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III 

POVZETEK 

Vsebina diplomskega dela zajema dva glavna sklopa. Prvi obravnava vpliv globalizacije 

ameriške nepremičninske krize na poslovno uspešnost izbranega globalnega 

proizvajalca osebnih in gospodarskih vozil, kjer dejanske ugotovitve poslovne 

uspešnosti temeljijo na standardnih finančnih kazalcih koncerna in njegovih posameznih 

poslovnih področij pri različnih tržnih segmentih. Uspeh poslovnih področij v letu 2008, 

kot začetnem kriznem obdobju, je primerjan z uspehom prejšnjega poslovnega obdobja, 

ko verižne reakcije nepremičninske krize še niso dosegle globalnega učinka. Drugi 

sklop pa se navezuje na  iskanje in presojo sprejetih ukrepov kot uspešen ali neuspešen 

odziv na spremenjene tržne razmere, ki so zaradi pojava globalne finančne krize, 

dramatično spremenile povpraševanje po proizvodih, ki jih trži podjetje. 

Ključne besede: finančna kriza, nepremičninska kriza, Daimler, avtomobilska industrija, 

tržni segmenti, finančni kazalci, ukrepi, strateško partnerstvo, sinergijski učinki 

 

SUMMARY 

The content of my diploma project is composed by two major parts. The first part is 

concerned with influence of globalisation of American fixed property crisis on a chosen 

global manufacturer of passenger and commercial vehicles where actual findings of 

commercial success are based on standard financial indexes of the concern and its 

several business divisions in diverse market segments. The success of business divisions 

in year 2008 – as in initial crisis period – is compared with the previous period 

achievements when chain reactions of fixed property crisis had not yet reached a global 

effect. The second part however is concerned with searching and estimating of accepted 

measures – being effective or ineffective solutions regarding the changed market 

situations which on account of global financial crisis dramatically altered demands for 

products sold by concern. 

Key words: financial crisis, fixed property crisis, Daimler, automotive industry, market 

segments, financial indexes, measures, strategic partnership, synergy effects 
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1 UVOD 

S prvim uvodnim poglavjem na kratko prikazujem problem, ki je obravnavan v 

diplomski nalogi. Poleg problema opredeljujem še namene in cilje diplomske naloge, 

nadalje predvidene metode, ki jih uporabljam za doseganje ciljev ter moje predpostavke 

in omejitve, s katerim se zaradi specifičnih lastnosti teme utegnem srečati pri pisanju 

diplomskega naloge. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Glavni problem, ki ga bom obravnaval v diplomski nalogi, je vpliv globalne 

finančne krize na konkretno nemško globalno podjetje Daimler AG. Osredotočil se bom 

bolj na prelomnico oziroma prehod iz leta 2007 na poslovno obdobje 2008, pri tem pa 

bom namenil največ pozornosti predvsem različnim ekonomskim kazalcem oziroma  

analizi finančnega stanja, ki največ pove o dejanskem zdravju podjetja. Kot je večini že 

dobro poznano, se je finančna oziroma bančna kriza, ki se je razvila iz nepremičninske 

krize, razširila praktično po celem svetu in tako povzročila težavo veliko podjetjem, 

nekatera pa celo pripeljala v stečajni postopek. Ta proces bi lahko imenovali tudi 

globalizacija ameriške nepremičninske krize. Tu se lahko brez dvoma vsi strinjamo, da 

je problem, ki ga je potrebno rešiti, zelo razsežen in pereč. 

»Subprimarna kriza [nem. Subprime-Krise] se je razširila v finančno krizo in se 

prebila v realno gospodarstvo.« (Bloss in dr. 2008, 6) Ameriško nepremičninsko krizo 

lahko imenujemo tudi subprimarna kriza, kajti »subprime« pomeni drugorazreden. 

Beseda »drugorazreden« pa se navezuje na drugorazredne bonitete, kar pomeni, da so 

banke omogočile praktično vsakemu državljanu hipotekarni oziroma nepremičninski 

kredit, ne da bi pri tem zahtevale primerno boniteto (kreditno sposobnost) s strani 

kreditojemalca. Dejstvo je, da so cene nepremičnin rasle in so banke naivno upale v 

zanesljivo hipotekarno zavarovanje. 

Avtor opisuje priložnosti pridobitve nepremičninskega kredita za širši krog 

ameriškega prebivalstva, ki vključuje tudi precejšen delež prebivalcev z drugorazredno 

ali skoraj brez kakršne koli bonitete: 

V Ameriki hipotekarna posojila še nikoli niso bila tako poceni [zaradi nizke obrestne mere 

in nezahtevanih bonitet] kot v zadnji polovici tega desetletja. Nikoli prej ni bilo tako 

enostavno in nekomplicirano pridobiti nepremičninski kredit. Američani seveda niso želeli, 

da bi se jim ta priložnost izmuznila, zato so kupovali nepremičnine na vse pretege: 

enodružinske hiše, počitniške hišice, večdružinske hiše. Naraščajoče povpraševanje je 

povzročilo dvig cen. Če je cena povprečne ameriške hiše v letu 1996 znašala okoli 120.000 

USD,  je bila njena tržna vrednost 10 let kasneje podvojena. (Köhler 2008, 17) 

Seveda se vsaka zgodba enkrat konča. V tem primeru je povezana z naraščanjem 

obrestne mere in posledično tudi manjšem povpraševanjem po nepremičninah, kar vodi 
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do upadanja cen nepremičnin in posledično seveda do vprašljivega zavarovanja 

hipotekarnih kreditov. 

Banke se dolgo časa niso bale, da bi lahko na osnovi subprimarnih hipotekarnih 

kreditov prišlo do izpada več posojil. Če je bil dolžnik (hipotekarni kreditojemalec s 

slabo kreditno sposobnostjo) plačilno nesposoben, je bila hiša na osnovi sodnega sklepa 

prodana. Zaradi naraščajočih cen nepremičnin je bilo iz tega izvirajoče plačilo zadostno, 

da je bil kredit povrnjen oziroma izterjan. Zaradi padajočih cen nepremičnin ta princip 

ni več funkcioniral in je vodil k izgubam na strani bank (Bloss in dr. 2008, 29). 

Tu moram omeniti še, da niso bile prizadete samo banke, ampak cela vrsta različnih 

investitorjev, ki so kupovali terjatve (hipotekarne kredite) od bank. Banke so 

hipotekarne terjatve prodajale naprej različnim investitorjem po celem svetu v obliki 

terjatveno zavarovanih vrednostnih papirjev (angl. mortgage backed security) z 

namenom, da bi se ponovno refinancirale in posledično dajale nove »drugorazredne« 

nepremičninske kredite, ki pa so jih v o obliki terjatveno zavarovanih vrednostnih 

papirjev znova prodajale investitorjem. 

Na osnovi vsega omenjenega dogajanja pridemo seveda do verižne reakcije. Če 

banke nimajo denarja, potem tudi ne morejo financirati podjetij, saj se multinacionalna 

podjetja rada financirajo s tujim kapitalom, ker so stroški tujega kapitala cenejši kot 

stroški lastnega kapitala. Če so podjetja prikrajšana pri posojilih, potem lahko pride  do 

zastoja v razvoju in na splošno do stagnacije gospodarstva oziroma upada gospodarske 

rasti, saj podjetja ne morejo več izvajati velikih investicij v razvoj oziroma inovacije 

(spremembe), ki so na trgu stalno potrebne. Prihaja do pomanjkanja naročil in 

odpuščanja, saj povpraševanje na trgu drastično pada, kar je posledica manjše kupne 

moči odjemalcev, ki zaradi pomanjkanja sredstev ne naročajo blaga. Tako nas na koncu 

tok dogodkov pripelje do našega obravnavanega podjetja Daimler AG, ki je zaradi 

verižnih reakcij ravno tako močno občutilo krizni vpliv, saj gre za globalno podjetje, ki 

je odvisno od vseh ključnih svetovnih trgov, katerih kupna moč pa je zaradi globalne 

finančne krize močno upadla in neposredno povzročila manjše povpraševanje po 

programih, ki jih trži podjetje.  

S tem pridemo do bistva moje diplomske teme. Moja diplomska naloga se ne  

ukvarja s splošno globalno krizo, ampak je usmerjena na poslovanje konkretnega 

koncerna, ki se sooča s trenutno zaostrenimi tržnimi razmerami, ki so nastale kot 

posledica globalne krize. Poskušam ugotoviti  na primer opazne spremembe pri prodaji 

Daimlerjevih različnih programov na različnih trgih (NAFTA, Azija/Pacifik, Latinska 

Amerika, Japonska, zahodna Evropa itd.) v obdobju finančne krize in kako sama 

prodaja vpliva na prihodke ter posledično na poslovni izid podjetja. Imamo torej več 

programov (ki jih bomo imenovali poslovna področja), ki jih je potrebno analizirati 

vsakega posebej in ugotoviti njegovo tržno uspešnost. Če želim prikazati uspešnost 

poslovanja koncerna v zadnjem obdobju, potem je potrebno na kratko obdelati tudi 
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prejšnja obdobja (npr. leto 2007), saj le tako lahko naredim smiselno analizo in 

ugotovim spremembe. Brez primerjave s prejšnjimi obdobji celotna analiza izgubi ves 

smisel, saj s tem ne moremo ugotoviti nobenih sprememb, ki naj bi jih povzročila 

finančna kriza. Rezultate (npr. EBIT posameznih poslovnih področij) je vedno potrebno 

med seboj primerjati z prejšnjimi obdobji poslovanja. Pri ugotavljanju uspešnosti 

podjetja si bom pomagal z različnimi kazalci, kot so izračun dobička oziroma izgube, 

EVA (economic value added), cash flow, tržni delež posameznih poslovnih področij 

podjetja na različnih aktualnih trgih itd. Dotaknil se bom tudi več kot občutnega upada 

tržne kapitalizacije podjetja, analiziral  na primer ceno delnice in jo primerjal z najbolj 

znanim nemškim indeksom DAX (Deutscher Aktienindex), ki zajema 30 prihodkovno 

največjih nemških podjetij. Na splošno bom ugotavljal, kako kriza vpliva na finančni 

sistem podjetja in seveda ugotavljal možne ukrepe, da bi si podjetje lahko čim prej 

opomoglo iz trenutno neugodnih razmer oziroma se prilagodilo novim tržnim 

razmeram. Pomembni so finančni instrumenti, zmanjšanje proizvodnje, zmanjšanje 

števila zaposlenih. Pri izboljšanju trenutnega položaja pa so zelo pomembne (kljub 

krizi) tudi razne investicije in razvoj novih tehnologij, kar največkrat nastane s pomočjo 

strateških povezav – konkretno največkrat z udeležitvijo na kapitalu drugega podjetja in 

s pomočjo JV (joint venture), ki ga Daimler ustanovi sporazumno z vsaj še enim 

podjetjem, s katerim si delita kapitalske deleže v novoustanovljenem podjetju. Navedel 

bom tudi različne vrste tveganj za Daimlerja, ki se lahko v prihodnosti pojavijo zaradi 

finančne krize. Podjetje pa kljub možnim prihodnjim tveganjem, ki izhajajo iz 

zaostrenih finančnih razmer, ohranja zdravo mero optimizma:   

Po pojmovanju uprave je koncern, tako kot tudi celotna avtomobilska industrija, v tem 

trenutku glede na poročilo o stanju položaja, pred velikim izzivom. Daimler pa je vendarle 

finančno zdravo, močno in predvsem inovativno podjetje. Zaradi tega smo močno 

prepričani, da bo Daimler kos trenutni krizi avtomobilske industrije in iz nje prišel še bolj 

ojačan. (Daimler 2009a, 74) 

Tudi najmočnejša in najinovativnejša globalna podjetja z milijardnimi prihodki ter 

stoletnimi izkušnjami strateškega razvoja niso imuna na vplive globalne finančne krize, 

na katero pa se lahko odzovejo zelo različno – nekatera bolj uspešno, druga manj 

uspešno. Poleg tega se je potrebno zavedati, da so velika globalna podjetja ponavadi 

manj fleksibilna in se v povprečju počasneje prilagajajo na spremenjene tržne situacije, 

kot majhna podjetja, saj so zaradi svoje vseobsežnosti sistemsko veliko bolj 

kompleksna, zato so celotni procesi oziroma ukrepi ponavadi dlje trajajoči. Kritična 

ocena primernosti ukrepov pri izbranem podjetju pa bo predmet mojega proučevanja. 
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1.2 Namen in cilj diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je analizirati stanje podjetja v obdobju globalne finančne 

krize in kritično ovrednotiti sprejete ukrepe v proučevanem podjetju kot uspešen ali 

neuspešen odziv na spremenjene tržne okoliščine. Končne ugotovitve naj bi imele 

splošno veljaven značaj, primer Daimler pa mi bo služil v pomoč pri nastajanju 

ugotovitev. Pri namenu pa se moram tudi vprašati, zakaj sem si izbral omenjeno temo. 

Temo sem izbral iz dveh preprostih razlogov. Prvi razlog bi lahko pripisoval 

zanimivosti, drugega pa aktualnosti dogodka, kar pomeni, da o omenjeni temi ni bilo še 

veliko napisanega.  

Moji cilji so vezani na problematiko podjetja, ki je nastala kot posledica finančne 

krize. Cilji so: prikaz globalne finančne krize, njenih vzrokov in posledic, analiza 

finančnega stanja podjetja, ugotovitev realne slike poslovanja izbranega podjetja, 

odkrivanje rešitev za ohranjanje moči podjetja  ter na splošno predstavitev nemškega 

globalnega podjetja Daimler AG. Poleg tega bi lahko k ciljem štel tudi primerjavo 

trenutnega stanja podjetja v neprijetnih tržnih okoliščinah s stanjem podjetja iz 

preteklosti ter primerjavo trenutnega stanja podjetja z drugimi konkurenti iste panoge, 

ki se trenutno ravno tako soočajo z neprijetno situacijo. Na koncu pa seveda želim na 

osnovi teoretičnih izhodišč in konkretnega obravnavanega problema priti do nekih 

zaključnih spoznanj.  

Teza pa predvsem temelji na mnenju, da je finančna kriza močno vplivala in 

zamajala poslovni sistem ter ga pahnila v negotovost, saj je zelo težko napovedati 

prihodnji razvoj v tako turbulentnih razmerah, ki se trenutno odvijajo na trgu. To tezo 

pa želim preveriti s pomočjo sekundarnih virov, saj bom le tako lahko tezo potrdil ali 

ovrgel.  

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Moja metoda za doseganje ciljev se imenuje raziskovanje za mizo (angl. »desk 

research, deskwork«). Nekateri omenjeno metodo imenujejo tudi kabinetno ali interno 

raziskovanje, lahko pa jo zaradi svojih lastnosti poimenujemo tudi sekundarna 

raziskava, ki se od primarne raziskave (eksterna ali terenska raziskava) razlikuje po tem, 

da nam ni potrebno zbirati informacije na terenu oziroma okolju proučevanega 

problema.  Pri moji izbrani metodi gre predvsem za analizo sekundarnih informacij 

oziroma virov. Tako bom analiziral verodostojna poslovna poročila, ki jih izda podjetje 

in druge vire, kamor lahko uvrščamo literaturo in različne članke. Večina virov, ki so 

vezani na slike, preglednice itd., bo ohranjenih v originalnih nazivih (nemški jezik), saj 

bi s prevodom nekatere postavke izgubile svoj pomen, poleg tega pa gre za obravnavo 

nemškega podjetja. Lahko bi še ločil teoretični del, ki je bolj vezan na literaturo 

(pojasnitev posameznih pojmov) in empirični del, kjer se bom ukvarjal predvsem z 
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analizo sekundarnih podatkov. K metodam obravnavanja teme pa bi lahko uporabil še 

zgodovinsko metodo, kjer bom lahko primerjal poslovanje podjetja v preteklih obdobjih 

z zdajšnjim poslovanjem, nadalje metodo razvrščanja, metodo primerjanja z drugimi 

podjetji ter analizo, ki ji sledi sinteza. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Moja predpostavka je, da bom lahko dokaj objektivno ugotovil dejansko 

spremembo stanja podjetja v kriznem obdobju 2008 ter 2009, ne glede na to, da so 

marsikateri podatki oziroma ekonomski kazalci lahko včasih dokaj relativni – če na 

primer podjetje ustvari v zadnjem poslovnem obdobju večji  čisti dobiček (angl. net 

profit) kot v prejšnjem, to še ne pomeni, da je bolje poslovalo. Zato je potrebno bolj 

podrobno analizirati posamezne finančne rezultate in ugotoviti vzroke, zakaj so takšni 

kot so. 

Omejitve v mojem primeru bi lahko pripisoval pomanjkanju literature, saj gre za 

konkreten obravnavan poslovni sistem, ki je samo eden izmed mnogih igralcev na trgu. 

V celotnem Cobiss-sistemu je le nekaj gradiva v zvezi z omenjeno temo, vendar tudi v 

teh primerih to ni pravo gradivo, ki ga potrebujem, poleg tega pa so te publikacije že 

stare. V mojem primeru bodo bolj koristni viri (poročila, članki, brošure). Omejitve bi 

lahko povezoval tudi s tem, da se bom skoncentriral samo na eno podjetje oziroma eno 

panogo, zato posploševanje za druge primere velja le z upoštevanjem omejitev. Trditev, 

da moje ugotovitve veljajo na splošno tudi pri drugih avtomobilskih proizvajalcih ali 

celo pri drugih panogah je lahko tudi pavšalna, saj je na osnovi enega proučevanega 

primera težko posplošiti celoten tržni položaj oziroma stanje drugih podjetij. Nadalje 

bodo nekateri vidiki, kot so kadrovski, tehnološki itd. zgolj omenjeni, ne bodo pa 

predmet podrobne analize. Še ena zelo pomembna omejitev pa je vprašljiva pravilnost 

sekundarnih (internetnih) virov, tako da obstaja (sicer zelo majhna) verjetnost, da kateri 

od virov ne bo vseboval eksaktne oziroma pravilne informacije. Odkar se je razširila 

doba informacij, se je sočasno ustrezno povečala tudi količina dezinformacij, vendar se 

bom potrudil, da bom informacije iskal po priznanih internetnih straneh, kjer je možnost 

napačnih informacij manjša, poleg tega pa bom poskusil dobiti enake informacije tudi 

pri drugih virih, tako da bom verjetnost dezinformacij zmanjšal – vendar pa vseeno 

kljub prizadevanju vedno obstaja možnost naleta na neverodostojne informacije.  
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2 GLOBALNA FINANČNA KRIZA IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA 

Sledeče poglavje je razdeljeno na dva glavna sklopa. V prvem prikazujem vzroke, 

nastanek in posledice nepremičninske krize v obliki nepremičninskega mehurčka, v 

drugem delu pa opisujem vpliv verižnih reakcij omenjene krize na sektor avtomobilske 

industrije. 

2.1 Izvori in posledice globalne finančne krize 

Avtor pravi, da sta nizka obrestna mera hipotekarnih kreditov v preteklih letih in 

naraščajoči vzpon nepremičninskih cen vodila do večjega števila lastnikov nepremičnin, 

še posebej v segmentu »subprimarnih« kreditojemalcev, torej drugorazrednih 

kreditojemalcev z neustrezno boniteto. Na osnovi naraščajoče obrestne mere v povezavi 

z zelo tveganimi hipotekarnimi krediti in variabilnem obrestovanju, je bilo veliko 

finančno občutljivih kreditojemalcev konfrontirano z visokimi plačili (Bloss in dr. 2008, 

15). 

Iz zgornje parafraze lahko hitro ugotovimo, da glavni izvor globalne finančne krize 

v grobem temelji na nizki obrestni meri hipotekarnih kreditov in kar je najbolj pereče – 

napačni bančni politiki. Osebno sem mnenja, da so ameriške poslovne banke oziroma 

finančne institucije, specializirane za drugorazredne hipotekarne kredite, glavni krivec 

globalne finančne krize, saj bi lahko rekli, da so kredite skoraj dobesedno vsiljevale 

ljudem, katerim krediti nikakor ne bi smeli biti odobreni. Konec koncev so bile banke 

tisti subjekti, ki so se odločili razmetavati drugorazredne kredite vse povprek, ne da bi 

pri tem razmišljale o morebitnem kolapsu nepremičninskega sistema oziroma strmem 

padcu cen (tj. pok »nepremičninskega mehurčka«) in posledično propadlem terjatvenem 

zavarovanju s strani bank, kar seveda vodi do velikih izgub. Banke bi se lahko že na 

osnovi izkušenj oziroma zgodovine zavedale, da utegne priti do tako imenovanega 

»špekulacijskega mehurčka« (angl. economic bubble, nem. Spekulationsblase), kjer 

lahko pride do poka mehurčka – v tem primeru nepremičninskega mehurčka. Niti 10 let 

ni minilo od zadnjega špekulacijskega mehurčka, ki je temeljil na zlomu delnic podjetij, 

ki so se ukvarjala z informacijsko tehnologijo, zato je zanimivo, da banke niso niti malo 

pomislile, da se lahko podobno zgodi tudi z nepremičninami. Nepremičninski mehurček 

se je pravzaprav začel formirati že takoj po poku dot-comskega mehurčka. Lahko bi 

rekli, da je po poku prvega mehurčka, začel nastajati nov mehurček v obliki 

nepremičnin.  Ekonomski ali špekulacijski mehurček je prispodoba, saj imajo lahko 

cene nepremičnin na trgu podobne lastnosti, kot mehurček – raste, dokler ne poči.  

Res, da veliko strokovnjakov pripisuje veliko krivdo tudi ameriški centralni banki 

(Federal Reserve ali samo »Fed«) zaradi postavljene nizke orientacijske obrestne mere, 

vendar vseeno ne bi smelo priti do takega kriznega stanja samo zaradi nizke obrestne 

mere. Sama politika nizkih obrestnih mer seveda utegne zaradi povečanih investicij 
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voditi do povečane inflacije, vendar ne bi nikoli smelo priti do tako močnega izpada 

financ, če bi banke ravnale pravilno, saj bi bilo tako veliko manj kreditov v obtoku in še 

ti obstoječi bi bili povrnjeni, saj bi jih dajali le kreditojemalcem z odličnim ratingom. 

Poleg tega pa tudi tuji investitorji, ki so od bank kupovali terjatveno zavarovane 

vrednostne papirje temelječe na nepremičninah, ne bi bili prizadeti, saj bi dobili 

povrnjene investicije in tako ne bi prišlo do verižne reakcije oziroma globalizacije 

ameriške nepremičninske krize. Samo nizko obrestno mero zato ne bi smeli imeti za 

enega glavnih krivcev krize, je pa res, da v primeru višje obrestne mere verjetno ne bi 

prišlo do situacije, ki smo ji priča danes. 

2.1.1 Zakaj so ameriški državljani investirali v nepremičnine? 

»Po poku internetnega špekulacijskega mehurčka [mediji so ga poimenovali »Dot-

com bubble«] in napadu 11. septembra, je ameriška centralna banka spustila 

orientacijsko obrestno mero v letih 2002 in 2003 na zgodovinsko najnižjo raven okoli 

enega procenta, z namenom, da bi pospešila gospodarstvo na osnovi cenejšega denarja.« 

(Bloss in dr. 2008, 15) 

Na sliki 2.1 prikazujem razvoj obrestne mere v časovnem obdobju osmih let med 

začetkom leta 2000 in koncem leta 2007. Na otemnenjem območju lahko opazimo strm 

padec obrestne mere kot ukrep, ki naj bi učinkoval kot stimulacija za pospešitev 

gospodarstva po zlomu trga delnic na osnovi poka dot-comskega mehurčka. Omenjena 

nizka obrestna mera pa je postala magnet za investitorje nepremičnin, saj je cena 

nepremičnin zaradi velikega povpraševanje rasla. 
 
Slika 2.1 Razvoj orientacijske obrestne mere za ameriški dolar 
 

 
 

Vir: Huffingtonpost 2007. 
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Američani so bili po zlomu trga delnic zelo zadržani pri nadaljnjih nakupih novih 

delnic, saj niso imeli veliko zaupanja v trg vrednostnih papirjev, zato se so usmerili v 

nepremičnine. Hitri vzpon cen nepremičnin je vodil do kontinuirane rasti cen stanovanj 

ter privatnih hiš, kar je omogočalo višje hipotekarno zavarovanje. 

Pogoji za pridobitev hipotekarnega kredita so bili neverjetno ugodni, saj je bila 

obrestna mera postavljena zelo nizko in kar je najbolj pomembno – bonitete praktično 

niso bile zahtevane. Na osnovi tega se je močno povečalo povpraševanje po 

nepremičninah, kar je seveda imelo logične posledice – občuten dvig cen nepremičnin, 

kar je pomenilo precenjenost nepremičnin.  

Avtor omenja, da so se v Washingtonu cene enodružinskih hiš med letom 2000 in 

2005 podvojile, v Las Vegasu so cene znotraj istega časovnega obdobja narasle za 

117 %, v Miamiju za 128 %, v San Diegu za 132 % in v Los Angelesu za 135 %. V 

takšnih okoliščinah je skoraj vsaka družina potegnila na dan zaprašen žepni računalnik 

in vadila procentne kalkulacije: če plačam 20 % predplačila pri hiši, ki stane 150.000 

USD, je to 30.000 USD; če prodam hišo čez pet let s 55 % cenovno rastjo (državno 

povprečje med 2000 in 2005), dobim 232.500 USD. To ustreza dobičku v višini 82.500 

USD ali 275 % vložka kapitala – 30.000 USD (Köhler 2008, 18). 

Več kot očitno je, da so Američani videli rast cen nepremičnin kot sredstvo za zelo 

dober zaslužek, zato je dobršen del ameriške populacija investiral v  gradnjo hiš ali že 

obstoječe hiše in si prizadeval za kasnejšo prodajo z visokim pribitkom. Seveda so s tem 

dodatne investicije samo še povečale ceno nepremičnin. Nekateri srečneži, ki so opravili 

nakup in prodajo v pravem času, so premoženje več kot podvojili. 

Nadalje avtor pravi, da lastniki hiš nikakor niso bili edini, ki so zaslužili na osnovi 

rasti cen. Nepremičninski posredniški biroji so začeli brsteti kot gobe na dežju. 

Natakarji in frizerke so se prekvalificirali v nepremičninske posrednike. S tem je narasla 

tudi konkurenca med nepremičninskimi posredniki (Köhler 2008, 18). 

Köhler (2008, 18-19) ravno tako navaja tudi primer 120 kvadratnih metrov velike 

hiše v Menlo Parku v Kaliforniji, o katerem so poročali hipotekarni bančniki. Hiša je 

bila na prodaj za 1,395 milijona USD. Neposredno po ogledu hiše je lahko prodajalec 

izbiral med sedmimi različnimi ponudbami, izmed katerih je izbral tisto z več kot 1,6 

milijona USD. Bistvo, ki ga želim povedati je, da je prodajalec dobil 205.000 USD več 

kot je zahteval. Ta primer samo še dodatno pove o tem, kako močno so si državljani 

želeli investirati v nepremičnine zaradi kontinuirane rasti tržne vrednosti.  

Kot pa smo že omenili, niso bile samo naraščajoče cene nepremičnin tiste, ki so 

privabljale investitorje v nakup, ampak je veliko vlogo igrala tudi nizka obrestne mera, 

kar je omogočalo nakupne odločitve tudi na strani gospodinjstev z nižjimi dohodki. 
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2.1.2 Mamljivi novi bančni posli  

Cene nepremičnin so v tem času močno poskočile. Prišlo je do ekstremnega 

konkurenčnega boja pri nakupu hiš. Nakupi nepremičnin so bili financirani na osnovi 

kreditov, ker so bili zelo ugodni in zlahka odobreni. Kreditodajalci so pri tem izkoriščali 

inovativne produkte z namenom, da bi med letom 2004 in 2006 privlačili stranke. 

Kreditodajalci so tako imeli zaupanje v subprimarne kreditojemalce, s tem pa je narasel 

tako imenovani »nov posel« subprimarnih kreditov (Bloss in dr. 2008, 25). 

Kot je iz citata razvidno, lahko opazimo, da so se zaradi močno zaostrene 

konkurence pri ponudbi produktov s strani bank, predpostavke za oddajo kreditov 

močno omilile. Tako se je povečalo število hipotekarnih kreditov z visoko stopnjo 

tveganja. Bloss in dr. (2008, 20) omenja, da so  tako imenovani »novi posli« s 

subprimarnimi hipotekarnimi krediti narasli iz 5 % izpred 10 let na okoli 20 % v letu 

2005, kar naj bi istega leta znašalo 625 milijard USD (glej sliko 2.2). 
 
Slika 2.2 Porast novih poslov z drugorazrednimi hipotekarnimi krediti 
 

 
                           

Vir: Bloss in dr. 2008, 20.           

 

Köhler (2008, 21) omenja, da so se zaradi naraščajočih cen nepremičnin in 

povečanega povpraševanja, banke prepustile »izredni fantaziji pri kreaciji novih 

kreditnih produktov«. Banke so namreč ponujale vse mogoče: Piggyback loans, krediti, 

pri katerih kupcu nepremičnine ni bilo potrebno iz lastnega žepa plačati nobenega 

predplačila; Stated-Income Loans, pri katerih je kreditojemalec lahko samo navedel svoj 

dohodek, ni mu ga pa bilo treba dokazati ter drugi subprimarni posli. 
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2.1.3 Prodaja terjatev iz naslova hipotekarnih kreditov 

Istočasno so se v tem obdobju pojavili investitorji, ki so iskali investicije z visokimi 

dobički, zato je hitro prišlo do novih rešitev. Investicijske banke so začele kupovati 

hipotekarne kredite od regionalnih bank in hipotekarnih bank ter jih vezale v nove 

investicijske instrumente. Ta postopek se imenuje prodaja terjatev iz naslova kreditov 

(angl. securitization, nem. Verbriefung), kjer je v glavnem šlo za vrednostne papirje, ki 

so terjatveno zavarovani na osnovi premoženjskih sredstev (nepremičnin), kot so 

Mortage Backed Security (MBS). V nadaljnjem koraku se iz MBS fonda oblikujejo 

collateralized mortgage obligation (CMO), ki pa se prodajo naprej različnim 

investitorjem. 

Bloss in dr. (2008, 69-70) opisujejo, kako poteka proces prodaje terjatev, ki 

temeljijo na hipotekarnih kreditih. Prodajalec (originator – npr. hipotekarna banka) veže 

premoženjska sredstva v tako imenovani pool ali fond (angl. pool of assets), ki naj bi bil 

lociran na trg (npr. hipoteke) in nato proda omenjeni pool, ki je podprt s 

premoženjskimi vrednostmi (»collateral«), na novoustanovljeno družbo s posebnim 

namenom, tako imenovano »special purpose vehicle« ali »SPV«, ki kupi premoženjske 

vrednosti. Prodajalec tako prenese premoženjska sredstva na SPV, kar imenujemo »true 

sale«. Nadalje SPV začne s svojimi aktivnostmi in prične strukturirati terjatveno 

zavarovane vrednostne papirje collateralizet mortgage obligation (CMO) za investitorje, 

s tem, da na novo pridobljena premoženjska sredstva porazdeli v tako imenovane 

»rezine« (angl. tranches, nem. Tranchen). Rezine zaobjemajo premoženjska sredstva 

glede na stopnjo tveganja, rok trajanja in obrestne mere. Vsako premoženje je dodeljeno 

eni izmed treh rezin: AAA-rezina za premoženje z zelo nizkim tveganjem, BBB-rezina 

s srednjim tveganjem in equity-rezina z zelo visokim tveganjem. Iz tega razloga so bile 

tako imenovane rezine zelo zanimive za investitorje. Investitorji so tako izbirali med 

različnimi rezinami. Kdor je na primer želel najvišje donose je izbiral rezino »equity«, 

vendar je hkrati moral vzeti v zakup tudi največje tveganje. Investitor, ki je želel srednje 

tveganje in srednji donos, je izbral rezino BBB. Tisti, ki pa so želeli najmanjše možno 

tveganje pa so izbrali rezino AAA, vendar je zato bil tudi donos najmanjši v tej rezini. 

Tipične stranke oziroma investitorji, ki so izbrali rezino AAA, so bile na primer 

zavarovalnice. Investitorji so investirali v tisto rezino, ki jim je najbolj ustrezala in tako 

prejemali mesečna plačila v obliki cash flow od dolžnikov preko SPV. Na ta način  

periodična plačila sčasoma povrnejo kredite. Na sliki 2.3 je prikazan proces prodaje 

terjatev investitorjem. 
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Slika 2.3 Proces prodaje terjatev iz naslova hipotekarnih kreditov 

 

            
                                

Vir: Bloss in dr. 2008, 69. 

 

Celoten proces prodaje terjatev sem opisal predvsem zato, ker menim, da je ta 

proces eden zelo pomembnih vzrokov, da se je subprimarna nepremičninska kriza tako 

hitro globalizirala po celem svetu in se oblikovala v vsesplošno finančno krizo.  Če 

posplošimo zgoraj opisane postopke, lahko na kratko rečemo, da so ameriške 

hipotekarne banke prodajale terjatve različnim investitorjem, z namenom, da bi se 

ponovno refinancirale ter tako zopet dajale kredite in kar je še bolj pomembno, da bi 

zmanjšale tveganje, saj so ga tako prenesle na druge investitorje po celem svetu, kjer je 

šlo več ali manj za investicijske banke, zavarovalnice in hedge fonde. Najbolj 

pomembno dejstvo, ki ga pa nikakor ne smemo pozabiti, pa je, da je veliko prodanih 

terjatev v obliki emisije vrednostih papirjev temeljilo na osnovi subprimarnih 

hipotekarnih kreditov, ki so bili dani kreditojemalcem s slabo boniteto ali pa celo brez 

kakršnekoli bonitete. 

Po besedah Blossa in dr. (2008, 10-11, 52, 71) so pri prodaji terjatev zelo 

pomembne prednosti v tem, da so tako banke razpršile tveganje in si hkrati zagotovile 

refinanciranje, kar je omogočalo novo izdajo kreditov. Tako imenovani strukturirani 

produkti so omogočali prenos tveganja, ki ga je moral nositi prvotni kreditodajalec, na 

celo množico različnih investitorjev, kar je bankam omogočalo izdajo novih kreditov in 

to celo drugorazrednim kreditojemalcem. S tem pa je neposredno povezana še ena zelo 

velika prednost, ki se odraža v zmanjšanju stroškov financiranja. Kreditodajalci morajo 

dandanes delovati v skladu z Basel II pravili, zato so tako imenovani ratingi vedno bolj 

zahtevni pri odobritvi kreditov. Iz tega sledi, da so za podjetja krediti veliko težje 

dosegljivi – dražji. Basel II namreč pravi, da morajo banke tvegane kredite podpreti z 
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lastnim kapitalom, kar pa hkrati istočasno pomeni dvig stroškov lastnega kapitala. Višji 

stroški lastnega kapitala pa so potem preneseni na stranke, ki morajo plačevati višje 

kreditne obresti, kar pomeni večje stroške financiranja za podjetja ali fizične osebe. 

Banke si seveda niso želele na tak način vezati lastni kapital, zato so pri prodaji terjatev 

ustanovile družbe s posebnim namenom (SPV) in prenesle svoja tveganja na trg 

kapitala. Banke so na ta način iz svoje bilance izločile in prodale svoja tveganja, zato 

jim ni bilo več potrebno podpreti tveganih kreditov z lastnim kapitalom. Na ta način so 

se banke izognile osnovni ideji pravil, ki izhajajo iz Basla II. Varianta, da se izognejo 

Baslu II je torej emisija vrednostnih papirjev, ki so kriti s kakršnokoli vrsto zavarovanja. 

2.1.4 Rating agencije 

Poleg tega je potrebno omeniti še en zelo pomemben faktor, ki je prispeval k 

nastanku globalne finančne krize. To so tako imenovane rating agencije (angl. credit 

rating agency, nem. Rating-Agentur), katerih naloga je ocenjevanje kreditnih 

sposobnosti (bonitet) različnih podjetij.  

Bloss in dr. (2008, 11) pravijo celo, da so rating agencije igrale v subprimani krizi 

ključno vlogo. Pravi, da je subprimarna kriza nastala na osnovi vrednostnih papirjev, ki 

so bili ocenjeni s prvovrstnim ratingom in so zato veljali kot netvegani, vendar so bili 

sestavljeni iz tveganih hipotek. Prvovrstni ratingi so bili dani s strani rating agencij in 

osnovani na domnevi, da ne predstavljajo tveganja. Visok donos oziroma rendita v 

povezavi z nizkim tveganjem je bil glavni razlog, da je tako veliko število različnih 

investitorjev po celem svetu investiralo tako veliko  kapitala v subprimarne produkte. 

Zakaj so rating agencije delovale v nasprotju z gospodarskim razumom in subprimarne 

produkte tako visoko ocenjevale, se bi morda dalo razjasniti zaradi napačne uporabe 

ratinga, interesnih konfliktov, pomanjkljive konkurence in zaradi odgovornosti rating 

agencij. Vendar tudi tu seveda igra glavno vlogo napačno pričakovanje stalno 

naraščajočih cen nepremičnin. 

2.1.5 Pok nepremičninskega mehurčka in njegove posledice 

Kot smo že omenili je nepremičninski mehurček samo eden izmed več že dobro 

poznanih mehurčkov. Špekulacijski ali ekonomski mehurček pravzaprav označuje 

pretirano povpraševanje na trgu po določenem blagu, kjer imamo za posledico 

nadpovprečno rast cen. Ljudje na splošno pa v hitri rasti cen vidijo možnost zaslužka 

oziroma dobre investicije, zato investira še več ljudi, kar samo še pospeši dvig cene. Kot 

pa smo že omenili, je vsake zgodbe enkrat konec. Omenili samo že, da je mehurček 

prispodoba za rast cen, saj imajo cene v tem primeru podobne lastnosti, kot mehurček – 

raste, dokler ne poči. Ekonomski mehurček v praksi največkrat asociiramo z delnicami, 

surovinami in nepremičninami. 
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»Še posebej krediti z variabilno obrestno mero so se izkazali za zelo problematične, 

saj so se kratkoročne obrestne mere okoli 1 % leta 2003 dvignile na 5,75 % do leta 

2007.« (Bloss in dr. 2008, 27) Na sliki 2.1 je lepo prikazan dvig obrestne mere v 

relativno zelo kratkem času. To je pomenilo podražitev tujega kapitala oziroma 

kreditov, kar pomeni, da so se investicije v nepremičnine občutno zmanjšale. Zaradi 

zmanjšanih investicij oziroma manjšega povpraševanja po nepremičninah, je bila tudi 

logična posledica padec cen nepremičnin in hkrati ne preveč blesteče hipotekarno 

zavarovanje v katerega so banke in investitorji vrednostnih papirjev tako močno verjeli. 

V tem trenutku veliko kreditojemalcev zaradi povišane obrestne mere, ni bilo več 

sposobnih plačevati visokih mesečnih obveznosti, medtem ko so se hipotekarni upniki 

počasi zaradi padajočih cen nepremičnin morali sprijazniti s tem, da hiš ni mogoče več 

prodati brez izgub. Ta osnovni problem je nadalje samo še bolj prihajal v ospredje, zato 

je prihajalo do vedno več finančnih izpadov s strani bank ali investitorjev.  

Köhler (2008, 28) navaja primer, kako so se zaradi dviga variabilnih obrestnih mer 

(ARM – adjustable rate mortgage) nenadoma spremenili pogoji plačevanja kreditov. Pri 

kreditnih pogodbah, je velikokrat dogovorjeno, da se variabilne obresti plačevanja 

kreditov sproti prilagajajo referenčni obrestni meri. LIBOR (London Interbank Offered 

Rate) je pri medbančnih posojilih, katerih ročnost znaša eno leto, zelo pogosto 

uporabljena referenčna obrestna mera, ki je narasla v letu 2003 iz 0,99 % na 5,76 % v 

letu 2006. V primeru, da je letna obrestna mera hipotekarnega kredita znašala 12 

mesečni LIBOR plus pribitek dveh procentov, potem bi ARM obrestna mera narasla iz 

2,99 % na 7,76 %. To pomeni, da bi obremenitev mesečnih obrestnih zneskov 

hipotekarnega kredita v višini 200.000 USD, narasla iz 498 USD na 1293 USD.  

Na  sliki 2.4 je prikazana preglednica neplačani hipotekarnih dolgov. Na ordinatni 

osi so navedene številke v milijardah USD, na abscisni pa leta, ki so dodatno označena 

še s prvim in tretjim kvartalom. Lahko opazimo, da so neplačani dolgovi, če se bližamo 

letu 2007 vedno večji. Po mnenju Federal Reserve, so neplačani dolgovi narasli iz 5,325 

bilijonov USD v četrtem četrtletju 2001 na 10,143 bilijonov USD v drugem četrtletju 

2007. 
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Slika 2.4 Neplačani hipotekarni dolgovi 
 

 
  
Vir: Huffingtonpost 2007. 

 

Nepremičnine so bile pod prisilo prodane na dražbi, družine z finančnimi težavami 

pa so zato seveda ostale brez hiše. To pa naj bi imelo vpliv na gospodarski razvoj: 

potrošnja v ZDA je upadla, prav tako pa se je znižala tudi proizvodnja. To pa je lahko 

povzročilo odpuščanja, še posebej v sektorju gradnje in gradnji podobnih obratih. Na 

osnovi prisilne dražbe, so se družine morale izseliti iz hiše, to pa je imelo vpliv na 

vrednost sosednjih nepremičnin – saj se je velika številka prodanih nepremičnin 

pojavila na enem posameznem mestu z nepremičninskimi objekti. To pa bi zopet 

utegnilo imeti vpliv na prejemek zemljiškega davka s strani zveznih držav in lokalnih 

vlad (Bloss in dr. 2008, 27-28). 

Bistveni aspekt tiči v tem, da na enkrat nepremičninski krediti za banko niso več 

predstavljali netveganega posla. Banke se namreč do te točke nikoli niso preveč bale, da 

bi lahko na osnovi subprimarnih (drugorazrednih) hipotekarnih kreditov prišlo do 

velikih finančnih izgub. Razmišljale so enostavno, da bo v primeru kreditojemalčeve 

plačilne nesposobnosti, hiša na osnovi sodnega sklepa hitro prodana na dražbi in bo 

denar povrnjen. Zaradi prevladujočega trenda stalne rasti cen nepremičnin je bilo to 

seveda enostavno. Vendar se je s tem, ko je prišlo do poka nepremičninskega mehurčka, 

situacija dramatično spremenila. Strmemu vzponu cen nepremičnin je sledil strm padec 

cen, kar pa je uničilo zavarovanje, ki so ga banke cenile kot zelo zanesljivo. Prišlo je do 

veliko izgub ne samo s strani bank ampak tudi investitorjev strukturiranih produktov 

(kupcev terjatev v obliki vrednostnih papirjev). Vse to pa je seveda povzročilo globalno 

verižno reakcijo. Danes se že skoraj vsakdo zaveda, da živimo v vedno bolj 

globaliziranem sistemu, kar pomeni, da je ves svetovni sistem vedno bolj povezan med 
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seboj. Omenjeni proces postavlja praktično vse države in njihova gospodarstva v vedno 

večjo medsebojno odvisnost. Svet se pravzaprav spreminja v eno samo globalno vas 

oziroma trgovinsko gledano v en sam (svetovni) trg. Poznan je tako imenovani 

»butterfly effect« (učinek metulja), kar pomeni, da neka majhna sprememba na enem 

koncu svetu lahko zelo hitro povzroči velike spremembe na drugem koncu sveta. Če je 

neko podjetje v krizi ali celo cel sektor (v našem primeru bančni sektor), potem je 

velikokrat logična posledica negativen vpliv na drugo podjetje ali drug sektor. Lahko pa 

se posledice zaostrijo da takšne mere, ki smo jih priča danes, kjer so se posledice 

ameriške nepremičninske krize razvile v splošno svetovno recesijo.  Mnogi strokovnjaki 

navajajo, da je trenutna kriza najhujša kriza od leta 1929, ko je nastopila svetovna 

gospodarska kriza.  

Foxnews (2008) omenja, da je nekdanji predsednik ameriške centrale banke 

(Federal Reserve) Alan Greenspan, trenutni bančni in nepremičninski kaos označil kot 

»once-in-a-century credit Tsunami«. 

2.2 Položaj avtomobilske industrije 

Kot je bilo že omenjeno, se je subprimarna nepremičninska kriza razvila v finančno 

krizo, ki je sprva prizadela le bančni sektor, nato pa se je razširila in dosegla realno 

gospodarstvo,1 kamor seveda uvrščamo podjetja, ki proizvajajo realno blago za 

odjemalce ali končne potrošnike.  

Kot je bilo omenjeno, so zaradi globalizacijskega procesa, vsi gospodarski akterji 

med seboj vedno bolj povezani, zato ni nikakršno presenečenje, da krizi finančnega 

gospodarstva sledi kriza realnega gospodarstva, saj sta v medsebojni odvisnosti. Če 

bankam primanjkuje likvidnosti oziroma finančne moči za financiranje avtomobilske 

industrije, potem le-ta vpliv krize zelo hitro občuti, saj tuji kapital zaradi nižjih stroškov 

predstavlja glavni vir financiranja velikih avtomobilskih koncernov. Na drugi strani pa 

avtomobilski proizvajalci zaradi oslabljene bonitete veliko težje pridobijo kredite od 

bank. Ker pa je kriza več ali manj zajela večji del realnega gospodarstva, pa je glavni 

razlog seveda oslabljena kupna moč odjemalcev ter seveda strah ljudi pred hudimi 

posledicami (ljudje so bolj zadržani pri nakupih – veliko ljudi se boji za svoje delovno 

mesto), kar seveda pomeni manj naročil osebnih in gospodarskih vozil ter direktni vpliv 

na finančno zdravje avtomobilskih koncernov. Različnih faktorjev, ki so zamajali 

avtomobilsko industrijo je veliko, vendar več ali manj vsi izhajajo iz verižne reakcije, ki 

se je začela v točki subprimarnih bančnih poslov. 

                                                 
1 Ločevanje skupnega gospodarstva na finančno gospodarstvo in realno gospodarstvo izhaja 

iz teorije klasične dihotomije, ki pravi, da finančno gospodarstvo služi kot funkcija 
zagotavljanja denarja na denarnem trgu v smislu storitve za realno gospodarstvo, realno 
gospodarstvo pa služi kot sredstvo za zagotavljanje blaga, ki zadovoljuje potrebe potrošnikov. 
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Avtomobilska industrija, ki naj bi predstavljala »ključni sektor« evropskega 

gospodarstva, je po vsej verjetnosti ena najbolj prizadetih panog, ki jih je doletela 

finančna kriza. Pravzaprav naj bi bila avtomobilska industrija prva naslednja panoga, ki 

je takoj za bankami občutila močan vpliv krize. Povpraševanje po osebnih vozilih je na 

trgu drastično upadlo, zato so se zaradi upadle kupne moči odjemalcev več ali manj vsi 

proizvajalci osebnih in gospodarskih vozil morali soočati z manjšimi prihodki in 

dobički ter v mnogih primerih z visoko izgubo ali celo insolventnostjo. Za avtomobilsko 

industrijo je postala beseda recesija ena najbolj pogosto uporabljenih in aktualnih besed. 

Beseda recesija izhaja iz latinske besede recedo, kar pomeni »grem nazaj« ali »umikam 

se« – torej nazadovanje. 

Evropska avtomobilska industrija je po mnenju industrijskega komisarja Evropske 

unije Güntra Verheugna, v zelo težkih časih. Politik stranke SPD2 pravi, da je doživela 

upad, ki ga ni bilo že zelo dolgo. Stanje ocenjuje kot izredno ogroženo, saj naj bi se po 

njegovem mnenju nahajali v globoki dolini. V primeru, da se ne bomo hitro izvlekli iz 

omenjenega stanja, bo po njegovem mnenju masovno reduciranje delovnih mest 

neizogibno (Spiegel 2009b). 

2.2.1 Upad prodaje in zmanjšanje proizvodnje 

Avtomobilski proizvajalci so zaradi upadlega povpraševanja reagirali z 

zmanjšanjem proizvodnje ter seveda odpuščanjem delavcev. Zmanjšanje proizvodnje bi 

lahko označili kot osnovni ukrep na spremenjene tržne okoliščine. 

Welt (2008a) omenja, da trenutni upad proizvodnje v avtomobilski industriji 

predstavlja šele začetno stanje in da svetovalna družba PricewaterhouseCooper (PwC) 

računa, da se bo v deželah zahodne Evrope in ZDA, ki so posebej prizadete zaradi 

upada prodaje, med letom 2008 in 2011 na tekočem traku pomikalo več kot 5 milijonov 

avtomobilov manj, kot je bilo sprva pričakovati. Največji del upada proizvodnje 

predstavljajo seveda ZDA, kjer se avtomobilska industrija močno trudi, da bi ostala pri 

življenju. 

Najhuje je finančno krizo oziroma upad prodaje občutil ameriški trg, kjer so 

posledice zelo resne. General Motors, ki predstavlja drugega največjega avtomobilskega 

proizvajalca na svetu (za Toyoto), sodi med najhujše primere, ki je 1. junija 2009 

najavil insolventnost. Focus (2009) omenja, da je v letu 2007 je zabeležil izgubo v 

višini 38,7 milijarde USD, kar je predstavljalo največjo izgubo v svoji zgodovini 

poslovanja. Leta 2008 se stanje ni nič izboljšalo – izguba 30,9 milijarde USD.  

Nič bolje je ni odnesel Chrysler, nekdanji Daimlerjev partner, ki se je soočal ravno 

tako z visokimi izgubami, zato je tudi ta najavil insolventnost –  30. aprila 2009. Tudi 

                                                 
2 SPD je kratica za najstarejšo nemško parlamentarno stranko: Socialdemokratische Partei 

Deutschland (Socialdemokratska stranka Nemčije). 



Globalna finančna kriza in avtomobilska industrija 

18 
 

Ford se sooča z visokimi izgubami, saj se v letu 2008 zabeležil izgubo v višini 14,7 

milijarde USD. Vsi omenjeni proizvajalci predstavljajo temeljni kamen ameriške 

avtomobilske industrije, ki istočasno predstavlja velik del ameriškega gospodarstva. 

Seveda upada prodaje in oslabljenih finančnih prilivov niso občutili samo ameriški 

proizvajalci osebnih in gospodarskih vozil, ampak je močan upad zabeležen tudi na 

evropskem in azijskem trgu.  

V Focusu (2008) lahko zasledimo, da nemška avtomobilska industrija po mnenju 

mnogih ekspertov omenjene branže stoji pred drastičnem upadom proizvodnje in 

črtanjem delovnim mest. Računajo, da bo število na novo registriranih vozil v letu 2009 

potonilo pod 3 milijone, medtem ko naj bi število na novo registriranih vozil v letu 2008 

znašalo še okoli 3,1 milijon. 

Zahodnoevropski trgi osebnih vozil so v letu 2008 občutno trpeli zaradi finančne 

krize in celotne gospodarske pooblačitve. Še posebej močno so bili prizadeti tržni 

volumni v Španiji (–28,1 %), Italiji (–13,4 %) in Veliki Britaniji (–11,3 %). V Nemčiji 

(–1,8 %) in Franciji (–0,7 %) je bil razvoj v prvi polovici leta še pozitiven, vendar se 

nazadujočemu trendu v drugi polovici nista mogli več izogniti. V celoti je zahodna 

Evropa zabeležila nazadovanje v višini 8,4 %. Tudi na Japonskem trgu osebnih 

avtomobilov je bilo v letu 2008 prodanih manj vozil – 4 % manj kot letu 2007. V 

velikih državah v razvoju v Aziji, v vzhodni Evropi, v Latinski Ameriki, še posebej v 

BRIC državah (Brazilija, Rusiji, Indija in Kitajska) je povpraševanje po osebnih vozilih 

v celotnem letu 2008 sicer naraslo, vendar se je rast tudi na teh trgih v drugi polovici 

leta 2008 vedno bolj upočasnjevala in so tako proti koncu leta 2008 tudi BRIC države 

najavile nižjo prodajo (rast) v primerjavi z meseci prejšnjega leta (Daimler 2009a, 50). 

Na sliki 2.5 grafično prikazujem razvoj avtomobilskih trgov na osnovi prodaje v 

letu 2008 glede na prejšnje leto. Razlike so izražene s procenti. 
 
Slika 2.5 Razvoj avtomobilskih trgov v letu 2008 

 

 
 
Vir: Daimler AG 2009a, 49. 
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»Pkw« (Personenkraftwagen) se nanaša na osebne avtomobile, medtem ko 

»Nutzfahrzeuge« predstavljajo gospodarska vozila, kamor uvrščamo tovornjake, 

avtobuse, bagre, viličarje, ekskavatorje, javna prevozna sredstva in vsa druga vozila, ki 

služijo prevozu ali premikanju blaga ter tista vozila, ki prispevajo k gospodarski 

nujnosti za popravila ali gradnjo.  

Iz slike 2.5 vidimo, da sta južnoameriški in kitajski trg avtomobilov pravzaprav 

edina trga, kjer je prodaja v letu 2008 še narasla v primerjavi s prejšnjim letom, medtem 

ko je bila skupna prodaja [Gesamt] na globalni ravni seveda negativna. 

Zaradi krize avtomobilske industrije je v Nemčiji že nekaj avtomobilskih 

proizvajalcev začasno zaustavilo tekoče trakove z namenom, da jim ne bi ostajalo 

preveč zalog. Bavarski proizvajalec avtomobilov BMW (Bayerische Motoren Werke) je 

na primer moral začasno zaustavil proizvodnjo v tovarni v Leipzigu. Tudi v drugih 

tovarnah naj bi proizvodnje začasno mirovale. Celotna proizvodnja bavarskega 

proizvajalca se je v letu 2008 zmanjšala za dobrih 100.000 avtomobilov, čisti dobiček 

pa se je zmanjšal za 90 %. Tudi Daimler je moral na določenih področjih zaradi šibkega 

povpraševanja ravnati podobno – zmanjšanje proizvodnje določenih programov. World 

Socialist Web Site (2008) na kratko opisuje stanje nemške avtomobilske industrije. Med 

drugim omenja, da je tudi Volkswagnovo hčerinsko podjetje Škoda napovedovala 

zmanjšanje proizvodnje – 13.000 avtomobilov manj, kot je sprva planirala. Najbolj 

radikalno pa izstopa evropsko hčerinsko podjetje Opel, ki pripada koncernu General 

Motors. V tovarni v Eisenachu z 1.800 zaposlenimi, so tekoči trakovi mirovali za 3 

tedne. V Bochumu s skoraj 5.000 zaposlenimi, se je tovarniški svet in vodstvo podjetja 

dogovorilo o dvotedenski zaustavitvi obrata. Opel je takrat napovedal, da bo 

proizvodnja v časovnem obdobju med 20. in 31. 10. 2008, zaprta v vseh evropskih 

obratih z izjemo obrata v Rüsselsheimu. 

Finančni kriza se je prebila tudi v japonsko avtomobilsko industrijo, kjer je prišlo 

do drastičnega upada. Spiegel (2009a) na primer navaja, da je v začetku leta 2009 

proizvodnja avtomobilov upadla za 41 %. To naj bi bilo največje nazadovanje od 

začetka registriranja podatkov v letu 1967. V prvem mesecu leta 2009 so podjetja 

proizvedla 576.500 osebnih vozil, tovornih vozil in avtobusov. V začetku leta 2008 so 

jih proizvedla še skoraj 977.000. Pod trenutno svetovno finančno krizo trenutno še 

posebej trpi izvoz v japonski avtomobilski industriji. Izvoz osebnih vozil, tovornih vozil 

in avtobusov se je zmanjšal za 59,1 %. V Japonski izvirajo eni najpomembnejših 

avtomobilskih proizvajalcev na svetu, med njimi tudi največji na svetu – Toyota. 

Worldpress (2009) opisuje stanje ruske avtomobilske industrije. V Rusiji so 

posledice ravno tako, kot povsod drugod, zelo pereče. V januarju leta 2009 se je 

proizvodnja avtomobilov zmanjšala za kar 80 % v primerjavi z istim mesecem 

prejšnjega leta. Veliko strahu se je pojavilo na primer v mestu Togliatti, ki je poznan 
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predvsem po proizvodnji Lade. Samo pri proizvajalcu Lade AvtoVazu je zaposlenih 

104.000 ljudi, kar predstavlja vsakega sedmega prebivalca v Togliattiju. Iz tega razloga 

se je v mestu pojavilo ogromno strahu, da bodo vrata tovarne v bližnji prihodnosti ostala 

za vedno zaprla. 

2.2.2 Odpuščanje delavcev in strah pred izgubo zaposlitve 

World Socialist Web Site (2008) omenja močno povezavo med upadlo proizvodnjo 

in strahom o odpuščanju delavcev. Samo v evropskem jedrnem sektorju avtomobilske 

industrije je zaposlenih okoli 2,1 milijonov ljudi. Če upoštevamo še indirektne sektorje, 

imamo tako 12 milijonov zaposlenih, ki so odvisni od avtomobilske industrije. 

Nadalje World Socialist Web Site (2008) omenja direkten vpliv dušenja 

proizvodnje na dobavno industrijo, ki dobavlja različne dele avtomobilskim 

proizvajalcem. Tu gre zelo pogosto za srednje velika podjetja, ki obratujejo z majhnimi 

maržami, zato kaj hitro stojijo pred bankrotom. Poleg tega so tu še trgovci z avtomobili 

in servisne delavnice motornih vozil, ki samo v Nemčiji zaposlujejo 468.000 ljudi. 

Povprečno število zaposlenih v omenjenih podjetij je 12, poleg tega pa jih je veliko še 

močno zadolženih . 

Po mnenju profesorja Ferdinanda Dudenhöfferja, ki ga mediji označujejo za 

avtomobilskega eksperta, bo imel trenutni negativni razvoj hude posledice na stanje 

delovnih mest. Domneva, da bo samo v letu 2009 pri nemških avtomobilskih 

proizvajalcih črtanih med 10.000 in 20.000 delovnih mest. V naslednjih desetih letih pa 

meni, da bo samo v Nemčiji izgubljenih okoli 100.000 delovnih mest. 

2.2.3 Poleg finančne krize istočasni pojav ekološke krize 

Po vsem kar smo navedli v zvezi z položajem avtomobilske industrije, se lahko vsi 

brez dvoma strinjamo, da je položaj trenutno zelo pereč in povezan z negotovo 

prihodnostjo. Na drugi strani pa menim, da bi lahko krizo jemali tudi kot nekaj 

pozitivnega, s čimer se večina ljudi ne bi strinjala. Dejstvo je, da v kriznem obdobju 

ljudje delajo bolje, bolj požrtvovalno in hitreje najdejo prave rešitve in uvajajo 

spremembe, ki so nujne. Istočasno si upajo več tvegati in poskušati podjetja pripeljati na 

pravo pot, ki je skladna z novonastalimi potrebami na trgu, medtem, ko v nekriznem 

obdobju ljudje niso preveč naklonjeni uvajanju velikih sprememb, saj se bojijo, da bodo 

veliko izgubili. V nekriznem obdobju ljudje predvsem izhajajo iz dejstva: zakaj bi nekaj 

spreminjali, če nam gre trenutno odlično?  

Moram opozoriti, da nismo samo v finančni kriz avtomobilske industrije, ampak se 

istočasno nahajamo v središču ekološke krize, ki je tesno povezana z avtomobilsko 

industrijo.  Trenutno krizo avtomobilske industrije bi morali smatrati kot »wake up 

call«, saj je nujno potrebno ukrepati na področju prestrukturiranja oziroma prehoda 

tradicionalnih vozil z visoko porabo goriva in močno koncentracijo CO2 na vozila, ki so 
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okolju bolj prijazna in istočasno veliko bolj varčna. Daimler je še posebej zelo 

inovativen na tem področju in si stalno prizadeva biti vodilen na področju alternativnih 

pogonov vozil, ki naj bi v prihodnosti predstavljali nov trend, ki bi bil skladen z vedno 

večjim osveščanjem o zaščiti okolja in preprečitvi vsesplošne ekološke krize. Tako bi 

lahko na krizo gledali tudi kot na prelomnico oziroma pospeševalni faktor opustitve 

konvencionalnih okolju neprijaznih vozil in prizadevanje za nova vozila z manj 

škodljivimi emisijami. Zaradi kriznega obdobja menim, da se bodo podjetja definitivno 

bolj trudila  v zvezi z inovacijami pri alternativnih pogonih in nižjo porabo goriva, kot 

bi se, če krize ne bi bilo. Zato se včasih lahko sliši dokaj ironično, da je včasih kriza 

celo potrebna, saj bodo le takrat uvedli revolucionarne spremembe, ki so nujne za 

izboljšanje okolja, v katerem živimo.  

Ena izmed zelo dobrih rešitev je davčna stimulacija za osebna vozila, ki so varčna 

pri gorivu in pri tem okolju bolj prijazna.  

CO2-Steuer (2008) omenja, da predsednik Zveze avtomobilske industrije (nem. 

Verband der Automobilindustrie) Matthias Wissman, v katero so vključena vsa 

pomembna nemška podjetja avtomobilske industrije, zahteva jasno zakonsko ureditev o 

oblikovanju  davka motornih vozil, ki bi baziral na emisiji izpušnih plinov (nem. Kfz 

Steuer auf CO2): »Za nemško avtomobilsko industrijo je hitra reorganizacija davka 

motornih vozil na osnovi CO2 nujno potrebna.« Pri tem Wissman zahteva od zvezne 

vlade zakonske pakete za podporo avtomobilske industrije v zvezi z motiviranjem 

nakupov kot tudi v zvezi z aspekti zaščite globalnega segrevanja: »Tudi stimulacija na 

osnovi ugodnejših kreditov za nakup okolju prijaznih motornih vozil bi lahko prišla v 

poštev. Poleg tega potrebujemo ozko sodelovanje z raziskovalno in tehnološko politiko 

pri razvoju alternativnih pogonov.« 

Na Dw-world (2008) zasledimo mnenje Güntra Verheugna, podpredsednika 

Evropske komisije, ki na primer meni, da bi lahko v primeru še hujše krize 

avtomobilskih proizvajalcev in njihovih dobaviteljev, vključili na razpolago  sredstva 

Evropske investicijske banke, ki bi dajala ugodne obresti za izposojen kapital – ampak 

samo za zelo jasen namen, to je za učinkovite in varčne avtomobile.  

Stern (2008) pa omenja, da je Verheugen med drugim povedal, da tudi 

okoljevarstvena politika nosi sokrivdo pri upadlih nakupih avtomobilov: »Stranke in 

proizvajalci so vznemirjeni tudi zato, ker politika pri temi CO2 ne vodi nobene jasne 

smernice.« Uvedena davčna stimulacija za motorna vozila z nižjo vsebnostjo CO2 pa naj 

bi oživela oslabelo avtomobilsko konjunkturo. 

V pravkar zaključenem drugem poglavju sem skušal bralcu prikazati predvsem 

vzroke globalne finančne krize in posledice v obliki verižnih reakcij, ki so se odražale 

na avtomobilski industriji. Tako prvi kot tudi drugi del pa skupaj predstavljata tudi 

enega izmed ciljev diplomske naloge – prikaz globalne finančne krize, njenih vzrokov 

in posledic. 
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA 

Daimler AG, s sedežem v Stuttgartu, je pionir avtomobilske industrije in 

predstavlja danes s prihodkovnega vidika petega največjega proizvajalca motornih 

vozil, medtem ko na področju gospodarskih vozil predstavlja vodilnega svetovnega 

proizvajalca z vodilnim tržnim deležem. Korenine podjetja segajo v leto 1890, ko je 

nemški inženir, konstruktor in industrialec Gottlieb Daimler s pomočjo Maxa 

Duttenhoferja in Wilhelma Lorenza ustanovil podjetje Daimler Motoren Gesellschaft. 

Nastalo podjetje se je leta 1926 spojilo s podjetjem Benz & Cie, ki je bilo ustanovljeno 

leta 1883 s strani izumitelja Carla Benza. Tako Carl Benz kot Gottlieb Daimler veljata 

za pionirja avtomobilske industrije, saj sta bila prva, ki sta izumila uspešna in praktična 

vozila, ki delujejo na enak princip kot današnja. Na osnovi spojitve je nastalo podjetje 

Daimler-Benz, ki je pod tem imenom ostalo vse do leta 1998, ko je prišlo do tako 

imenovane »nebeške poroke« s čezoceanskim ameriškim partnerjem –  nastalo je novo 

združeno podjetje DaimlerChrysler AG. Leta 2007 je zaradi negativnih sinergijskih 

učinkov prišlo do razdružitve, s tem pa je nastalo podjetje, kakršnega poznamo danes 

(2009) – Daimler AG.  

Paleto produktov, ki jih trži, v osnovi lahko razdelimo na štiri glavna poslovna 

področja. Najpomembnejše področje je Mercedes-Benz Cars (MBC), kamor uvrščamo 

blagovne znamke Mercedes-Benz, Mercedes AMG, Mercedes-Benz McLaren, Maybach 

in smart. Drugo poslovno področje predstavlja Daimler Trucks, vodilni svetovni 

proizvajalec tovornih vozil. Sem spadajo blagovne znamke, kot so Mercedes-Benz, 

Freightliner, Sterling Trucks, Western Star, Thomas Build Buses in Mitsubishi Fuso. 

Poleg omenjenih blagovnih znamk pa v to področje uvrščamo še on-highway divizijo 

ameriškega podjetja Detroit Diesel. Naslednje poslovno področje predstavljajo 

Daimlerjeve finančne storitve, kjer gre predvsem za storitve, kot so financiranje prodaje 

vozil (krediti), zavarovanje in varčevalni plani, kot je vloga depozitov (varčevalne 

obresti) itd. Zadnje področje podjetja pa se imenuje Vans, Buses, Other, kjer gre v 

glavnem za avtobuse in kombije (transporterje). Poleg utečene blagovne znamke 

Mercedes-Benz, k področju spadata še Orion in Setra.  

Delniška struktura koncerna je izrazito razpršena. Konec poslovnega obdobja 2008 

je največjega delničarja predstavljal Kuwait Investment Authority s 7,6 % deležem. 

Preostali delež pa je bil razpršen – 68,8 % je bil v rokah institucionalnih vlagateljev (od 

tega največ Deutsche Bank), nadaljnjih 23,6 % pa v rokah privatnih vlagateljev. Največ 

kapitala pa je še vedno v rokah nemških vlagateljev (48,6 %). 

Podjetje zaposluje 273.216 zaposlenih (stanje 31.12.2008), od tega jih je največ 

zaposlenih na področju Meercedes-Benz Cars (97.303) in Daimler Trucks (79.415). Na 

področju Vans, Buses, Other znaša število zaposlenih 40.255, pri Daimlerjevih 
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finančnih storitvah pa 7.116. Od števila zaposlenih po posameznih regijah prevladuje 

seveda Nemčija s 167.753 zaposlenimi. 

Predsednik uprave je od 1. januarja 2006 Dieter Zetsche, ki se mu mandat izteče 

1. 1. 2010, delnice podjetja pa kotirajo na nemški borzi (nem. Deutsche Börse) pod 

kratico DAI, ki so del DAXa na Fraktfurtski borzi.   

Cilj podjetja je naravnan na trajno profitabilno rast, ki vodi do povečane vrednosti 

podjetja. S svojimi proizvodi in storitvami na konkretnih tržnih segmentih si podjetje 

prizadeva doseči ali ohranjati vodilno tržno pozicijo ter si s tem zagotoviti položaj 

vodilnih svetovnih proizvajalcev avtomobilov.  

Tretje poglavje, ki predstavlja enega izmed ciljev, sem namenil kratkemu opisu 

oziroma predstavitvi podjetja, ki temelji predvsem na zgodovini in predstavitvi 

programov, ki jih trži.  
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4 VPLIV GLOBALNE FINANČNE KRIZE NA POSLOVANJE PODJETJA 

V tem poglavju, ki je razvidno tudi iz naslova diplomske naloge, se ukvarjam 

predvsem z analizo uspešnosti poslovanja nemškega globalnega podjetja Daimler AG v 

obdobju globalne finančne krize. V poglavju skušam prikazati vse bistvene finančne 

kazalce, ki so ključni v zvezi z ugotavljanjem vpliva globalne finančne krize na 

podjetje. Finančne kazalce v obdobju globalne krize je potrebno primerjal s finančnimi 

kazalci iz prejšnjih poslovnih obdobij, kjer kriza še ni pestila gospodarstva. Žal pa se pri 

Daimlerju zaradi nekdanjega zloglasnega strateškega partnerstva oziroma »nebeške 

poroke« v obliki spojitve s Chryslerjem med leti 1998 in 2007 pojavi problem v zvezi z 

zgodovinsko metodo oziroma primerjavo trenutnega poslovanja s poslovanjem iz 

preteklih let, saj pretekla obdobja upoštevajo tudi Chryslerja. Posebna finančna analiza, 

kjer analiza temelji izključno na podjetju Daimler AG (Daimler je bil združen s 

Chryslerjem do leta 2007 – podjetje DaimlerChrysler AG), je narejena samo od leta 

2005 naprej. Pred letom 2005 pa poslovna poročila zajemajo samo celotno podjetje 

(DaimlerChrysler) brez posebne analize, ki bi temeljila na podjetju Daimler AG. Iz tega 

razloga poslovna obdobja pred 2005 niso primerna, saj so bila zaradi Chryslerjeve 

prisotnosti poslovna področja (programi) razdeljena na nekoliko drugačen način, ki je 

bolj malo podoben trenutnemu, zato lahko hitro pride do zmede in zavajajočih podatkov 

posameznih poslovnih področij, ki jih je težko primerjati. Ker pa je leto 2007 za 

Daimlerja predstavljalo eno najbolj uspešnih poslovnih let, menim, da je leto 2007 

dovolj dobro izhodišče, ki ga lahko uporabim kot primerjavo s finančnimi kazalci, ki so 

nastali v obdobju globalne finančne krize. Kljub temu, da se je vpliv globalne finančne 

krize uradno začel že v letu 2007, podjetje Daimler v omenjenem letu, razen zaznavnih 

vplivov na ameriškem trgu, še ni občutilo nobenih bistvenih sprememb, ki naj bi nastale 

kot posledica globalne krize, zato to leto predstavlja odličen prikaz nekriznega 

uspešnega poslovnega obdobja, ki ga lahko primerjam s kasnejšim kriznim obdobjem. 

4.1 Poslovni uspeh podjetja pred letom 2008 

Najprej prikazujem bistvene finančne kazalce koncerna v obdobju pred nastopom 

svetovne recesije, tj. med leti 2005 in 2007 (slika 4.1). Finančni kazalci so v 

originalnem jeziku (nemškem), saj gre za nemško podjetje, vendar zato v besedilu pri 

tistih kazalcih, ki so pomembni zapisujem slovenske besede, v oglatem oklepaju pa 

nemške, kar omogoča jasno razpoznavanje posameznih postavk. 
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Slika 4.1 Pomembni finančni kazalci med letoma 2005 in 2007 
 

 
      
Vir: Daimler AG 2008a, 2. 

 

Kot je razvidno iz slike 4.1, lahko opazimo, da so prihodki [nem. Umsatz] proti letu 

2007 vedno bolj naraščali, kljub temu, da so se na ameriškem trgu že kazale posledice 

globalne krize. V zadnjem za Daimlerja nekriznem poslovnem obdobju, to je 2007, so 

prihodki dosegli rekordnih 99,399 milijarde evrov. V zahodni Evropi so prihodki v letu 

2007 narasli iz 46,999 milijarde na 49,289 milijarde evrov, kar pomeni rast za okoli 

5 %. V Nemčiji, kot najpomembnejšem trgu v Evropi, je promet narasel za približno 

4 %. V NAFTI3 je promet upadel, saj so se na ameriškem trgu posledice 

nepremičninske krize pojavljale že v letu 2007. Prihodki so upadli za 16 %, medtem ko 

so v ZDA, ki predstavlja najpomembnejši trg NAFTE, upadli za 19 %. Na ostalih trgih, 

kamor na primer uvrščamo Latinsko Ameriko, Azijo itd. pa so prihodki narasli okoli 

9 %.  

                                                 
3 NAFTA je kratica, ki pomeni North American Free Trade Agreement ali Severnoameriški 

prostotrgovinski sporazum. Gre za gospodarsko integracijo ali prosto trgovinsko cono med 
ZDA, Kanado in Mehiko, kjer carinske ovire izgubijo na pomenu, zaradi pospeševanja razvoja. 
Pri tem mislimo predvsem na prosti pretok kapitala, izdelkov, storitev, tehnologije, delovne 
sile itd. 
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Podobno je bilo tudi z EBITOm.4 Lahko opazimo, da proti letu 2007 narašča, kjer 

je v letu 2007 dosegel 8,710 milijarde evrov, medtem ko je še leta 2006 znašal 4,992 

milijarde in leta 2005 2,873 milijarde evrov. Osebno sem mnenja, da je EBIT eden 

najpomembnejših kazalcev uspeha podjetja, kajti kazalec temelji izključno na tistih 

poslovnih aktivnostih podjetja, na katere podjetje lahko vpliva, medtem ko čisti dobiček 

zajema tudi celo vrsto izrednih prilivov in odlivov, ki so bolj malo odvisni od podjetja 

in zato čisti dobiček predstavlja preveč subjektiven rezultat, ki je odvisen od mnogih 

dejavnikov, na katere podjetje nima vpliva.  

EBIT zaradi svojih značilnosti omogoča, da lahko finančni analitiki dobičke 

posameznih poslovnih obdobij, polletij ali četrtletij med seboj primerjajo, ne da bi bili 

rezultati zaradi spreminjajočih se davčnih stopenj, stroškov obresti in drugih izrednih 

dejavnikov, na katere podjetje ne more vplivati,  izkrivljeni ali popačeni. Bistvo EBITa 

je torej v tem, da omogoča objektivno primerjavo uspešnosti posameznih poslovnih 

obdobij, kajti čisti dobiček lahko zelo variira že samo zaradi davka, ki je lahko eno leto 

višji, drugo pa nižji, zato posledično onemogoča realno primerjavo poslovnih obdobij.  

Kljub temu, da čisti dobiček [nem. Konzernergebnis]5 onemogoča realno 

primerjavo uspešnosti poslovnih obdobij, ga vseeno lahko omenim, kajti konec koncev 

je čisti dobiček za delničarje oziroma investitorje najbolj pomemben, saj predstavlja 

osnovo za odmero dividend. Investicije se velikokrat ozirajo na tako imenovano »P/E 

ratio«,6 zato čisti dobiček pri investitorjih še posebej igra veliko vlogo. Leta 2007 je 

                                                 
4 EBIT je angleška kratica, ki se nanaša na earnings before interest and taxes (dobiček pred 

interesi in davki). Izrazi, ki naj bi imeli isti pomen v angleščini so tudi »operating profit«, 
»profit before financial results« ali »operating income«. V nemščini pa se ravno tako v praksi 
zelo pogosto uporablja tudi »Operatives Ergebnis« ali »Ergebnis vor Finanzergebnis«. Iz tega 
sledi, da je izbira imena postavke zelo odvisna od posameznega podjetja ali države, kjer se 
podjetje nahaja. Znano pa je, da je na področju postavk v zvezi z ugotavljanjem dobička precej 
terminološke zmede, saj je lahko enaka postavka za različna podjetja iz različnih držav 
interpretirana nekoliko drugače. Nekatera podjetja na primer obravnavajo EBIT kot operating 
income, medtem, ko nekatera delajo minimalno razliko med omenjenima dvema izrazoma in je 
EBIT nekoliko večji kot operating income, vendar pri tem operating income še vedno ne 
predstavlja čistega dobička. 

5 Konzernergebnis se ponavadi nanaša na čisti dobiček. Velja pa omeniti, da se je ravno 
tako, kot pri EBITu, tudi pri tej postavki pojavilo veliko terminoloških zadreg.  Pojavilo se je 
namreč veliko izrazov, kot so net profit, net operating profit, net income itd., ki so si vsi več ali 
manj podobni, vendar so lahko interpretacije teh postavk ravno tako odvisne od podjetja. Na 
koncu sledi sklep, da je potrebno vsak primer poslovnega poročila interpretirati posebej in pri 
tem ugotoviti, kaj dejansko posamezna postavka v zvezi z dobičkom pomeni, saj se univerzalni 
izrazi zaradi različnega dojemanja ne obnesejo najbolje. Pri Daimlerju konkretno 
Konzernergebnis enostavno pomeni, da od EBITa odštejemo (ali prištejemo) interese (obresti), 
davke ter izid iz opuščenih aktivnosti. 

6 P/E ratio (angl. price-to-earnings ratio, nem. Kurs/Gewinn Verhältnis). Gre za razmerje 
med ceno delnice in dobičkom na delnico. Matematično poenostavljeno povedano, dobiček 
podjetja delimo s številom delnic v obtoku ter tako dobimo dobiček na eno delnico, ki ga 
primerjamo s ceno ene delnice. 
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čisti dobiček znašal 3,985 milijarde, leta 2006 3,783 milijarde, leta 2005 pa 4,215 

milijarde evrov.  

Mogoče lahko omenim še znesek dividend na eno delnico [nem. Dividende je 

Aktie, (in €)], ko je v letu 2007 dosegel najvišjo raven (2 evra). 

Omenil sem samo tri najpomembnejše kazalce, kajti menim, da za začetek 

zadostujejo. V večjo podrobnost se spuščam v naslednjem poglavju, kjer primerjam leto 

2008 kot začetno krizno obdobje z letom 2007, ki predstavlja dobro izhodišče za 

primerjavo. 

4.2 Vpliv začetnega kriznega obdobja na realizacijo prometa  

V tem poglavju se spuščam v bolj podrobno obravnavo glavnih finančnih kazalcev 

v kriznem obdobju in jih primerjam z letom 2007. Prične se z izračunom dobička 

celotnega koncerna, nato pa se spuščam v posamezna poslovna področja in ugotavljam 

njihovo uspešnost prodaje glede na prejšnje leto. Sledi izračun EVA, stanje cash flowa, 

vpliv krize na ceno delnic ter ugotavljanje tveganj, ki se lahko pojavijo v prihodnosti. 

Na koncu poglavja podjetje primerjam še s konkurenti ter na kratko omenjam prvo, 

drugo in tretje četrtletje v poslovnem obdobju 2009. 

Leto 2008 predstavlja prvo leto, ko naj bi podjetje zaznalo hujše vplive, ki so 

nastali kot posledica globalne finančne krize. »Gospodarska rast industrijskih dežel je 

povprečno v omenjenem letu znašala samo še 1 %, kar predstavlja najslabši rezultat od 

začetka 90-tih let. Tržni upad avtomobilske industrije v zahodni Evropi pa je v 

povprečju znašal 8,4 %, v Nemčiji pa 1,8 %.« (Daimler AG 2009a, 49) 

Daimler (2009a, 74) na primer v Poslovnem poročilu 2008 omenja, da so se zaradi 

posledice finančne in gospodarske krize njihovi najpomembnejši trgi v letu 2008, tako 

za osebna kot gospodarska vozila, »na dramatičen način pomračili«. 

»Svetovna oslabitev konjunkture in internacionalna finančna kriza sta v letu 2008 

za seboj zapustili občutne sledove na avtomobilskem trgu. Globalna prodaja osebnih 

vozil je upadla za 5 %, kar predstavlja največji upad zadnjih 30 let.« (Daimler AG 

2009a, 49) 

4.2.1 Izračun dobička oziroma izgube koncerna 

Slika 4.2 prikazuje celotni izračun dobička/izgube koncerna v letu 2008 in 2007. 

Prikazanih je 18 postavk, vendar bom obdelal le tiste, za katere menim, da so 

pomembne za mojo temo diplomske naloge, saj bi se v primeru preveč podrobne 

obdelave posameznih postavk oddaljil od teme vpliva finančne krize na konkretno 

podjetje in zašel v temo, ki bi bila bolj povezana z računovodskimi standardi in 

knjiženjem.  
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Slika 4.2 Izračun dobička oziroma izgube 
 

 
 

Vir: Daimler AG 2009a, 58. 

                                  

Prva postavka se nanaša na prihodke [nem. Umsatzerlöse]. Lahko opazimo, da so v 

letu 2008 padli na 95,873 milijarde evrov, kar ustreza padcu 4 %. Na sliki zgoraj desno 

piše »Veränd.«, kar označuje spremembo glede na prejšnje leto, izraženo s procenti, 

vendar pravila ponavadi temeljijo na zaokroževanju. Je pa zelo zanimiv podatek, ki ga 

navaja Daimler (2008b, 5-6) v Poročilu drugega kvartala 2008. Kaže na to, da so bili 

prihodki tako v prvem polletju kot v drugem četrtletju 2008 še celo večji kot v prvem 

polletju oziroma drugem četrtletju 2007. Poleg tega je naraslo tudi število prodanih 

vozil v drugem četrtletju 2008 v primerjavi z enakim četrtletjem prejšnjega leta, in sicer 

kar za 10 %. To nam nakazuje, da se je močan krizni vpliv na podjetje pokazal šele v 

drugi polovici 2008, vendar zato z velikim obsegom, tako, da je na koncu podjetje imelo 

veliko slabše rezultate kot v letu 2007. Daimler AG (2009a, 90) tako omenja, da je bilo 

videti v obeh prvih kvartalih še visoko stopnjo rasti, medtem ko so se v sredini leta 

nekateri tržni volumni signifikantno skrčili. V drugem polletju naj bi tako nadaljnja 
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zaostritev finančne tržne krize in njen prehod na realno gospodarstvo vodila do 

masivnega upada prodaje na vseh gospodarskih regijah. 

Kosmati donos [nem. Bruttoergebnis vom Umsatz], ki ga dobimo, če od prihodkov 

odštejemo direktne proizvajalne stroške7 [nem. Umsatzkosten], je v letu 2008 znašal 

21,559 milijarde evrov, kar pomeni upad za 10 %. 

Sila pomembna postavka je izid, ki temelji na udeležbi kapitala drugih podjetij 

[nem. Ergebnis aus at Equity bewerteten Anteilen]. Postavka temelji na tako imenovani 

equity metodi, kjer mora podjetje svojo knjigovodsko vrednost udeležitve na kapitalu 

drugih asociiranih podjetij upoštevati pri svoji konsolidaciji oziroma izračunu dobička 

ali izgube. Asociirano podjetje8 je tisto podjetje, na katerega ima nek koncern zaradi 

kapitalske udeležbe zelo močan vpliv, zato mora zaradi velikega vpliva koncern pri 

izračunu dobička ali izgube nujno upoštevati omenjeno postavko, tako da vnese 

dobiček/izgubo asociiranga podjetja, ki je sorazmeren z kapitalsko udeležbo oziroma 

knjigovodsko vrednostjo koncerna na asociiranem podjetju, v svojo konsolidacijo. 

Kot lahko opazimo je koncern leta 2008 iz naslova equity metode, zapisal izgubo v 

višini 998 milijonov evrov, medtem ko je leto prej iz naslova equity metode zapisal 

pozitiven izid v višini 1,053 milijarde evrov. Edini razlog, da je izid na osnovi equity 

metode negativen, je 19,9 % kapitalska udeležba na Chryslerju, saj je Chrysler na 

osnovi equity metode povzročil večji minus kot je znašal skupni negativni izid, ki je 

temeljil na udeležbi kapitala vseh asociiranih podjetij. Ko je Daimler leta 2007 odsvojil 

Chryslerja, je v njem obdržal še 19,9 % delež, kar se je izkazalo za veliko napako. Samo 

Chrysler je Daimlerju v letu 2008 na osnovi equity metode povzročil 1,390 milijarde 

evrov minusa. Torej, zaradi po equity metodi vnesenega 19,9 % deleža na Chryslerju, je 

bil EBIT v letu 2008 obremenjen z vrtoglavimi 1,390 milijarde evri. Udeležitev na 

Chryslerju predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov, da se dobiček v letu 2008 

občutno zmanjšal. Če Daimler ne bi bil udeležen na Chryslerju, bi bil izid na osnovi 

equity metode pozitiven. Treba pa je seveda omeniti, da je Chrysler samo eno izmed 

mnogih asociiranih podjetij, eden od njih je tudi koncern EADS, na katerega ima 

Daimler ravno tako močan vpliv.  

Pomembna postavka, ki je hkrati po mojem mnenju predstavlja najpomembnejši 

kazalec, je EBIT. Na sliki 4.2 opazimo, da je leta 2008 znašal 2,730 milijarde evrov, kar 

                                                 
7 Proizvajalni stroški (cost of sales ali cost of goods sold) so vsi tisti stroški, ki so potrebni 

za proizvajanje blaga, ki ga podjetje prodaja. Večina proizvajalnih stroškov se nanaša na stroške 
materiala, dela, laboratorijskih raziskav, promocije itd.  

8 Vpliv, ki ga ima koncern na asociirano podjetje ne smemo mešati s kontrolnim vplivom, 
ki je posledica kontrolnega deleža. Pri kapitalski udeležbi na asociirano podjetje gre ponavadi za 
20-50 % delež, ko asociirano podjetje še ne spada h koncernu kot hčerinska družba. Pri več kot 
50 % udeležitvi lahko govorimo že o hčeri, kjer je konsolidacija hčere v celoti upoštevana v 
konsolidaciji koncerna, saj hčerinsko podjetje uradno spada v skupino podjetij, ki ji pravimo 
koncern. 
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predstavlja upad za celih 69 %. Ta postavka se mi hkrati zdi najpomembnejši kazalec, ki 

priča o spremenjenih okoliščinah na trgu.  

S tem, ko od EBITa odštejemo/prištejemo interese [nem. Zinsergebnis] in 

odštejemo davek na dobiček [nem. Ertragsteuern] dobimo poslovni izid iz nadaljevanih 

aktivnosti [nem. Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten], od katerih odštejemo 

še poslovni izid iz opuščenih aktivnosti [nem.  Ergebnis aus aufgegebenen Aktivitäten, 

nach Steuern] ter tako na koncu dobimo čisti dobiček koncerna [nem. 

Konzernergebnis].  

Čisti dobiček koncerna je v letu 2008 znašal 1,414 milijarde evrov, kar predstavlja 

upad za okoli 65 % v primerjav s prejšnjim letom. Najboljša razlaga za tolikšen upad 

dobička je najverjetneje povezan z upadom prodaje kot posledice globalne finančne 

krize in s Chryslerjevo obremenitvijo, ki pa je ravno tako povezana z globalno krizo. 

Na sliki 4.3 še grafično prikazujem razvoj EBITa in koncernskega dobička v 

zadnjih štirih letih. Temno obarvani stolpci predstavljajo EBIT, medtem ko se svetlo 

plavi stolpci navezujejo na koncernski dobiček. Grafično je lepo prikazano, da sta oba 

stolpca v letu 2008 precej nižja, kot v prejšnjih letih, še posebej če ga primerjamo z 

letom 2007. 

                          
Slika 4.3 Razvoj EBITa in koncernskega dobička 
 

 
 
Vir: Daimler AG 2009a, 53. 

 

Koncern v izračunu dobička upošteva tudi del dobička, ki odpade na manjšinske 

delničarje.9 To so tisti delničarji, ki niso kapitalsko udeleženi na koncernu, imajo pa 

zato delež (manj kot 50 %) v njegovih hčerinskih družbah ter tako za koncern 
                                                 
9 Manjšinskih delničarjev ne smemo enačiti z malimi delničarji, kjer gre za delničarje, ki 

imajo nizko kapitalsko udeležbo na podjetju. Lahko pa so seveda manjšinski delničarji hkrati 
mali delničarji. Konkreten primer manjšinskega deleža pri Daimlerju je na primer v 
Mitsubishiju Fusu, ki je Daimlerjevo hčerinsko podjetje, na katerega je udeležen s 85 % 
udeležbo. Preostalih 15 % kapitala sestoji iz drugih (manjšinskih) delničarjev, ki za Daimlerja 
predstavljajo manjšinski delež, ki ga je potrebno odšteti od celotnega koncernskega dobička, če 
želimo dobiti čisti dobiček, ki odpade na Daimlerjeve delničarje.   
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predstavljajo manjšinske delničarje, ki nimajo vpliva na koncern – govorimo o 

manjšinskem deležu.  

Dobiček, ki odpade na manjšinski delež [nem. Auf Minderheitsanteile entfallender 

Gewinn]  je leta 2008 znašal 66 milijonov evrov. Tega je potrebno odšteti od 

koncernskega dobička, saj ne pripada Daimlerjevim delničarjem, temveč manjšinskim 

delničarjem. Na koncu dobimo dobiček, ki pripada izključno Daimlerjevim delničarjem 

– tj. 1,348 milijarde evrov. 

Daimler AG (2009a, 60) v Poslovnem poročilu 2008 omenja, da se je uprava 

odločila znižati dividende iz 2 evrov na delnico na 0,6 evra na delnico, kar predstavlja 

znesek dividend v višini 556 milijonov evrov, medtem ko je leto prej znašal še 1,928 

milijarde. Razlog za ta ukrep je predvsem nižji dobiček koncerna in težko napovedljiva 

prihodnost, ki je povezana z razvojem svetovnega gospodarstva in avtomobilskih trgov.  

Na osnovi omenjenih finančnih pokazateljev, na koncu pridemo do spoznanja, da se 

je finančni uspeh koncerna v letu 2008 bistveno poslabšal glede na prejšnje poslovno 

obdobje. Dejstvo pa je, da so to kazalci, ki so temeljili na celotnem koncernu, zato iz 

njih težko odkrijemo šibke točke oziroma področja – konkretne vzroke, ki so najbolj 

prispevali k poslabšanju stanja. Da bi to lahko ugotovili, moramo analizirati vsako 

poslovno področje posebej in tako skušati ugotoviti, katera področja so tista, ki so 

najbolj prispevala k zmanjšanju donosnosti.  

4.2.2 Analiza uspešnosti poslovnega področja Mercedes-Benz Cars 

Kot že omenjeno, predstavlja Mercedes-Benz Cars (MBC) glavno Daimlerjevo 

poslovno področje. Poleg vsesplošno poznane blagovne znamke Mercedes-Benz, 

spadajo v okvir omenjenega poslovnega področja tudi blagovne znamke, kot so 

Mercedes AMG, Mercedes-Benz McLaren, Maybach in malček smart.  

Na sliki 4.4 prikazujem najpomembnejše kazalce, ki se nanašajo na poslovno 

področje MBC. Obravnavam le tiste, za katere menim, da so za to poglavje pomembni. 
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Slika 4.4 Kazalci poslovnega področja Mercedes-Benz Cars 

 

 
  
Vir: Daimler AG 2009a, 90. 
 

Prodaja [nem. Absatz] in EBIT sta bila obremenjena predvsem na osnovi 

spremenjenih in podjetju nenaklonjenih tržnih okoliščin, ki so v letu 2008 vedno bolj 

prihajale v ospredje. Na sliki vidimo, da je EBIT znašal 2,117 milijarde evrov, kar 

predstavlja močan upad v višini 55 %. Tudi prihodki so bili na dokaj nižjem nivoju 

(47,772 milijarde evrov), kar pomeni 9 % manj kot v prejšnjem letu. 

Zelo pomemben kazalec, ki ga podjetja velikokrat uporabljajo pri ugotavljanju 

uspešnosti poslovanja, je tudi ROS10 [nem. Umsatzrendite], ki je upadel iz 9,1 % na 

4,4 %. 

Prodaja 

Prodaja vozil je upadla na 1,273 milijona prodanih vozil, kar predstavlja upad 2 %. 

Čeprav se na prvi pogled zdi, da je upad pri prodaji vozil minimalen, se je potrebno 

zavedati, da je podjetje v prvem polletju 2008 na poslovnem področju MBC doživelo 

velik uspeh in prodalo še več vozil, kot v istem obdobju prejšnjega leta, vendar se je 

stanje leta 2008 dramatično spremenilo v drugem polletju, še posebej proti koncu leta. 

Če bi bilo stanje prodaje v prvem polletju podobno stanju drugega polletja 2008, bi bil 

rezultat prodaje ob koncu leta neprimerljivo hujši. Daimler (2009a, 90) v Poslovnem 

poročilu 2008 na primer omenja, da so se tržne okoliščine poslabšale predvsem v drugi 

                                                 
10 ROS je angl. kratica za Return on Sales. Predstavlja razmerje med dobičkom in prihodki. 

Čim manjše je razmerje (večji procent), tem boljše je poslovanje. Način uporabe kazalca pa je 
zopet odvisen od posameznega podjetja. Nekatera podjetja uporabljajo dobiček, druga (npr. 
Daimler) pa EBIT. Nekatera imajo še celo ločene kazalce: navadni ROS, kjer se uporablja čisti 
dobiček in Brutto ROS (nem. Brutto-Umsatzrendite), kjer se namesto čistega dobička, uporabi 
EBIT za razmerje s prihodki. 
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polovici letnega poslovnega obdobja, zato je moralo poslovno področje MBC reagirati s 

prilagojeno proizvodnjo. 

Na sliki 4.5 prikazujem še uspešnost prodaje vozil blagovne znamke Mercedes-

Benz glede na različne modele in uspešnost prodaje celotnega poslovnega področja 

MBC glede na različne trge. Obe oceni uspešnosti seveda temeljita na primerjavi iz 

prejšnjega poslovnega obdobja.      

                     
Slika 4.5 Prodaja vozil v poslovnem področju MBC 
 

 
 
Vir: Daimler AG 2009a, 93. 

 

Leta 2008 je bilo vse skupaj prodanih 1.273.013 vozil, ki spadajo v poslovno 

področje MBC. Lahko opazimo, da predstavlja zahodna Evropa najpomembnejši trg za 

vozila iz poslovnega področja MBC, saj je na trgu zahodne Evrope prodanih več kot 

polovica vseh prodanih vozil. Vidimo pa, da je prodaja na najpomembnejšem trgu za 

MBC upadala za 6 %. V Nemčiji, kot delu trga zahodne Evrope, je prodaja upadla za 

3 %, v NAFTI je prodaja narasla za 2 %, v ZDA kot glavnem trgu NAFTE, ni bilo 

bistvenih sprememb. Na trgu Azija/Pacifik je prodaja narasla za 14 %, medtem, ko je na 

Japonskem, kot delu Azijskega trga, upadla za 20 %.  

Tu velja opozoriti še, da prodaje ne smemo enačiti ali primerjati s prihodki in se 

prepustiti preslepiti zaradi na nekaterih trgih povečane prodaje – večja prodaja glede na 

prejšnje leto nujno ne pomeni tudi večjih prihodkov, kot v prejšnjem letu. V NAFTI je 

število prodanih vozil iz MBC sicer res naraslo za 2 %, vendar so prihodki iz področja 

MBC na tem trgu zato upadli za 16,6 % – to pomeni, da je poslovno področje MBC 

kljub večji prodaji imelo veliko nižje donose. 
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Najpomembnejša in jedrna blagovna znamka iz poslovnega področja MBC 

predstavlja Mercedes-Benz, zato je prav, da jo obdelamo tudi ločeno in prikažemo 

uspešnost njegove prodaje glede na modelske segmente. Daimler ne obravnava vsak 

model posebej, temveč podobne modele razvršča v posamezne segmente (slika 4.5). V 

letu 2008 je bilo prodanih 1.125.900 vozil blagovne znamke Mercedes-Benz, kar 

predstavlja več kot 88 % vseh vozil iz MBC. V segmentu luksuznih avtomobilov (S-, 

CL-, SL-razred, SLR in Maybach) je bilo prodanih 92.900 vozil, kar pomeni v 

primerjavi s prejšnjim letom upad za 13 %. Pri E- in CLS razredu je prodaja upadla celo 

za 25 %. Pri segmentu, ki zajema C-, CLK- in SLK razred, je prodaja celo narasla, in 

sicer za 16 %. Sodeč po mnenju Daimlerja (2009a, 90), naj bi tu k povečanju prodaje 

prispevala predvsem novi C-razred in novi CLC športni kupe. Pri segmentu, ki zajema 

razred A in B, je prodaja upadla za 9 %, v segmentu terenskih vozil, ki zajema M-, R-, 

GL-, GLK- in G razred, pa je prodaja padla za 11%. Ugotovili smo torej, da so bili z 

vidika prodaje prizadeti vsi modelski segmenti, razen C-, CLK- in SLK razred, zato 

lahko definitivno trdimo, da je podjetje na poslovnem področju MBC občutilo občuten 

vpliv globalne finančne krize, še posebej če upoštevamo, da je prvo polletje 

predstavljalo višjo rast v primerjavi s prejšnjim polletjem, zato so spremembe v drugi 

polovici leta morale biti zelo dramatične, da so na koncu doprinesle veliko slabše 

rezultate od prejšnjega poslovnega obdobja.   

Prihodki 

Na koncu lahko poslovno področje MBC obdelamo še z vidika prihodkov na 

različnih trgih in jih primerjamo s prihodki na istih trgih v prejšnjem letu. Daimler 

(2008a, 208; 2009a, 222) v Poslovnem poročilu 2007 in Poslovnem poročilu 2008 

navaja tudi podatke o prihodkih glede na različne trge. Na evropskem trgu so prihodki 

znašali 28,092 milijarde evrov, medtem ko so še v prejšnjem letu znašali 31,354 

milijarde evrov. To pomeni, da je na najpomembnejšem trgu poslovnega področja MBC 

je upad prihodkov znašal 10,4 %. V NAFTI je MBC zapisal prihodke v višini 9, 721 

milijarde evrov, kar pomeni upad 16,6 %. V Latinski Ameriki11 so prihodki znašali 440 

milijonov evrov in tako presegli lanskoletne prihodke – kot smo že omenili je 

povpraševanje po osebnih vozilih leta 2008 v BRIC državah celo naraslo. Nadalje so v 

Afriki prihodki znašali 1,239 milijarde evrov, kar je 27 % manj kot leto poprej. V Aziji, 

ki ima tri države od BRIC držav, so se prihodki povečali na 7,6 milijarde evrov, kar 

predstavlja rast 15,6 %. V Avstraliji in Oceaniji pa so prihodki padli na 695 milijonov 

evrov, kar predstavlja 16,6 % prihodkov manj kot v prejšnjem poslovnem obdobju. 

V zvezi s prihodki lahko na koncu ugotovimo, da so se prihodki MBC znižali 

pravzaprav na vseh trgih, razen azijskem trgu in trgu Latinske Amerike, ki sta 

                                                 
11 Trg Latinske Amerike ne upošteva Mehike, saj Mehika spada k trgu NAFTA. 
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Daimlerju zahvaljujoč BRIC državam, doprinesla celo nekoliko večje prihodke kot v 

prejšnjem poslovnem obdobju 2007. Žal pa je Daimler najbolj odvisen od evropskega 

trga in NAFTE, kjer pa so bile posledice globalne krize veliko bolj izrazite, kot na 

Azijskem trg in trgu Latinske Amerike.  

4.2.3 Analiza uspešnosti poslovnega področja Daimler Trucks 

Poslovno področje Daimler Trucks z prihodkovnega vidika predstavlja drugo 

najpomembnejše Daimlerjevo področje. Daimler Trucks zajema gospodarska vozila, 

kamor spadajo blagovne znamke, kot so Mercedes-Benz, Freightliner, Sterling, Western 

Star, Thomas Built Buses in Mitshubishi Fuso. Poleg omenjenih blagovnih znamk pa 

zraven uvrščamo še Detroit Diesel – off-highway področje. 

 

Na sliki 4.6 prikazujem najpomembnejše kazalce poslovnega področja Daimler 

Trucks. 
   
Slika 4.6 Kazalci poslovnega področja Daimler Trucks 

 

 
 
Vir: Daimler AG 2009a, 94. 

 

Kot je opaziti so prihodki celo nekoliko narasli, in sicer iz 28,466 milijarde na 

28,572 milijarde evrov, vendar razlika ni bistvena. S temi prihodki pa je bil Daimler še 

vedno največji svetovni proizvajalec v segmentu težkih in srednjetežkih tovornih vozil. 

Veliko bolj pomemben od prihodkov pa je EBIT, ki je upadel za 24 %. ROS je upadel iz 

7,5 % na 5,6 % in tako tudi pri tem poslovnem področju prikazal slabše razmerje med 

prihodki in EBITom. 

Prodaja 

Prodaja je narasla za približno 4.400 vozil, kar predstavlja rast okoli 1 %. Prodaja 

se je povečala predvsem zaradi držav v razvoju, medtem ko je v industrijskih deželah 
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upadla. Daimler (2009a, 94) v Poslovnem poročilu 2008 na primer omenja, da je 

prodaja narasla predvsem zaradi Brazilije, Indonezije, bližnjega ter srednjega vzhoda.   

Na sliki 4.7 je prikazana prodaja programov poslovnega področja Daimler Trucks. 

Zajeti so vsi najpomembnejši trgi, medtem ko nekateri zaradi manjšega pomena niso 

prikazani (npr. Afrika). 

                             
Slika 4.7 Prodaja programov v poslovnem področju Daimler Trucks 
 

 
 
Vir: Daimler 2009a, 97. 

 

V letu 2008 je bilo vse skupaj prodanih 472.074 proizvodov iz poslovnega področja 

Daimler Trucks. V zahodni Evropi je prodaja upadla  za 1 %. V Nemčiji kot delu 

zahodne Evrope je prodaja narasla za 1 %, v Veliki Britaniji za 10 %, v Franciji je bilo 

stanje podobno, v Italiji pa je Daimler Trucks zapisal 19 % nižjo prodajo kot v 

prejšnjem letu. V NAFTI je prodaja upadla za 15 %, v ZDA kot najpomembnejšem trgu  

NAFTE pa za 18 %. V Latinski Ameriki, je zahvaljujoč Braziliji (rast 23 %), ki je del 

BRIC držav, prodaja narasla, in sicer za 11 %. V Aziji je prodaja ravno tako narasla 

(9 %), medtem ko se je konkretno na Japonski kot delu azijskega trga pojavil upad v 

višini 22 %.  

Pri prodaji so tudi pri poslovnem področju Daimler Trucks pomembno vlogo igrale 

države v razvoju, medtem ko je v NAFTI in zahodni Evropi prišlo do upada. Tako lahko 

zopet ugotovimo, da so države v razvoju igrale pomembno vlogo pri prodaji programov 

tega poslovnega področja, vendar naj znova opozorim, da to ne pomeni, da je prišlo 

največ prihodkov iz teh tržišč, saj so prihodki zaradi raznolikosti programov (vozil) bolj 

odvisni od vrste prodanih programov kot od števila prodanih programov. 
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Prihodki 

Prihodki, ki so za podjetje bolj pomemben kazalec kot število prodanih vozil, so 

skupaj v letu 2008 znašali 28,572 milijarde evrov (slika 4.6). Evropski trg je tako, kot za 

MBC tudi za poslovno področje Daimler Trucks, najpomembnejši trg, kjer podjetje 

ustvari največji del prihodkov. Daimler (2008a, 207; 2009a, 222) v Poslovnem poročilu  

2007 in Poslovnem poročilu 2008 navaja podatke o prihodkih po posameznih tržnih 

segmentih. Na evropskem trgu so prihodki upadli na 11,595 milijarde evrov, kar ustreza 

upadu 1 %. V NAFTI so  prihodki padli na 6,656 milijarde evrov, kar ustreza upadu za 

12,4 %. V Latinski Ameriki so prihodki narasli na 3,046 milijarde evrov, kar pomeni 

rast v višini 24,7 %. V Afriki so prihodki narasli na 1,165 milijarde evrov, kar je 48,8 % 

več kot v prejšnjem letu, tudi v Aziji so prihodki narasli, in sicer na 5,51 milijarde 

evrov, kar je 18,1 % več kot prejšnje leto, v Avstraliji in Oceaniji pa je bil zabeležen 

padec na 579 milijonov evrov – 12,4 % manj let leto poprej. 

Tako kot pri poslovnem področju MBC, lahko tudi pri Daimler Trucks ugotovimo, 

da so prihodki v državah v razvoju narasli, medtem ko so v vseh industrijskih deželah 

upadli. Zahvaljujoč državam v razvoju, še posebej BRIC državam, je poslovnemu 

področju uspelo doseči prihodkovni nivo lanskega leta, vendar se je potrebno zavedati, 

da je bil pri tem EBIT zmanjšan za 24 %. 

4.2.4 Uspešnost poslovnega področja Daimlerjevih finančnih storitev 

Na vrsti so Daimlerjeve finančne storitve, katerih glavna področja so na primer 

izdajanje kreditov za kupce vozil, leasingi, zavarovanja, management voznega parka ter 

vloga depozitov (varčevalne obresti) itd. Glavna funkcija pa je seveda financiranje 

prodaje vozil. Spodaj na sliki 4.8 so prikazani glavni kazalci Daimlerjevih finančnih 

storitev.              

 
Slika 4.8 Kazalci Daimlerjevih finančnih storitev 
 

 
 
Vir: Daimler AG 2009a, 98. 
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Daimlerjeve finančne storitve so pravzaprav edino poslovno področje, katerega 

uspešnost je v letu 2008 presegla rezultate prejšnjega poslovnega obdobja. Kot smo 

omenili, je EBIT glavni pokazatelj dobrega poslovanja. Na tem poslovnem področju je 

narasel na 677 milijonov evrov, kar pomeni 7 % več kot v prejšnjem letu. Tudi 

prihodki, ki so dosegli 9,282 milijarde, so se ravno tako povečali za 7 %. Volumen 

pogodb [nem. Vertragsvolumen] je dosegel vrednost 63,353 milijarde evrov, kar zopet 

predstavlja 7 % rast. Število novih poslov12 [nem. Neugeschäft] pa je znašalo 29.514, 

kar je zopet 7 % več kot v prejšnjem letu.  

Pri finančnih storitvah se je za razliko od industrijskih poslov,13 kjer se uporablja 

ROS, uveljavila praksa ROE.14 Daimler (2009a, 54) omenja, da je znašal v letu 2008 

15,1 %, kar je nekoliko več kot v prejšnjem letu (14,8 %). 

Daimler (2008a, 207; 2009a, 222) v Poslovnem poročilu 2007 in Poslovnem 

poročilu 2008 navaja še prihodke po posameznih tržnih segmentih. Skupni prihodki 

obravnavanega poslovnega področja so znašali 9,282 milijarde evrov. Največji del 

prihodkov je prišel iz Evrope, kjer je bilo ustvarjenih 4,833 milijarde evrov, kar 

predstavlja 8,75 % več kot v prejšnjem letu. V NAFTI je bilo ustvarjenih 3,586 

milijarde evrov, kar predstavlja 1,1 % rast. V Latinski Ameriki so dosegli 214 milijard 

evrov, kar pomeni rast 33 %. V Afriki so upadli za 8,6 %, kar je naneslo 246 milijonov 

evrov, v Aziji so narasli celo za 84,8 % in tako dosegli 231 milijonov evrov, v Avstraliji 

in Oceaniji pa so znašali 173 milijonov evrov, kar pomeni zopet rast (4,2 %). Na koncu 

zopet ugotovimo, da so države v razvoju igrale pomembno vlogo tudi pri Daimlerjevih 

finančnih storitvah, saj so tam prihodki storitev dosegli največjo rast. 

4.2.5 Uspešnost poslovnega področja Vans, Buses, Other 

Na koncu nam preostane še zadnje poslovno področje, to je Vans, Buses, Other – 

kombiji, avtobusi in druga vozila. Načeloma pa poslovno področje v glavnem delimo na 

Mercedes-Benz Vans (transporterji) in Daimler Buses, kamor poleg utečene blagovne 

znamke Mercedes-Benz uvršačamo tudi Setro in Orion. Poleg tega pa je poslovno 

področje na osnovi equity metode zaobjemalo tudi rezultat kapitalske udeležitve na 

različna podjetja, med njimi tudi EADS (22,5 %), Tognum (28,4 %) in Chryslerja 

(19,9 %).  

  

                                                 
12 Novi posli se nanašajo na nove pogodbe, ki so bile sklenjene v določenem obravnavanem 

obdobju, v našem primeru v enem letu. 
13 Koncern je načeloma razdeljen na dva dela: na eni strani imamo industrijske posle, kjer 

gre za vsa vozila (MBC, Daimler Trucks, Vans, Buses, Other), na drugi strani pa Daimlerjeve 
finančne storitve. 

14 ROE je angl. kratica za Return on Equity. Predstavlja razmerje med dobičkom ali 
EBITom in lastnim kapitalom. Pri tem se seveda ne uporabi lastnega kapitala celega podjetja 
ampak samo knjigovodsko vrednost, ki odpade na storitve. 
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Slika 4.9 Kazalci poslovnega področja Vans, Buses, Other 
 

 
                                      

Vir: Daimler AG 2009a, 100. 
 

Prihodki poslovnega področja so narasli na 14,97 milijarde evrov, kar pomeni 6 % 

več, kot lepo poprej. Zahvala za rast gre predvsem Daimlerjevim avtobusov, ki so 

doprinesli 11 % rast, medtem ko je pri transporterjih rast prihodkov znašala 1 %. 

EBIT poslovnega področja žal ni samo upadel, ampak je doživel veliko izgubo v 

višini 1,239 milijarde evrov. EBIT je doživel tako hud udarec zaradi upoštevane equity 

metode, saj Daimler (2009a, 100) v Poslovnem poročilu 2008 navaja, da sta oba dela 

poslovnega področja dosegla odličen EBIT, ki sta močno presegla lasnoskoletnega – 

Daimler Buses 818 milijonov (43 % rast) in Mercedes-Benz Vans 406 milijonov evrov 

(32 % rast). Razlog za takšen upad je bil v kapitalski udeležbi na Chryslerju, ki jo je 

moralo poslovno področje vnesti na osnovi equity metode. Chrysler se je v letu 2008 

soočal s strahotno krizo, ki je bila sestavljena iz posledice globalne finančne krize ter že 

na splošno ne preveč dobrega poslovanja. Izid kapitalske ocenjene udeležbe na 

Chryslerju (equity metoda) je obremenil EBIT poslovnega področja z 1,390 milijarde 

evrov, poleg tega pa je nastalo še veliko drugih stroškov zaradi udeležbe. Equity izid 

kapitalske udeležbe na EADS pa je bil pozitiven, znašal je 177 milijonov evrov. 

Prodaja transporterjev 

Število prodanih transporterjev je upadlo na 287.198, kar je za 1 % manj kot 

prejšnje leto. Daimler (2009a, 100) v Poslovnem poročilu 2008 omenja da je prodaja 

transporterjev narasla v Veliki Britaniji in vzhodni Evropi, medtem ko je prišlo do 

upada v NAFTI in Španiji. 
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Prodaja avtobusov 

V letu 2008 je bilo prodanih 40.951 avtobusov in šasij blagovne znamke Mercedes-

Benz, Setra in Orion. Sodeč po Daimlerju (2009a, 100), v branži avtobusov skorajda ni 

bilo opaziti nobenih vplivov svetovne in gospodarske finančne krize, saj se je prodaja 

povečala za 11 %. V Latinski Ameriki je prodaja upadla zgolj za 3 %, v NAFTI pa za 

15 %. 

 Prihodki 

Prihodke po posameznih tržnih segmentih navaja Daimler (2008a, 207; 2009a, 222) 

v Poslovnem poročilu 2007 in Poslovnem poročilu 2008. Tudi za poslovno področje 

Vans, Buses, Other, je evropski trg najpomembnejši trg – prihodki leta 2008 so narasli 

na 11.518 milijarde evrov, kar je 5,9 % več kot leto prej. V NAFTI so prihodki znašali 

1,221 milijarde evrov, kar pomeni 8,1 % rast. V Latinski Ameriki so dosegli 1,238 

milijarde evrov, kar ustreza 4 % rasti, v Afriki so upadli za 12,5 % na 336 milijonov 

evrov, v Aziji so narasli na 443 milijonov evrov, kar ustreza rasti 24,8 %. V Avstraliji in 

Oceaniji pa so znašali 222 milijonov evrov, kar pomeni zopet rast, in sicer za 14,4 %. 

4.2.6 Ugotovitev 

Po končani analizi uspešnosti posameznih poslovnih področij, lahko ugotovimo, da 

so zaradi slabše prodaje, ki je nastala kot posledica globalne finančne krize, vsa 

poslovna področja zapisala slabši EBIT, razen izjeme Daimlerjevih finančnih storitev. 

Ugotovili smo, da je bil glaven faktor, ki je vplival na slabše poslovne rezultate 

koncerna, povezan predvsem z občutno slabšim poslovanjem poslovnega področja 

MBC in kapitalsko udeležbo na Chryslerju. Opazili smo tudi ponavljajoč vzorec, da so 

se trgi industrijskih držav več ali manj za vsa poslovna področja skrčili, medtem ko so 

se trgi v državah v razvoju razvijali še pozitivno. Daimler (2009a, 49) v Poslovnem 

poročilu 2008 na primer omenja, da gre zahvala, da je svetovno gospodarstvo v 

celotnem letu sploh še doseglo rast okoli 2,4 %, samo še relativno stabilnemu razvoju v 

začetku leta in prispevku rasti držav v razvoju. S sliko 4.10 pa še dodatno potrjujem 

ugotovitve, ki so povezane z državami v razvoju in industrijskimi (razvitimi) državami. 
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Slika 4.10 Koncernski prihodki glede na posamezne tržne segmente 
 

 
  
 Vir: Daimler AG 2009a, 52. 

 

Iz slike je lepo razvidno, da so se v letu 2008 za Daimlerja pomembni avtomobilski 

trgi v vseh industrijskih državah skrčili, medtem ko je bilo na »drugih trgih« [nem. 

Übrige Märkte], ki več ali manj predstavljajo države v razvoju, opaziti občutno rast – 

edini tržni segmenti, kjer so koncernski prihodki presegali prihodke prejšnjega leta. 

4.3 Economic value added   

V tem poglavju prikazujem oceno ekonomske dodane vrednosti, ki jo delničarji 

velikokrat uporabljajo pri ugotavljanju uspešnosti podjetja. Economic value added (v 

nadaljevanju EVA) je finančni kazalec, ki prikazuje predvsem prednosti za investicije. 

EVA predstavlja čisti residualni15 dobiček, ki nam preostane, če od dobička 

odštejemo vse stroške kapitala ter tako v podjetju ustvarimo  absolutno vrednost, ki je 

za delničarje najbolj pomembna.  Young in O' Byrne (2000, 43) na primer pravita, da je 

EVA preprosto NOPAT16 (net operating profit after taxes) zmanjšan za stroške kapitala. 

Stroški kapitala so enostavno čisti pribitek sredstev (angl. net operating assets), ki jih 

pomnožimo s povprečnimi tehtanimi stroški kapitala (WACC),17 izraženimi v procentih. 

          

                                                 
15 Lat. residuum označuje nekaj, kar ostane (npr. ostanek). 
16 NOPAT se ponavadi v praksi uporablja samo za celotni koncern, medtem ko veliko 

podjetij pri ugotavljanju ekonomske dodane vrednosti posameznih poslovnih področij, med 
njimi tudi Daimler, uporablja EBIT. 

17 WACC je kratica za weighted average cost of capital (povprečni tehtani stroški kapitala). 
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Slika 4.11 EVA 
 

 
 
Vir: Daimler AG 2009a, 57. 

 

Kot je opaziti na sliki 4.11, se je celotna ekonomska dodana vrednost koncerna 

zmanjšala iz 1,380 milijarde na –1,147 milijarde evrov. Po mnenju Daimlerja (2009a, 

56) je bil glavni razlog za takšen upad kapitalska udeležba na Chryslerju in slabši 

rezultat poslovnega področja MBC ter Daimler Trucksa.  

EVA poslovnega področja MBC je upadla za 78 %, kjer je glavni razlog slabši izid 

zaradi manjšega povpraševanja v drugem polletju, ki se je pojavil kot posledica 

globalne finančne krize. EVA pri Daimler Trucksu je upadla za 41 % predvsem zaradi 

slabšega izida poslovnega področja, treba pa je omeniti, da je področje Daimler Trucks 

imelo tudi nekoliko višji čisti pribitek sredstev (net assets), kot v prejšnjem letu, kar 

direktno povečuje stroške kapitala. V zvezi z Daimlerjevimi finančnimi storitvami smo 

že omenili boljše poslovanje, zato povečanje EVE za 188 % ni presenečenje. Področje 

Vans, Buses, Other je doživel hud upad EVE zaradi upoštevane kapitalske udeležbe na 

Chryslerju.  

4.4 Cash flow 

Cash flow je v določenem proučevanem obdobju pozitiven pribitek plačilnih 

sredstev, ki nastanejo kot posledica gospodarske dejavnosti. Direktno ga ugotovimo 

preprosto tako, da od vseh donosov, kot so prihodki, dezinvesticije, dobički iz naslova 

obresti itd., odštejemo vse stroške, ki jih imamo pri poslovanju – stroški materiala, dela, 

obresti, davkov itd. Možen je seveda tudi negativen cash flow (angl. cash loss). 

Coyle (2000, 2) pravi, da cash flow za posel predstavlja bistveni pomen, saj mora 

imeti podjetje dostop do denarja, s katerim lahko poplača vsa plačila za blago in storitve 

ter tako ostane v poslu. Ravno tako Coyle (2000,3) omenja tudi vpliv cash flowa na 

likvidnost, saj likvidnost pomeni, da ima podjetje na razpolago dovolj denarja ali dovolj 

sredstev, ki jih lahko nemudoma zamenja v denar, da bi lahko poplačalo svoje 

obveznosti.  
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Na sledeči sliki so prikazane Daimlerjeve spremembe plačilni sredstev v obdobju 

med 31. 12. 2007 in 31. 12. 2008. 

 
Slika 4.12 Sprememba plačilnih sredstev 
 

 
 
Vir: Daimler AG 2009a, 67. 

 

V plačilnih sredstvih [nem. Zahlungsmittel] je prišlo do velike razlike. V enem letu 

so se plačilna sredstva zmanjšala iz 15,6 milijarde na 6,9 milijarde evrov. Razlog je 

seveda v slabšem cash flowu kot v prejšnjem letu. Cash flow iz poslovne dejavnosti 

[nem. CF aus Geschäftstätigkeit] je znašal 3,2 milijarde, medtem ko je znašal leto prej 

13,1 milijarde evrov. Razlog je v nižjem dobičku koncerna kot tudi večjih zalogah. 

Daimler (2009a, 67) omenja, da so večje zaloge izvirale predvsem zato, ker je 

proizvodnja temeljila na razvoju prihodkov prvega polletja. Kljub prilagoditvi 

proizvodnje v drugem polletju, ko se je finančna kriza močno razširila, kompenzacija ni 

bila popolna in so zaloge ostajale. Cash flow iz investicijske dejavnosti [nem. CF aus 

Investitionstätigkeit] je znašal –8,8 milijarde, lansko leto pa 20,5 milijarde evrov. Cash 

flow finančne dejavnosti [nem. CF aus Finanzierungstätigkeit] je znašal –2,9 milijarde 

evrov (leto prej –25,2 milijarde evrov).  Na koncu imamo še učinke menjalnega tečaja 

[nem. Wechselkurseffekte], ki so ustvarili minus v višini 200 milijonov evrov. Tako so 

se konec leta plačilna sredstva zmanjšala na 6,9 milijarde evrov, kar je več kot opazna 

razlika v primerjavi s prejšnjim letom – upad za 56 %. 

4.5 Vpliv krize na ceno delnice 

Ameriška hipotekarna kriza je povzročila tudi krizo trga delnic po celem svetu, saj 

je konjunkturna oslabitev v letu 2008 na vseh najpomembnejših trgih povzročila 

drastičen upad tečajev delnic. Vse se je začelo že v začetku leta, ko je bilo vedno več 

investitorjev prepričanih, da bo finančna kriza zapustila resne posledice na razvoju 

realnega gospodarstva. Glavni razlog za upad Daimlerjeve delnice je izviral iz 
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zadržanosti investitorjev, saj je bilo tekom leta že opaziti, da zaradi globalne krize 

rezultati podjetja ne bodo več tako dobri – to je odbijalo atraktivnost nakupov delnic. 

Sodeč po Daimlerju (2009a, 36) pa naj bi bil eden izmed razlogov za zadržanost 

investicij tudi nesigurnost o tem, kakšen vpliv bo imela prihodnja zakonodaja CO2 na 

povpraševanje in na dobičkonosnost proizvajalcev. Poleg tega se je tudi veliko 

investitorjev soočalo z nižjimi dobički  in cash flowom, zato so Daimlerjeve delnice, ki 

so jih financirali s tujim kapitalom, morali kljub veliki izgubi delno ali v celoti prodati 

pod prisilo, saj so banke zahtevale vračilo kreditov.  

Na ceno delnice je močno vplival tudi BDP. Bloss in dr. (2008, 214) omenjajo 

močno korelacijo med BDP in ceno delnic. Če gospodarstvo doživi boom, potem so 

ponavadi fizične in pravne osebe nagnjene k večjemu potrošništvu. Kupujejo blago in 

storitve od podjetij, ki jih proizvajajo. Ko prihodki teh podjetij narastejo, se ponavadi 

istočasno poveča tudi dobiček, to pa naredi delnice zopet atraktivne – investicije v 

delnice narastejo. Ko se gospodarstvo sooči z recesijo, je situacija ponavadi obratna, saj 

podjetja zapisujejo nižje prihodke in dobičke, zato si nihče ne želi investirati v podjetja, 

katerih prihodnost je ogrožena. Tečaji delnic več ali manj padejo še preden pride do 

dejanske recesije, saj se že v tem obdobju pokažejo zaznave o prihodu oslabljene 

gospodarske konjunkture in s tem posledično nižjih dobičkov podjetij, zato večina 

investitorjev v tem obdobju ni naklonjena investicijam v delnice – veliko ljudi jih 

prodaja za vsako ceno, samo da bo izguba čim manjša. Na sliki 4.13 prikazujem nihanje 

tečaja Daimlerjeve delnice v letu 2007 in 2008. 

 
Slika 4.13 Gibanje tečaja delnice v poslovnem obdobju 2007 in 2008 
 

 
 
Vir: Wallstreet:online. 
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Graf lepo prikazuje, da je delnica v letu 2007 stalno naraščala, razen proti koncu 

poslovnega obdobja, kjer so poučeni investitorji že predvideli prihod oslabljene 

konjunkture zaradi ameriške nepremičninske krize. Cena delnice je konec leta 2006 

znašala 46,8 evra, konec leta 2007 pa že 66,5 evra. Tako je delnica v letu 2007 povečala 

svojo vrednost za kar 42 %, tržna kapitalizacija18 podjetja pa je tako dosegla 67,4 

milijarde evrov. Eden glavnih razlogov, da je cena delnice v letu 2007 tako poskočila, je 

bila povezana z odločitvijo podjetja, da bo odsvojilo Chryslerja. Že samo napoved je 

bila na trgu kapitala zelo pozitivno sprejeta. Poleg tega je Mercedes-Benz dosegal dobre 

poslovne rezultate, Daimler (2008a, 26) pa je v Poslovnem poročilu 2007 omenil tudi 

napoved Mercedes-Benza o dosegu ROS v višini 10 % najkasneje do leta 2010, kar je 

še dodatno privabljalo investitorje. Lahko omenimo tudi odločbo o programu 

povratnega nakupa delnic19 s strani podjetja [angl. Share buyback, nem. 

Aktienrückkauf] do višine 7,5 milijarde evrov, ki je tudi nekaj prispevala k dvigu tečaja.  

Prvi občuten upad v letu 2007 lahko opazimo nekje sredi avgusta, ko se je prvič 

pojavih strah investitorjev pred krizo ameriških trgov hipotekarnih kreditov. Tečaj je 

upadel za približno 10 evrov. Kljub težkim okoliščinam se je takoj za tem optimizem 

investitorjev zaradi profitabilnosti podjetja in sklepa o povratnem nakupu lastnih delnic 

konec avgusta, močno okrepil, zato je sledila močna rast tečaja, ki je konec oktobra 

dosegel rekordnih 78.5 evra. Konec oktobra leta 2007 se je pri investitorjih vnovič 

pojavila skrb, da se bo gospodarska konjunktura zaradi ameriške subprimarne 

hipotekarne krize bistveno poslabšala. Tako je tečaj na koncu poslovnega obdobja 2007 

znašal 66,5 evra, kar je ustrezalo tržni kapitalizaciji 67,4 milijarde evrov.  

Daimler (2008a, 27) v Poslovno poročilu 2007 omenja, da se je v začetku leta 2008 

makroekonomsko okolje v ZDA še bolj pooblačilo, zato je vedno več investitorjev to 

smatralo kot signal, ki nakazuje na bližajočo se recesijo, ki bi se v bližnji prihodnosti 

utegnila razširiti tudi v Evropo in preostali del sveta. Zaradi omenjene skrbi, je v 

začetku leta 2008 vedno več investitorjev začelo prodajati delnice v velikem obsegu, kar 

je povzročilo začetek strmega upada tečaja delnice. Kasneje leta 2008 se je pri 

investitorjih pojavilo pričakovanje, da bi faza oslabelosti gospodarske konjunkture 

utegnila trajati veliko dlje, kot je bilo sprava pričakovati, zato je bila zadržanost 

                                                 
18 Tržno kapitalizacijo enostavno dobimo z zmnožkom števila delnic v obtoku in ceno ene 

delnice. 
19 Odločitev povratnega nakupa delnic v avgustu leta 2007 (angl. share buyback, nem. 

Aktienrückkauf) je bila pri Daimlerju sprejeta zaradi visoke kvote lastnega kapitala (ang. equity 
ratio, nem. Eigenkapitalquote) na industrijskem področju po razdružitvi s Chryslerjem. 
Optimirana struktura kapitala je imela cilj zmanjšanja stroškov dragega lastnega kapitala. 
Kasneje v letu 2008 je Daimler tudi koristil to opcijo in kupil vsega skupaj za okoli 4,1 
milijarde evrov delnic. Nato so nadaljnji program odkupa lastnih delnic zaradi finančne krize 
opustili. Program namreč podjetja ne zavezuje k nakupu, ampak ima podjetje opcijo – odvisno, 
če je ponujeno dovolj delnic. 
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investitorjev še večja. Konce decembra 2008 je cena delnice upadla na 26,7 evrov, kar 

pomeni upad v višini 60 % glede na ceno delnice konec leta 2007, ki je znašala 66,5 

evra. Tržna kapitalizacije je tako iz 67,4 milijarde upadla na 24,8 milijarde evrov, kar 

ustreza padcu 63,2 %. Tečaj delnice je v februarju leta 2009 še bolj upadel in tako 

znašal okoli 18 evrov. To je nakazovalo, da je bil interes investitorjev v tem času na 

zelo nizki stopnji.   

Na naslednjih dveh slikah prikazujem primerjavo Daimlerjeve delnice v letu 2007 

in 2008 z DAXom in Jow Jones Auto Indeksom. 

 
Slika 4.14 Primerjava nihanja Daimlerjeve delnice z drugimi indeksi 
 

 
 

Vir: Daimler AG 2008a, 27 in Daimler AG 2009a, 37. 

 

Na prvi sliki je opaziti, da je Daimlerjeva delnica v letu 2007 narasla za dobrih 

40 %. Zaradi splošne gospodarske rasti in zaupanja investitorjev v velika podjetja, sta 

tudi indeksa DAX in Dow Jones Auto Indeks naraščala – oba za dobrih 20 %. DAX 

(Deutsche Aktienindex) zajema 30 prihodkovno najmočnejših nemških podjetij, med 

katera spadajo tudi Daimler, Volkswagen, BMW, Adidas, Lufthansa, Siemens, 

Deutsche Börse in Deutsche Bank. DAX predstavlja pravzaprav elito20 najmočnejšega 

in najvplivnejšega dela nemškega gospodarstva. Tako predstavlja vodilni nemški 

indeks. Dow Jones STOXX Auto Indeks pa se nanaša na povprečni razvoj delnic 

trinajstih evropskih podjetij avtomobilske industrije in njenih dobaviteljev.  Vidimo, da 

je bila rast Daimlerjeve delnice občutno nad nivojem rasti DAX-a in Dow Jones Auto 

Indeksa, zato lahko sklepamo, da je Daimler predstavljal na strani investitorjev 

nadpovprečni interes v primerjavi s povprečjem drugih elitnih podjetij in podjetij iste 

branže – Dow Jones Auto Indeks. 

                                                 
20 V zvezi z elitnimi indeksi se je razvil ameriški izraz »blue chips«, ki označuje podjetja z 

največjo vrednostjo in vplivom. Izraz »blue chips« prihaja iz Casinoja, saj imajo plavi žetoni 
ponavadi za igralno mizo visoko vrednost. 
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Naslednje leto je bila situacija obratna – Daimlerjeva delnica je doživela občutno 

večji padec kot DAX ali Dow Jones Auto Indeks. Delnica je upadla za kar 60 %, 

medtem ko je DAX upadel za »samo« 40 %, Dow Jones Auto Index pa za 45 %. Prvi 

razlog, da je procentualni upad Daimlerjeve delnice znašal bistveno več kot upad DAXa 

ali Dow Jones Auto Indeksa, je povezan enostavno s tem, da je cena delnice v letu 2007 

doživela velik vzpon v primerjavi z drugimi podjetji, zato je bil procentualni upad toliko 

večji. Drugi razlog pa je povezan z nakupom kapitalskega deleža v Volkswagnu21 s 

strani Porsche Automobil Holdinga, kar je povzročilo neverjeten dvig tečaja 

Volkswagnove delnice. Volkswagnova delnica je namreč v nekaj dneh poskočila iz 200 

evrov na 1000 evrov, kar po vsej verjetnosti predstavlja eno največji tečajnih nihanj, le-

to pa je ublažilo padec DAXa in Dow Jones Auto Indeksa, tako da je Daimlerjeva 

delnica procentualno izgubila več kot je znašal upad branžnega indeksa (DJ Auto 

Indeks) in elitnega indeksa nemškega gospodarstva (DAX).  

4.6 Potencialna tveganja iz različnih področij 

Daimlerjeva poslovna področja so zaradi globalne finančne krize in vse bolj 

zaostrene globalne konkurence, podvržena številnim tveganjem, zato navajam nekaj 

tveganj, ki utegnejo podjetje v bližnji prihodnosti postaviti v neugodni položaj. Iz tega 

razloga je vzpostavljen tudi sistem riziko-managementa, katerega glavna naloga je, da 

upravi pravočasno prikaže glavna tveganja, na osnovi katerih lahko uprava sprejme 

ustrezne protiukrepe.   

4.6.1 Tveganja svetovnega gospodarstva 

Gospodarska konjunktura se je v letu 2008 občutno pooblačila. V drugi polovici 

leta gospodarska rast v industrijskih deželah ni doživela samo stagnacije, ampak se je 

deloma že pokazal upad rasti. Daimler (2009a, 76) v Poslovnem poročilu 2008 omenja, 

da je večina finančnih analitikov bila mnenja, da bo konjunktura dosegla dno v drugi 

polovici 2009. Problem je predvsem v nezaupanju investitorjev in potrošnikov, tako da 

lahko  finančno krizo razumemo tudi kot krizo zaupanja. 

V ZDA  je proti koncu leta 2008 gospodarstvo bistveno oslabelo. Posledice 

nepremičninske krize na realno gospodarstvo oziroma na investicije in potrošnjo bi 

lahko bile še veliko hujše, kot so domnevali analitiki. V primeru, da bi recesija trajala še 

veliko dlje, kot je bilo sprva pričakovano, bi to imelo strašanski vpliv na ameriško 

gospodarstvo, kar pa bo podaljšalo tudi krizo na drugih trgih. V primeru tega scenarija, 

bo Daimlerju pretila velika grožnja v zvezi z plačilno nesposobnostjo.  

                                                 
21 Volkswagen je član tako DAX-a kot DJ Auto Indeksa, zato je imela njegova rast delnice 

občuten vpliv na ublažitev upada omenjenih indeksov. 
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Kriza je zelo hitro dosegla tudi  Evropo, kjer so se več ali manj vsa velika podjetja 

znašla v recesiji. Problem temelji tudi na zaupanju potrošnikov in investitorjev, kar ima 

za posledico lahko občuten upad povpraševanja po avtomobilih. Ker Nemčija in druge 

zahodnoevropske države predstavljajo najpomembnejše trge za Daimlerja, obstaja 

potencialno tveganje, ki ogroža obstoj podjetja. 

Podobna situacija je na Japonskem – gospodarska rast je občutno upadla. Daimler 

(2009a, 77)  na primer omenja, da je poleg zmanjšanja potrošništva in investicij, stanje 

ogrozila tudi apreciacija njihove valute (jen) v drugi polovici leta 2008, kar pa je 

negativno vplivalo na izvozni del japonskega gospodarstva. V drugih za Daimlerja 

pomembnih predelih sveta situacija ni bistveno boljša. Ker je ves sistem povezan v 

nekakšno globalno vas, lahko zato vsaka posamezna kriza določenega predela sveta 

direktno ali posredno preko verižnih reakcij negativno vpliva na naše podjetje. 

Nadalje velja omeniti tveganje v zvezi s cenami surovin. V primeru, da bodo cene 

surovin pri trenutni volatilnosti22 zopet narasle, bodo podjetja v prihodnosti, vključno z 

Daimlerjem, močno ogrožena. Prihodnje cene surovin so zaradi trenutne finančne krize 

negotove. Posledice bi se lahko kazale v zmanjšani kupni moči posameznih 

gospodinjstev in seveda višjih stroških podjetij. 

4.6.2 Tveganja, povezana z avtomobilsko branžo 

V zadnjem času se je zaradi stalne diskusije o CO2 na veliko trgih, ki za Daimlerja 

predstavljajo pomembna tržišča kakovostnih vozil, pojavila tendenca po manjših 

vozilih, ki so bolj učinkovita z vidika porabe goriva. Tendenca se je pojavila predvsem 

zaradi vedno večje ozaveščenosti potrošnikov o pomenu okolju prijaznih avtomobilov 

in seveda zaradi razvoja cene goriva. Ta trend pa bi utegnil Daimlerju močno škodovati 

na področju večjih in potrošnejših vozil, ki predstavljajo velik del Daimlerjevih 

prihodkov. 

Nadalje velja omeniti tveganja na področju Daimlerjevih finančnih storitev, ki 

temeljijo predvsem na financiranju in leasingu koncernskih produktov. Obstaja namreč 

potencialno tveganje, da terjatve iz finančnih storitev zaradi slabe likvidnosti na strani 

strank, ki so občutile globalno krizo, ne bodo povrnjene – kreditno tveganje. 

Zelo pomembna so tudi tveganja v zvezi z zakonskimi in političnimi okviri, ki bodo 

imeli v prihodnosti zelo močan vpliv na poslovni uspeh Daimlerja. Pri tem posebno 

vlogo igra razpoloženje v zvezi z količino izpušnih plinov in količino porabe goriva. Da 

se bodo avtomobilski proizvajalci lahko držali teh smernic oziroma zahtev v 

prihodnosti, bo potrebno veliko napora in predvsem veliko investicij. V nekaterih 

                                                 
22 V zadnjem času je bila izrazita občutna volatilnost, v enem letu (od začetka leta 2007 do 

začetka 2008) je cena surovin v povprečju narasla za skoraj 30 %, nakar je sledil močan padec 
cen. 
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predelih so že uveljavljeni bistveno strožji predpisi v zvezi z emisijami in porabo 

goriva, Daimler (2009a, 78) pa omenja, da so tudi v EU 17. 12. 2008 sprejeli uredbo o 

CO2, ki zavezuje avtomobilske proizvajalce, da bodo morali od leta 2012 količino CO2 

pri novih avtomobilih bistveno zmanjšati, pri tem pa se bodo morali evropski 

proizvajalci držati omejitvene vrednosti najkasneje do leta 2015, sicer bo sledila visoka 

denarna kazen za proizvajalca avtomobilov.  

V obdobju globalne finančne krize je postalo bolj izrazito tudi tveganje v zvezi z 

dobavitelji. Management rizikov dobaviteljev poskuša čim prej odkriti možne težave 

dobaviteljev v zvezi s preskrbo in pri tem poskuša izvesti ustrezne protiukrepe. Zamude 

na strani dobaviteljev ali celo izpadi dobave na strani dobaviteljev, bi na proizvodnjo 

vozil utegnili imeti močan negativen učinek, ki bi se nadalje kazal predvsem v 

profitabilnosti podjetja. 

Nadaljnje tveganje predstavlja kapitalska udeležba na drugih podjetjih, ki jo je 

potrebno upoštevati v equity metodi. Problem je predvsem v tem, da so vsa podjetja, na 

katera je Daimler lastniško udeležen, močno obremenjena iz naslova kriznih vplivov – s 

tem pa je sorazmerno obremenjen tudi Daimlerjev EBIT. 

4.6.3 Tveganja na področju finančnih trgov 

Najbolj nevarno tveganje v zvezi s finančnimi trgi, ki je v letu 2008 prišel tudi do 

izraza, je tveganje v zvezi z menjalnim tečajem. Daimler je aktiven praktično po celem 

svetu, zato je zaradi stika z drugimi valutami izpostavljen valutnemu tveganju. To 

tveganje pa je še posebej povezano s poslovnim področjem MBC, kjer zelo velik del 

prihodkov nastane iz tujih valut, medtem ko stroški proizvodnje področja MBC 

večinoma temeljijo na evrih – govorimo o transakcijskem tveganju. Najbolj pereče je 

nihanje ameriškega dolarja nasproti evru. Glede na trenutno stanje finančnih trgov, je 

volatilnost posameznih valut, bodisi apreciacija ali depreciacija, dokaj nepredvidljiva, 

kar pa ima lahko za posledico negativen vpliv na prihodkovno stanje podjetja.  

4.6.4 Tveganja, temelječa na likvidnosti 

Podjetje ponavadi najema kredite, posojila in izdaja vrednostne papirje kot so 

komercialni vrednosti papirji (angl. commercial papers)23 z namenom, da bi financiralo 

prodajo vozil, ki jih proizvaja. Eden glavnih problemov, ki ogroža likvidnost podjetja 

lahko povezujemo z dejstvom, da je refinanciranje podjetja, natančneje njegovih 

finančnih storitev, zaradi globalne finančne krize, še posebej pri najemanju kreditov z 

večjo vsoto, možno samo še z bistveno večjimi stroški. V primeru, da se bo razvoj na 

                                                 
23 Commercial papers je oblika tujega financiranja podjetij. Izdani so s strani prvovrstnih 

bank in drugih podjetij, z namenom, da bi dobila denarna sredstva. Namenjeni pa so predvsem 
za kritje kratkoročnih kreditnih potreb, saj dospelost ponavadi traja maksimalno 270 dni. 
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trgu kapitala še poslabšal, se bodo stroški refinanciranja še podražili, kar bo imelo za 

posledico zmanjšanje konkurenčne sposobnosti podjetja in nižjo profitabilnost 

Daimlerjevih finančnih storitev, problemi pri finančnih storitvah pa utegnejo negativno 

vplivati na prodajo vozil in s tem na celoten koncern. 

4.7 Primerjava stanja s konkurenti 

Kar se tiče primerjave Daimlerjeve uspešnosti z drugimi konkurenti v letu 2008 kot 

začetku kriznega leta avtomobilske industrije, bi ga uvrstil nekje na sredino. Poslovni 

izid koncernov, kot so Volkswagen, Toyota,  Mitsubishi in Honda, je bil celo boljši kot 

v prejšnjem letu, medtem ko sta na primer Renault in Fiat, podobno kot Daimler, 

zapisala nižji, vendar še vedno pozitiven izid. Na drugi strani imamo še konkurente, 

katerih poslovanje je bilo katastrofalno. GM in Chrysler sta bila med najhujšimi 

primeri, ki sta v letu 2008 oba zapisala milijardne izgube – v letu 2009 sta oba prijavila 

insolventnost. Ford in Nissan sta ravno tako ugotovila visoko izgubo, izguba je še 

posebej visoka na Fordovi strani. Tudi BMW je bil močno prizadet zaradi globalne 

finančne krize in je tako komaj še uspel doseči pozitiven poslovni izid.  

Predvsem je zanimivo primerjati Daimlerja z Volkswagnom, Toyoto, 

Mitsubishijem in Hondo, ki so pridelali še boljše rezultate, kot v prejšnjem letu in se 

tako izkazali za bolj imuna podjetja na trenutno krizo. Zakaj je temu tako? Podrobno 

raziskovanje konkurentov ni tema moje diplomske naloge, zato na to vprašanje ne 

morem objektivno odgovoriti, vendar se mi je pri tem vseeno porodilo mnenje o možnih 

razlogih. Po mojem mnenju je k temu največji vpliv dala luksuzna blagovna znamka, saj 

so povprečni Daimlerjevi avtomobili (na primer Mercedes) v primerjavi z avtomobili 

omenjenih konkurentov, veliko dražji, zato je bilo potrošništvo zaradi manjše kupne 

moči prisiljeno kupovati cenejša vozila ali pa je celo potrošništvo višjega sloja zaradi 

strahu pred še večjo prihajajočo krizo postalo bolj zadržano pri razsipavanju denarja ter 

se ravno tako raje preusmerilo na cenejša vozila. Če pogledamo nazaj, opazimo, da je 

največji izpad prihodkov nastal ravno na poslovnem področju MBC, medtem ko na 

področju gospodarskih vozil in finančnih storitev ni bilo opaziti upada prihodkov, zato 

menim, da je luksuzna blagovna znamka oziroma (pre)draga blagovna znamka zelo 

možen razlog, da je Daimler v primerjavi z omenjenimi konkurenti posloval bistveno 

slabše. Da bi še dodatno podprl omenjeno trditev, lahko pogledamo BMW, kjer gre za 

enako zgodbo – luksuzna blagovna znamka (draga vozila) in veliko slabše poslovanje. 

Drugi razlog bi lahko pripisal stalni diskusiji o CO2, kar je povzročilo premik 

povpraševanja na cenejša vozila z manjšo porabo in koncentracijo izpušnih plinov. 

Tretji razlog pa bi pripisal Daimlerjevi povezavi z Chryslerjem, ki se je nahajal v 

samem »epicentru« globalne krize, kar je imelo za posledice močan negativen vpliv na 

Daimlerjev poslovni izid.  



Vpliv globalne finančne krize na poslovanje podjetja 

52 
 

4.8 Poslovanje v prvem, drugem in tretjem kvartalu 2009 

Za zaključek četrtega poglavja čisto na kratko še omenjam stanje v letu 2009. V 

letu 2008 je podjetje pravzaprav imelo veliko srečo,  ker je bila prodaja v prvem polletju 

zelo uspešna in ker države v razvoju, od katerih je Daimler imel veliko koristi, še niso 

občutile nekih bistvenih kriznih vplivov. Ta dva faktorja sta podjetju pravzaprav 

omogočila, da je lahko še poslovalo s pozitivnim izidom. Leto 2008 bi zatorej lahko 

smatrali tudi kot tranzicijsko obdobje med nekriznim in kriznim obdobjem. Kriza za 

obravnavano podjetje se je tako začela v drugem polletju 2008, medtem ko je v letu 

2009 po mojem mnenju dosegla največji razpon in s tem dosegla dno doline, zato 

ocenjujem, da bo leto 2009 predstavljalo eno najslabših poslovnih obdobij, ki ga bo 

potrebno prebroditi. Če upoštevamo razporeditev poslovnih področij na enak način, kot 

v letu 2007 in 2008, so praktično skoraj vsa poslovna področja tako v prvem kot tudi v 

drugem kvartalu zapisala negativen EBIT. Daimler (2009c, 5) v Poročilu prvega 

kvartala 2009 zapisuje, da je podjetje pri vseh posameznih poslovnih področjih zapisalo 

negativen EBIT: pri MBC je znašal –1,123 milijarde,  pri Daimler Trucksu –142 

milijonov, pri Vans, Buses, Others –26 milijonov in pri Daimlerjevih finančnih 

storitvah –167 milijonov evrov. EBIT koncerna pa je znašal –1,426 milijarde evrov. 

Nadalje Daimler (2009d, 7) prikazuje poslovni izid drugega kvartala, kjer pa je bilo 

opaziti sicer nekoliko boljši rezultat ali bolje rečeno rezultat z manjšim minusom. 

Večina poslovnih področij je še vseeno zapisala negativen EBIT, skupni EBIT koncerna 

pa je znašal  –1,005 milijarde evrov. Tretji kvartal pa je podjetju končno vlil nekoliko 

optimizma, saj je sodeč po Daimlerju (2009e, 4-5), podjetje zapisalo pozitiven EBIT v 

višini 470 milijonov evrov. Če prištejemo še izgubo iz prvega in drugega kvartala, 

imamo EBIT tričetrtletega poslovnega obdobja, ki je doprinesel 1,961 milijard evrov 

izgube.   

V četrtem poglavju, ki sem mu namenil največ pozornosti, sem s pomočjo 

raznovrstnih kazalcev ugotavljal, kakšen je dejanski vpliv globalne finančne krize na 

uspeh posameznih poslovnih področij koncerna na različnih tržnih segmentih. Tako 

poglavje predstavlja tudi del namena diplomskega dela, ki je razviden v naslovu, poleg 

tega pa sem s poglavjem omogočil tudi potrditev dela teze, ki je temeljila na 

predpostavki, da je globalna finančna kriza občutno zamajala poslovni sistem. Ostali del 

teze, ki temelji na tem, da je kriza podjetje pahnila v negotovost, lahko potrdim le 

deloma, saj se je ravno v tem trenutku (tretji kvartal 2009) pojavil žarek upanja za 

boljšo prihodnost, ki je v podjetju močno povečal optimizem.   
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5 UKREPI ZA PREBRODITEV KRIZNEGA OBDOBJA 

V sledečem poglavju se ukvarjam predvsem s protiukrepi, ki so nujni za ohranjanje 

obstoja podjetja v trenutnih zaostrenih tržnih razmerah, ki so nastale kot posledica 

globalizacije ameriške nepremičninske krize. Treba pa je že na začetku opozoriti, da 

moramo ukrepe v našem primeru dojemati drugače kot v običajnih primerih. Podjetja so 

ponavadi v krizi zato, ker proizvajajo zastarele programe, niso inovativna, ne izbirajo 

pravih trgov in so preveč pasivna – niso aktivni igralci na trgu in čakajo, da posel pride 

do njih. Daimler je vse prej, kot to. Situacija je ravno obratna, saj sodi med najbolj 

inovativna, perspektivna in ugledna podjetja na svetu. Naše podjetje zato ne more 

reševati vzrokov za krizno situacijo, saj vzrok ne tiči v podjetju (kar je največkrat 

praksa), temveč zunanjih dejavnikih (nepremičninski krizi), ki so povzročili zmedo na 

globalnih finančnih trgih ter s tem posledično nepričakovano presenetili večino podjetij. 

Globalna kriza se bo rešila takrat, ko bo konjunktura zopet oživela – za to pa je potreben 

čas, ko bo zaupanje investitorjev in potrošnikov zopet naraslo. Kar pa Daimler lahko 

stori, pa je izvajanje protiukrepov, s katerimi se bo lahko prilagodil novim s finančno 

krizo prizadetim tržnim razmeram ter izvajanje tistih ukrepov, s katerimi bo po končani 

globalni finančni krizi postal še močnejši, kot je bil pred kriznim obdobjem – za to pa je 

potrebno imeti jasno vizijo in predstavo o razvoju prihodnjega trenda na področju 

avtomobilske industrije.  

S tem poglavjem prikazujem nekaj ukrepov, v osnovi pa osebno menim, da sta 

najbolj nujne predvsem dve vrsti ukrepov: kratkoročni ukrepi, kjer gre za prilagoditev 

proizvodnje oziroma procesov na spremenjeno tržno razmerje (stroškovna optimizacija) 

in dolgoročni ukrepi, kjer mislim predvsem investicije v razvoj novih okolju bolj 

prijaznih ter varčnih vozil, slednji ukrepi pa so dostikrat povezani s skupnimi naložbami 

in s sodelovanjem z drugimi konkurenti iste branže. Tudi Daimler (2009a, 83) v 

Poslovnem poročilu 2008 na splošno meni, da trenutni upad povpraševanja usmerja 

podjetja k prestrukturiranju avtomobilske branže, kjer glavni izziv predstavlja predvsem 

prilagoditev kapacitet in nadaljnje bogatenje ponudb v zvezi z ekološkimi vozili. 

Menim pa, da se pri razvoju novih vozil lahko pojavi tudi velik problem, saj bo tisti, ki 

želi izkoristiti priložnosti za prihodnji razvoj vozil, moral investirati velike količine 

sredstev v ravno najbolj neugodnih časih, kjer je oskrba z ustreznimi finančnimi sredstvi 

najtežje dostopna. 

5.1 Zmanjšanje proizvodnje in obsega delovne sile 

Zmanjšanje proizvodnje in obsega delovne sile predstavljata po vsej verjetnosti, 

gledano iz kratkoročnega vidika, najnujnejša protiukrepa, saj se je potrebno prilagoditi 

spremenjenim tržnim razmeram, ki se odražajo predvsem v močnem upadu 

povpraševanja po osebnih in gospodarskih vozilih.  
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V letu 2008 je bila prilagoditev proizvodnje zaradi zelo uspešnega prvega polletja 

le deloma izvedena v tretjem in četrtem kvartalu, tako da je bilo zaradi optimizma 

prvega polletja, še vedno proizvedenih več vozil kot v prejšnjem letu, kar je imelo za 

posledico nezaželeno povečanje zalog. 

5.1.1 Zmanjšanje proizvodnje na posameznih poslovnih področjih 

O zmanjšanju proizvodnje v začetku leta 2009 priča Daimler (2009c, 12) v Poročilu  

prvega kvartala 2009, kjer lahko zasledimo dramatično zmanjšanje proizvodnje. 

Poslovno področje MBC je v prvem kvartalu proizvedlo 208.370 vozil, kar ustreza 

zmanjšanju proizvodnje za 41 % – torej, skoraj polovica manj kot v istem kvartalu 

prejšnjega leta. Optimizacija proizvodnje v MBC prvega kvartala je bila po mojem 

mnenju zelo dobro izvedena, saj je bilo prodanih več vozil, kot jih je bilo proizvedenih 

– to pa jim je omogočilo, da so se skoraj v celoti iznebili zalog iz prejšnjega leta. 

Proizvodnja se je zmanjšala za celih 41 %, medtem ko so se prihodki zmanjšali le za 

27 % v primerjavi s kvartalom prejšnjega leta, zato menim, da je bil ukrep, če 

upoštevamo zelo težke tržne okoliščine, več kot zadovoljiv. 

Podobni ukrepi so bili izvedeni na drugih poslovnih področjih. Daimler (2009c, 13) 

v Poročilu prvega kvartala 2009 omenja, da je Daimler Trucks proizvodnjo zmanjšal za 

48 %, medtem ko so prihodki upadli zgolj za 22 %. Osebno menim, da je 22 % upad 

prihodkov relativno majhen upad glede na upad proizvodnje, zato zopet menim, da je 

bila optimizacija dobro izvedena. Sicer so vsa poslovna področja zapisala negativen 

poslovni izid, vendar sam menim, da je vse to samo začasno, dokler konjunktura ne bo 

zopet oživela – do takrat pa se je potrebno sprijazniti z nižjo proizvodnjo in nižjimi 

donosi. Nadalje Daimler (2009c, 14-15) prikazuje, da je področje Mercedes-Benz Vans 

zmanjšalo proizvodnjo celo za 60 %, medtem ko so se prihodki znižali za 45 %, pri 

področju Daimler Buses pa so proizvodnjo zmanjšali za 23 %, s tem, da so se prihodki 

znižali za samo 2 %, kar znova nakazuje na dobro optimizacijo poslovanja. 

5.1.2 Nova usmeritev Daimler Trucksa v Severni Ameriki 

Oktobra 2008 je podjetje Daimler AG predložilo plan optimizacije nove usmeritve 

operativnega poslovanja za Daimlerjevo hčerinsko podjetje Daimler Trucks Nord 

America (DTNA). Podjetje je s tem reagiralo kot protiukrep na nenehen upad 

povpraševanja. S tem ukrepom se je odločilo ustaviti proizvodnjo gospodarskih vozil, ki 

se tržijo pod blagovno znamko Sterling Trucks.  Plan se je realiziral marca 2009, ko so 

prenehali s proizvodnjo gospodarskih vozil Sterling Trucks v tovarni v St. Thomasu 

(Kanada). Po navedbah avtomagazina Autosieger (2008) pa ima Daimler tudi plan do 

junija 2010 ukiniti proizvodnjo vozil blagovne znamke Western Star v Portlandu (ZDA) 

in jo preseliti v Saltillo (Mehika).  Januarja 2009 so odprli novo tovarno v Saltillu, kjer 

se bo proizvajala Cascadia, vodilni proizvod blagovne znamke Freightliner. 
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Z ukinitvijo proizvodnje blagovne znamke Sterling Trukcks, se je lahko tako 

DTNA skoncentriral na razvoj in marketing dveh preostalih blagovnih znamke, to je 

Freightliner in Western Star. BoerseGo (2008) omenja, da bo s tem asortiment 

Freightlinerja in Western Stara v prihodnosti razširjen na tiste tržne segmente, ki si bili 

prej oskrbovani izključno s Sterling Trucksom. 

Vsi ti opisani ukrepi naj bi sodeč po mnenju Daimlerjevih finančnih strokovnjakov, 

od leta 2011 vodili do letnega izboljšanja poslovnega izida v višini 900 milijonov 

dolarjev. Sicer osebno menim, da je zelo težko napovedati, kakšna bo izboljšava 

rezultatov, ker je razvoj trga v tem trenutku dokaj nepredvidljiv, vendar pa menim, da je 

vsekakor dobra odločitev, da podjetje opusti proizvodnjo slabše prodajanih vozil in se 

skoncentrira na perspektivni vodilni model (angl. flagship) Cascadio blagovne znamke 

Freightliner. Upanje v bolj optimizirano poslovanje je s tem ukrepom vsekakor večje, 

žal pa je v trenutnih razmerah zelo težko predvideti, kaj bo leta 2011, ko naj bi ukrep 

doprinesel izboljšave poslovnega izida. 

Z zmanjšanjem obsega proizvodnje je skoraj vedno neposredno povezano tudi 

zmanjšanje števila zaposlenih, ki pa žal zelo pogosto predstavlja nujen ukrep pri 

prestrukturiranju podjetja zaradi spremenjenih tržnih okoliščin. Po avtomagazinu 

Autosieger (2008) sodeč, bo do sredine leta 2010 verjetno vsega skupaj prizadetih 2300 

delavcev iz tovarn v St. Thomasu in Portlandu. Poleg tega je bil planiran odpis še okoli 

1200 delovnih mest uprave, od katerih je bila več kot polovica direktno povezana z 

blagovno znamko Sterling Trucks. Prizadetim delavcem pa naj bi bil ponujen 

prostovoljni odstop na osnovi odpravnin. 

O zmanjšanju števila zaposlenih priča Daimler (2009a, 63; 2009c 9; 2009d, 12) v 

Poslovnem poročilu 2008 ter Poročilu prvega kvartala 2009 in Poročilu drugega 

kvartala 2009, kjer lahko opazimo, da je Daimler 31. 12. 2008 zaposloval še 273.216 

zaposlenih, 31. 3. 2009 263.819 zaposlenih, 30. 6. 2009 pa je število zaposlenih upadalo 

že na 257.400. Konkretno v Nemčiji pa je število zaposlenih upadlo iz 167.753 (31. 12. 

2008) na 162.800 (30. 6. 2009).  Največjo težo pri upadu števila zaposlenih na globalni 

ravni pa ima nova usmeritev severnoameriških poslov tovornih vozil. 

5.2 Skrajšan delovni teden  

Eden zelo pomembnih ukrepov, za katerega se je odločil Daimler, je skrajšan 

delovni čas v delovnem tednu. Skrajšani delovni čas v delovnem razmerju pravzaprav 

predstavlja izjemno stanje, ki temelji na krajšem delovnem času od običajnega. 

Omenjeni ukrep podjetju omogoča, da se v težkih kriznih časih izogne nezaželenemu 

odpuščanju. Osebno menim, da ideja tega ukrepa poleg zniževanja stroškov temelji med 

drugim tudi na moralnih predpostavkah, saj delavci v kriznih razmerah tako ohranijo 

delovno mesto. Poleg tega pa menim, da je prednost tega ukrepa za razliko od 

odpuščanj tudi ta, da podjetje tako obdrži know-how oziroma pomemben intelektualni 
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kapital. Na osnovi skrajšanega delovnega časa delavci tako delajo manj v nekem 

določenem obdobju ali pa sploh ne delajo. Zaradi krajšega delovnega časa nastane 

seveda izpad dohodkov s strani delavcev, ki pa ga do določene višine krije država – v 

Nemčiji konkretno Zvezna agencija za delo (nem. Bundesagentur für Arbeit). Delavci 

morajo tako v zakup vzeti izpad dohodka, saj subvencija iz naslova skrajšanega 

delovnega časa ne nadomešča izpada v polni meri. Delavec tako v absolutnem smislu 

zasluži manj, v relativnem (glede na vloženo delo) pa več. Seveda pa to ni nujno, saj je 

odvisno od države do kolikšne višine bo subvencionirala izpad dohodkov in če ga sploh 

bo. V osnovi pa v Nemčiji velja v povprečju nadomestilo v višini 60 % mesečnega neto 

izpada dohodka, torej časovnega obdobja, ko se ni delalo. 

Skrajšani delovni čas predstavlja zelo pomemben ukrep v kriznem obdobju, saj nam 

omogoča zniževanje stroškov dela in s tem predstavlja en korak bližje optimizaciji 

poslovanja, poleg tega pa je podjetje s tem obdržalo intelektualni kapital, ki predstavlja 

zelo pomemben del razvoja in uspešnosti podjetja. Daimler (2009c, 9) v Poročilu 

prvega kvartala 2009 omenja, je bil v tovarnah osebnih vozil v Sindelfingnu, 

Untertürkheimu, Bremnu, Rastattu, Berlinu in Hamburgu, uveden skrajšani delovni čas, 

poleg tega so skrajšani delovni čas uvedli tudi pri transportnih vozilih v tovarnah v 

Düsseldorfu in Ludwigsfeldu. Dw-world (2009) omenja, da je bilo samo v Singelfingnu 

s krajšim delovnim časom prizadetih več kot dve tretjini od 28.800 zaposlenih. Daimler 

(2009c, 9) omenja, da je bilo 31. 3. 2009 okoli 68.000 zaposlenih prizadetih na osnovi 

krajšega delovnega časa. Res, da veliko ljudi prejema pri tem manjše plače, vendar 

menim, da bi ta ukrep, gledano kratkoročno, zaradi nižjih stroškov dela, utegnil 

nekoliko izboljšati slab poslovni izid. Že samo dejstvo, da je bil minus poslovnega izida 

v drugem kvartalu 2009 veliko manjši, v tretjem pa celo pozitiven, nam pove, da ima 

izboljšava verjetno zasluge na račun nižjih stroškov dela, ki so posledica krajšega 

delovnega časa.  

Daimler (2009d, 12) v Poročilu drugega kvartala 2009 opisuje še nadaljnje 

reduciranje stroškov dela. Tako je bil delovni čas od maja 2009 za večino delavcev 

podjetja Daimler AG, ki niso delali na osnovi skrajšanega delovnega časa, zmanjšan za 

8,75 %, brez denarnega nadomestka za kritje izpada dohodkov. Poleg tega je bilo s 

tovarniškim svetom Daimlerja, ki zastopa interese delavcev, dogovorjeno, da bodo 

zreducirali podporo, ki jo mora plačevati Daimler kot dodatek24 k subvenciji iz naslova 

skrajšanega delovnega časa. Tudi uprava in drugi vodilni delavci podjetja so sprejeli 

varčevalne ukrepe in se tako odpovedali delu osnovne mesečne plače. 

                                                 
24 V nekaterih kolektivnih pogodbah ali dogovorih tovarniškega sveta, je dogovorjeno, da 

mora delodajalec pri subvenciji iz naslova skrajšanega delovnega časa, plačevati tudi dodatek, 
ki gre na stroške podjetja. 
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5.3 Fleksibilnost delovne sile 

Daimler (2009f, 52) v Poročilu vztrajnosti 2009 omenja ukrepe v zvezi s 

fleksibilnostjo delovne sile. Povečanje fleksibilnost delovne sile je ravno tako 

pomemben ukrep, ki ga je podjetje izvedlo zaradi visokega nihanja stanja naročil. Sem 

prištevamo fleksibilne račune (konte) delovnega časa, delo za določen čas, počitniško 

delo in odpoved določenih izmen kot tudi vzpostavitev izmen, kjer je potrebno. Tu so 

najbolj pomembni fleksibilni računi delovnega časa, ki so zelo pogost ukrep v obdobju 

krize. Slovensko-nemška gospodarska zbornica (2009) omenja, da se je v Nemčiji 

zaradi kriznega obdobja 70 % podjetij dogovorilo za uvedbo fleksibilnih računov 

delovnega časa. Služijo za to, da ugotavljajo dejansko stanje delovnega časa 

delojemalca (vključno s počitnicami, boleznimi, nadurami itd.) in ga primerjajo s tistim 

delovnim časom, ki temelji na osnovi pogodbe o delu ali kolektivne pogodbe. Tako s 

pomočjo fleksibilnih računov delovnega časa ugotavljamo odstopanja med dejanskim 

delom in pogodbeno določenim delom. V primeru, da je delavec delal več od 

pogodbeno določenega časa, se mu to šteje v dobroimetje, v nasprotnem primeru pa se 

mu pripiše deficit. Tako lahko na primer delavci, ki so imeli dobroimetje v obdobju 

visoke delovne obremenitve, izkoristijo nadure, tako, da v mirnejšem obdobju delajo 

manj. V tej zvezi je pomembno, da plače delavcev ostanejo enake, zato je potrebno 

paziti, da so konti dela v nekem določenem obdobju (ponavadi do enega leta) zopet 

uravnovešeni. 

Menim, da je uvedba fleksibilnih računov delovnega časa zelo dober ukrep, saj s 

tem prilagajamo delovni čas visoki spremenljivosti naročil. Če je na primer v prvem 

polletju visoko povpraševanje, bodo delavci delali več ter tako prispevali k višji 

produktivnosti, podjetje pa bo zaradi več naročil ustvarilo višje prihodke. Če pa bo v 

drugem polletju manj naročil, bodo delavci delali manj in izkoristili nadure, ki so jih 

naredili v obdobju višjega povpraševanja po proizvodih podjetja. Tako je delo v 

podjetju bolj optimizirano.  Torej ne gre za zniževanje stroškov, saj podjetje plačuje še 

vedno enake plače, ampak gre za optimizacijo proizvodnje glede na povpraševanje ob 

istih stroških dela. 

5.4 Finančni instrumenti 

Ker je Daimler globalno podjetje, je izpostavljeno valutnemu tveganju, ki je v letu 

2008 ravno tako vplivalo na nižje prihodke. Problem je vezan predvsem na poslovno 

področje MBC, kjer velik del prihodkov nastane tudi v tuji valuti (predvsem dolarjih), 

medtem ko večina proizvajalnih stroškov nastane v evrih. Na slabši poslovni izid 

podjetja je poleg finančne in gospodarske krize, vplivala tudi depreciacija dolarja 

napram evru. Daimler (2009a, 49) navaja, da je valutno nihanje julija 2008 doseglo 

rekordno razmerje med dolarjem in evrom – 1,6 USD/1 EUR. Ker je Daimler zapisal 
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slabši poslovni izid tudi zaradi efekta menjalnega tečaja v povezavi z področjem MBC, 

sklepam, da morda finančni instrumenti niso bili uporabljeni v velikem obsegu, zato 

menim da bi lahko tudi bolj vestna uporaba le-teh predstavljala zadovoljiv ukrep, ki bi 

preprečil tveganje medvalutnega nihanja, ki je zaradi globalne finančne krize še toliko 

bolj nepredvidljivo in nevarno za podjetje. V zvezi s tem bi predlagal predvsem opcije. 

Veselinovič (1998, 72) pravi, da je opcija pravica in ne obveznost, prodati ali kupiti 

osnovni instrument oziroma obliko  po vnaprej določeni ceni na določen dan v 

prihodnosti. Tako bi si lahko podjetje s pogostejšim nakupom opcije zagotovilo, da bi 

lahko prihodnji priliv dolarjev prodalo (zamenjalo v evre) po današnjem tržnem (spot) 

tečaju. Seveda je instrument tudi vprašljiv, saj je cena opcije odvisna od stopnje 

tveganja – če je tveganje zelo veliko, bo tudi cena opcije zelo visoka. To nam lahko 

povzroči veliko stroškov, zato se lahko tudi vprašamo, kolikšen je smisel nakupa, še 

posebej če upoštevamo, da podjetja velikokrat zaman plačajo opcijo, ki jo kasneje ni 

potrebo koristiti, kar pomeni, da si s tem povzročajo samo stroške – zaslužek gre v tem 

primeru le drugi strani (prodajalcu opcije).   

5.5 Strateško partnerstvo kot sredstvo za prebroditev in ohranjanje obstoja 

podjetja v obdobju globalne finančne krize 

Strateške poslovne zveze in kapitalske povezave dandanes predstavljajo za velika 

globalna podjetja zelo pomemben, če ne eden najpomembnejših delov razvoja in 

konkurenčnosti podjetja. S tem mislimo strateška partnerstva, ki jih imenujemo tudi 

povezave, zveze ali alianse. Omenjene povezave pa še posebej veljajo za avtomobilsko 

industrijo, ki brez strateških povezav ne bi zmogla več dosegati globalne 

konkurenčnosti in posledično po vsej verjetnosti ne bi zmogla niti preživeti v vedno bolj 

turbulentnem in z globalno konkurenco prežetim okolju. Iz tega razloga bi osebno 

smatral strateške poslovne zveze in kapitalske povezave tudi kot sredstvo za preprečitev 

krize in sredstvo za ohranjanje zdravja podjetja v trenutnem kriznem obdobju. 

Zaradi globalizacijskega procesa postaja konkurenčnost vedno bolj zaostrena. 

Govorimo o globalni konkurenčnosti, kar pomeni, da se podjetja ne soočajo več samo z 

domačimi oziroma »sosedskimi« konkurenti, ampak so se morala posledično pripraviti 

na celotno svetovno konkurenco, zato resursi posameznega podjetja ne zadoščajo več za 

popolnoma novo globalno raven konkurenčnosti. Avtor omenja močan vpliv 

globalizacije na vedno bolj intenzivno sodelovanje med posameznimi podjetji: 

Globalizacija, ki dejansko vse predele sveta integrira v skupni poslovni prostor, je zaostrila 

konkurenčni boj do te mere, da podjetja zgolj z lastnimi sredstvi in zmožnostmi ne morejo 

več dosegati zadovoljive uspešnosti. Zato prihaja do skupne (kombinirane) uporabe 

sredstev več podjetij, pri čemer je na ta način mogoče doseči cilje, ki jih posamezno 

podjetje samo ne bi moglo. Splošni cilj povezovanja in sodelovanja je povečana 

konkurenčnost oz. krepitev razvojnih možnosti. (Dubrovski 2009, 64-65) 
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Iz zgornjega citata lahko torej razberemo, da je glavni cilj strateškega povezovanja 

oziroma strateških partnerstev, povečana konkurenčnost, ki je na področju avtomobilske 

industrije še posebej opazna. Avtomobilska industrija si namreč stalno prizadeva uvajati 

inovacije oziroma izboljšave obstoječih modelov, katerih življenjski cikel je zaradi 

zaostrene konkurence zelo kratek, kar pomeni, da avtomobilski koncern s samo lastnimi 

sredstvi težko konkurira na globalni ravni. Optimalni način doseganja hitrejšega razvoja 

in konkurenčnih zmožnosti avtomobilskih koncernov pa predstavljajo strateška 

partnerstva, kjer si lahko podjetja med seboj izmenjujejo znanje o trženju, tehnologiji, 

razvoju itd. 

Nekateri avtorji prikazujejo strateško partnerstvo tudi v oblik matematične formule. 

Dubrovski (2009, 164) na primer navaja formulo 2+2 = 5. Ta formula se nanaša na to, 

da je skupni (sinergijski) učinek združenih podjetij večji, kot vsota učinkov posameznih 

podjetij.   

V osnovi lahko strateško partnerstvo razdelimo na strateške poslovne zveze in 

kapitalske povezave. Dubrovski (2009, 161) omenja, da so strateške poslovne zveze ali 

alianse tista pojavna oblika strateškega partnerstva, za katero ni značilno kapitalsko 

oziroma lastninsko spreminjanje. Dubrovski (2009, 164) jih opredeli tudi kot 

»nelastninske medorganizacijske povezave za vzpostavljanje, jačanje ali vzdrževanje 

strateških konkurenčnih prednosti«. Torej, bistveno je, da pri nastanku partnerstva ne 

pride do sprememb v kapitalski strukturi oziroma lastništvu ter tako istočasno ne pride 

do sprememb, ki bi bile povezane s pravno samostojnostjo podjetij, ki vstopajo v 

strateško partnerstvo. 

Kapitalske povezave pa Dubrovski (2009, 91) definira kot pojavna oblika 

strateškega partnerstva, v kateri pride do kapitalskih, lastninskih, statusnih in statutarnih 

sprememb pri sodelujočih podjetjih. Kapitalske povezave ponavadi delimo na tri glavna 

področja: prevzemi, združitve (spojitve in pripojitve) in skupne naložbe (joint venture). 

Najpogostejša in v gospodarstvu najbolj odmevna pojavna oblika kapitalskih povezav 

so seveda prevzemi, ki so za avtomobilsko industrijo še posebej značilni. Koncentracija 

potencialov avtomobilske industrije je ravno posledica predvsem kapitalskih povezav, 

natančneje prevzemov, kjer so ekonomsko šibkejša podjetja tarča nakupa in se s tem  

priključujejo (ponavadi v obliki hčerinskih podjetij) velikim avtomobilskim koncernom. 

Strateške poslovne in kapitalske zveze so torej nujne in jih lahko v trenutnem 

kriznem obdobju smatramo kot zelo pomemben ukrep za nadaljnji Daimlerjev razvoj in 

ohranjanje njegove konkurenčne prednosti v obdobju globalne finančne krize. Za 

Daimlerja so v trenutnem obdobju globalne finančne krize zelo pomembne investicije v 

razvoj, kar pa je velikokrat povezano s strateškim partnerstvom, največkrat kapitalsko 

udeležitvijo na drugem podjetju ali z obliko joint venture, ki ga Daimler skupaj ustanovi 

z vsaj še enim podjetjem, v katerim si tako delita kapitalske deleže v 

novoustanovljenem podjetju. Na osnovi sodelovanja skušata tako pospešiti tehnološki 
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razvoj oziroma inovacije, ki jima bodo koristile na trgu in jima zagotavljale 

konkurenčno prednost.  

Bistveni pomen, ki ga ima strateško partnerstvo za Daimlerja, je v sinergijskem 

učinku. Kot smo že omenili se trend počasi premika na okolju prijazne avtomobile z 

nižjo porabo ali alternativnimi pogoni – to pa je najlažje doseči na osnovi strateških 

partnerstev, kjer je podjetje deležno sinergijskih učinkov, ki mu omogočajo hitrejše 

doseganje ciljev. Marsikdo se ne bi strinjal, da strateško partnerstvo predstavlja ukrep 

za trenutne krizne okoliščine, saj ni direktnega takojšnjega učinka, kot na primer pri 

odpuščanju delavcev, zmanjšanju proizvodnje itd., vendar sam menim, da strateško 

partnerstvo predstavlja zelo pomemben ukrep, na katerega je potrebo gledati 

dolgoročno.  

5.5.1 Nakup kapitalskega deleža v Tognumu 

Junija 2008 je Daimler od investicijske družbe EQT odkupil 22,3 % delež 

nemškega proizvajalca dizelskih motorjev Tognum AG, ki se je v zadnjih nekaj letih 

razvil v enega svetovno najpomembnejšega ponudnika off-highway motorjev. Daimler 

(2009a, 48) navaja, da je cena pridobitve deleža znašala 702 milijona evrov. Z nakupom 

kapitalskega deleža, ki je hkrati Daimlerju doprinesel največji vpliv v Tognumu, si je 

Daimler tako zagotovil dolgoročne dobaviteljske odnose s Tognumom. Finančno 

informacijska spletna stran MarketWatch (2008) omenja, da je tovarna Mercedesa v 

Mannheimu v letu 2007 Tognum oskrbela z 17.000 dizelskimi motorji, Detroit Diesel 

(on-highway25 Daimlerjeva divizija) pa z več kot 5.000 dizelskimi motorji. Te 

dobavljene motorje Tognum uporablja za poljedelske stroje, žerjave, črpalke in  

agregate. S kapitalsko udeležitvijo se je Daimler zavaroval, da bo lahko  še naprej 

oskrboval Tognum z dizelskimi motorji in s tem preprečil, da bi prodaja zaradi globalne 

krize še bolj upadla, saj vedno obstaja potencialna verjetnost, da bi si Tognum lahko 

izbral drugega (cenejšega) dobavitelja dizelskih motorjev, še posebej v obdobju krize, 

ko vsi stremijo po čim nižjih stroških. Poleg tega pa so napovedana pozitivna 

pričakovanja o rasti trga kmetijskih strojev, kar bo posledično omogočalo Daimlerju 

donose na osnovi equity metode. Daimler pa si je z nakupom deleža zagotovil tudi 

posredni dostop do različnih tehnologij alternativnih pogonov, saj k Tognumu spada še 

kar nekaj drugih podjetij, ki se ukvarjajo s pogonsko tehnologijo, ki trenutno predstavlja 

eno glavnih tem avtomobilske industrije. 

                                                 
25 Detroit Diesel, s sedežem v Detroitu, je proizvajalec dizelskih motorjev. V osnovi pri 

Detroit Dieslu ločimo dve ločeni diviziji: on-highway, katere lastnik je Daimler in off-highway 
divizija, katere lastnik je Tognum.  
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5.5.2 Strateško partnerstvo s Kamazom 

Decembra 2008, ko je podjetje že močno občutilo posledice recesije, je Daimler 

sklenil strateško partnerstvo s Kamazom, ki predstavlja največjega ruskega proizvajalca 

težkih tovornih vozil. Strateško partnerstvo je bilo osnovano na osnovi pridobitve 10 % 

kapitalskega deleža, ki ga je Daimler odkupil od investicijske družbe Troika. 

Ekonomski časopis Handelsblatt (2008) omenja, da ima Daimler zelo velike interese za 

širitev poslov v Rusiji, saj trg vozil tam zelo hitro raste. Do tega trenutka je Daimler 

izvažal le malo tovornih vozil v Rusijo in še tu se je soočal z visokimi stroški carine. S 

proizvodnjo v Rusiji pa bodo stroški občutno nižji. Osebno smatram nakup deleža v 

Kamazu za dobro odločitev, saj je Daimler na področju tovornih vozil tako vstopil na 

Ruski trg in bo tako zmanjšal stroške na račun odpravljene carine. S tem je Daimler 

dobil tudi sedež v nadzornem svetu Kamaza in si pridobil opcijo, da bo lahko v 

prihodnosti odkupil še dodatnih 32 % delež, ki si ga lasti Troika. Predvidevam, da si bo 

z nadaljnjim nakupom v prihodnosti pridobil še boljšo pozicijo na ruskem trgu tovornih 

vozil, kar bo v prihodnosti utegnilo vplivati na večji volumen prodaje tovornih vozil. 

Nakup temelji na tipičnem strateškem partnerstvu, ki bo obema partnerjema doprineslo 

sinergijske učinke. Welt (2008b) omenja, da si Daimler želi vpeljati svoje tehnične 

kompetence pri razvoju motorjev, medtem ko Kamaz razpolaga z proizvodnimi obrati in 

dobro prodajno mrežo. V portalu Verkehrsrundschau (2008) lahko tudi zasledimo 

sinergijo: Daimler nudi Kamazu tehnično podporo, saj bodo lahko v prihodnosti 

prejšnje generacije kabin težkih tovornih vozil Mercedes Actros, uporabili pri 

Kamazovih produktih, Kamaz pa bo preko svoje ruske prodajne mreže prodajal 

Daimlerjeve proizvode, kot so na primer proizvodi blagovne znamke Mitsubishi Fuso. 

Poleg tega tudi proizvodnja Actrosa v Kamazu ni izključena. Ukrep je po mojem 

mnenju vsekakor usmerjen v povečanje volumna prodaje, ki bo morala priti do izraza po 

končani globalni krizi. Kljub temu, da se podjetja nahajajo v neprijetnem položaju, 

menim, da je potrebno še naprej vztrajati pri dolgoročnih partnerstvih (povezavah) in 

razmišljati za vnaprej oziroma imeti jasno vizijo. Treba se je zavedati, da bo krize 

enkrat konec, po kateri pa bodo najboljši tržni igralci tisti, ki bodo že v obdobju krize 

izvajali ustrezne dolgoročne ukrepe za povečanje volumna prodaje.  

5.5.3 Strateška zveza med Daimlerjem in Evonikom  

Kot smo omenili, imamo poleg globalne finančne krize, tudi ekološko krizo, ki 

predstavlja zelo resen problem. Zato je nujno potrebno ukrepati tudi na ekološkem 

področju, saj se trend premika iz potratnih vozil na okolju bolj prijazna in varčnejša 

vozila, poleg tega pa tudi EU počasi postavlja smernice v zvezi z zmanjšanjem CO2. Iz 

tega razloga je Daimler v decembru 2008 sklenil strateško zavezništvo z nemškim 

podjetjem Evonik AG, ki razpolaga z vodilno tehnologijo serijskih visokotehnoloških 
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baterijskih celic, ki v glavnem presegajo kvaliteto produktov drugih konkurentov. 

Decembra je Daimler kupil 49,9 % delež nemškega podjetja Li-Tec Battery GmbH, 

katerega glavna dejavnost je razvijanje in proizvajanje litij ionskih akumulatorjev. 

Ostalih 50,1 % pripada Evoniku. Daimler (2009a, 48) pravi, da bosta oba partnerja 

(Daimler in Evonik) pospeševala raziskave, razvoj in proizvodnjo baterijskih celic ter 

baterijskih sistemov za električne avtomobile. Kasneje leta 2009 sta Daimler in Evonik 

pričela z gradnjo novega joint venture z imenom Deutsche Accumotive GmbH, na 

katerega bo Daimler udeležen z 90 %, Evonik pa z 10 %. Tudi to podjetje bo 

skoncentrirano na razvoj in proizvodnjo baterijskih sistemov za avtomobile. 

Ekonomski časopis Handelsblatt (2009a) omenja, da je Evonik razvil posebno 

tehnologijo litij ionskih akumulatorjev, ki zdržijo do 700 stopinj Celzija, zaradi česar se 

jih lahko uporabi za pogon avtomobilov. Daimler (2009a, 48) v Poslovnem poročilu 

2008 omenja, da je podjetje v letu 2008 prijavilo okoli 230 patentov v zvezi z litij 

ionsko tehnologijo. Daimler je po lastnih podatkih namreč prvi proizvajalec na svetu, ki 

mu je uspelo litij ionsko tehnologijo na tako visoko zahtevnem nivoju vzpostaviti na 

avtomobilskem področju. S tem načinom delovanja je Daimler v prednosti proti vsemi 

drugimi konkurenti. Dejstvo je, da bo v prihodnosti dobršen odstotek avtomobilov 

podprtih z litij ionsko tehnologijo, zato je Daimlerjevo prizadevanje na področju litij 

ionskih baterij v obdobju globalne krize, definitivno eden najboljših dolgoročnih 

ukrepov, ki bodo v prihodnosti vodili do večje konkurenčnosti podjetja. 

5.5.4 Joint venture z Beiqi Fotonom 

Avgusta 2008 je bila med Daimlerjem in kitajskim proizvajalcem lahkih in težkih 

tovornih vozil Beiqi Foton Motors, v prisotnosti nemške kanclerke Angele Merkel, 

podpisana listina o namenu ustanovitve skupnega podjetja (joint venture), na katerega 

bosta oba udeležena s 50 %. Portal Autoevolution (2009) omenja, da je glavni cilj 

ustanovitve joint venture, proizvajanje srednjih in težkih tovornih vozil na Kitajskem. 

Joint venture bo tako pridobil Daimlerjevo tehnologijo, še posebej na področju izdelave 

dizelskih motorjev. New York Times (2009) omenja, da bo to Beiqi Fotonu pomagalo 

pri konkuriranju z večjimi domačimi konkurenti, kot sta Sinotruk in Nissanov partner 

Dongfeng Motor Group. Daimler in Beiqi Foton bosta s tem na kitajskem trgu prodajala 

Fotonovega Aumana, nadaljnji korak pa naj bi bila tudi prodaja izven kitajskih mej. 

Ustanovitev joint ventur bo tako odlična izhodiščna točka za rast, profitabilnost in 

ekspanzijo ne samo na Kitajskem ampak tudi na internacionalnem trgu.  S tem ukrepom 

je Daimler povečal svojo prisotnost na kitajskem trgu in s tem ohranil svojo 

konkurenčno sposobnost v kriznem obdobju. 
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5.5.5 Sodelovanje z RWE AG 

Septembra 2008 sta Daimler AG in RWE AG, eden največjih koncernov, ki se 

ukvarja z oskrbo električne energije, obudila iniciativo po imenu »e-mobility Berlin«. 

Daimler (2009a, 92) omenja, da je to doslej svetovno največji skupni projekt v zvezi z 

okolju prijaznimi električnimi avtomobili, ki se bo odvijal v Berlinu. Daimler bo 

priskrbel več kot 100 električnih avtomobilov blagovnem znamke Mercedes-Benz in 

smart, poleg tega pa bo skrbel za servis električnih avtomobilov. Naloga RWEja pa bo 

razvoj, izgradnja in obratovanje elektropolnilnih postaj. RWE naj bi vsega skupaj 

vzpostavili okoli 500 elektropolnilnih postaj, kjer bodo vozila lahko polnila svoje 

akumulatorje. Ker je projekt »e-mobility« povezan s prihodnjim razvojem avtomobilov, 

ki je usmerjen v okolju prijazna vozila, je bil podprt tudi s strani Zvezne vlade Nemčije. 

Daimler (2009a, 92) obljublja, da naj bi bila prva vozila v Berlinu vzpostavljena že 

konec leta 2009, v začetku 2010 pa naj bi se električni smart vozil že po drugih 

evropskih metropolah. S sodelovanjem in z združenim know-howom sta podjetji tako 

naredili korak naprej v zvezi z okolju prijaznimi avtomobili, ki pa bodo v prihodnosti 

predstavljali trend, zato po mojem mnenju projekt predstavlja zelo pomemben ukrep, ki 

bo v prihodnosti prišel do izraza. V ekonomskem časopisu Handelsbaltt (2009b) so 

omenjene ocenitve ekspertov, ki menijo, da se je celotna avtomobilska branža vrgla na 

temo litij ionskih baterij, zato je projekt »e-mobility Berlin« zelo pomemben ukrep, s 

katerim bo Daimler povečal konkurenčno sposobnost in si hkrati zaradi okolju prijaznih 

vozil tudi povečal ugled v javnosti. 

5.5.6 Sodelovanje s Sutlejem v Indiji 

Septembra 2008 je poslovno področje Daimler Buses pri proizvodnji in prodaji 

avtobusov preko joint venture, začelo sodelovati z indijskem Sutlej Motorsom. Daimler 

(2009a, 101) navaja, da je bil prvi skupni proizvod narejen že septembra 2008 – to je bil 

novi Mercedes-Benzov luksuzni potovalni avtobus. Mercedes-Benz dobavlja podvozja 

za nove avtobuse, indijski lokalni partner Sutlej pa proizvaja karoserijo avtobusov. Z 

omenjeno kooperacijo je tako področje Daimler Buses, ki je svetovno vodilni 

proizvajalec avtobusov, vstopilo na enega najhitreje rastoči azijskih trgov ter si s tem v 

prihodnosti zagotovilo večji tržni delež.    

5.6 Nujne inovacije v zvezi z okolju prijaznimi vozili, ki krepijo 

konkurenčno prednost 

Kot smo že omenili, se ne nahajamo samo v finančni krizi, temveč istočasno tudi v 

z avtomobilsko industrijo povezano hudo ekološko krizo, ki pa je prišla v zavest šele v 

zadnjih nekaj letih. Zato je finančno krizo nujno potrebno jemati kot prelomnico 

oziroma pospeševalni faktor opuščanja okolju škodljivih pogonskih tehnologij oziroma 
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vozil in se pri tem prizadevati za uvedbo novih varčnejših vozil, ki bodo temeljila bodisi 

na manjši porabi goriva in nižji količini izpušnih plinov ali pa na alternativnih pogonih. 

Vedno več držav in integracij postavlja smernice na osnovi zmanjševanja CO2, omenili 

smo na primer tudi EU, ki je sprejela uredbo, ki zavezuje evropske avtomobilske 

proizvajalce, da se bodo morali najkasneje do leta 2015 držati omejitvenih vrednoti 

CO2, sicer bo sledila visoka denarna kazen. Smernice bodo oziroma so ponekod že 

postavljene, poleg tega pa so tudi potrošniki vedno bolj ozaveščeni o pomembnosti 

čistejšega okolja, zato osebno menim, da je eden najpomembnejših ukrepov 

avtomobilske industrije v globalni finančni krizi, čim bolj napredovati v zvezi z novo 

generacijo okolju prijaznih vozil, ki bodo v prihodnosti predstavljala trend in enega 

glavnih področij, na katerem bo avtomobilska industrija med seboj konkurirala. Omenili 

smo, da nižja prodaja v letu 2008 ni bila samo posledica finančne krize, temveč je nekaj 

vpliva dala tudi sprememba strukture povpraševanja, ki se je zaradi stalne diskusije CO2 

in visoke cene goriva preusmerila na bolj varčna vozila.  Daimler je svojo dejavnost iz 

področja zmanjševanja škodljivih emisij s prihodom globalne finančne krize še toliko 

bolj pospešil, saj se zaveda, da bo tisti proizvajalec, ki bo prej dosegel inovacije v zvezi 

z alternativnimi pogoni ali manj škodljivimi konvencionalnimi pogoni, po koncu 

globalne finančne krize veliko bolj konkurenčen kot ostali, zato je v obdobju globalne 

finančne krize, kljub težjemu dostopu sredstev, še toliko bolj potrebno razmišljati o  

pogonskih inovacijah, ki predstavljajo bodoči trend avtomobilske industrije. 

5.6.1 BlueEFFICIENCY 

Daimler je v letu 2008 naredil pomemben korak v zvezi z uvajanjem številnih 

BlueEFFICENCY modelov. Vozila z oznako BlueEFFICIENCY združujejo paket 

ukrepov, ki do 12 % zmanjšajo porabo goriva. Gre predvsem za optimizacijo teže, 

aerodinamike, prestavno razmerje menjalnika, učinkovitejše ravnanje z energijo, 

izboljšane pnevmatike, kjer je zaradi posebnega profila in spremenjene sestave kavčuka 

bistveno zmanjšan kotalni upor in masa pnevmatik ter drugi ukrepi, ki zmanjšujejo 

porabo goriva. Tako so tudi večji in težji avtomobili postali bolj varčni, na primer C 250 

CDI BlueEFFICIENCY, ki je od jeseni 2008 dosegljiv na trgu, katerega poraba znaša 

samo 5,2 l na 100 kilometrov, emisija CO2 pa 138 g na kilometer – in vse to pri dobrih 

200 konjskih močeh. Lep primer je tudi S 320 CDI BlueEFFICIENCY model 

luksuznega segmenta, ki je bil lansiran na trg decembra 2008. Kljub temu, da gre za S 

razred, ki predstavlja eno največjih limuzin, poraba znaša le 7,6 litrov na 100 

kilometrov pri 235 konjskih močeh in več kot dveh tonah.  

5.6.2 BlueTec 

BlueTec je Daimlerjevo ime, ki ga uporablja pri kombinaciji znotrajmotornih 

ukrepov in dodatno obdelavo plinov, ki zapuščajo motor. Namenjeni so zmanjšanju 
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emisij, še posebej dušikovega oksida, za katerega je znano, da je zelo strupen. S tem 

postanejo dizelski motorji tako čisti kot bencinarji. Daimler (2009a, 91) v Poslovnem 

poročilu 2008 omenja, da je Mercedes-Benz v oktobru 2008 lansiral na ameriški trg 

drugo generacijo BlueTec tehnologije. Opremljen z najčistejšo dizelsko tehnologijo na 

svetu, tako vsi Mercedesovi terenci izpolnjujejo stroge ameriške norme izpušnih plinov 

in so tako postali dosegljivi v vseh petdesetih zveznih državah – s  tem so že v letu 2008 

dosegli standard EURO 5, ki je začel veljati 1. oktobra 2009. Pohvale vreden primer 

BlueTec tehnologije v letu 2008, je Mercedes-Benz Actros, ki se je vpisal v knjigo 

rekordov kot serijsko tovorno vozilo z najnižjo porabo v svojem razredu (40 ton). Na 

portalu Autobloggreen (2008) lahko zasledimo rezultate testne vožnje, kjer je konkretno 

poraba goriva znašala le 19,44 litrov na 100 kilometrov, medtem ko povprečna poraba 

težkih tovornih vozil znaša med 30 in 35 litrov. Poleg nizke porabe goriva pa je Daimler 

dosegel tudi občutno nižje količine izpušnih plinov, saj na tonski kilometer količina 

CO2 znaša le 20,5 g – CO2 povprečnih težkih tovornih vozil znaša med 30 in 37 g na 

tonski kilometer. 

5.6.3 Hibridi 

Hibridna vozila predstavljajo tista vozila, ki imajo vsaj dva energijska pretvornika 

in vsaj dva sistema za shranjevanje energije. Primeri energijskih pretvornikov so na 

primer otto motor, dizelski motor in električni motor, sistem za shranjevanje energije pa 

litij ionska baterija in tank za pogonsko gorivo. Hibridi predstavljajo prihodnji trend 

avtomobilizma in področje, kjer bo oziroma je že sedaj konkurenca zelo močna. 

Omenili smo že, da so bili v industrijskih deželah nekateri pomembni Daimlerjevi tržni 

segmenti kakovostnih dragih osebnih avtomobilov in terenskih vozil prizadeti tudi 

zaradi stalne diskusije CO2 in visokih cen goriva, kar je povzročilo spremembo 

strukture povpraševanja, ki se je usmerila na manjša in manj zmogljiva vozila. Zato 

osebno menim, da je nujno potrebno ukrepati v zvezi z razvojem hibridne tehnologije, 

ki bo vodila do večje prodaje in varčnost vozil, hkrati pa omogočala, da bo lahko 

podjetje obdržalo velika in luksuzna vozila, ki jim preti nevarnost. Daimler  je ukrepal s 

tem, da se je v kriznem obdobju še toliko bolj posvetil razvoju hibridnih vozil in tako 

ponuja več hibridnih gospodarskih vozil, kot katerikoli drug proizvajalec, še posebej pa 

je dosegel odličen razvoj pri hibridnih avtobusih, kjer se je konec leta 2008 po 

severnoameriških cestah vozilo že okoli 1.700 hibridnih avtobusov blagovne znamke 

Orion. Primer napredka v zvezi z hibridnimi vozili bi lahko omenili S 400 BlueHybrid, 

ki je prišel na trg poleti 2009. Gre za najbolj varčno luksuzno limuzino z bencinskim 

motorjem na svetu. Autobloggreen (2009) omenja, da gre za prvo serijsko proizvodnjo 

modela, ki je opremljen s specialno učinkovito litij ionsko baterijo, razvito posebej za 

avtomobilsko uporabo. Po mnenju portala Autobloggreen predstavlja to še en ogromni 

prispevek Mercedes-Benza k elektrifikaciji avtomobilov. Kljub temu, da skupna moč 
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ogromne limuzine dosega 299 konjskih moči, povprečna poraba znaša samo 7,9 litrov 

na 100 kilometrov.  

 Sila pomemben ukrep v zvezi z hibridnimi vozili lahko opazimo na uradni 

Daimlerjevi spletni strani (2008), ki omenja, da je Mitsubishi Fuso Track and Bus 

Corporation (MFTBC)26 konec avgusta 2008, kot odgovor na vedno strožje zahteve 

zmanjšanja emisij, ustanovil Globalni hibridni center (angl. Global Hybrid Center) v 

Kawasakiju, katerega glavni cilj je razvijanje čistejših in učinkovitejših hibridnih vozil z 

namenom, da bi bile današnje in prihodnje tržne zahteve zadoščene. Ker je vedno več 

zahtev po zmanjševanju emisij in porabe goriva vozil, sem vedno bolj prepričan, da bo 

v prihodnosti trg hibridov rasel še veliko hitreje, zato so ukrepi v zvezi z razvojem 

hibridnih vozil sila pomembni. Daimler si je z ukrepi povezanimi z hitrejšim razvojem 

hibridnih vozil tako povečal konkurenčno prednost in si hkrati povečal možnost za 

večjo prodajo, ki bo sledila v bližnji prihodnosti.  

5.6.4 Diesotto 

Zelo pomembna je Daimlerjeva inovacija bencinskega motorja z dizelskimi 

karakteristikami. Gre za bencinarja brez svečk, ki deluje na enak način kot dizel. 

Poskusno vozilo Mercedes-Benz F700 je bilo narejeno že nekaj časa nazaj. Poraba 5,2 

metra dolge limuzine s 238 konjskimi močmi je znašala le 5,3 litra. V prihodnosti bi 

lahko edinstvena diesotto tehnologija utegnila doprinesti pomembne tržne deleže. 

5.6.5 Električni pogoni 

Prizadevanje za Litij ionsko tehnologijo, ki predstavlja pomemben del 

prestrukturiranja avtomobilske industrije, je omenjen že v poglavju 7.5.3, 7.5.5 in 7.6.3. 

5.6.6 Gorivne celice 

Najbolj pomemben alternativni pogon, ki bo v prihodnosti zaradi zmanjševanja 

emisij vedno bolj v uporabi, je vir energije na osnovi gorivnih celic, ki proizvajajo 

električno energijo s pomočjo goriva (vodika) in oksidacijski sredstev. Zato se je 

prizadevanje Daimlerja za čim hitrejši razvoj vozil na osnovi gorivnih celic še toliko 

bolj povečalo v obdobju globalne finančne in ekološke krize, saj gorivne celice 

predstavljajo najčistejši pogon vozil, kjer je edina »emisija« oziroma stranski produkt 

samo voda. Daimler je s stotimi testnimi vozili in z okoli 4,2 prevoženimi milijoni 

kilometrov, vzpostavil največjo testno floto vozil na osnovi gorivnih celic na svetu ter 

pri tem dosegel know-how, izkušnje in razvoj, ki so na samem vrhu globalne 

konkurence. Pohvale vreden ukrep omenja Daimler (2009a, 107), ki trdi, da bo že v letu 

2009 sledila majhna serijska proizvodnja razreda B. Daimler (2009a, 44) nadalje 

                                                 
26 MFTBC je del Daimler Trucksa, ki spada k podjetju Daimler AG. 
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omenja tudi pridobitev kontrolnega deleža (50,1 %) skupnega podjetja (join venture) z 

imenom Automotive Fuell Cell Corporation (AFCC), katerega glavni cilj je tehnologijo 

gorivnih celic razviti na čim višji nivo, ki bo v prihodnosti omogočal lansiranje velikega 

števila serijskih vozil na trg ter s tem prispeval k čistejšemu okolju in povečanju 

konkurenčne prednosti. Na AFCC sta poleg Daimlerja kapitalsko udeležena še Ford in 

kandaski proizvajalec gorivnih celic Ballard Power System – zopet lahko govorimo o 

sinergijskem učinku treh proizvajalcev, ki si s skupnimi močmi želijo priti do čim 

hitrejšega razvoja gorivnih celic. Poleg AFCCja pa ima velik potencial gorivnih celic 

tudi joint venture NuCellSys GmbH, ki sta ga ustanovila Daimler in Ford.  Na uradni 

spletni strani NuCellSys lahko zasledimo, da je leta 2009 Daimler odkupil še 50 % 

Fordov delež v omenjeni družbi, tako, da je Daimler s tem postal 100 % lastnik družbe.  

5.6.7 Nevarnost 

Sicer sem dokaj prepričan o prihodnjem trendu alternativne pogonske tehnologije, 

vendar tu osebno vidim tudi majhno možnost pojava nevarnosti, da utegne zaradi 

vsesplošne prepričanosti in gonje alternativnih pogonskih tehnologij kot trendu 

prihodnosti, priti do pretiranega napihovanja delnic podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem 

te tehnologije. Pojavilo se je vedno več investitorjev, ki so pričeli vlagati v podjetja, ki 

se ukvarjajo z razvojem pogonskih akumulatorjev. Cena delnic omenjenih podjetij je v 

tem času že močno narasla, ponekod za več kot 150 %, kar samo še dodatno privablja 

investitorje. Osebno menim, da v primeru, da države ne bodo vodile popolnoma jasnih 

smernic v zvezi z alternativno pogonsko tehnologijo, obstaja potencialna verjetnost, da 

vozila z alternativnimi pogoni v kratkem še ne bodo dosegla velikega tržnega deleža in 

uspehov, kar bo vodilo do drastičnega upada delnic – tako bomo zopet priča 

ekonomskemu mehurčku, kar bi zopet lahko povzročilo krizno situacijo. 

5.6.8 Moje videnje podjetja v obliki primerjave prej-sedaj-prihodnje 

V podjetju vidim enega največjih potencialov avtomobilske industrije, ki se ga je v 

zadnjem času nenehno držala nesreča, saj ni bila povezana z slabim razvojem, programi 

in trgi, ampak z napačnimi odločitvami prejšnjega vodstva in zunanjimi dejavniki. 

Začelo se je že leta 1998 z napačno managersko odločitvijo o strateškem partnerstvu s 

Chryslerjem (spojitev), ki je povzročal veliko težav in s tem celoten koncern zaradi 

sanacijskih stroškov vodil v rdeče številke, medtem ko je blagovna znamka Mercedes-

Benz v tistem času celo dosegla rekordno število prodanih vozil. Za napačno odločitev 

se je izkazal tudi kasnejši nakup deleža v Mitsubishiju, ki se je ravno tako soočal s 

težavami, kar je DaimlerChryslerju povzročalo težave oziroma stroške za reševanje 

Mitsubishija. Končno je leta 2007 prišlo do nujne odločitve sedanjega predsednika 

uprave o prodaji Chryslerja, ki jo je ocenil kot osvobodilni ukrep za preostali del 

koncerna. Z razdružitvijo je Daimler končno zaživel in dosegel zgodovinski EBIT, 
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vendar ni minilo niti nekaj mesecev, ko je nastopil zunanji dejavnik, tj. sedanja globalna 

finančna kriza, kjer se je glede na predhodno analizo, podjetje zopet znašlo v neprijetni 

situaciji in tako večina programov zapisala negativen poslovni izid. Ravno v tem 

trenutku pa se je zopet pojavilo upanje, saj rezultat tretjega kvartala nekako nakazuje na 

dejstvo, da je bilo dno doline globalne finančne krize že doseženo in se trenutno 

oslabela gospodarska konjunktura zopet počasi prebuja. S tem menim, da se je pričel 

začetek počasnega konca recesije in da bo podjetje po končani globalni finančni krizi 

končno imelo pravo priložnost izkoriščenja svojih potencialov.  

V petem poglavju sem na eni strani opisoval iskanje in izvajanje ukrepov, ki so 

pomembni za prilagoditev podjetja na spremenjene tržne okoliščine, ki so nastale zaradi 

prihoda globalne finančne krize, na drugi strani pa sem izrazil mojo osebno presojo 

izvedenih ukrepov. S tem pa sem v petem poglavju zajel tudi drugi del namena 

diplomskega dela – tj. kritično ovrednotenje sprejetih ukrepov v proučevanem podjetju 

kot uspešen ali neuspešen odziv na spremenjene tržne okoliščine. 
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Zgodovina nas uči, da so bile krize vedno povsod prisotne in da se bodo tudi v 

prihodnosti vedno znova pojavljale – recesija je pač ena izmed štirih glavnih 

konjunkturnih faz. Problem sodobnih kriz vidim še posebej zaradi vedno močneje 

povezanega globalizacijskega sistema, ki vse tržne igralce postavlja v medsebojno 

odvisnost, zato je verjetnost, da krizi ene panoge sledi kriza druge panoge, vedno večja. 

Verižne reakcije v današnji prepletenosti sistema so skoraj neizogibne. 

Na osnovi četrtega poglavja, kjer sem ugotavljal uspešnost podjetja v zadnjem 

poslovnem obdobju, lahko absolutno potrdim tezo, da je globalna finančna kriza 

občutno zamajala poslovni sistem in ga postavila v neprijeten položaj – rezultati 

posameznih poslovnih področij največ povedo. Iz analize je moč ugotoviti, da so bili 

trgi avtomobilske industrije močno prizadeti v razvitih deželah, medtem ko je bila v 

deželah v razvoju, še posebej BRIC državah, zabeležena celo rast trgov osebnih in 

gospodarskih vozil, vendar so tudi le-te na koncu poslovnega obdobja in še posebej v 

letu 2009 podlegle verižni reakciji in s tem ravno tako občutile močan vpliv globalne 

finančne krize, ki je povzročil dramatične spremembe avtomobilskih trgov. Ugotovil 

sem tudi, da se je večina problemov v zvezi s prodajo Daimlerjevih proizvodov pojavila 

šele v drugi polovici 2008, medtem ko je bila v prvem polletju zabeležena rast, ki je 

prihodkovno celo presegala polletje iz prejšnjega leta. S tem sem ugotovil, da je leto 

2008 za Daimlerja pravzaprav predstavljalo tranzitno obdobje, kjer je visoki prodaji 

prvega polletja sledil strm upad prodaje drugega polletja. Prišel pa sem tudi do 

spoznanja, da je strateško partnerstvo na osnovi preostalih 19,9 % deleža v Chryslerju, 

ki ga je globalna kriza močno prizadela, delovalo izrazito negativno, saj je bil s tem 

Daimlerjev EBIT na osnovi equity metode obremenjen z 1,4 milijarde evrov. V zvezi s 

tem imam kritičen pogled predvsem zato, ker niso čim prej poskušali prodati preostali 

19,9 % delež – dejstvo je, da se je že med »nebeško poroko« izkazalo, da podjetji 

nikakor ne sodita skupaj, zato menim, da bi se morali takoj iznebiti tudi preostalega 

deleža za vsako ceno, saj zveza na preostalem deležu po mojem mnenju ne bi vodila do 

nikakršnih sinergijskih učinkov tudi v primeru, če se globalna finančna kriza sploh ne bi 

pojavila – zveza je bila ena največjih napak v zgodovini podjetja. 

Raznovrstni protikrizni ukrepi, ki sem jih obravnaval v petem poglavju, so po moji 

oceni pozitivni, še posebej če upoštevam rezultat tretjega kvartala 2009, ki se je po 

mojem mnenju pojavil kot posledica kratkoročnih ukrepov, žal pa moram ostali zgolj 

pri lastnem mnenju, za dokončno oceno ukrepov bo namreč potrebno počakati še nekaj 

časa, saj pozitivni (ali negativni) učinki ukrepov ponavadi pridejo do izraza šele po 

določenem časovnem obdobju – še posebej dolgoročni, ki so vezani na razvoj 

alternativnih pogonov. Vse naštete ukrepe bi lahko strnili v dva dela, to je prilagoditev 

proizvodnih procesov na spremenjene tržne okoliščine in prizadevanje za vodilni razvoj 
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na področju okolju prijaznih vozil, za katere menim, da bodo predstavljali prihodnji 

trend avtomobilske industrije. Kratkoročni ukrepi v zvezi s prilagoditvijo proizvodnjo 

so vsekakor pozitivni oziroma nujni, ravno tako sem prepričan o dolgoročnih ukrepih, 

ki temeljijo na strateških partnerstvih in razvoju prihodnjih pogonskih tehnologijah, saj 

se istočasno nahajamo tudi v ekološki krizi – trenutno krizo bila lahko imenoval kar 

ekološko-finančna kriza. Žal pa je čas edini, ki bo dal dokončno objektivno oceno 

izvedenih ukrepov, saj nas zgodovina uči, da so bili ukrepi ali odločitve velikokrat 

odlično ocenjene, medtem ko se je sčasoma izkazalo, da le niso bile tako rožnate, kot so 

sprva predvidevali strokovnjaki. 

Za konec bi izrazil še kratko misel, ki izhaja iz drugega poglavjem, kjer sem 

ugotavljal izvore in posledice globalne in finančne krize. Ko sem se spustil v 

podrobnost obravnave, sem postal kritičen in s tem tudi spremenil mnenje o tako 

imenovani samoregulaciji finančnih trgov. Vedno znova se je v javnosti poudarjala in 

utrjevala misel, da je bolje, če gospodarstvo deluje popolnoma svobodno oziroma 

neodvisno in da naj bi vsakršen poseg države v gospodarske posle samo škodil razvoju. 

Ironično, so bile ravno oblasti s pomočjo milijardnih finančnih injekcij zaslužne, da 

nismo iz recesije prišli še bolj daleč – v depresijo. Finančni trgi so zaradi prevelike 

svobode začeli »izumljati« celo vrsto subprimarnih strukturiranih finančnih produktov 

in se tako znašli izven kontrole. Osebno sem mnenja, da je to dokaz, da finančni trgi le 

niso sposobni popolne samoregulacije, zato upam, da smo se iz tega naučili, da vendarle 

ne bi smeli biti popolnoma prepuščeni samim sebi in bi zatorej bilo potrebno vzpostaviti 

določene regulative s strani države, ki bi preprečevale, da bi se finančni trgi zopet 

znašali izven kontrole in s tem posledično sprožili verižno reakcijo, ki bi se odražala 

predvsem v prizadetem realnem gospodarstvu. 

V zadnjem poglavju sem v prvem delu zapisal svoje sklepne ugotovitve kriznega 

vpliva na izbrano podjetje, ki potrjujejo tezo ter izrazil kritiko strateškega partnerstva, ki 

je temeljilo na preostali kapitalski udeležitvi v ameriškem partnerju, v drugem delu pa 

sem izrazil presojo v zvezi z izvedenimi ukrepi, ki sem jih obravnaval v petem poglavju. 

Za konec pa sem izrazil še kratko misel v zvezi s tako imenovana samoregulacijo 

finančnih trgov, ki se mi je utrnila med pisanjem drugega poglavja. 
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