmerja opredelimo deterministično s funkcijo 

x
y 1

 . 

Vendar velja opozoriti, da velja ta deterministična zveza zgolj v parcialnih 
primerih, ko torej primerjamo vrednost posameznega parametra, ki določa vrednost 
OEE, in relativne povprečne fiksne oziroma povprečne variabilne stroške pri pogoju, da 
sta preostala parametra iz OEE enaka 1. Torej, ko je bilo empirično izpeljano razmerje 
med relativnimi povprečnimi fiksnimi stroški in parametrom kakovosti (slika 5.11), so 
bili dejanski povprečni fiksni stroški izračunani pri predpostavki 100 % razpoložljivosti 
in 100 % zmogljivosti. Ko je bilo empirično izpeljano razmerje med relativnimi 
povprečnimi fiksnimi stroški in parametrom razpoložljivosti (slika 5.12), so bili 
dejanski povprečni fiksni stroški izračunani pri predpostavki 100 % kakovosti in 100 %
zmogljivosti. Ko je bilo empirično izpeljano razmerje med relativnimi povprečnimi 
fiksnimi stroški in parametrom zmogljivosti (slika 5.13), so bili dejanski povprečni 
fiksni stroški izračunani pri predpostavki 100 % razpoložljivosti in 100 % kakovosti. Če 
pa združimo vpliv vseh treh parametrov OEE (zmogljivosti, razpoložljivosti in 
kakovosti) na relativne povprečne stroške, postane ta zveza bolj kompleksna, kot je to 
ponazorjeno v spodnji sliki 5.14. 
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Slika 5.14 Razmerje med povprečnimi stroški in najnižjimi dosegljivimi 
povprečnimi stroški glede na parameter OEE

Vir: lastni izračuni na osnovi podatkov Metronik 2007.

Na ordinatni osi v sliki 5.14 je merjena raven t. i. stroškovne (ne)učinkovitosti, ki se 
odraža skozi razmerje med dejanskimi povprečnimi stroški (AC) in potencialno 
najnižjimi povprečnimi stroški (ACmin) Na abscisni osi pa je merjena raven t. i.
tehnične (ne)učinkovitosti s pomočjo kazalnika OEE. Iz prikazanega razmerja med 
tehnično in stroškovno (ne)učinkovitostjo jasno izhajata dva sklepa: prvič, zveza je po 
teoretičnih pričakovanjih negativna, drugič, enaka raven tehnične (ne)učinkovitosti je 
povezana z različnimi ravnimi stroškovne (ne)učinkovitosti. Ko torej proučujemo 
vzajemni vpliv razpoložljivosti, kakovosti in zmogljivosti na stroškovno
(ne)učinkovitost, ta zveza ne ustreza več matematični specifikaciji 

x
y 1

 , 

ampak postane ta povezava bolj kompleksna. 
Zdaj se soočimo z dvema alternativama: prvič, odstopanja od krivulje 

x
y 1



so slučajna, kar pomeni, da bi lahko zvezo med OEE in stroškovno 
neučinkovitostjo opisovali z regresijsko funkcijo 

,1


x
y

kjer meri ε odklanjanje dejanskih vrednosti od vrednosti na regresijski krivulji 
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x
y 1

 . 

Drugič, ne sprejmemo razlage o slučajnih odklonih, kar pomeni, da se matematična 
opredelitev regresijske krivulje spremeni v 

x
ay 1

 . 

V zadnjem primeru torej spreminjanje razmerja med stroškovno (ne)učinkovitostjo 
in vrednostjo parametra OEE ni pripisano slučajnim vplivom, ampak je pojasnjeno 
deterministično s spreminjanjem parametra .a

Vprašanje pri tem je, katero različico izbrati; prvo, ki temelji na slučajnih odklonih, 
ali drugo, ki ne dopušča slučajnega odklanjanja. Če izhajamo iz parcialnih razmerij med 
relativnimi povprečnimi fiksnimi stroški in posameznim parametrom kazalnika OEE, je 
jasno, da v tej interpretaciji ni prostora za slučajne vplive, saj bi se v tem primeru ti 
morali pokazati tudi pri parcialnih razmerjih, ponazorjenih v slikah 5.9, 5.11, 5.12 in 
5.13. Pa se niso. Zveza je bila v vseh primerih deterministična. Res pa je, da moramo 
ločiti med dvema pojavnima oblikama. Eno je premik po krivulji 

x
y 1

 , 

ki povezuje stroškovno (ne)učinkovitost s tehnično (ne)učinkovitostjo. Drugo pa je 
premik krivulje 

x
y 1

 . 

Ta premik je posledica rasti relativnih povprečnih variabilnih stroškov zaradi 
spreminjanja parametra kakovosti. Na tem mestu pride do izraza dvojni vpliv, ki ga ima 
parameter kakovosti na stroške, kar smo izpostavili že v izpeljavi te zveze (glej sliki 5.9 
in 5.11). Upoštevati moramo, da je znižanje kakovosti posledica dveh dejstev: prvič, 
zaradi manjšega števila uporabnih izdelkov se povečujejo dejanski povprečni fiksni 
stroški, drugič, zaradi nadpovprečne porabe surovin in materialov se povečujejo 
dejanski povprečni variabilni stroški. Ta vpliv se grafično odraža s premikom 
stroškovne funkcije, ki povezuje stroškovno (ne)učinkovitost s tehnično 
(ne)učinkovitostjo, navzgor. 

Tisto, kar je torej v ozadju slike 5.14, je koncept mejne stroškovne funkcije, kjer 
merimo povezavo med stroškovno (ne)učinkovitostjo in tehnično (ne)učinkovitostjo s 
funkcijo 

x
y 1
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(to je torej matematična enačba mejne stroškovne funkcije). Odstopanja od te 
spodnje meje pa so merjena preko parametra a, ki se spreminja glede na spreminjanje 
parametra kakovosti. Grafično je ta mejna stroškovna funkcija, izpeljana iz uporabljenih 
podatkov, ponazorjena v spodnji sliki 5.15. 

Slika 5.15 Mejna stroškovna funkcija glede na vrednosti parametra OEE

Vir: lastni izračuni na osnovi podatkov Metronik 2007.

V zgornji sliki je ponazorjena »ročno« izpeljana mejna stroškovna funkcija, ki 
ponazarja povezavo med stroškovno (ne)učinkovitostjo in tehnično (ne)učinkovitostjo, 
v sliki 5.16, pa je ponazorjen šop teh krivulj, ki ustrezajo matematični specifikaciji 

,1

min





OEE

a
AC

AC

kjer zavzema parameter a vrednosti: 1, 1,5, 2, 3, 4 in 5. 
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Slika 5.16 Razmerje med dejanskimi in potencialno najnižjimi povprečnimi stroški 
glede na vrednosti OEE, pri različni vrednosti parametra a

Opomba: ordinatna os meri razmerje med AC in ACmin, abscisna os pa meri vrednost 
parametra OEE. 

Očitno je v povezavi stroškovne (ne)učinkovitosti glede na tehnično 
(ne)učinkovitost najpomembnejše vprašanje, kako ocenit vrednost parametra a. To je 
tisti člen, ki povezuje enako raven tehnične (ne)učinkovitosti z različnimi ravnmi 
stroškovne (ne)učinkovitosti. 

Z uporabo statističnih metod tega parametra ni mogoče učinkovito oceniti, razen ko 
zavzame vrednost 1. Če zavzame vrednost 1, potem se namreč funkcija 






OEE

a
AC

AC 1

min

poenostavi v 

,1

min





OEEAC

AC

kar bi lahko empirično preverili bodisi z uporabo DEA analize bodisi z uporabo 
ekonometričnih metod za ocenjevanje mejnih stroškovnih funkcij, v obeh primerih z 
vpeljavo pogoja, da je pri vsakem opazovanju vrednost slučajnega odklona enaka 0. 

Lahko pa vrednost parametra a določimo s pomočjo matematične izpeljave na 
naslednji način: 
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OEE

a
AC

AC 1

min

a
AC

ACOEE 









min

. 

To je najbolj učinkovit način ocenjevanja parametra a, saj je njegova opredelitev 
povsem deterministična in konsistentna. Ko se bo namreč vrednost OEE približevala 1, 
se bodo dejanski povprečni stroški približevali vrednosti potencialno najnižjim 
povprečnim stroškom, torej se bo vrednost a približevala vrednosti 1. Ko bo a dosegel 
vrednost ena, pa se dejanska mejna stroškovna funkcija 






OEE

a
AC

AC 1

min

pretvori v potencialno najnižje ležečo mejno stroškovno funkcijo 

.1

min OEEAC
AC



Nadalje je mogoče pokazati, da na vrednost parametra a pomembno vpliva tudi 
razmerje med celotnimi fiksnimi stroški (FC) in celotnimi variabilnimi stroški (VC). 
Deterministično enačbo za oceno parametra 

a – a
AC

ACOEE 









min

–

je namreč mogoče preoblikovati v ekvivalenti izraz

 







 ZRQ

TC
VC

TC
FCa *

minmin

. 

Iz tega izraza nedvomno izhaja, da bo vpliv zniževanja kakovosti na vrednost 
parametra a tem manjši, če se bo povečeval delež fiksnih stroškov v celotnih stroških in 
obratno. To dejstvo pa ima izjemen pomen za aplikacijo ukrepov managementa 
produktivnosti. Implicira namreč najmanj dva utemeljena sklepa: prvič, če je a visok,
moramo dati prednost tistim ukrepom, ki znižujejo vrednost parametra a, s čimer bomo 
sicer hkrati tudi izboljšali vrednost OEE; in drugič, če je a relativno nizek, je smiselno 
vse ukrepe usmeriti neposredno v zviševanje OEE. 
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6 SKLEPI

V disertaciji smo kot uvod predstavili izzive, s katerimi se sooča management v 
podjetjih slovenske živilsko-predelovalne industrije. Kot osrednji problem je 
izpostavljena cenovna konkurenčnost te veje industrije. To je utemeljeno s tremi 
empiričnimi dejstvi:

 glede na ocenjeno kumulativno realno stopnjo rasti stroškov dela in po 
izračunani povprečni letni realni stopnji rasti stroškov dela so podjetja 
slovenske predelovalne dejavnosti nenehno izgubljala konkurenčne prednosti; 

 kumulativne stopnje rasti cen hrane v obdobju 1996–2006 kažejo, da se je cena 
hrane od leta 1996 do leta 2006 v EU27 povečala za dobrih 33 % in za skoraj 
22 % v EU25, stroški dela pa so v Sloveniji v enakem obdobju kumulativno 
narasli za 29 %;

 glede na podatke o izkazani produktivnosti dela do leta 2006 je produktivnost v 
slovenskem gospodarstvu vidno naraščala in je presegla raven produktivnosti 
dela v živilsko-predelovalni industriji, v opazovanem obdobju lahko 
ugotovimo le skromno rast produktivnosti dela v tej veji industrije. 

Če izhajamo iz zadnje ugotovitve, je jasno, da je potencial rasti produktivnosti v 
živilsko-predelovalni industriji v zadnjih letih ostal neizkoriščen, saj rast produktivnosti 
v tej dejavnosti ni sledila rasti produktivnosti narodnega gospodarstva kot celote. Zato 
mora management v teh podjetjih iskati rešitve v strategiji, ki je usmerjena v večanje 
produktivnosti. 

Pomembna novost, ki je opisana v disertaciji, pa je, da ne sledimo klasičnemu »top-
down« načinu, kot to največkrat obravnava obstoječa literatura. V našem primeru 
najprej oblikujemo strategijo za večanje produktivnosti, nato pa to strategijo vpeljemo v 
podjetju navzdol do proizvodne hale. Tak pristop je opisan tudi v Shumathovi razlagi
evolucije strateškega managementa podjetja: od paradigme o trgu prodajalca, preko 
poudarkov na trženju in povezovanjih ter prevzemih, do poudarka na rasti 
produktivnosti. 

Odmik od klasičnega »top-down« pristopa temelji na več argumentih. Po prvem je 
paradigma rasti produktivnosti že znana in management podjetij v slovenski živilsko-
predelovalni dejavnosti ni soočen z izzivi za razvijanje nove globalne strategije. Drugi 
argument je vezan na posebnosti slovenskih podjetij, ki so bila v zadnjih dveh 
desetletjih soočena s sistemskimi in institucionalnimi spremembami. Visoka vlaganja v 
razvoj novih globalnih strategij zaradi tega niso neupravičena. Smiselna rešitev je v 
vpeljavi »bottom-up« pristopa za oblikovanje strategij. To pa pomeni, da aktivnosti niso 
na relaciji od strateškega preko operativnega managementa do managementa 
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produktivnosti, ampak od managementa produktivnosti preko operativnega 
managementa do končnega strateškega managementa. 

Vendar samo zamenjava pristopa od »top-down« k »bottom-up« ni dovolj. 
Spremeniti je treba konceptualni okvir vseh treh razsežnosti managementa (strateškega, 
operativnega in managementa produktivnosti). To je tudi naš najpomembnejši prispevek
k znanosti, saj spreminjamo razmerja med temi tremi razsežnostmi na tak način, da v 
ospredje postavljamo management produktivnosti in ga umeščamo v presek 
operativnega in strateškega managementa. S tezo v doktorski disertaciji trdimo, da 
lahko preko managementa produktivnosti povežemo procese strateškega in operativnega 
odločanja in da si na ta način management v podjetju zagotovi primerjalno prednost v 
rasti produktivnosti. Bistvo te teze je, da je mogoče obstoječa znanja v zvezi s 
strateškim, operativnim in managementom produktivnosti združiti v nova spoznanja, s 
katerimi bolj natančno odkriva probleme produktivnosti in nam tudi omogoča te 
probleme učinkoviteje reševati. Na ta način je torej management produktivnosti 
umeščen v presek med procese strateškega in operativnega odločanja v podjetju. 

Takšna umestitev oziroma drugačno povezovanje znanj o strateškem in 
operativnem managementu z izhodiščem v managementu produktivnosti pa zahteva tudi 
spremembe v procesu managementa produktivnosti. Management produktivnosti ni več 
samo proces, kjer merimo in vrednotimo produktivnost za poročanje strateškemu 
managementu. V tem primeru je rezultat procesa managementa produktivnosti vir za 
odločanje strateškega managementa. Na ta izziv pa se navezuje osrednja hipoteza v 
doktorski disertaciji: »Zasnova managementa produktivnosti na konceptu mejnih 
proizvodnih funkcij nam omogoča uresničevanje strateških prednosti podjetja preko
operativnega managementa in s tem krepitev konkurenčne prednosti podjetja na trgu.« 

S postavljeno hipotezo torej trdimo, da model managementa produktivnosti na 
osnovi koncepta mejne produktivnosti podjetju zagotavlja osnovo za razvoj izvirnih 
strateških prednosti. Predstavljena hipoteza je na prvi pogled videti tavtološka, vendar
vseeno ne drži sama po sebi. Model mejnih proizvodnih in stroškovnih funkcij ima 
priznane vsebinske prednosti glede na model povprečne produktivnosti in na s tem 
povezanim modelom povprečnih stroškov, zato je tudi teoretično utemeljena njegova
vpeljava in uporaba. A v podjetniški praksi koncept mejnih modelov vseeno ni dobil 
širše podpore. Če bi torej izhajali iz uveljavljenih podjetniških praks, bi na postavljeno 
osrednje raziskovalno vprašanje odgovorili negativno in v tej zvezi zavrnili postavljeno 
hipotezo. 

Z najpomembnejšimi sklepi disertacije pa utemeljujemo, da postavljene hipoteze ne 
moremo zavrniti. Preko razvitega algoritma oziroma vrednotenja strateškega potenciala 
smo jasno pokazali, da lahko pri enaki ravni tehnične neučinkovitosti dobimo povsem 
različne stopnje stroškovne neučinkovitosti. Če na primer dosegamo samo 50 % obsega 
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proizvodnje na časovno enoto, kot bi ga lahko, če ne bi bilo tehnične neučinkovitosti, so 
lahko stroški na enoto proizvedenega izdelka višji za 5 %, 20 %, 400 % in podobno. 

To pomeni, da razmerje med tehnično in stroškovno neučinkovitostjo ni 1:1, ampak 
1:x. Vrednost x je pretežno odvisna od razmerje med fiksnimi in variabilnimi stroški. S 
tem algoritmom utemeljujemo tezo disertacije, da je za management podjetij v sektorju 
živilsko-predelovalne industrije smiselno razvijanje razvojne strategije, ki ima izhodišče
na izsledkih managementa produktivnosti. Management mora upošteva svoj notranji 
potencial in danosti iz zunanjega okolja, tem omejitvam pa podrediti operativno in 
poslovno strategijo. 

V disertaciji torej utemeljujemo in izpostavljamo, da je takšen pristop razvoja
poslovne strategije v nasprotju z obstoječimi modeli strateškega managementa. 
Običajno najprej izhajamo iz danosti v zunanjem okolju in temu prilagodimo vse 
endogene dejavnike. V našem primeru pa predpostavimo proces proizvodnje in zunanje 
okolje kot eksogena dejavnika, tema danostma pa primerno endogeno prilagodimo 
poslovno in operativno strategijo. 

Zaradi podatkovnih omejitev ne moremo demonstrirati točno določenega primera, 
vseeno pa je zadovoljiva demonstracija prikazana na sliki 5.16. V tem poglavju je
najbolje prikazana napovedna moč in uporabna vrednost razvitega koncepta. Ti rezultati 
tudi neposredno podpirajo osrednjo tezo doktorske disertacije. Če namreč povežemo 
procese strateškega in operativnega managementa preko managementa produktivnosti, 
kot je to predlagano v teoretičnem delu disertacije, lahko identificiramo potencialne 
primerjalne prednosti na strani stroškovne učinkovitosti proizvodnje. To pa je hkrati 
tudi odgovor na izhodiščno praktično vprašanje, ki je bilo osnova za razvoj teoretičnega 
ogrodja – torej v slovenski živilsko-predelovalni industriji za dohitevanje evropskega 
povprečja v tem trenutku ni več najpomembnejše vlaganje v novo tehnologijo, ampak 
vlaganje v obvladovanje učinkovite rabe te tehnologije. Na to dejstvo navezujemo tudi 
izhodišča za nadaljnja proučevanja. Pri tem ne vidimo izrazite možnosti za širjenje
teoretičnega raziskovanja, ampak predvsem potrebo po empiričnih potrditvah in 
empiričnem vrednotenju tega modela. Širjenje teh rezultatov v akademsko javnost pa je 
predvsem povezano z vprašanjem, ali je management podjetij pripravljen pokazati svoj 
potencial, ki bi ga z aplikacijo tega modela in učinkovitim vsakodnevnim merjenjem 
pridobil.
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PRILOGE

Priloga 1 Izhodiščni podatki 





Priloga 1

IZHODIŠČNI PODATKI
Zap. st. OČ KOČ Q KPI-S1 KPI-S2 KPI-S3 KPI-S4 ZASTOJ

1 14 13.11 11241 1.00 1.01 1.12 1.00 0.89

2 14 12.12 10390 1.00 1.00 1.00 1.00 1.88

3 14 9.87 8464 1.00 1.00 1.00 1.00 4.13

4 14 10.56 9049 1.02 1.00 1.00 1.00 3.44

5 14 11.70 10032 1.00 1.00 1.00 1.17 2.30

6 14 5.26 4507 1.00 1.00 1.00 1.00 8.74

7 14 13.05 11187 1.01 1.00 1.00 1.00 0.95

8 14 9.63 8253 1.19 1.07 1.00 1.16 4.37

9 14 5.09 4359 1.00 1.00 1.20 1.00 8.91

10 14 12.19 10451 1.00 1.00 1.00 1.00 1.81

11 14 10.84 9289 1.00 1.00 1.00 1.00 3.16

12 14 9.93 8509 1.12 1.00 1.00 1.00 4.07

13 14 11.33 9716 1.05 1.00 1.00 1.00 2.67

14 14 10.41 8924 1.00 1.00 1.00 1.06 3.59

15 14 9.55 8189 1.00 1.00 1.00 1.00 4.45

16 14 7.26 6221 1.00 1.00 1.00 1.00 6.74

17 14 10.85 9301 1.00 1.00 1.00 1.00 3.15

18 14 10.52 9021 1.00 1.00 1.00 1.11 3.48

19 14 8.95 7669 1.00 1.00 1.00 1.00 5.05

20 14 11.46 9825 1.00 1.17 1.00 1.00 2.54

21 14 13.01 11149 1.00 1.20 1.00 1.00 0.99

22 14 12.45 10676 1.18 1.00 1.00 1.00 1.55

23 14 9.00 7718 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

24 14 11.07 9488 1.00 1.10 1.00 1.00 2.93

25 14 10.30 8832 1.00 1.00 1.00 1.11 3.70

26 14 10.35 8867 1.00 1.00 1.00 1.11 3.65

27 14 8.91 7638 1.00 1.00 1.00 1.19 5.09

28 14 12.94 11089 1.00 1.00 1.00 1.00 1.06

29 14 11.87 10173 1.00 1.00 1.00 1.00 2.13

30 14 11.38 9758 1.00 1.00 1.00 1.00 2.62

31 14 6.82 5848 1.00 1.00 1.02 1.00 7.18

32 14 7.36 6307 1.20 1.00 1.00 1.00 6.64

33 14 9.88 8467 1.00 1.00 1.00 1.12 4.12

34 14 7.88 6750 1.00 1.00 1.00 1.00 6.12

35 14 8.06 6905 1.00 1.00 1.00 1.00 5.94

36 14 9.69 8304 1.00 1.00 1.00 1.00 4.31

37 14 12.51 10726 1.00 1.00 1.00 1.00 1.49

38 14 13.07 11201 1.04 1.18 1.19 1.00 0.93

39 14 7.28 6239 1.00 1.00 1.00 1.00 6.72

40 14 9.50 8143 1.00 1.16 1.00 1.00 4.50

41 14 11.42 9789 1.00 1.12 1.00 1.00 2.58

42 14 6.04 5176 1.00 1.00 1.00 1.00 7.96

43 14 7.39 6335 1.00 1.00 1.14 1.00 6.61

44 14 18.32 15705 1.00 1.00 1.05 1.00 -4.32

45 14 11.77 10092 1.00 1.00 1.00 1.12 2.23

46 14 12.85 11013 1.00 1.00 1.00 1.00 1.15

47 14 6.27 5374 1.00 1.00 1.00 1.00 7.73

48 14 7.46 6392 1.00 1.00 1.00 1.00 6.54
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49 14 6.64 5692 1.08 1.00 1.06 1.10 7.36

50 14 8.24 7067 1.15 1.14 1.02 1.00 5.76

51 14 10.50 9001 1.00 1.00 1.00 1.00 3.50

52 14 5.05 4326 1.00 1.00 1.00 1.19 8.95

53 14 2.27 1946 1.00 1.00 1.00 1.00 11.73

54 14 12.06 10334 1.00 1.00 1.00 1.00 1.94

55 14 5.36 4593 1.00 1.00 1.00 1.00 8.64

56 14 11.51 9862 1.00 1.00 1.00 1.00 2.49

57 14 9.53 8172 1.00 1.00 1.00 1.00 4.47

58 14 8.43 7226 1.00 1.00 1.13 1.00 5.57

59 14 7.32 6270 1.00 1.00 1.00 1.00 6.68

60 14 13.59 11651 1.09 1.00 1.00 1.00 0.41

61 14 8.71 7468 1.00 1.00 1.00 1.17 5.29

62 14 8.98 7694 1.00 1.00 1.00 1.00 5.02

63 14 7.35 6301 1.00 1.02 1.00 1.00 6.65

64 14 11.75 10068 1.00 1.00 1.18 1.00 2.25

65 14 10.53 9025 1.00 1.00 1.00 1.06 3.47

66 14 10.40 8913 1.02 1.00 1.00 1.00 3.60

67 14 11.93 10224 1.00 1.00 1.00 1.20 2.07

68 14 7.46 6393 1.00 1.00 1.00 1.00 6.54

69 14 13.57 11634 1.00 1.00 1.02 1.14 0.43

70 14 6.50 5574 1.00 1.00 1.05 1.00 7.50

71 14 8.00 6854 1.00 1.05 1.00 1.00 6.00

72 14 11.49 9847 1.00 1.02 1.00 1.05 2.51

73 14 7.46 6395 1.18 1.00 1.00 1.00 6.54

74 14 7.29 6250 1.00 1.00 1.00 1.00 6.71

75 14 10.53 9026 1.00 1.00 1.00 1.00 3.47

76 14 11.64 9979 1.00 1.00 1.00 1.00 2.36

77 14 11.67 10000 1.00 1.00 1.00 1.00 2.33

78 14 11.93 10224 1.00 1.00 1.07 1.00 2.07

79 14 13.62 11675 1.00 1.00 1.00 1.00 0.38

80 14 11.39 9766 1.12 1.00 1.00 1.00 2.61

81 14 10.69 9160 1.00 1.00 1.00 1.00 3.31

82 14 8.06 6906 1.00 1.18 1.00 1.09 5.94

83 14 9.71 8322 1.00 1.00 1.01 1.00 4.29

84 14 8.77 7519 1.00 1.00 1.00 1.00 5.23

85 14 12.75 10929 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25

86 14 13.70 11744 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30

87 14 12.69 10878 1.00 1.00 1.00 1.15 1.31

88 14 12.33 10567 1.00 1.00 1.03 1.00 1.67

89 14 14.16 12135 1.00 1.00 1.00 1.00 -0.16

90 14 6.53 5597 1.00 1.00 1.00 1.00 7.47

91 14 6.23 5340 1.00 1.00 1.00 1.00 7.77

92 14 13.84 11866 1.00 1.00 1.00 1.00 0.16

93 14 10.45 8958 1.00 1.00 1.00 1.00 3.55

94 14 5.50 4717 1.00 1.00 1.00 1.00 8.50

95 14 5.98 5123 1.00 1.00 1.00 1.00 8.02

96 14 5.15 4412 1.00 1.00 1.00 1.00 8.85

97 14 11.22 9620 1.00 1.10 1.14 1.00 2.78

98 14 6.64 5695 1.00 1.00 1.00 1.00 7.36

99 14 9.45 8104 1.05 1.00 1.00 1.00 4.55

100 14 5.97 5118 1.00 1.00 1.00 1.00 8.03
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101 14 10.91 9353 1.00 1.00 1.00 1.08 3.09

102 14 5.15 4417 1.00 1.00 1.00 1.00 8.85

103 14 5.91 5066 1.10 1.00 1.00 1.00 8.09

104 14 12.26 10512 1.00 1.00 1.17 1.00 1.74

105 14 7.80 6686 1.04 1.10 1.00 1.00 6.20

106 14 11.30 9687 1.00 1.00 1.00 1.00 2.70

107 14 9.01 7719 1.02 1.00 1.00 1.00 4.99

108 14 12.47 10685 1.00 1.00 1.00 1.00 1.53

109 14 9.71 8326 1.00 1.00 1.00 1.00 4.29

110 14 5.76 4935 1.10 1.00 1.00 1.00 8.24

111 14 9.67 8292 1.00 1.00 1.00 1.00 4.33

112 14 10.42 8929 1.15 1.00 1.00 1.06 3.58

113 14 9.19 7878 1.19 1.00 1.00 1.02 4.81

114 14 8.29 7106 1.00 1.00 1.00 1.00 5.71

115 14 12.83 10999 1.00 1.00 1.00 1.00 1.17

116 14 5.27 4514 1.00 1.13 1.00 1.00 8.73

117 14 11.17 9574 1.00 1.00 1.00 1.00 2.83

118 14 7.00 6001 1.00 1.00 1.11 1.00 7.00

119 14 9.28 7955 1.12 1.00 1.02 1.00 4.72

120 14 12.08 10353 1.00 1.00 1.02 1.00 1.92

121 14 9.69 8310 1.00 1.00 1.00 1.00 4.31

122 14 13.48 11558 1.03 1.14 1.00 1.09 0.52

123 14 11.04 9462 1.00 1.00 1.00 1.00 2.96

124 14 6.82 5842 1.00 1.00 1.00 1.00 7.18

125 14 11.16 9569 1.00 1.03 1.19 1.00 2.84

126 14 5.48 4701 1.00 1.00 1.00 1.00 8.52

127 14 10.66 9139 1.00 1.00 1.00 1.00 3.34

128 14 13.06 11194 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94

129 14 9.03 7739 1.00 1.00 1.10 1.00 4.97

130 14 9.32 7987 1.16 1.00 1.05 1.13 4.68

131 14 13.05 11187 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95

132 14 6.31 5409 1.10 1.00 1.00 1.00 7.69

133 14 11.92 10218 1.00 1.00 1.13 1.20 2.08

134 14 13.31 11411 1.00 1.00 1.00 1.05 0.69

135 14 12.75 10933 1.14 1.00 1.00 1.00 1.25

136 14 12.98 11123 1.05 1.00 1.17 1.00 1.02

137 14 10.34 8861 1.00 1.00 1.00 1.00 3.66

138 14 11.20 9597 1.00 1.00 1.18 1.00 2.80

139 14 12.16 10420 1.00 1.00 1.11 1.00 1.84

140 14 9.34 8002 1.04 1.00 1.00 1.00 4.66

141 14 12.77 10948 1.00 1.00 1.00 1.00 1.23

142 14 5.90 5059 1.00 1.00 1.00 1.00 8.10

143 14 5.59 4792 1.00 1.00 1.00 1.00 8.41

144 14 12.61 10812 1.00 1.00 1.00 1.00 1.39

145 14 6.26 5367 1.06 1.00 1.02 1.18 7.74

146 14 11.38 9754 1.00 1.00 1.00 1.00 2.62

147 14 7.10 6087 1.00 1.00 1.00 1.00 6.90

148 14 10.74 9207 1.19 1.00 1.00 1.00 3.26

149 14 13.83 11857 1.04 1.00 1.00 1.00 0.17

150 14 10.64 9122 1.00 1.09 1.00 1.13 3.36

151 14 12.70 10889 1.00 1.00 1.00 1.00 1.30

152 14 10.15 8699 1.08 1.00 1.00 1.00 3.85
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153 14 6.22 5329 1.15 1.00 1.16 1.00 7.78

154 14 13.89 11909 1.00 1.00 1.00 1.00 0.11

155 14 10.24 8775 1.00 1.00 1.00 1.00 3.76

156 14 12.57 10778 1.00 1.00 1.00 1.07 1.43

157 14 9.07 7772 1.17 1.00 1.03 1.00 4.93

158 14 11.01 9433 1.00 1.00 1.00 1.00 2.99

159 14 10.46 8966 1.08 1.00 1.00 1.18 3.54

160 14 9.57 8202 1.00 1.12 1.00 1.00 4.43

161 14 10.98 9411 1.00 1.11 1.01 1.13 3.02

162 14 13.95 11958 1.00 1.15 1.00 1.00 0.05

163 14 10.62 9102 1.00 1.00 1.00 1.08 3.38

164 14 6.74 5773 1.00 1.00 1.00 1.00 7.26

165 14 13.70 11741 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30

166 14 13.48 11551 1.00 1.00 1.10 1.00 0.52

167 14 12.84 11009 1.00 1.00 1.00 1.00 1.16

168 14 7.20 6168 1.00 1.00 1.00 1.00 6.80

169 14 6.69 5733 1.13 1.00 1.11 1.05 7.31

170 14 5.74 4918 1.00 1.00 1.00 1.00 8.26

171 14 12.42 10642 1.00 1.00 1.00 1.00 1.58

172 14 10.31 8838 1.00 1.00 1.00 1.00 3.69

173 14 9.26 7936 1.00 1.00 1.00 1.00 4.74

174 14 9.35 8012 1.00 1.17 1.00 1.00 4.65

175 14 8.32 7132 1.00 1.00 1.00 1.00 5.68

176 14 9.52 8163 1.00 1.00 1.00 1.00 4.48

177 14 11.39 9760 1.00 1.00 1.00 1.00 2.61

178 14 8.97 7689 1.00 1.00 1.00 1.00 5.03

179 14 12.50 10715 1.00 1.09 1.00 1.00 1.50

180 14 11.43 9796 1.00 1.00 1.00 1.00 2.57

181 14 5.19 4446 1.00 1.00 1.00 1.00 8.81

182 14 12.35 10586 1.00 1.00 1.00 1.00 1.65

183 14 6.23 5338 1.00 1.00 1.00 1.00 7.77

184 14 8.26 7077 1.00 1.00 1.08 1.04 5.74

185 14 8.78 7526 1.05 1.07 1.00 1.00 5.22

186 14 10.89 9334 1.00 1.00 1.02 1.12 3.11

187 14 8.62 7386 1.00 1.00 1.00 1.00 5.38

188 14 7.07 6063 1.01 1.00 1.00 1.00 6.93

189 14 5.78 4957 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22

190 14 10.83 9286 1.00 1.00 1.14 1.00 3.17

191 14 8.17 7006 1.00 1.00 1.00 1.00 5.83

192 14 12.64 10834 1.00 1.00 1.00 1.00 1.36

193 14 5.98 5124 1.00 1.00 1.00 1.00 8.02

194 14 5.24 4493 1.00 1.00 1.00 1.06 8.76

195 14 13.16 11281 1.00 1.17 1.00 1.00 0.84

196 14 11.77 10087 1.00 1.08 1.00 1.01 2.23

197 14 13.62 11676 1.00 1.00 1.18 1.04 0.38

198 14 13.17 11291 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83

199 14 13.23 11336 1.00 1.00 1.00 1.00 0.77

200 14 13.93 11944 1.00 1.00 1.00 1.00 0.07

201 14 6.58 5640 1.00 1.00 1.00 1.08 7.42

202 14 10.61 9093 1.00 1.00 1.12 1.19 3.39

203 14 5.99 5137 1.00 1.00 1.00 1.00 8.01

204 14 12.87 11028 1.00 1.00 1.18 1.00 1.13
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205 14 13.87 11885 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13

206 14 8.46 7250 1.00 1.00 1.00 1.00 5.54

207 14 9.81 8408 1.00 1.00 1.00 1.00 4.19

208 14 6.27 5373 1.13 1.00 1.00 1.10 7.73

209 14 12.89 11050 1.00 1.00 1.00 1.00 1.11

210 14 6.92 5933 1.00 1.00 1.00 1.19 7.08

211 14 9.56 8191 1.09 1.00 1.00 1.14 4.44

212 14 8.39 7190 1.00 1.00 1.00 1.00 5.61

213 14 8.16 6994 1.00 1.00 1.00 1.00 5.84

214 14 11.23 9626 1.00 1.00 1.07 1.08 2.77

215 14 7.59 6507 1.00 1.18 1.15 1.00 6.41

216 14 13.00 11140 1.00 1.00 1.00 1.15 1.00

217 14 10.18 8728 1.00 1.00 1.06 1.00 3.82

218 14 12.93 11081 1.00 1.00 1.17 1.00 1.07

219 14 10.13 8687 1.00 1.00 1.00 1.00 3.87

220 14 11.94 10230 1.00 1.00 1.00 1.00 2.06

221 14 8.91 7638 1.00 1.00 1.20 1.00 5.09

222 14 9.78 8382 1.00 1.13 1.00 1.00 4.22

223 14 9.67 8286 1.09 1.00 1.00 1.00 4.33

224 14 13.28 11381 1.00 1.00 1.00 1.00 0.72

225 14 10.96 9394 1.00 1.08 1.09 1.02 3.04

226 14 10.30 8828 1.00 1.00 1.00 1.00 3.70

227 14 10.76 9225 1.00 1.00 1.10 1.03 3.24

228 14 12.41 10634 1.00 1.00 1.00 1.10 1.59

229 14 13.90 11915 1.00 1.00 1.00 1.00 0.10

230 14 10.62 9101 1.00 1.00 1.00 1.00 3.38

231 14 5.65 4841 1.00 1.00 1.11 1.00 8.35

232 14 12.00 10288 1.00 1.05 1.00 1.00 2.00

233 14 6.05 5186 1.00 1.00 1.00 1.00 7.95

234 14 7.33 6283 1.00 1.00 1.00 1.00 6.67

235 14 8.24 7064 1.00 1.00 1.00 1.18 5.76

236 14 8.04 6893 1.00 1.05 1.00 1.00 5.96

237 14 7.46 6394 1.00 1.00 1.00 1.15 6.54

238 14 6.04 5176 1.00 1.00 1.00 1.00 7.96

239 14 7.39 6333 1.00 1.00 1.00 1.00 6.61

240 14 13.73 11771 1.00 1.00 1.00 1.00 0.27

241 14 7.80 6683 1.00 1.00 1.00 1.00 6.20

242 14 8.22 7042 1.08 1.00 1.00 1.00 5.78

243 14 8.79 7530 1.20 1.00 1.00 1.00 5.21

244 14 11.69 10021 1.00 1.00 1.04 1.00 2.31

245 14 9.40 8055 1.00 1.04 1.00 1.00 4.60

246 14 8.70 7459 1.00 1.00 1.14 1.00 5.30

247 14 10.72 9187 1.04 1.02 1.00 1.00 3.28

248 14 13.40 11487 1.09 1.00 1.02 1.00 0.60

249 14 13.74 11778 1.00 1.00 1.00 1.00 0.26

250 14 13.18 11295 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82

Vir: Metronik 2007.


