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POVZETEK 

Študija primera obravnava centralizacijo finančno-računovodskih storitev v multinacionalnih 

podjetjih. Namen magistrske naloge je raziskati ključne organizacijske, procesne, tehnološke 

in sociološko-psihološke vidike, povezane s procesom centralizacije storitev, prav tako nas 

zanimajo spremembe na področju vodenja in odločanja vodstva. S centralizacijo storitev se 

ustanovijo različno delujoči centri skupnih storitev na različnih lokacijah. Ključna ugotovitev 

je, da se podjetja odločajo za to vrsto organiziranosti predvsem iz razloga stroškovne 

učinkovitosti in standardizacije procesov. Izid raziskave je osvetlitev širokega spektra vidikov, 

povezanih z organizacijskimi spremembami na področju centralizacije finančno-računovodskih 

storitev ter izbira pravega poslovnega modela in prave poti, ki vodita k uspešnemu poslovanju 

podjetij v sedanjosti in tudi v prihodnosti. 

Ključne besede: centralizacija, center skupnih storitev, modeli, organizacija, procesi, stroški. 

SUMMARY  

This study deals with the centralization of financial-accounting services in multi-national 

companies that are present on global markets. The objective of my Master's thesis is to research 

the key orgnisational, processing, technological as well as socio-phsychological aspects that the 

process of centralization entails. We are also interested in the impact that this has on the 

managing and decisionmaking process. Due to the centralization of services, shared service 

centers are established in different locations.The main conclusion is that companies decide on 

this type of organisation to be more cost-effective as well as to standardize processes. The result 

of this reseach is to shed light on the wide range of aspects that encompass the organisational 

changes in the field of the centralization of financial-accounting services and moreover to 

choose the most suitable model that leads to a succressful and efficient company at the present 

time and in the future. 
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1 UVOD  

V prvem poglavju magistrske naloge bomo predstavili področje preučevanja, opredelitev 

problema in teoretična izhodišča. Predstavili bomo tudi namen in cilje raziskave, raziskovalno 

vprašanje, raziskovalno metodologijo ter predpostavke in omejitve. 

1.1 Področje preučevanja 

Globalizacija ni nov pojav, sega močno v zgodovino, predstavlja pa nov obseg, tempo in 

vplivnost na vsa podjetja. Je kot neko povezovanje ljudi, podjetij in držav iz celega sveta, ki 

med sabo sodelujejo. Posebno vlogo imajo tukaj multinacionalna podjetja, ki delujejo na 

različnih koncih sveta. Beck (2003, 24) razlaga pomen besede globalnosti, ki pravi, da živimo 

v svetovni družbi, in sicer v tem smislu, da je predstava o zaprtih prostorih postala fiktivna. 

Nobena država, skupina se ne more zapreti pred drugimi.  

Internacionalizacija slovenskih podjetij, tako malih, srednjih, kot velikih, je že dosegla 

povečanje mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, saj je Slovenija premajhna 

za obstoj vseh konkurenčnih podjetij. Proces internacionalizacije jih je prisilil, da so svoja 

mišljenja spremenili in začeli sprejemati ta vpliv na gospodarjenje. Potrebno se je prilagajati 

vsem globalnim aktivnostim, ki povečujejo uspehe podjetij. 

V raziskavi bo predmet preučevanja centralizacija finančno-računovodskih storitev kot vidik 

delovanja multinacionalnih podjetij v globalnem okolju. Globalizacija na področju ekonomije 

posega v vse možne vidike, ki so povezani z globalnimi poslovnimi storitvami, spreminja se 

korporacijska kultura od decentralizirano usmerjenih podjetij k bolj centraliziranim oblikam, 

zato podjetja, ki delujejo na tem trgu, posvečajo vse več časa organiziranosti in razvoju 

organizacije glede na delovanje in konkurenco globalnega poslovnega sveta. Tako se na 

področju poslovnih storitev srečujemo z dvema izrazoma, kot je decentralizacija in 

centralizacija, pri kateri pa se lahko podjetje odloči za različne modele organiziranosti. Ključna 

modela na tem področju sta model zunanjega izvajanja dejavnosti (angl. Outsourcing) in model 

skupnih storitev (angl. Shared service). Bondarouk (2014) pojasnjuje, da je termin ''Shared 

services'' najpogosteje uporabljen izraz v angleščini za opisovanje centralizirane oblike 

izvajanja storitev, katerega korenine segajo v leto 1980. Leta 1990 je bila narejena manjša 

raziskava po različnih dejavnostih poslovanja, vendar bolj malo uporabljena v praksi. V zadnjih 

15 letih pa je tehnološki razvoj spodbudil organizacije k drugačnemu načinu delovanja. 

Po mnenju različnih avtorjev je med decentralizacijo in centralizacijo težko postaviti ločnico, 

saj popolnoma decentralizirana in na drugi strani popolnoma centralizirana organizacija skoraj 

ne obstaja. 

Za obstoj in konkurenčnost ni dovolj delovati z obstoječimi procesi in samo prodajati izdelke 

ali storitve, ampak tudi razmišljati o novih strateških podvigih, ki pa se ne ustvarijo brez 
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izzivov. V razvoju centralizacije storitev se je skozi prakso uvedbe mnogih multinacionalnih 

podjetij razvilo mnogo modelov. Družba Deloitte (2015) že od leta 1999 vsaki dve leti pripravi 

raziskavo o delovanju centrov skupnih storitev (angl. »Shared service center«, v nadaljevanju 

CSS) v multinacionalnih podjetjih. Z vsako novo raziskavo se število podjetij, ki delujejo 

centralizirano, povečuje in ena ključnih ugotovitev je tudi ta, da se procesi organizacijskih 

sprememb ne zaključijo z implementacijo, temveč se nenehno odvijajo v smeri iskanja novih 

rešitev in s tem posledično novih modelov. 

1.2 Opredelitev obravnavanega problema 

Centralizacija poslovnih storitev je vse pogostejši izraz in obravnavan pojem na vseh področjih 

delovanja. Globalizacijski svet je ob stalnih pritiskih k optimalni poslovni uspešnosti podjetij 

prisilil in spodbudil vodstveni management, da išče nove pristope, vključno s centralizacijo 

storitev, še posebno finančno-računovodskih. Za podjetje je pomembno, da si zastavi cilje 

prenove poslovanja in posledično tudi cilje prenove poslovnih procesov. Z opredelitvijo ciljev 

in izboljšav, ki generirajo vpliv na učinkovitost in uspešnost poslovanja, pridemo vedno do 

novih sprememb v organizaciji. Merila, s katerimi postavljamo te izboljšave, so čas, stroški in 

kakovost (Kovačič in Vukšić 2005, 42). 

Preden se podjetje odloči za prenovo poslovanja, mora razmišljati tudi o strateških vidikih, ki 

bodo doprinesli k uspešnosti in učinkovitosti. Tako podjetje kot zaposleni morajo biti na to 

dobro pripravljeni. Internacionalizacija je pripomogla k drugačnemu razmišljanju in pripeljala 

do spremembe tudi na področju centralizacije poslovnih storitev. V rasti vsakega podjetja pride 

do točke preloma, ko organizacijski vidik in rast podjetja začneta ogrožati profitabilnost in 

rentabilnost poslovanja. Podjetja si takoj postavijo vprašanja, kako in kje znižati stroške, kar pa 

ni glavni problem. Ključnega pomena so drugi vidiki, predvsem način organiziranosti in 

vodenja podjetja, izbor lokacije, procesni vidik, IT-podpora, in kar je prav tako pomembno, 

kultura področja, zaposleni in komunikacija med njimi. Po strateških odločitvah v posameznem 

podjetju se mora management odločiti za prenovo sistema, preučiti poslovne modele načina 

organiziranosti za področje izvajanja globalnih poslovnih storitev in sprejeti odločitve.  

Po navedbah raziskave ACCA (Cacciaguidi-Fahy, Currie in Fahy 2002, 5), centralizacija 

poslovnih storitev, predvsem finančno-računovodskih, sega že v leto 1990, ko so 

decentralizirano usmerjena podjetja ugotovila, da bi lahko določene transakcije izvajala skupaj 

na eni lokaciji, torej centralizirano. Prav tako so že takrat ugotovila, da je negospodarno 

vzdrževati podvojene računovodske funkcije in povzročati visoke stroške, zato so na podlagi 

tega začela spreminjati svoje procese. Ravno, ko so se podjetja najbolj približala 

decentralizaciji, se je pojavila nova strategija po centralizaciji, ki pa je precej širši pojem. 

S področja opravljanja storitev se najpogosteje omenjajo naslednji načini izvajanja storitev: 

- decentralizacija izvajanja storitev; 
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- model zunanjega izvajanja storitev (ang.«Outsourcing«, v nadaljevanju ZID); 

- centralizacija izvajanja storitev. 

 

Centralizirani način izvajanja skupnih storitev (ang. »Shared service«, v nadaljevanju SS) 

zajema različne modele izvedbe: 

- standardni center finančno-računovodskih storitev (ang. «Single function shared service 

center for finance and accounting«, v nadaljevanju SCSS); 

- multifunkcijski center skupnih storitev (ang. «Multifuntional shared service center, v 

nadaljevanju MCSS); 

- center globalnih poslovnih storitev (ang. »Global business center, v nadaljevanju GPC); 

- multifunkcijski globalno poslovni center (ang. «Multifuntional global business center 

MGPC). 

Model decentralizacije postaja že nekaj časa zgodovina, medtem ko se model centralizacije širi 

na različne načine. Prvi model organiziranosti uporabljajo predvsem manjša podjetja, medtem 

ko globalno usmerjena podjetja vse bolj stremijo k modelu SS z različnimi pristopi, od 

centralizacije FRS do vključevanja drugih funkcij. Vodstveni management se trudi ostati 

konkurenčen na vse bolj agresivnem trgu, vendar se tudi dogaja, da podjetja nimajo potrebnega 

kapitala za uvedbo sprememb (Fersht idr. 2011, 3) in tako ostanejo le na poslovnem modelu, 

brez implementacije. 

Družba Deloitte (2014, 2) pojasnjuje, da bi vodstveni kader CSS moral upoštevati tudi 

pojasnitve mnenj različnih podjetij, predvsem z vidika izboljšav, kajti to predstavlja potencialne 

možnosti, kako povečati učinkovitost storitev in splošno dojemanje strank. V mnogih primerih 

se to lahko zgodi le z interakcijo s strankami. Za dosego kakovosti pa je potrebna sinergija 

vodstva, zaposlenih in odjemalcev storitev, to je strank. Po mnenju družbe 

McKinsey&Company (Puneet, Chheda in Edlich 2016) se bodo morala podjetja z vpeljanimi 

modeli že ponovno optimizirati, kajti zadnjih pet let že močno preučujejo vidike in možne poti 

za digitalizacijo procesov. Da bi zagotovili uspehe in povečali učinkovitost delovanja vseh 

funkcij v teh centrih, morajo natančno preučiti vse načine, predvsem z vidika IT-podpore. 

V predstavitvi procesnega delovanja družb Bangemann (2015) navaja, da so v CSS ključnega 

pomena tudi procesi od začetka do konca (ang. »end to end process), saj vsaka družba investira 

in nadgrajuje obstoječi sistem vsaj z dvema do tremi funkcijskimi aktivnostmi za prihajajoče 

leto, seveda odvisno od zahtev matičnega podjetja in vidika delovanja lokalne zakonodaje. 

1.3 Teoretična izhodišča 

Globalizacija zahteva globalno mišljenje in lokalno delovanje. Če globalizacijo primerjamo z 

internacionalizacijo, ugotovimo, da je med njima le manjša vsebinska razlika. Slednja postavlja 

v ospredje bolj procese, medtem ko se globalizacija nanaša bolj na doseženo stanje, za katerega 
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je hkrati značilna funkcionalna integracija na svetovni ravni (Dubrovski 2006, 49). Beck (2003, 

22) opisuje, da je potrebno razlikovati med globalizmom na eni strani ter globalnostjo in 

globalizacijo na drugi strani. Z globalizmom označuje nadziranje, po katerem je politično 

delovanje nadomestil svetovni trg. Pravi, da je ideološko jedro globalizma v tem, da odpravi 

razliko med politiko in gospodarstvom.  

Poleg velikih podjetij imajo tudi mala in srednje velika podjetja pomembno vlogo, saj delujejo 

posamezno ali pa skupinsko v korporaciji, kjer so del globalne poslovne skupnosti. Dramatične 

spremembe v komunikaciji in informacijski tehnologiji so pripeljale tudi do centralizacije 

poslovnih storitev in procesov znotraj korporacij (Thompson 2014).  

Snoj (1998, 5) je že pred leti ugotovil, da različni avtorji trdijo, da so storitve nedvomno 

prihodnost v narodnem in svetovnem gospodarstvu vsake gospodarske aktivnosti in postajajo 

primarno gibalo tega razvoja.  

Vsako podjetje mora imeti oblikovano svojo poslovno strategijo in poslovni model. Poslovna 

strategija izhaja iz poslanstva, vizije in strateških ciljev podjetja in upošteva strategije 

posameznih poslovnih področij (funkcij ali poslovnih procesov). Podjetje lahko za to uporabi 

tri različne strategije (Kovačič in Vukšić 2005, 19): 

- strategijo nižjih stroškov, 

- strategijo razločevanja (diferenciacije), 

- strategijo tržne usmeritve (segmentacije). 

Podjetja morajo poleg obstoječih strategij vedno razmišljati tudi o novih, glede na vse hitrejši 

tehnološki razvoj. Družba Capgemini Consulting (2013, 4) poudarja štiri ključna vprašanja 

glede razvoja naslednjih generacij CSS: 

- Centralizirati samo FRS ali tudi ostale? 

- Izvajati ali kupiti storitve? 

- Katero lokacijo izbrati? 

- Kako bo nova digitalna tehnologija vplivala na CSS? 

Prava odločitev je ključnega pomena za stroškovno učinkovitost delovanja multinacionalnega 

podjetja. 

1.4 Namen in cilji raziskave ter raziskovalno vprašanje 

Namen magistrske naloge je raziskati ključne organizacijske vidike, povezane s procesom 

centralizacije finančno-računovodskih storitev s perspektive delovanja multinacionalnih 

podjetjih. Izhodišče je, da je v svetu že veliko podjetij prešlo na centraliziran način delovanja, 

medtem ko podjetja na domačem trgu delujejo še precej decentralizirano. V okviru raziskave 

smo bili še posebej pozorni na spremembe na področju vodenja, odločanja ter morebitne 
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nastanke centrov moči, do katerih prihaja v okviru uvajanja različnih modelov izvajanja 

storitev, pri čemer smo se osredotočili na omenjene spremembe predvsem na finančno-

računovodskem področju. Poleg navedenih sprememb smo v Izhodišče je, da je v svetu že 

veliko podjetij prešlo na centraliziran način delovanja, medtem ko podjetja na domačem trgu 

delujejo še precej decentralizirano Vse izpostavljene vidike, ki so ključni za uspešno izvedbo 

obravnavanih organizacijskih sprememb, smo osvetlili tako na podlagi rezultatov dosedanjih 

raziskav, kakor tudi na podlagi izsledkov lastne raziskave. 

Ključni prispevek magistrske naloge je v osvetlitvi širokega spektra vidikov, povezanih z že 

omenjenimi organizacijskimi spremembami na finančno-računovodskem področju, katerih 

upravljanje je ključnega pomena za samo uspešnost obravnavanih »end to end«  procesov, ki 

so potrebni za nemoteno delovanje na tem področju in pravilno izbranega poslovnega modela 

za centraliziran način izvajanja storitev.  Poleg teoretično-znanstvenega prispevka pa so izsledki 

raziskave koristni tudi za stroko, še posebej za podjetja, ki obravnavanih organizacijskih 

sprememb še niso izvedla, bodo pa v to slej ko prej primorana zaradi ohranjanja konkurenčnosti 

in obstoja na trgu.  

Cilj raziskave je: 

- predstaviti in analizirati literaturo, povezano z izbrano tematiko; 

- analizirati dosedanje raziskave dobre prakse; 

- preučiti in analizirati izbrana multinacionalna podjetja, ki že delujejo centralizirano;  

- preučiti primer multinacionalnega podjetja, ki prehaja iz decentralizirane k centralizirani 

obliki izvajanja storitev; 

- raziskati in interpretirati raznolike vidike centralizacije finančno-računovodskih storitev. 

Temeljno raziskovalno vprašanje izvira iz osnovnega raziskovalnega problema in je: »Katerim 

organizacijskim vidikom morajo multinacionalna podjetja posvetiti pozornost v procesih 

centralizacije finančno-računovodskih storitev v luči doseganja želenih učinkov?« 

Na podlagi preučitve teoretičnih izhodišč, analize svetovno znane študije, raziskave dobre 

prakse in lastno izvedenih intervjujev smo poskušali dobiti celovit pogled na delovanje CSS 

kot organizacijske oblike sodobnega poslovnega sveta. 

1.5 Metodologija raziskovanja 

Magistrska naloga je z vidika uporabljene metodologije kvalitativna oblika raziskovanja, 

izvedena kot eksplanatorna študija primera, kjer je šlo za celovit opis, razlago in analizo 

obravnavanega fenomena (organizacijske spremembe oziroma procesi centralizacije). S to 

študijo primera smo želeli dobiti poglobljeno razumevanje in vpogled v obravnavano temo. V 

raziskavo je bilo vključenih 12 vodilnih predstavnikov CSS v multinacionalnih podjetjih, 

delujočih širom po svetu, ki imajo CSS že več let uveden. Z njimi smo izvedli intervjuje, s 
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pomočjo katerih smo poskušali pridobiti poglobljen vpogled v njihove izkušnje, povezane z že 

izvedenimi organizacijskimi spremembami. 

Veljavnost kvalitativne raziskave smo zagotovili s t. i. triangulacijo virov podatkov. Poleg 

samih intervjujev z vodilnimi predstavniki CSS v izbranih multinacionalnih podjetjih smo 

obravnavane organizacijske vidike osvetlili še na podlagi predstavitve posameznih podjetij in 

analize njihovih finančnih rezultatov poslovanja. Vse to smo potem še podprli z izsledki 

aktualne raziskave o CSS, ki jo vsaki 2 leti izvaja družba Deloitte in vključuje 311 

multinacionalnih podjetij. 

 

V okviru priprave teoretičnih izhodišč za lastno raziskavo so bile uporabljene naslednje metode 

raziskave: 

- s pomočjo metode kompilacije je bil opravljen celovit pregled razpoložljive literature, na 

podlagi katere bomo opredelili kategorije raziskovanja kot izhodišča za lastno raziskavo; 

- s konceptualno analizo smo preučili pomen določenega pojma oz. koncepta; 

- s komparativno metodo smo medsebojno primerjali sodobne oblike organiziranosti centrov 

skupnih storitev z vidika posameznih modelov;  

- s pomočjo metode sinteze smo povzeli ključne ugotovitve pregledane literature, ki nam je 

služila kot izhodišče za izvedbo lastne raziskave. 

V empiričnem delu so bile uporabljene naslednje metode: 

- z metodo deskripcije in razčlenjevanja smo predstavili primere dobre prakse pomembnejših 

podjetij z vidika poslovanja in organiziranosti na področju računovodskih in finančnih 

storitev; 

- s pomočjo metode analize vsebine smo analizirali podatke/gradivo, pridobljeno s pomočjo 

individualnih polstrukturiranih intervjujev, v katere je bilo vključenih 12 predstavnikov oz. 

njihovih namestnikov, ki vodijo centre skupnih storitev izbranih multinacionalk; 

- s pomočjo komparacije smo izsledke lastne raziskave osvetlili z vidika izvedene aktualne 

študije delovanja centrov skupnih storitev, ki je to opravila na primeru 311 multinacionalnih 

podjetij. 

1.6 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljali smo, da bo najprimernejša oblika centralizacije model »Shared service« kot 

multifunkcijski način izvajanja storitev. Izhajali smo iz razpoložljive literature, javno dostopnih 

podatkov in iz primerov dobre prakse. Izbrani vzorec multinacionalnih podjetij ni bil izbran 

naključno, ampak namensko in priložnostno. Večina teh podjetij  v globalnem svetu v svoji 

dejavnosti deluje kot vodilno podjetje. Tako smo lahko prišli do informacij, ki smo jih 

potrebovali za lastno raziskavo. Predpostavljali smo tudi, da so respondenti odgovarjali 

resnično. Določene informacije, ki smo jih pridobili med raziskavo, so tudi zaupne narave, zato 
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jih pod imenom podjetja nismo izpostavljali, smo pa vse koristne informacije upoštevali pri 

skupni interpretaciji raziskave, prav tako nismo razkrivali imen respondentov, ki so bili 

udeleženi pri izvajanju intervjujev. 

Pri preučevanju vidikov centralizacije storitev smo se osredotočili na finančno-računovodske 

storitve, ki so najpogostejša funkcija centralizacije, vendar je raziskava pokazala, da se precej 

pogosto že centralizirajo tudi ostale storitve, ki se izvajajo v podjetjih. Intervju smo izvedli 

poleg osebnih srečanj (zaradi oddaljenih lokacij širom po svetu) tudi preko telefona in 

videokonference. 

Pojasnilo glede uporabe izrazoslovja 

Pojmi podjetje, družba in organizacija so v nalogi enakovredno obravnavani. Prav tako različno 

definiranje procesov, kot so lahko poenoteni, standardizirani in optimirani procesi. 

1.7 Struktura naloge 

Magistrska naloga je razdeljena na šest poglavij. V prvem uvodnem poglavju predstavljamo 

področje preučevanja, namene in cilje naloge, raziskovalno vprašanje, metodologijo 

raziskovanja ter predpostavke in omejitve. 

V drugem poglavju, Globalizacija in internacionalizacija, opisujemo pomen globalizacije v 

svetu, njen razvoj in delovanje globalizacije v mednarodnem poslovanju. Kadar govorimo o 

globalizaciji, se takoj srečamo tudi s prednostmi in slabostmi, kjer je potrebno poudariti, da se 

morajo podjetja vse močneje boriti na tem globalnem trgu in se vključevati v strateške 

odločitve. Globalizacija je močno povezana tudi z internacionalizacijo oziroma lahko rečemo, 

da sta povezani tako v praksi kot v teoriji. 

V tretjem poglavju, Centralizacija storitev, poudarjamo, da so storitve vse pomembnejše za 

svetovno gospodarstvo in lahko jih enostavno pojmujemo kot globalne storitve. V tem 

kontekstu moramo omeniti tudi poslovno strategijo, model in proces, ki so med sabo močno 

povezani. Predstavljen je vidik organizacije v multinacionalnih podjetjih, kjer smo podrobno 

preučili pomen in strategijo organizacije v podjetjih in izpostavili predvsem funkcijsko 

organiziranost. Prav tako smo pojasnili pomen in strategijo multinacionalnih podjetij, ki imajo 

pomembno funkcijo v globalnem svetu. Storitve se lahko izvajajo na različne načine, zato smo 

pojasnili tudi načine izvajanja storitev, kjer smo posebej izpostavili centralizacijo storitev, ki je 

tudi glavna tema te naloge. Največji poudarek je na finančno-računovodskih storitvah, kjer smo 

predstavili modele izvajanja storitev, to je: standardni center skupnih storitev SCSS, 

multifunkcijski center skupnih storitev MCSS, globalno poslovni center GPC in pa 

multifunkcijski globalno poslovni center MGPC in jih preučili z vidika organizacije in pravega 

izbora modelov. Pojasnili smo tudi načine in možnosti prehoda iz enega modela v drugega. Ker 



 

 

8 

smo v dobi digitalizacije, smo eno poglavje namenili še tej temi in pa fazam uvedbe centra 

skupnih storitev. Na koncu poglavja smo povzeli teoretična izhodišča. 

Četrto poglavje, Raziskava vidikov centralizacije storitev v izbranih multinacionalnih podjetjih, 

je namenjeno raziskavi vidikov centralizacije skupnih storitev v podjetjih, kjer smo najprej 

analitično preučili delovanje izbranih multinacionalk z vidika njihovega delovanja in 

finančnega poslovanja, nato smo analizirali intervju, ki je bil izveden s temi podjetji in 

analizirali vse vidike centralizacije storitev ter ustanavljanja CSS. Zadnje poglavje pa smo 

namenili še povzetkom že izvedene raziskave na temo centralizacije storitev, ki je bila izvedena 

s 311 podjetji in jo poskušali analizirati v povezavi z našo raziskavo.  

V petem poglavju smo zapisali vse ugotovitve in zaključke raziskave kot prispevek k znanosti 

in priporočila za nadaljnjo raziskavo, kot tudi za prakso. 

Šesto poglavje, Sklep, je namenjeno sklepnim ugotovitvam raziskave tako teoretičnega kot 

empiričnega dela. 
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2 GLOBALIZACIJA IN INTERNACIONALIZACIJA   

Čeprav se danes z izrazom globalizacije srečujemo na vsakem koraku in na vseh področjih in 

je ta pojem povečini vsem poznavalcem razumljiv, bomo vseeno na samem začetku za boljše 

razumevanje pojasnili pojem globalizacije z vidika, kaj sploh je, kako jo različni avtorji 

opredeljujejo, kako in v kakšnem obsegu vpliva na družbo in njeno delovanje v mednarodnem 

poslovanju ter njene prednosti in slabosti. Globalizacija močno pospešuje internacionalizacijo 

storitvenih dejavnosti, finančnega sistema, korporacij, tehnologije, konkurenčnosti in še 

ogromno drugih sprememb tako v družbi kot politiki in na ekonomskem področju. S tega vidika 

bomo tudi pojasnili soodvisnost med globalizacijo in internacionalizacijo. 

Globalizacija je splošen pojav in ni nov, saj sega močno v zgodovino, je pa nov obseg, tempo 

in vplivnost na vsa podjetja ter predmet preučevanja različnih ved. Held in McGrew (2007, 3) 

opredeljujeta globalizacijo kot produkt vsote sprememb na različnih področjih, tudi na 

ekonomskem, političnem in tehnološkem, vključno s pogojujočimi dejavniki, kot sta na primer 

kolaps socializma in vzpostavitev antične poti. 

Berkova (2009, 7) navaja, da se v literaturi pojavljajo trije različni pogledi na globalizacijo. 

Hiperglobalisti v globalizaciji vidijo predvsem vseobsegajoč proces, ki se mu ne moremo 

izogniti. Skeptiki se sprašujejo, ali ni ta proces ravno nasproten, saj le poglablja raznolikost 

sveta, in namesto termina globalizacija raje uporabljajo termin internacionalizacija kot sinonim 

za vez med nacionalnimi ekonomijami in družbami na eni strani ter regionalizacijo na drugi 

strani. Kot tretji pa so postskeptiki, za katere je globalizacija nesporen proces, ki vztrajno 

poteka. 

V naslednjem poglavju obravnavamo pomen svetovne globalizacije v odvisnosti z 

mednarodnim poslovanjem ter njene prednosti in slabosti. 

2.1 Globalizacija v svetu  

Zametke globalizacije in mnenja strokovnjakov glede časovne umestitve začetka procesa 

pojasnjuje Kadič, ki je zagovornike različnega časa razdelil v štiri skupine, njihova mnenja so 

pa precej različna. Prva skupina so zgodovinarji, ki pogosto izpostavljajo pomen prvega 

obkroženja Zemlje (v letih 1519−21) ter začetke ekspanzije kapitalizma v Evropi 16. stoletja. 

Drugi so zagovorniki, ki opredeljujejo začetek globalizacije na prehodu iz 19. stoletja v 20. 

stoletje, tj. čas pred I. svetovno vojno ter nekoliko kasnejše obdobje velike gospodarske 

depresije, ki je povzročila spiralni učinek protekcionizma nacionalnih gospodarstev. Tretjo 

predstavljajo zagovorniki začetka globalizacije po II. svetovni vojni, tj. s prihodom nuklearne 

dobe, osamosvojitvijo kolonij širom po svetu, ponovne ekspanzije trgovine in investicij ter 

ekonomski vzpon severovzhodne Azije (azijski tigri). Četrto skupino pa predstavljajo 

zagovorniki začetka globalizacije konec 70. oz. v začetku 80. let dvajsetega stoletja, ki vidijo 
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začetek v refleksivni modernizaciji postindustrijske družbe, kjer se prikazi globalizacije 

osredotočajo predvsem na prepletenost kontinuitete in cezure pri proizvodnji bogastva in 

proizvodnji tveganja (Kadič 2008). 

Napredek ter večja produkcija in vse večja vzpostavitev trgovskih stikov z ostalimi predeli sveta 

so pripeljali do globalizacijskega procesa, ki je bil dokončan v dvajsetem stoletju, in takrat se 

kapitalizem uveljavi kot prevladujoč svetovni sistem ter se razširi po vsem svetu. Globalizacija 

se močno poveže s kapitalizmom in na trgu postaneta soodvisna.  

Globalizacijo Waters (2001, 14–16) kot multidimenzionalno teorijo pojmuje tudi kot novo 

paradigmo, ki ima skupne teoretične elemente: 

- Globalizacija je sodobno povezana z modernizacijo že od 16. stoletja. Vključuje 

gospodarsko sistematizacijo in mednarodne odnose med državami ter nastajajoče globalne 

kulture ali nove zavesti. 

- Globalizacija vključuje tudi medsebojno povezanost vseh socialnih vezi na tem planetu in 

povečuje vključenost in poenotenje človeške družbe. 

- Globalizacija vključuje fenomenologijo krčenja predvsem tam, kjer sta v svetu pomembna 

prostor in čas. 

- Fenomenologija globalizacije je refleksivna, prebivalci se orientirajo na svet kot celoto. 

- Globalizacija vključuje propad univerzalizma in partikularizma. 

- Globalizacija vključuje tudi mešanico tveganja in zaupanja. 

 

Held in McGrew (2007, 16) podajata izčrpno opredelitev pojma globalizacije, ki pravi, da lahko 

o njej razmišljamo kot »o procesu«, ki zajema spremembe družbenih odnosov v prostorski 

organizaciji in dogovarjanju z vidika globalnih omrežij, intenzivnostjo povezav, učinkov 

globalne povezanosti in hitrostjo globalnih tokov. Le-to povzroča transkontinentalne ali 

medregionalne tokove in omrežja dejavnosti ter medsebojnega vpliva. 

 

V zgodbi globalizacije moramo razlikovati na eni strani pojem globalizem, na drugi strani pa 

globalnost in globalizacija. Različni avtorji to različno medsebojno pojmujejo in povezujejo. 

Beck (2003, 22–25) je temu posvetil posebno razlago in jo opredeljuje kot: 

- Z globalizmom označuje naziranje, po katerem je to politično delovanje nadomestil 

svetovni trg oz. drugače rečeno ideologijo gospodarstva svetovnega trga. Ta ideologija 

nastopa zgolj ekonomično in mnogo dimenzionalnosti globalizacije skrči le na eno 

gospodarsko dimenzijo. S tem ne zmanjšuje osrednjega pomena gospodarske globalizacije. 

Glavni problem je v tem, da zapre eno od temeljnih razlik prve moderne, razliko med 

politiko in gospodarstvom, kjer se osrednja naloga politike kar izgubi, čeprav je za potrebe 

gospodarskega delovanja potrebna tudi politika. 

- Beck razlaga pomen besede globalnost: «Že dolgo živimo v svetovni družbi, in sicer v tem 

smislu, da je predstava o zaprtih prostorih postala fiktivna. Nobena država se ne more 

zapreti pred drugimi. Pri tem prihaja do trkov med različnimi ekonomisti, kulturami, 
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političnimi oblikami, zato morajo t. i. samoumevnosti, tudi tiste zahodnjaškega modela, na 

novo izkazati svojo legitimnost«.  

- Globalizacijo pa opredeljuje kot nasprotni pomen za procese, v sosledju katerih nacionalne 

države spodkopujejo in navzkrižno povezujejo oblastne možnosti, orientacije in identitete.  

Globalnost označuje dejstvo, da odslej vse, kar se na našem planetu odvija, ni več samo lokalno 

omejen proces, temveč vsaka iznajdba, zmaga in katastrofa zadevajo cel svet, zato moramo 

svoje delovanje orientirati lokalno-globalno in s tem globalnost označuje nov položaj druge 

moderne. 

2.1.1  Globalizacija in mednarodno poslovanje 

Dubrovski (2006, 48–51) pojmuje globalizacijo1 kot večdimenzionalen proces, ki vključuje 

politične, ekonomske, pravne in kulturne sestavine, ki skupaj tvorijo novo kakovost. Z 

globalizacijo mednarodnega poslovanja se spreminjajo tudi dimenzije procesa konkuriranja.  

Globalizacija, ki ima geografski in organizacijski vidik, temelji predvsem na zamisli, da postaja 

svet vse bolj homogen in da razlike med nacionalnimi trgi izginevajo. Tako vplivajo dogajanja 

na enem koncu sveta v najhitrejšem možnem času na dogajanje na drugem koncu sveta. Prav 

tako dodaja, da nekateri opredeljujejo globalizacijo tudi kot stopnjo internacionalizacije, 

pospešeno z mednarodno menjavo in organizacijo podjetja, ki zasleduje logiko odprtosti in 

povezovanja.  

V poslovnem smislu globalizacija z odpravo carinskih in drugih ovir med državami povečuje 

obseg potencialnih tako prodajnih kot nabavnih trgov, istočasno pa zaradi tega intenzivira 

konkurenčni boj, v katerega pa se vključujejo družbe iz celega sveta. Pokazalo se je, da samo 

lokalna konkurenčnost v primeru odprtih trgovskih možnosti za preživetje in razvoj enostavno 

ni več dovolj in se zahteva globalna konkurenčnost. 

Na razvoj globalizacije vplivajo naslednji dejavniki (Dubrovski 2006, 48–51): 

- Povečanje števila držav, ki prehajajo iz zaprtega gospodarskega sistema na mednarodne 

tržne sisteme. 

- Gospodarska intenzivnost, merjena s stopnjo rasti BDP, ki se preusmerja od razvitih k 

deželam v razvoju. 

- Stalni in intenziviran tehnološki razvoj izpopolnjuje področje komunikacij – informacijska 

tehnologija. 

                                                
1 Termin globalizacija je prvič uporabil T. Levitt v svoji knjigi Globalizacija trgov, s katerim je označil 
sodobne spremembe v mednarodnem gospodarstvu. Sicer pa Dubrovski (2006) razlaga, da je 
globalizacija opredeljena po Johnson in Turner kot naraščajoča neodvisnost držav s povečanjem obsega 
in raznolikosti prekmejnih transakcij v izdelkih, storitvah in kapitalu in tudi skozi hitrejšo in široko 
razpršitvijo (difuzijo) tehnologije. 



 

 

12 

- Odpiranje meja (tudi carinskih) za pretok izdelkov, storitev, kapitala, know-how in 

tehnologije in s tem možnost vstopa na katerikoli trg v svetu. 

- Povečanje oz. spreminjanje pričakovanj odjemalcev povsod po svetu. 

- Obstoj pomembnih regionalnih razlik glede razpoložljivosti materialov in izdelkov. 

Kadar govorimo o globalizaciji, moramo omeniti tudi globalno učinkovitost, ki je pogoj, da 

podjetja uspevajo v tem segmentu. Ravno ta učinkovitost sili podjetja h globalni učinkovitosti 

na področju posameznih funkcij. Globalizacija je poslovna usmerjenost, temelječa na premisli, 

da postaja svet vse bolj homogen in da razlike med nacionalnimi trgi izginevajo. Posledično pa 

morajo tržniki globalizirati njihove strategije po posameznih trgih, ki jih je potrebno dobro 

poznati in si pridobiti določene prednosti. 

Beck (2003, 84) tudi ugotavlja, da je novo v globalni dobi to, da je med revščino in bogastvom 

nastal velik razkorak in da je preplet šel po zlu po Baumanu, ravno zaradi globalizacije. Ta 

preplet prebivalstvo sveta razdeli na globalizirane bogate, ki premagujejo prostor in nimajo 

časa, ter lokalizirano revne, ki delujejo na nekem prostoru in imajo čas, s katerim pa nimajo kaj 

početi in so prisiljeni početi neprave stvari. 

V svoji razlagi tudi pojasnjuje, da poznamo več vrst globalizacije (prav tam, 35–37): 

- informacijska – globalna komunikacija in informacijske povezave, 

- ekonomska globalizacija – tako imenovana virtualna ekonomija, 

- globalizacija delovne kooperacije – delovni in proizvodni procesi, 

- kulturna globalizacija – pretok in sprejemanje različnih kultur.  

V mednarodnem sodelovanju naj bi bila naloga politike razjasniti javnosti, da globalizacija ne 

pomeni to, da bo vse razjasnil trg, ampak ravno nasprotno. Danes imamo že veliko čezmejnih 

transakcij zaradi delovanja različnih mednarodnih inštitucij, zato mora vzporedno z 

globalizacijo potekati boljša koordinacija med politiko globalizacije in suverenih nacionalnih 

držav in nenehno izvrševati nadzore nad celotnim poslovanjem (Beck 2003, 170). 

S pojmom globalizacije pojasnjujeta Kenda in Bobek (2003), da je globalizacija tudi 

vključevanje gospodarstev v mednarodno menjavo, v model mednarodne integracije. Izraz se 

uporablja že precej dolgo, vendar ne s takim poudarkom kot danes, ko je prisoten povsod. 

Pravzaprav je to zgodovinski proces pospešene mednarodne menjave in pospešene integracije 

svetovnega gospodarstva, ki v ožjem smislu vključuje trgovinske in finančne tokove, na drugi 

strani pa tudi gibanja ljudi in znanja (Beck 2003, 277–278, v Polajžer 2008, 5). 

2.1.2 Prednosti in slabosti globalizacije 

Globalno povezano gospodarstvo prinaša (Dubrovski 2006, 53–54): 
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- Velike priložnosti za povečanje splošne produktivnosti in življenjskega standarda, saj tako 

vodi k boljši delitvi dela med posameznimi državami. Globalizacija omogoča državam z 

nižjo ceno delovne sile specializacijo za delovno intenzivne naloge, drugim, ki pa imajo 

strošek dela precej visok, pa zaposlovanje delavcev na bolj produktivne načine.  

- Podjetja lažje izkoriščajo prednosti večjih ekonomij obsega, kapital pa se bo usmerjal v 

katerokoli državo, kamor lahko investirajo. 

- Kritiki opozarjajo, da vpliv globalizacije znižuje plače in uničuje delovna mesta v 

bogatejših državah iz razloga, da ostanejo konkurenčni. 

- Globalizacija tudi omogoča mednarodni pretok prepovedane trgovine in pranja denarja 

- Nasprotniki globalizacije trdijo, da revne države v globalni integraciji izgubljajo in tako ima 

vpliv mednarodne trgovine celo negativen učinek predvsem zaradi neprilagojenih pravil 

trgovanja. 

Beck (2003, 37) je zapisal:  

Globalizacija je gotovo najbolj uporabljena – zlorabljena in najredkeje definirana, verjetno 

najbolj napačno razumljena, najnebuloznejša in politično najučinkovitejša beseda zadnjih in 

tudi prihodnjih let. 

Kritiki so mnenja, da prehaja globalizacija v težke čase in da ne zagotavlja več prepričljivo 

pojasnila družbenih sil, ki oblikujejo naš svet. Globalizem je kot politični in ekonomski projekt, 

ki pa se lahko nadomesti z novim imperializmom kot človeško prilagajanje realnosti spopada 

kulture in religije. Tako je svet priča spopadu globalizacije in družbene ontologije (Held in 

McGrew 2007, 3). 

Ne glede na pozitivne in negativne ocene ter na različna mnenja mnogih piscev znanstvenih del 

in njihova razmišljanja se morajo podjetja vse močneje boriti na tem globalnem trgu in se 

vključevati v strateške usmeritve ter v razvoj velikih mednarodnih korporacij. Začetki 

globalizacije sežejo daleč nazaj v zgodovino, vendar hitrost razvoja na tem področju je vse 

hitrejša, obsežnejša in dejavna na vsakem področju. Enostavno smo v času, ko lahko 

gospodarstvo deluje in ostaja konkurenčno le, če dobro pozna zakonitosti globalnega trga, zato 

lahko zapišemo, da je globalizacija močno povezana tudi z internacionalizacijo, kar 

obravnavamo v nadaljevanju. 

2.2 Povezava globalizacije in internacionalizacije 

Globalizacija in internacionalizacija sta povezani tako v teoriji kot v praksi. Podjetja, ki delujejo 

na globalnem trgu, so potem prisiljena v internacionalizacijo svojih dejavnosti. Svetličič (1996, 

72–73, v Polajžer 2008, 6) navaja primerjavo med globalizacijo in internacionalizacijo. Pri prvi 

gre za funkcionalno integracijo geografske razpršene ekonomske dejavnosti, gre za nekaj več 

kot pri internacionalizaciji, tako glede na obseg kot glede na vsebino medsebojnega 

povezovanja, medtem ko drugo navaja kot geografsko širjenje ekonomskih dejavnosti preko 
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nacionalnih meja. Po navedbi avtorja lahko sklepamo, da je globalizacija posledični proces 

internacionalizacije in zato mnogi, ki govorijo o globalizaciji, mislijo na visoko stopnjo 

internacionalizacije. 

Hrastelj in Makovec Brenčič (2006, 22–23) pravita, da podjetja v dinamičnem globalno 

usmerjenem poslovnem svetu ne morejo svoje suverenosti utemeljiti na izoliranosti in 

samozadostnosti, ampak v medsebojnem sodelovanju, procesih in sodobnih poslovnih načelih. 

Tako bi morali domače, nacionalne, dejavnike poslovanja uskladiti s potrebami mednarodnega, 

tudi globalnega poslovanja, ter preoblikovati zavest in kulturo mednarodnega trženja iz 

subjektivnega v objektivni dejavnik poslovanja tako v podjetjih kot državi.  

Povečanje aktivnosti udeležbe v mednarodnem poslovanju označuje Dubrovski (2006, 62) z 

internacionalizacijo poslovanja ali podjetja. Pojasnjuje, da internacionalizacija podjetja, ko 

zahteva vse večje prilagajanje podjetniške miselnosti, strategij, struktur in procesov v 

mednarodnem okolju, po drugi stani predstavlja proces razvoja mednarodnega poslovanja 

podjetja in se v okviru tega vse bolj vključuje v mednarodna poslovna razmerja. 

Internacionalizacija podjetij in poslovanja je kot proces, ki je v nekem smislu pogoj za 

globalizacijo. Podjetja imajo v evropskem in svetovnem trgu ogromno možnosti za 

vključevanje v različna poslovanja in za ustvarjanje skupnih procesov, ki so pogoj za 

konkurenčno delovanje, saj je domači trg premajhen in ne prinaša učinkovitega poslovanja. 

Seveda pa internacionalizacija ni samo proces razvoja, temveč tudi rezultat (končni ali 

predhodni) takšnega procesa in načina razmišljanja. Za merjenje internacionalizacije podjetja 

in poslovanja lahko uporabimo kvalitativno metodo (npr. vključevanje novih načinov vstopa na 

mednarodni trg) in kvantitativno (npr. povečanje deleža izvoza) metodo. Pojasnjuje tudi, da 

podjetja prehajajo v procesu razvoja do globalnih podjetjih skozi naslednje stopnje (Dubrovski 

2006, 64): 

- Domače podjetje – koristi značilnosti domačega trga, je etnocentrično usmerjeno in 

konkurenčno na domačem trgu. 

- Mednarodno podjetje – pretežno še vedno deluje na domačem trgu, vzporedno pa že 

izkorišča možnosti delovanja na tujem trgu. Je še vedno etnocentrično in policentrično. 

- Večnacionalno podjetje – upošteva razlike med posameznimi trgi in njim v podjetju 

prilagajajo vse aktivnosti. Ta podjetja so policentrično in tudi regiocentrično usmerjena. 

- Globalno podjetje – to pomeni globalno delovanje na vseh trgih, globalno oblikovanje 

strategij in soočenja z globalnimi konkurenti. Usmerjenost teh podjetij je geocentrična. 

Temeljne značilnosti, ki delujejo v sodobnem globalnem svetu, so inovativnost, kreativnost in 

prevzemanje tveganj. Po eni strani svet še nikoli ni bil tako povezan, po drugi strani pa še nikoli 

ni bilo tako težko vstopati na globalni trg. V zadnjih desetih letih se je globalizacija, ki 

spreminja pravila igre v poslovnem svetu že več kot desetletje, v zadnjih letih še dodatno 

okrepila in zajela celotno svetovno gospodarstvo. Na drugi strani so izzivi, ki silijo podjetja k 

hitrejši internacionalizaciji proizvodnje, distribucije, nabave in prodaje storitev, s čimer so 
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podjetja postavljena pred vse zahtevnejše tržne razmere. Prav tako avtor navaja, da globalizacija 

sicer prinaša podjetjem večje konkurenčne pritiske, po drugi strani pa priznavajo, da jim ponuja 

tudi veliko tržnih priložnosti. Velik poudarek daje globalizaciji kot enemu ključnih dejavnikov 

rasti, razvoja in konkurenčnosti, ki zahteva od podjetij strateško poslovanje na vseh področjih 

(Janeš idr. 2014, 47). 

Internacionalizacija slovenskih podjetij, tako malih, srednjih kot velikih, je že dosegla 

povečanje mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, saj je Slovenija premajhna 

za obstoj vseh konkurenčnih podjetij. Proces internacionalizacije jih je prisil, da so svoja 

mišljenja spremenili in začeli sprejemati ta vpliv na gospodarjenje. Potrebno se je prilagajati 

vsem globalnim aktivnostim, ki povečujejo uspehe podjetij. Z razvojem globalizacije in 

vstopom tujih podjetij na naš trg pomeni tudi za naša lokalna podjetja večjo konkurenco in 

nižanje dobička. S tem je povezan tudi vse močnejši razvoj poslovnega procesa na področju 

centralizacije poslovnih storitev, ki so nekoč delovala lokalno, danes pa že globalno. 
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3 GLOBALIZACIJA STORITEV 

Globalizacija ima vpliv na internacionalizacijo storitev.2 Storitve so šele v zadnjem času 

pritegnile pozornost raziskovalcev in oblikovalcev, saj so v zadnjem desetletju postale izjemno 

pomembne. Nastopi pa težava, ko je potrebno ločiti storitve od blaga, saj danes težko najdemo 

čisto storitev ali izdelek oz. blago. Avtorji storitve pojmujejo na vse možne načine in se med 

sabo tudi razlikujejo. 

Storitve so nedvomno prihodnost v narodnem in svetovnem gospodarstvu vsake gospodarske 

aktivnosti in postajajo primarno gibalo tega razvoja. Pomen storitev v družbi se krepi predvsem 

zaradi prepletenosti storitvenega sektorja s primarnim in sekundarnim sektorjem v okviru 

gospodarstva. Vse bolj se intenzivira delež storitvenih sestavin, saj postajajo izdelki vse bolj 

sestavljene celote in v njih postajajo storitvene sestavine izrazito informacijsko intenzivne (Snoj 

1998, 5). 

Izraz storitev izhaja iz latinske besede »servio«, ki ima v našem jeziku več pomenov, in sicer 

med drugimi: delati za nekoga, streči, skrbeti zanj, pomagati nekomu, narediti za nekoga nekaj, 

ravnati se po čem, skrbeti, izvajati, oskrbovati, ponujati, delovati in podobno. Storitve so 

pomensko vezane na dejanja, akcije in obnašanje, kar lahko zasledimo že v zgodnji literaturi. 

Vsekakor storitve niso zgolj aktivnosti, vezane na posameznike, ampak tudi na organizacije. 

Številni avtorji se izognejo problemom opredelitve pojma storitev na način, da osnovno trditev 

okrepijo z naštevanjem primerov storitev (računovodske, posredovalne, svetovalne, pravne, 

izobraževalne in podobno). Z eno besedo pa bi lahko rekli, da so storitve v bistvu zgolj procesi 

(Snoj 1998, 32). 

Osnovne značilnosti storitev so medsebojno odvisne. Ločimo jih na generične značilnosti in 

izvedene. Generične so lastne vsem storitvam in mednje prištevajo (Snoj 1998, 35): 

- procesnost, 

- neotipljivost in 

- neobstojnost storitev. 

Procesnost storitev je osnovni vzrok za ostale značilnosti. Le-te so odvisne od vrste storitev v 

različnem medsebojnem vzročno-posledičnem odnosu. Značilnosti storitev drugače ni smiselno 

razlikovati dosledno, saj se, ne glede na vrsto storitev, vsebinsko prelivajo in prepletajo (Snoj 

1998, 36).  

Storitve so po navedbah avtorja vse pomembnejše za svetovno gospodarstvo in postajajo vse 

obsežnejša in razvejana sestavina svetovne trgovine in s tem tudi trženjskih procesov delovanja 

                                                
2 Poenostavljena je definicija, ki jo navajata (Bateson in Hofmann 1999, 10, v Savšek 2006, 16): »Blago 
je nekaj, kar potrošnik kupi in odnese s seboj, potroši ali uporabi na kakršenkoli drug način. Po drugi 
strani, pa lahko vse, kar ni fizično oprijemljivo, nekaj, kar bi lahko odnesli s seboj ali potrošili, 
imenujemo storitev.«  
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podjetij, tako svetovnih kot proizvodnih. V Združenih državah Amerike so že v letu 2000 

predstavljale družbe 79 % celotnega bruto proizvoda in že takrat so predvidevali, da bo že čez 

štiri leta in v naslednjih letih 90 % vseh novih delovnih mest prav v storitvenih dejavnostih. Ta 

dvig predstavlja globalni fenomen, saj so prav storitve povzročile velike spremembe v strukturi 

gospodarstev, tako v razvitih kot tudi v manj razvitih državah. Storitveni sektor je postal 

prevladujoč predvsem zaradi izrazitega razvoja informacijske tehnologije in telekomunikacij 

(Hrastelj in Makovec Brenčič 2006, 86). 

Po mnenju Glažarja (2011, 10) so storitve dejanja in postopki, katerih učinki so lahko 

oprijemljivi, kot je recimo računovodsko poročilo, same storitve pa ne, saj vključujejo vse 

ekonomske aktivnosti, pri katerih rezultat ni fizični izdelek. Za opredelitev storitev so 

pomembne štiri značilnosti, ki še posebno izstopajo na finančno-računovodskem področju: 

- Neopredmetnost. Pri neopredmetnosti storitev ne vidimo, čutimo in ne moremo se jih 

dotakniti. Zaradi njihove neotipljive narave jih ne moremo zaščititi pred kopiranjem, 

največji tržni problem pa je v tem, da zaradi neopredmetnosti ne moremo pokazati že 

pripravljenih storitev. Ponudniki storitev si lahko pomagajo samo s posrednimi dokazi, kot 

je: 

- kraj, kjer se storitve izvajajo; 

- ljudje, ki izvajajo storitve; 

- oprema, ki se uporablja pri izvajanju storitev in 

- informacijsko-tehnološki sistem, ki predstavlja želeno tržno pozicijo podjetja. 

- Neločljivost. Neločljivost omenjamo pri izvajanju in porabi, saj je za storitve značilna 

istočasna izvedba in poraba. Storitve moramo najprej prodati, potem pa se izvedejo in 

istočasno tudi porabijo. Pri sami izvedbi storitve mora sodelovati tudi porabnik storitve, 

zato prihaja tudi do medsebojnih vplivov med naročniki in izvajalci. Ta značilnost 

pojasnjuje, da ni možno izvesti in porabiti storitev v različnem časovnem obdobju. 

- Spremenljivost. Ta značilnost se nanaša na ljudi, ki različno kakovostno izvedejo storitev. 

Iste storitve izvajajo različni ljudje, prav tako pa isti človek v različnem obdobju ne opravi 

storitve enako.  

- Minljivost. V storitveni dejavnosti je pomembno načrtovanje zmogljivosti za izvedbo 

storitev. Storitve se ne dajo shraniti, preprodati ali vrniti. Vsaka storitev, ko je opravljena, 

izgubi svojo vrednost, ki pa se lahko prenese v njene učinke. 

Storitve, ki se odvijajo v mednarodnem poslovnem svetu v tej novi informacijsko-tehnološki 

razvojni dobi, zahtevajo vse več računalniškega znanja in manj osebnega stika. Po eni strani je 

to pozitivno, saj smo s tem hitrejši, učinkovitejši in tudi lahko konkurenčni, po drugi strani pa 

osebni stiki postajajo samo še definicije. Tako se lahko storitve, kot so na primer finančne, 

računovodske, kadrovske ali davčne centralizacijo na enem mestu kjerkoli v svetu, ne glede na 

lokacijo matičnega podjetja, za katerega se izvajajo, saj nam to omogoča visoko razvita 

informacijsko-komunikacijska podpora. Tako v naslednjem poglavju opisujemo globalno 

poslovne storitve v povezavi s poslovno strategijo, modelom in procesom. 
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3.1 Globalno poslovne skupne storitve 

Z delovanjem multinacionalnih podjetij na globalnem trgu se istočasno srečamo tudi z 

globalnimi storitvami, ki se na tem trgu odvijajo in imajo določen namen. Na globalnem trgu 

poslovnih storitev je prisotna močna tendenca IT-storitev, ki ima precej velik vpliv na 

preoblikovanje mednarodnih storitev, takoj za tem ji pa že sledijo finančno-računovodske 

storitve. Lahko rečemo, da je slednja v neposredni odvisnosti od IT-storitev in samo v 

kombinaciji lahko dosežejo svoj namen in učinkovitost. Ob tem pa moramo dobro poznati tudi 

pomen strategije v podjetju, kakšen poslovni model uporabljati in kakšne poslovne procese 

definirati in vpeljati v sistem poslovanja. 

3.1.1 Poslovna strategija 

Podjetja, ki rastejo s številom svojih povezanih podjetij, se morajo v tem globalnem svetu 

nenehno dopolnjevati, razvijati, prilagajati svetovnemu trgu in tako tudi nenehno realizirati in 

spreminjati notranjo organizacijo ter poslovne procese. Vsako takšno podjetje pride do neke 

točke preloma, ko velikost začne ogrožati učinkovitost poslovanja. Takrat je hitro potrebno 

preveriti notranje procese in poiskati rešitve, kako znižati stroške poslovanja in biti dovolj 

odziven na zunanjo okolico, to je odjemalce. Velike multinacionalke v zadnjih nekaj letih dajejo 

temu velik poudarek, saj je glavni cilj podjetja ostati konkurenčen na trgu in ustvariti dobiček, 

za to pa potrebujejo poslovno strategijo. To je kot nekakšno navodilo za trenutno delo, ki teče 

v podjetju, in za delo v prihodnosti. Po razlagi Kovačiča in Vukšića (2005, 17–19) je tudi 

najpomembnejša naloga vodstva podjetja prilagajanje poslovne strategije.3 

Po razlagi obeh avtorjev je cilj strategije nižjih stroškov nastopiti na trgu cenovno učinkovitejše 

kot ostala konkurenca. Strategija razločevanja poudarja razliko med proizvodom podjetja in 

konkurenčnimi proizvodi, strategija tržne usmeritve pa je osredotočena na tržni segment z 

uvedbo obeh prejšnjih strategij (prav tam). 

3.1.2 Poslovni model 

Opredelitev pojma poslovni model4 se uporablja za široko paleto formalnih in neformalnih 

opisov, predstavlja temeljne vidike poslovanja, vključno s cilji kupcev, ponudbe, strategije, s 

                                                
3 Poslovno strategijo avtorji različno pojmujejo, v bistvu pa gre za vzorec glavnih ciljev in namenov ter 
osnovnih politik ter skupek načrtov in usmeritev, ki jih mora uveljaviti organizacija za doseganje teh 
ciljev. Kovačič in Vukšić (2005) navajata, da se lahko opiše tudi kot povezovalni proces med 
upravljanem z notranjimi viri podjetja s kupci, dobavitelji, s katerimi tvori skupno vrednostno verigo, 
ter zunanjo interakcijo s konkurenco in ekonomskim ter socialnim okoljem.  
4 Poslovni model še nima splošno veljavne opredelitve, ki bi jo sprejeli akademiki. Opredelitve pojma 
se največkrat nanašajo na ustvarjene vrednosti za odjemalce. Kot najbolj splošna opredelitev besede 
poslovni model pa je angleško pojmovanje, ki pravi, da je to abstraktna predstavitev organizacije, pa naj 
gre za konceptualno, tekstovno ali grafično medsebojno povezavo. 
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poslovnimi procesi, z oblikovanjem organizacijskih struktur ter kulturo organizacije, skratka 

vsi dejavniki so skupek določenega modela. Različni avtorji in preučena literatura različno 

razlagajo pomen besede poslovni model.  

Poslovni model lahko opredelimo tudi kot model delovanja podjetja v okolju, ki vpliva na 

značilnosti poslovnih procesov podjetja, kot so kupci, dobavitelji in podizvajalci.  

Poslovni model predstavlja pregleden sistem, ki (Kovačič in Vukšić 2005, 21): 

- s pomočjo ustrezno urejenih poslovnih procesov omogoča izvajanje izbrane poslovne 

strategije; 

- različnim izvajalcem na različnih nivojih znotraj podjetja zagotavlja optimalno količino 

podatkov in navodil, potrebnih za izvajanje aktivnosti; 

- daje lastnikom zagotovilo o varnosti kapitala in ustreznosti njihovih naložb v podjetje. 

Tako tudi navajata, da lahko govorimo o treh vidikih uporabe poslovnega modela, kot je 

poslovni, procesni in podjetniški vidik. Iz poslovnega modela morajo biti razvidni poslovna 

strategija in merila merjenja učinkovitosti ter uspešnosti pri sledenju poslovnih ciljev kot tudi 

poslovna pravila. Poslovni model predstavlja abstrakcijo poslovanja organizacije, kaže 

medsebojna razmerja in potek izvajanja posameznih dejavnikov. Iz preglednice 1 je razvidno, 

na katera vprašanja daje poslovni model organizaciji odgovore glede delovanja in obstoja. 

Preglednica 1: Ključna vprašanja in sestava poslovnega modela 

Vprašanja Odgovori 

Zakaj? Strateška izhodišča, motivacija 

Kako? Izvajanje poslovne politike - pravil, procesni model 

Kaj? Organiziranost, struktura znanja in poslovnih pravil, model dejstev in podatkov 

Kdo? Izvajalci, vloge in odgovornost 

Kdaj? Čas, roki 

Kje? Lokacija in povezave 

Vir: Kovačič in Vukšić 2005, 21 

Z globalizacijo ter razvojem informacijske in telekomunikacijske tehnologije se postopno 

klasični poslovni model pozablja in uvaja nov e-poslovni model. V največji meri sta k temu 

pripomogla internet in elektronsko poslovanje. Porter (2001, v Janeš idr. 2014, 11) navaja, da 

je poslovni model izraz, ki opisuje edinstveno ponudbo vrednosti in se največkrat uporablja za 

opis ključnih gradnikov. Pravi tudi, da je koncept poslovnega modela relativno priljubljen, tako 

v splošnem pojmovanju kot v elektronskem podprtem poslovanju. Postavitev ustreznega 

poslovnega modela je življenjskega pomena za poslovanje. 

Teece (2010) trdi, da ima vsako podjetje svoj poslovni model, s pomočjo katerega ustvarja 

vrednost za kupce, zase in za svoje poslovne partnerje. Pravi, da se na splošno uporablja za 

razumevanje poslovanja podjetja in kako mora podjetje ustvariti dobiček zase in za svoje 
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lastnike. Namen koncepta poslovnega modela je omogočiti managementu, da strukturira svoje 

misli in razumevanje poslovne strategije podjetja (Janeš idr. 2014, 17). 

Ob upoštevanju različnih definicij Porter (2001) meni, da je poslovni model »mlačen«, saj je 

poleg vsebinskih razlik med različnimi definicijami problem tudi v tem, da so te sorodne 

nekaterim že znanim managerskim konceptom, na katere pa se poslovni model nanaša in hkrati 

tudi razlikuje. Poslovni model zajema ključne sestavine poslovnega načrta, le-ta pa še druga 

operativna vprašanja, ki presegajo poslovni model. Poslovni model ni poslovna strategija, 

vključuje pa nekatere elemente strategije. Prav tako ne predstavlja poslovnih procesov, niti jih 

ne vključuje. Podrobneje bomo opisali v nadaljevanju (Janeš idr. 2014, 17). 

Janeš in drugi (2014, 71) pa se sprašujejo: Ali se je sploh sodobno ukvarjati z modeli v 

managementu v »konstruktivističnem« svetu interpretacij in pomenov? Kaj šele preučevati 

poslovne modele, o katerih je v zadnjem času veliko akademskih in strokovnih razprav, hkrati 

pa tudi pričakovanj v praksi, da bodo sodobni teoretiki managementa oblikovali idealen, 

univerzalen poslovni model, ki bo uporaben za »praktike« in znanstveno utemeljen? Navaja še, 

da so modeli podlaga za različne odločitve, zato je njihov pomen večji, kot se kaže na prvi 

pogled.  

Poslovni model ni poslovni načrt 

Poslovni načrt je zapis podjetnika o načinu poslovanja podjetja, njegovih funkcij tržnih in 

finančnih zmožnosti in strategij, s katerimi se nameni te zmožnosti uveljaviti na trgu. Podjetnik 

iz poslovnega načrta natančno vidi, kaj namerava doseči v prihodnosti in kako. V primerjavi s 

poslovnim načrtom je poslovni model veliko bolj abstrakten (Zimmerer in Scarborough 2002, 

337, v Janeš idr. 2014, 17). 

Poslovni model ni poslovna strategija 

Čeprav večina avtorjev priznava sorodnost med poslovno strategijo in poslovnim modelom, 

vseeno pravi Yip (2004, 24, v Janeš idr. 2014, 17) »Razlika med poslovnim modelom in 

strategijo je več kot semantična«. Zadnje čase prevladuje v literaturi stališče, da poslovni model 

ni strategija, vseeno pa odraža strateške izbire in se lahko uporablja za analizo posredovanja 

strateških odločitev. Janeš in drugi (2014, 18) v tem delu zagovarjajo stališče, da poslovni 

model predstavlja jedro poslovne strategije, ki vključuje odgovore na tri strateška vprašanja: 

Kdo? Kaj? Kako? Vedeti pa moramo, da poslovni model ne vključuje drugih elementov 

strategije, kot je na primer organizacija podjetja. Sklepamo lahko, da poslovni model 

predstavlja bistven element poslovne strategije, vendar ni strategija. Poudarja tudi, da je težko 

razlikovati med podjetji, ki so uspešna zaradi edinstvenega poslovnega modela, in tistimi, ki so 

učinkovita po izvajanju sprejete strategije. 
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Poslovni model ni procesni model 

Lambert (2012, 2, v Janeš idr. 2014, 19) pravi: »Poslovni model je bolj abstrakten, kot je 

procesni model«. Med poslovnim modelom, poslovno strategijo in poslovnimi procesi obstaja 

hierarhični odnos s poslovno strategijo na vrhu, poslovnim modelom pod njo in s poslovnimi 

procesi na dnu. Ko podjetja razvijajo svojo poslovno strategijo, hkrati ta razvija tudi svoj 

poslovni model. Bistvo vsega je, da ko podjetje razvije svoj poslovni model, še ne pomeni, da 

je razvilo tudi svojo lastno poslovno strategijo. Enako velja tudi za poslovni model v odnosu 

do poslovnega procesa. 

Literatura na najrazličnejše načine pojmuje vse tri pojme in jih tudi povezuje v smiselne odnose. 

Podjetja morajo za svoj obstoj vedeti, da je osnova vsega najprej poslovna strategija, s katero 

določimo cilje in vizije, nato poslovni model, s katerim določimo, kako bomo dosegli te cilje, 

in za izvedbo še postavimo poslovne procese. Slednji so bistvenega pomena v svetu pri vseh 

globalno usmerjenih podjetjih, saj vsa izvedba storitev in tudi proizvodnja proizvodov temelji 

na učinkovitih poslovnih procesih. V sodobni literaturi se veliko uporablja izraz »end to end 

procesi«,5 ki definirajo procesno organiziranost podjetij.  

3.1.3 Poslovni proces 

Pomen poslovnega procesa lahko opredelimo kot skupek logično izvedenih postopkov, katerih 

izid je poslovni izdelek ali opravljena storitev. Harrington (1997, v Kovačič in Vukšić 2005, 

29) ga opredeljuje tudi kot povezan nabor dejavnosti in nalog, ki vhodnim elementom v proces 

za kupca dodajo uporabno vrednost na izhodni strani procesa, kar nazorno prikazuje slika 1. 

 

Slika 1: Shematski prikaz poslovnega procesa 

Vir: Kovačič in Vukšić 2005, 29 

Kot proces je potrebno opredeliti vsako aktivnost v podjetju ali zunaj njega. Za uspešno in 

učinkovito delovanje procesa je potrebno najprej vedeti njegov namen in kakšne učinke želimo 

                                                
5 End to end proces E2E – to je proces, ki pomeni od začetka do konca, in se nanaša na vse dejavnosti 
in postopke, potrebnih za dokončanje naloge od začetka. Procese moramo vedno spremljati skozi vse 
faze delovanja in jih tudi sproti optimirati. V preteklosti in tudi še danes velikokrat podjetja dajo premalo 
pozornosti spremljanju in definiranju procesom, zato povzroča podvajanje dela, presežne delavce in 
nedoseganje strateških ciljev in odločitev.  
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dobiti. To pomeni, da moramo vedeti, kakšna je sestava procesa in poznati celoten potek 

izvajanja procesa, pravita Kovačič in Vukšić (2005, 30). 

V podjetjih je potrebno poslovne procese izvajati učinkovito, vendar zato potrebujemo dobro 

informacijsko podporo. Kovačič in Vukšić (2005, 41) navajata, da učinkovitost procesov 

merimo skozi rezultat porabe virov (človeški, finančni, surovine ...), uporabljenih za pretvorbo 

vhodnih veličin v izhodne. Poleg učinkovitosti pa je pomembna tudi uspešnost procesa, kar 

preprosto pomeni, da delamo prave stvari, izboljšamo pa jo lahko z večjimi spremembami 

procesov in organiziranosti v podjetjih. 

Da bi lahko organizacije formalizirale nenehne izboljšave, je potrebno določiti tudi lastnike 

procesov, kar ne pomeni lastnik procesa v organizacijskem smislu, ampak kot lastnik, 

odgovoren za načrtovanje procesa: kako se izvaja, kako je povezan z ostalimi procesi in kako 

se meri. Ta odgovornost ni enkratna, ampak stalna naloga. Veliko podjetij to odgovornost 

dodelijo enemu od vodilnih, le malo pa jih prepozna, da je to stalna odgovornost in da mora 

postaviti stalnega lastnika, ker le tako bomo dosegli učinkovite in uspešne procese (Križman in 

Novak 2002, 45). 

Tako kot že prej omenjeni avtorji, tudi Tavčar (2008, 355) navaja, da je urejenost procesov 

izvajanja osnovnih dejavnosti pomembna za učinkovito in uspešno delovanje organizacije. 

Pravi, da mnoge organizacije izrabljalo le majhen delež trajanja temeljnih dejavnosti za 

ustvarjanje dodane vrednosti. Zaslediti je, da je največ težav pri prehajanju temeljnih dejavnosti 

organizacije med funkcijami, ki uveljavljajo prednosti, usmeritve in parcialne interese. Avtor 

poudarja, da bi se morale funkcije podrediti procesom izvajanja osnovne dejavnosti in tudi 

pojasnjuje, da naj bi bili lastniki procesov člani ožjega poslovodstva. V nadaljevanju 

obravnavamo vidik organizacije kot strategijo podjetja. 

3.2 Vidik organizacije v multinacionalnih podjetjih 

Podjetja, tako mala, srednja kot velika, naj bi vpliv globalizacije in vse hitrejše spremembe 

informacijske tehnologije nenehno razvijale, prilagajale poslovne strategije in se prilagajale 

svetovnemu delovanju in temu posledično spreminjale organizacijo. Z vključevanjem v 

svetovni globalni svet, se podjetja srečujejo tudi z različnimi ovirami, velikokrat je ta ovira 

pomanjkanje konkurenčnosti v primerjavi s podjetji na tujih trgih. Mednarodno poslovanje na 

področju storitev je v svetu precej raznoliko, svetovne multinacionalke znajo hitro odreagirati 

na razvoj in drugačen pogled na delovanje znotraj podjetij. Podjetja morajo biti kompatibilna s 

svojim okoljem. Če tega niso sposobna, potem hitro prenehajo obstajati ali pa spremenijo svojo 

vlogo v poslovnem svetu. Podjetja morajo skrbeti za učinkovitost, da pa lahko to dosežejo, 

morajo razvijati in vpeljati tudi učinkovite procese in jih zanesljivo tudi izvajati. Vse več je 

organizacij, ki se spreminjajo z namenom, da bi se prilagodile ali soočile z upadanjem v 

spremenljivem okolju globalnega ekonomskega ali političnega sveta.  
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Proces prilagajanja organizacije oblikuje veliko močnih sil, kot je konkurenca, tehnološke 

inovacije, profesionalizem in demografske sile in podobno. Organizacija ni uspešna sama po 

sebi, treba jo je obvladovati, da učinkovito sledi svojim zastavljenim ciljem. To pa je predvsem 

naloga poslovodstva, ki obsega dejavnosti načrtovanja in snovanja, urejanja in povezovanja, 

poslovodenja in vodenja, merjenja in presojanja, pojasnjuje Tavčar (2008, 57). 

3.2.1 Pomen in strategija organizacije v podjetjih 

Organizacijo je mogoče obravnavati kot »organizem«, skupino ljudi, ki jo z okoljem povezujejo 

številni različni interesi, navaja Tavčar. Obvladovati organizacijo tudi pomeni usklajevati in 

usmerjati vse te interese k enotnim, skupnim ciljem. Avtor pojasnjuje, da kadar prevladuje vidik 

skupnosti interesov, govorimo o humanistični usmerjenosti, če prevladuje vidik organizacije 

kot instrumenta, pa govorimo o tehnokratski usmeritvi. Tako z gospodarskega kot vidika 

interesov ljudi, uspešna organizacija tako nadgrajuje in integrira obe usmeritvi v skladno celoto 

(Tavčar 2008, 212-213).  

Ko organizacija raste in dozoreva, hitro ugotovi, da bo verjetno morala na področju organizacije 

tudi kaj spremeniti. Preden pa se podjetje loti prenove poslovanja, mora najprej razmišljati tudi 

o strateških vidikih, ki bodo doprinesli k uspešnosti in učinkovitosti. Tako podjetje kot 

zaposleni morajo biti na to dobro pripravljeni. Kot smo iz literature različnih avtorjev lahko 

ugotovili, je internacionalizacija pripomogla k drugačnemu razmišljanju in pripeljala do 

spremembe tudi na področju centralizacije storitev. V rasti vsakega podjetja pride do točke 

preloma, ko organizacijski vidik in rast podjetja začneta ogrožati dobičkonosnost in rentabilnost 

poslovanja. Podjetja si takoj postavijo vprašanja, na katerem delu lahko znižamo stroške, in kar 

je ključnega pomena, kako organizirati dejavnost podjetja, da bo uspešno. Po strateških 

odločitvah v posameznem podjetju se mora management odločiti za prenovo sistema in izbrati 

enega izmed poslovnih modelov. Model decentralizacije postaja že nekaj časa zgodovina. 

Manjša podjetja se odločajo za pogodbeno izvajanje storitev kot »Outsourcing« (ZID), medtem 

ko se večje korporacije odločajo za centraliziran način izvajanja storitev kot »Shared Service« 

(SS) z različnimi pristopi in različnimi načini delovanja. Nekatera podjetja se odločajo tudi za 

kombinacijski način izvajanja storitev, tj. centralizirano in kot za zunanje izvajanje storitev. 

Takšen primer je recimo davčno področje, ki je specifično in ga v večini izvajajo zunanji 

pogodbeni izvajalci na lokalnem področju. 

Z vidika centralizacije in decentralizacije nalog v organizaciji moramo razlikovati naslednje 

temeljne tipe struktur organiziranosti (Ivanko 2002, 41): 

- funkcijsko strukturno organiziranost, 

- produktno strukturno organiziranost, 

- matrično strukturno organiziranost, 

- mrežno in virtualno strukturno organiziranost in 

- procesno strukturno organiziranost. 
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Z našega vidika je pomembna funkcijska strukturna organiziranost, ki jo lahko obravnavamo 

kot centralizirana funkcija. Ivanko razlaga, da je oblikovana tako, da se vse medsebojno odvisne 

naloge opravljajo pod enotnim vodstvom. Tako moramo funkcije organizacijsko oblikovati v 

optimalno število področij oz. služb. Ta vrsta strukturne organiziranosti se že uporablja od 

nastanka prvih industrijskih podjetij in je tudi najpogostejša oblika. Prednost te strukture je 

predvsem v njeni racionalnosti, naloge se izvajajo pod enim vodstvom in s tem povzroča manjše 

stroške, povečuje specializacijo in profesionalizacijo zaposlenih. Funkcijska struktura je 

primerna za stabilna podjetja (Ivanko 2002, 41). 

Na podlagi tega lahko sklepamo, da so že v zgodovini razmišljali glede na funkcijsko strukturno 

organiziranost tudi kot o neki vrsti centralizacije storitev. Družba ACCA (Cacciaguidi-Fahy, 

Currie in Fahy 2002, 5) pravi, da zametki centralizacije storitev, predvsem finančno-

računovodske, segajo že v leto 1990 in da so že takrat ugotovili, da bi lahko stroške iz tega 

naslova znižali. Tako so začeli uvajati nove procese, nove modele organiziranosti in vse skupaj 

je privedlo do novih modelov organiziranosti in tudi novih struktur. 

Funkcijsko organiziranost pojasnjujeta Križman in Novak na način, da se je skozi zgodovino 

ustvarila množica specialistov, ki so se osredotočili na funkcijsko organiziranost dela. To 

pomeni, da so se podobne naloge združevale v posebnih funkcijah enotah. V klasičnih 

organizacijah se odločitve in aktivnosti obvladujejo hierarhično, tako znotraj funkcijskih enot 

kot skupno prek najvišjega managementa. Kasneje so te visoko specializirane organizacije 

privedle do tako imenovanih »funkcijskih silosov« in te vertikalne strukture so ustvarile ovire 

koordinaciji in sodelovanju med enotami. V zadnjih desetletjih je bilo vloženega precej napora, 

da bi prešli iz funkcijskega na procesni pogled, vendar je funkcijska organiziranost še danes 

zmeraj živa. Avtorja navajata, da je največji problem prehod, kjer nastaneta takoj dve trenji 

(Križman in Novak 2002, 15–16): 

- ko delo prehaja iz ene enote v drugo, naleti na odobritve, interpelacije in vprašanja, kar 

povzroča zamude v izvajanju samega dela; 

- ljudje v enotah, ki so še vedno organizirane funkcijsko, težijo k ohranitvi svoje pozicije, 

tudi če pri tem negativno vplivajo na učinkovitost podjetja. Funkcijski managerji pa vidijo 

procese predvsem kot sredstvo za dosego ciljev. 

Zavedati se moramo, da funkcijska organiziranost združuje v posamezni funkcijski enoti ljudi 

s podobnimi specialističnimi veščinami, ki uporabljajo iste vire in znanja. Takšna 

organiziranost pa je opravičljiva, če (Križman in Novak 2002, 15–16): 

- lahko aktivnosti razdelimo na enostavne, preproste ponovljive korake v masovni 

proizvodnji; 

- obstaja potreba po združevanju ekspertnih znanj in 

- so potrebe kupcev standardizirane. 
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Večina organizacij je še vedno funkcijsko organizirana, čeprav je razlika v novejših 

organizacijah v tem, da so v vsako funkcijo vpeljani tudi procesi, imenovani kot »end to end» 

procesi. 

3.2.2 Pomen in strategija multinacionalnih podjetij  

Svetličič (1996, 72–74) navaja, da si delovanja multinacionalnih podjetij ne predstavljamo brez 

zakonitosti delovanja globalizacije in internacionalizacije ter mednarodnega ekonomskega 

sodelovanja. Predvsem je tukaj pomen širjenja ekonomskega delovanja med več državami in 

vključevanje v mednarodno trgovino. Razlika med globalnim in mednarodnim gospodarstvom 

izvira iz obsega mednarodnih transakcij, organizacije le-teh in kakovost njihove medsebojne 

prepletenosti. Multinacionalna podjetja lahko opredelimo kot velika podjetja, saj izpolnjujejo 

kriterije, kot so: dober položaj na strateških trgih, globalno integracijo in koordinacijo 

poslovanja. 

Ko za podjetja postaja domači trg premajhen, se začnejo širiti na tuje trge, širi pa se tudi potreba 

po ustanavljanju poslovnih enot kot odvisnih podjetij. S tem postane podjetje multinacionalno 

in za obstoj v tem globalnem svetu rabi učinkovito izdelano poslovno strategijo ter definirane 

cilje in način nadzora. Tako lahko multinacionalna podjetja zaposlujejo najbolj učinkovito 

kombinacijo tehnologije, kadrov in proizvodnih virov. S tem dosežejo najnižje stroške in 

najvišje dobičke za podjetje (Zupančič 2001, 486). 

Medsebojno povezovanje multinacionalnih podjetij je pripeljalo do višjega nivoja svetovne 

koncentracije in centralizacije kapitala. Podjetja tako precej investirajo v tujino predvsem 

zaradi ohranjanja konkurenčnosti na globalnem trgu. Glavne značilnosti multinacionalnih 

podjetij (Glas 1996, 4–47, v Ferjan 2004, 11): 

- korporacijska oblika lastnine in organizacije, tudi iz več držav; 

- ekonomska enotnost delovanja, kar pomeni poenoteno strategijo razvoja s centralizirano 

trženjsko, finančno in razvojno funkcijo, o kateri odloča matično podjetje; 

- produkcijske kapacitete v različnih državah, pri čemer je čedalje več specializacije; 

- produkcija je integrirana v globalno dejavnost cele korporacije; 

- produkcijska specializacija posameznih enot omogoča tem podjetjem izkoriščanje prednosti 

produkcije v večjem obsegu; 

- menjava med specializiranimi enotami multinacionalnih podjetij poteka po transfernih 

cenah; 

- integracija trženja, ki je funkcija centrale; 

- centralizirana je tudi poslovna in upravljalska strategija, ki daje prednost interesom celote 

nad interesi posameznih delov; 

- koncentracija razvoja in raziskav v matičnem podjetju; 

- cilj multinacionalnega podjetja je maksimalno doseganje dobička celotne korporacije; 
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- poslovanje v poslovnih okvirih, proces globalizacije poslovanja. 

Multinacionalna podjetja tako oživljajo tendence k monopolizaciji in s selitvijo v druge države 

se izogibajo domači protimonopolni politiki. Prav tako povečujejo neravnotežje moči med 

kapitalom in delom, saj z željo po čim nižjih stroških in posledično čim višjim dobičkom iščejo 

poceni delovno silo in tudi ostale produkcijske dejavnike (Ferjan 2004, 13). 

Glas (1996, 6–54, v Ferjan 2004,15) navaja, da se multinacionalna podjetja nahajajo tudi v 

državah v razvoju in s tem vztrajajo na trditvah, da so tu koristi, ki jih s svojo prisotnostjo 

prinašajo. To so predvsem: zaposlovanje, usposabljanje managerjev, ponudba produktov in 

storitev, ki zvišujejo življenjsko raven, razvoj novih tehnologij, zagotavljanje dostopa na 

mednarodne trge, zviševanje družbenega produkta, produktivnosti in še bi lahko naštevali. Ne 

ostanejo pa samo pri svojih koristih, ampak izpostavljajo tudi svoje negativne vidike, kot so 

nestabilne politične razmere, različna kultura in socialna okolja, v katerih se znajdejo. 

Pritožujejo se tudi nad nevarnostjo razlastitve podružnic, omejevanjem pristojnosti pri 

zaposlovanju, proizvodih, toku kapitala in dobičkov. Po opredelitvi vidika poslovnih strategij 

se v naslednjem poglavju osredotočamo na načine izvajanja storitev. 

3.3 Načini izvajanja poslovnih storitev 

Podjetja, ki delujejo na mednarodnem trgu, vse pogosteje namenjajo več časa organiziranosti 

in razvoju organizacije glede na usmeritve globalnega poslovnega sveta. Tako se z vidika 

izvajanja storitev v zadnjih 20 letih precej srečujemo z izrazi, kot je decentralizacija in 

centralizacija. Po mnenju različnih avtorjev je med decentralizacijo in centralizacijo zelo težko 

postaviti ločnico, saj popolnoma decentralizirana in na drugi strani popolnoma centralizirana 

organizacija skoraj ne obstaja. Vsaka delitev dela prinese spremembo. 

Ravno ko so se podjetja najbolj približala decentralizaciji, se je pojavila nova strategija po 

centralizaciji. Kot smo že omenili, se s področja izvajanja storitev pojavljajo trije načini 

izvajanja storitev: 

- decentralizacija, 

- zunanje izvajanje storitev in 

- centralizacija. 

Najpogostejši izraz v angleščini za centralizacijo storitev je »Shared service«, katerega 

korenine segajo v leto 1980. Leta 1990 je bila narejena manjša raziskava po različnih 

dejavnostih poslovanja, vendar bolj malo uporabljena v praksi. V zadnjih desetih letih pa je to 

področje doživelo pravi razcvet po vsem svetu (Bondarouk 2014). 
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Decentralizirano izvajanje storitev 

Decentralizirano multinacionalno usmerjeno podjetje je tisto, ki opravlja storitve znotraj 

globalnega podjetja in še vsako povezano podjetje zase. Bergeron (2003, 16–19) pojasnjuje 

modele glede na tok prihrankov, poročanje, nagrajevanje, upravljanje in glede vseh prednosti 

ter slabosti. V skupini multinacionalnega podjetja ima vsako povezano podjetje svoje vodstvo, 

prav tako sistem nagrajevanja zaposlenih, ustvarjeni prihodki ostajajo na matičnem podjetju,  

poročajo enotno v kontroling in so neposredno odgovorni matični družbi. Po njegovem je 

decentralizacija prednost v fleksibilnosti, slabost pa v tem, da so določene storitve, ki bi se 

morale opravljati iz enega mesta, odmaknjene od glavne dejavnosti. Pravi, da decentralizacijski 

model zagotavlja usmerjenost v storitev za stranke, vendar povzroča slabo integracijo, stroški 

pa naraščajo. 

Decentralizacija prinaša pozitivne učinke na racionalnejši proces dela, kvalitetnejše odločitve, 

ker se izvajajo storitve na mestu dogajanja matičnega podjetja. Med pozitivne učinke sodijo 

tudi prilagodljivost, večja pripadnost organizaciji, hitra odzivnost v okolju, naraščajoča 

motivacija hierarhično nižje zaposlenih in s tem večja želja po usposabljanju in inovativnosti 

in skupnega poslanstva kot substituta za prisilno regulativo. So pa seveda tudi negativni učinki, 

kot so vprašljive koordinacije, velikokrat tudi pomanjkanje vodilnega kadra ter nekateri so celo 

mnenja, da je takšna vrsta izvajanja storitev draga in počasna (Ferlila 2000, 235). 

Zunanje izvajanje storitev ZID kot »outsourcing«  

Model »outsourcing«6 je po navedbi Bangemanna (2005, 18) kot nestrateška poslovna funkcija 

za zunanje izvajalce, ker opravljajo storitve za različne stranke. Prinaša prihranek stroškov, 

vključno s stroški zaposlenih, ki delajo začasno na krajših enkratnih projektih. Kadar gre za 

posebno specializirane naloge, je večji prihranek, če to opravi zunanji izvajalec. Začetni stroški 

tega modela so nizki, saj enostavno prestavimo določene storitve v izvajanje zunanjemu 

izvajalcu in sklenemo pogodbo o sodelovanju in se dogovorimo o ceni. Slaba stran te 

organiziranosti je pomanjkanje kontrol nad izvajanjem zunanjih izvajalcev, dobavitelj operira 

s prihodki, poročili, nagradami zaposlenih in o vodstvu. Vez med naročnikom in dobaviteljem 

je le pogodba in bolj ko sodeluješ z njim, bolj si odvisen od izvajalca. Prav tako navaja Tavčar 

(2008, 362), da »outsourcing« pomeni, da organizacija ohranja le odgovornosti za določene 

svoje dejavnosti, izvajanje pa prepusti drugim organizacijam. ZID naj zajema le zmožnosti, ki 

za organizacijo niso temeljne dejavnosti. Navaja tudi, da rezultati marsikje zaostajajo za 

pričakovanji, ker ZID ne vključujejo v snovanje strategije, ker se včasih podjetja omejujejo na 

kratkoročno izvajanje in se osredotočajo le na nižanje stroškov. Marsikatero podjetje se poda v 

                                                
6 Outsourcing beseda je angleškega izvora in se prevaja kot zunanje izvajanje storitev. Organizacija 
zaupa opravljanje določenih storitev zunanjim izvajalcem. V praksi se ta izraz skoraj ne prevaja, vendar 
bomo v tej nalogi uporabljali kratico ZID. 
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to brez poglobljenega premisleka, vendar bi morala prej natančno analizirati interese 

organizacije in interese ZID ter sprejeti končne odločitve. 

Centralizirano izvajanje storitev v primerjavi z decentraliziranim načinom 

V primerjavi z decentraliziranim modelom ima centraliziran po Bergeronu (2003, 17) visok 

korporacijski nivo kontrol in ekonomijo obsega stroškov servisnih storitev ter odzivnosti. 

Prihodki, poročanje, nagrade zaposlenim so na nivoju korporacije. Zaradi ekonomije obsega je 

centraliziran pristop več kot le rezultat aktivnosti centra, ki si lahko privošči sodobne 

tehnologije sistema, zagotovi maksimalne rezultate dela, ampak to lahko doseže le tako, da 

premagajo ovire, ki so vgrajene v obstoječi sistem. Poleg tega centralizacija prinese vključitev 

v integriran in enoten informacijsko-komunikacijski sistem. Glavni cilj je dvigniti učinkovitost 

in uspešnost podjetja, dodati vrednost organizaciji s področja nove računalniške in programske 

opreme, prestrukturiranje, krepitev mrežne infrastrukture in preoblikovanje sistema. Pri 

centraliziranem izvajanju storitev se delo izvaja od začetka do konca na enem mestu in s tem 

dosežemo tudi enotni in večji nadzor, medtem ko decentralizacija to ravno slabi.  

Centralizacija kot storitev »Shared service« kot skupne storitve (SS) 

Izvajanje SS bi lahko poimenovali kot novi dosežek zadnjih 15 let v organizaciji in tudi že 

precej uveljavljen model na nivoju velikih korporacij. Definicija Shared service7 ima veliko 

pojmovanj, saj jo nekateri obravnavajo kot način organizacije, drugi kot proces. Ta model ima 

vrednost (uravnoteženje stroškov in raven prihodkov) in razlago, da temelji na treh osnovnih 

vzvodih zmogljivosti: ljudje, procesi in tehnologija. Vse aktivnosti se odvijajo v poslovni enoti, 

ki je odgovorna matičnemu podjetju. Ustvarjanje prihodkov in poročanje je v rokah 

managementa poslovne enote z določeno stopnjo vpliva matične družbe, center pa mora 

zagotoviti kakovostno opravljene storitve.  

Nagrajevanje zaposlenih in določanje vodstvenih položajev je prav tako na nivoju enote. S 

pogodbo o sodelovanju se dogovorijo medsebojni odnosi in procesi ter cena storitve. Prednosti 

modela so dvig učinkovitosti, zmanjšanje števila zaposlenih v matični družbi, lahko si glede na 

kritično količino dela privoščijo najnovejšo tehnologijo, slabosti pa so predvsem višji začetni 

stroški, včasih tudi zaradi novega posla začetna organizacija, prilaganje zaposlenih zaradi 

kulturnih razlik in podobno (Bergeron 2003, 18). 

                                                
7 Shared Services je poslovni model novejšega časa, ki deluje kot samostojna poslovna enota, ustvarjena 
znotraj podjetja ali agencije, ki je odgovorna za zagotavljanje opravljanja storitev tako za operacijski 
nivo poslovnih enot in korporativni nivo (Bergeron 2003, 3). SS se uporablja v kratici SSC kot »shared 
service center« oziroma prevedeno kot Center skupnih storitev CSS. V praksi se tudi v Sloveniji v večini 
uporablja angleški izraz. 
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Glavne prednosti modela SS (Peeriosity 2012): 

- v ekonomiji obsega, nižjih stroških, 

- v dogovorjenih ravneh storitev (kaj in koliko ponuditi), 

- v standardizaciji procesov, 

- v skupnih tehnoloških platformah, 

- v kulturi v delovanju zaposlenih v »back office« (poslovne enote, ki delujejo v ozadju), 

- v poslovnih enotah, kjer se osredotočijo na svoje dejavnosti, 

- v definiranih strategijah, 

- v podpori odločanja, 

- v prilagodljivosti, ker se storitve izvajajo na različnih lokacijah. 

Ključni dejavniki za uspeh organizacije, ki deluje po modelu SS: 

- odnosi in način vodenja v organizaciji, 

- pravilen model upravljanja, 

- analiza kazalnikov uspešnosti, 

- dobra podpora s strani matičnega podjetja in veliko poslovnega znanja, 

- upoštevanje kulturnega vidika, 

- »end to end« procesna usmerjenost. 

Po razjasnitvi vseh možnih načinov izvajanja storitev in glede na raziskovalno nalogo bomo v 

nadaljevanju obravnavali centraliziran način izvajanja storitev. 

3.4 Centralizacija poslovnih storitev 

Centralizacija finančno-računovodskih storitev je vse pogostejši izraz in obravnavan pojem na 

vseh področjih. Globalizacijski svet je ob stalnih pritiskih k optimalni poslovni uspešnosti 

podjetij prisilil in vzpodbudil finančni vodstveni management, da iščejo nove pristope vključno 

s centralizacijo finančno-računovodskih storitev. Za podjetje je pomembno, da si zastavi cilje 

prenove poslovanja in posledično tudi cilje prenove poslovnih procesov. Z opredelitvijo ciljev 

in izboljšav, ki generirajo vpliv na učinkovitost in uspešnost poslovanja, pridemo vedno do 

novih sprememb v organizaciji.  

Iz slike 2 je razvidno, da so merila, s katerimi postavljamo izboljšave čas, stroški in kakovost. 

Kovačič in Vuksić (2005, 42) prikazujeta razmerja med časom, stroški in kakovostjo. Vsak krak 

trikotnika predstavlja enega od možnih ciljev. 
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Slika 2: Temeljni cilji prenove poslovanja 

Vir: Kovačič in Vukšić 2005, 42. 

Uspešna podjetja so usmerjena navzven in pazljivo spremljajo dogajanje na tržišču in se 

odzivajo na vse priložnosti ter nevarnosti, pav tako se ravnajo po konkurentih. Da pa lahko 

podjetje dolgoročno preživi, mora nenehno in pravočasno udejanjati nove ključne zmožnosti, 

ki mu dajejo konkurenčno prednost, kot je v tem primeru tudi centralizacija poslovnih storitev 

(Tavčar 2008, 318).  

Tako tudi ugotavlja družba Genpact (2010), ki je globalni vodja na področju procesov in 

tehnologije, da vse več podjetij svoje uspehe združuje ravno v izvajanju storitev in s tem 

povečuje učinkovitost z zniževanjem stroškov. Pojavijo se določene omejitve, kot so 

medcelinske kulturne navade, časovni pasovi, lokalni zakoni in vrsta dejavnikov, ki pa jih je 

potrebno preučiti in sprejeti. 

V povezavi s centralizacijo poslovnih storitev Bergeron (2003, 3) navaja, da je definicija 

poslovnega modela SS nepotrebna problematika, ker je v tem vsaka poslovna operacija 

edinstvena. Model skupnih storitev je v osnovi optimizacija ljudi, kapitala, časa in drugih 

podjetniških resursov. V zvezi s tem model opisuje kot skupno strategijo ali prehod procesov 

med matičnim podjetjem in poslovno enoto. Poslovna enota je definirano področje izvajanja 

storitev, ki ima organizirane podfunkcijske enote, kot so enote za računovodenje, fakturiranje, 

likvidiranje računov, plačilni promet in podobno. V teoriji lahko vsaka poslovna enota vodi 

različne poslovne funkcije, dokler obstajajo posebna merila za uspešnost poslovanja. Model 

skupnih storitev koncentrira storitve glede na geografsko območje, komunikacijo in procesne 

kontrole. Model je polavtohton glede na kraj ustanovitve in je to potrebno upoštevati pri 

ustanovitvi poslovnih enot, seveda z upoštevanjem tradicionalnih podjetniških hierarhij. 

Matična podjetja in poslovne enote so povezane na različne načine. Lahko je matično podjetje 

delničar poslovne enote kot hčerinsko podjetje, lahko pa je obratno, da je management poslovne 

enote delničar matičnega podjetja. 
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Funkcijske enote so vse tiste, ki omogočajo delovanje nosilnih dejavnosti, ki prinašajo dobiček, 

podfunkcijske enote pa so samo nujno potrebne za nemoten proces delovanja podjetja in 

ponavadi ne prinašajo dobička. Pri tem se moramo osredotočiti tudi na sprejemanje odločitev 

in jih opredeliti, kaj je na nivoju strateškega odločanja v matičnem podjetju in kaj na poslovni 

enoti SS kot sprejemanje lokalnih odločitev. Omenjeno je potrebno jasno zapisati v poslovni 

model. 

3.4.1 Centralizacija finančno-računovodskih storitev 

Na finančno-računovodskem področju je danes prava revolucija. To finančno revolucijo je že 

Bangemann (2005, 1) poimenoval kot »Shared service«, ki je v zadnjih nekaj letih na vrhu 

diskusije o centralizaciji finančno-računovodskih storitev. Pravi, da je tudi težko napovedati za 

prihodnost, kako se bo to na globalnem trgu še razvijalo in dopolnjevalo, predvsem z vidika 

določitve lokacije delovanja CSS. Eni so zagovorniki za način izvajanja storitev kot ZID, drugi 

pa zagovarjajo centralizacijo storitev kot SS, ki lahko deluje znotraj podjetja ali pa kot 

samostojna organizacija.  

Če pogledamo samo zadnja leta, ugotovimo, da je ravno ta pot doživela pravo revolucijo, kajti 

večina multinacionalnih podjetij že deluje ali pa se pripravlja na pot združitve podpornih 

storitvenih dejavnosti na eno mesto kot poslovna enota. Za vsako podjetje je glavni cilj 

poslovati uspešno in učinkovito, z dobičkom, s čim nižjimi stroški. Multinacionalke so že v 

večini primerov pred leti ustanavljale CSS na eni lokaciji v Evropi, največ v Bolgariji, Češki in 

Slovaški, zahodna ekonomija pa prestavlja CSS ravno izven Evrope in jih seli v Indijo, Filipine 

in tudi Kitajsko in Južnoafriško republiko, predvsem zaradi še nižjih stroškov dela. V zadnjih 

letih pa se odpirajo tudi nove lokacije, ki jih bomo kasneje podrobno definirali. 

Ko se podjetje odloči za spremembo, ker to zahtevajo dejavniki na globalnem trgu, mora najprej 

sprejeti poslovni model SS in določiti poslovne procese, saj je za to veliko različnih poti. 

Management s področja financ mora postaviti strategijo vzpostavitve centralizacije storitev in 

pri tem upoštevati sedem pravil, ki jih prikazuje preglednica 2 (Bangemann 2005, 13): 
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Preglednica 2: Pravila pri vzpostavitvi CSS 

Področje   Stališča  

Poslovna strategija CSS   Poslovna strategija glede na strateško ustreznost  

Koncept organizacije   Centralizacija samo finančno-računovodskih 

storitev ali še ostalih 

 

Procesni vidik   Definiranje procesov znotraj organizacije in CSS  

IT-podpora   Postavitev sistema ERP  

Tehnologija in 

infrastruktura 

  Informacijsko-tehnološka podpora  

Program in integracija    Definirati projekt uvedbe   

Zaposleni in sprememba 

managementa 

  Odgovor na osebno vprašanje: Kaj je najboljše 

zame? 

 

Vir: Bangemann 2005, 13. 

Bangemann (2005) pojasnjuje, da morajo podjetja v času odločanja o centralizaciji, določiti 

tudi tip organizacije v okviru modela CSS: 

- klasična finančna organizacija (slika 3), 

- profesionalna storitvena enota, 

- nizkocenovna storitvena organizacija. 

   

Slika 3: Klasična struktura centra SS 

Vir: Bangemann 2005, 16. 

Na ves proces sprejemanja sprememb na trgu, kot tudi v organizaciji, je potrebno te spremembe 

definirati in tudi izvesti v podjetju. Ko se podjetje odloči za spremembo, mora upoštevati vse 

možne vidike, prav tako tudi kultura posameznih podjetij. Definicij, kaj je kultura podjetja, je 
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veliko, v bistvu pa pomeni »osebnost« podjetja. V prvi vrsti je potrebno spremeniti razmišljanje 

posameznikov v managementu in seveda posledično delovanje, kajti vse preveč se razmišlja, 

da spremenimo samo sistem, posameznik pa v tem delu ni pomemben. Križman in Novak 

(2002, 30) sta predstavila potrebne spremembe kulture organizacije glede na staro 

osredotočenost in procesno osredotočenost. To pa je tudi ključ do uspešnega delovanja podjetja. 

Podjetja, ki pa na drugi strani skušajo zanemariti pomen vseh sprememb, tudi človeških, sebi 

delajo škodo. Vsako podjetje lahko v vsakem trenutku najde vzrok za uvedbo spremembe, ki 

bo doprinesla k uspehu in tudi spremenila posameznike.  

Za vsako organizacijo je ključnega pomena njihova uspešnost, učinkovitost in tudi izvirnost 

prilagajanja na spremembe. Skupna ugotovitev nekaterih raziskav iz tega področja je, da se 

učinkovite in poslovno uspešne organizacije razlikujejo od ostalih po svoji sposobnosti hitrega 

zaznavanja in prilagajanja okolju in trgu ter hkratnemu doseganju (EFQM 2003; Sull 2005, v 

Savič, Kern Pipan in Gunčar 2007, 1): 

- stalne poslovne rasti in povečevanje vrednosti za lastnike; 

- racionalnega poslovanja in povečevanje vrednosti za uporabnike storitev; 

- uravnoteženega zadovoljstva interesov ter pričakovanj tudi ostalih zainteresiranih skupin za 

delovanje organizacije. 

Kaj točno pomeni prilagajanje na spremembe in kako se prilagajati, ni tako enostavno razumeti, 

saj je enkrat potrebno spremeniti način delovanja procesov, drugič odnose z dobavitelji, kupci 

in tretjič tudi način vodenja in sprejemanja novih izzivov. Pravi, da je umetnost doseganja 

izboljšav tudi v postopnosti in ne samo v načinu (Sull 2005, v Savič, Kern Pipan in Gunčar 

2007, 17). 

Poglavje Centralizacije poslovnih storitev smo zaradi lažjega razumevanja razdelili na več 

podpoglavij. V prejšnjem smo spoznali bistvo centralizacije finančno-računovodskih storitev, 

v nadaljevanju obravnavamo prednosti in slabosti centraliziranega načina izvajanja storitev. 

3.4.2 Prednosti in slabosti centralizacije storitev 

Večina evropskih multinacionalnih družb ima implementiran CSS za finančno- računovodske 

storitve. Bangemann (2005, 39) opisuje, da je že leta 2002 imelo 71 % evropskih družb CSS, 

16 % jih je planiralo v naslednjih 2–3 letih in 13 % jih še ni planiralo. Razlog, da je več kot 50 

% družb z že uvedeno centralizacijo SS (z različnimi modeli) v letu 2002, je predvsem v 

pozitivnih učinkih takšne organizacije. Še vedno pa so evropske družbe zaostajale za 

ameriškimi družbami v povezavi z izkušnjami in povprečnimi stroški, toda na področju 

izkoriščenosti vseh potencialov je bila izenačenost. Danes ima več kot 63 % multinacionalnih 

podjetij na področju finančne funkcije uveden model centralizacije teh storitev in do konca leta 

2020 naj bi ta odstotek narastel na 86 % (Bangemann 2016). 
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Prednosti in priložnosti implementacije CSS – stroškovni vidik  

Družbe, ki so že ustanovile ali imajo izkušnje s CSS, so podale svoja mnenja, ki jih je realizirala 

svetovalna družba Hackett Group, ki je ena vodilnih na področju preučevanja centralizacije 

vseh storitev, še poseben poudarek ima na finančno-računovodskem področju. Z veliko mero 

natančnosti predstavlja Bangemann (2005, 41–63) prednosti in slabosti CSS in poudarja, da z 

nenehnim razvojem CSS dosežemo tudi neke koristi, ki jih vedno primerjamo s preteklim 

letom. Bangemann navaja, da se je 80 % globalnih družb in 79 % evropskih družb odločilo za 

centralizacijo in ustanovitev CSS v prvi vrsti zaradi doseganja nižjih stroškov. Za evropske 

družbe je drugi pomemben dejavnik kvaliteta opravljenih storitev, ki je narasla glede na 

preteklo leto z 62 % na 69 %. Ključna dejavnika pri ustanovitvi centra sta predvsem kvaliteta 

izvajanja storitev, kar potrjuje 52 % družb in 47 % daje v ospredje IT-podporo. Z zniževanjem 

števila zaposlenih in s tem povezanimi stroški, kot so na primer nižji nivo plač, se je odstotek 

znižanja stroškov povečal s 47 % na 64 %. To je nedvomno rezultat globalnih ekonomskih 

razmer, kjer je zniževanje stroškov in ustvarjanje dobička glavni cilj vsake družbe. Avtor 

navaja, da je to tudi v skladu z natančnimi ugotovitvami družbe Hackett Group na svetovni 

globalni ravni, kjer poudarjajo, da je stroškovni vidik za 32 % družb najpomembnejši dejavnik, 

medtem ko jih 42 % meni, da je stroškovni vidik pomemben dejavnik odločitve pri 

ustanavljanju CSS. Pomemben vidik je za 71 % družb tudi izboljšanje produktivnosti, za 61 % 

je pomembna izboljšava procesne podpore in kvalitete izvedbe opravljenih storitev ter 61 % 

družb, ki meni, da je pomemben tudi vidik zadovoljstva zaposlenih. 

Največja optimizacija stroškov je na področju financ, informacijske tehnologije, kadrov in 

nabave. Družba, ki ima 1 milijon dolarjev finančnih stroškov na finančnem področju, ima v 

okolju, kjer deluje CSS, 0,8 milijonov letnih stroškov. To pomeni z novo organiziranostjo 20-

odstotni prihranek na letni ravni. Skoraj 80 % evropskih družb s CSS je prihranilo več kot 11 

%, medtem ko so ameriške družbe prihranile med 41 % in 80 %. Slednje so začele z uvajanjem 

takšne organizacije že nedavno časa nazaj in dobljeni rezultati so prinesli uspeh zaradi 

naslednjih dejstev (Bangemann 2005, 64): 

- prejšnja organizacija je bila slaba, zato je bila potreba po spremembi velika; 

- CSS so locirani na področju, kjer so stroški nižji in prinašajo poslovne ugodnosti, tudi če 

ne pride do izboljšanja produktivnosti; 

- ameriške družbe imajo bolj agresivne in uspešne implementacije. 

Vse družbe pa kljub vsemu ne dosegajo stroškovnih prihrankov. Od dobljenih rezultatov 13 % 

globalnih družb tega ne dosega ali pa imajo višje stroške, kot so imeli prej. Glavni razlogi za to 

so (Bangemann 2005, 64): 

- projekt ni bil pravilno zasnovan in je posledično neuspešen; 

- niso bili pravilno postavljeni cilji prihrankov; 

- projekt je imel postavljene cilje prihrankov, vendar še niso bili realizirani. 
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Iz navedenega lahko sklepamo, da morajo imeti družbe pri implementaciji CSS natančno 

definirane cilje in narejeno oceno prihranka spremembe v organizaciji. Danes in tudi v 

prihodnosti pa bo še večji poudarek na prihrankih že pri sami postavitvi projekta 

implementacije CSS. 

Ko preučujemo stroškovno učinkovitost, Bangemann (2005) navaja, da je potrebno primerjati 

dobre družbe z dobrimi in slabe dosežke s slabimi, če želimo izvesti primerjavo med dosežki z 

družbami, ki imajo CSS, in tistimi, ki tega nimajo. S tem dobimo stroškovno učinkovitost zelo 

transparentno. Družbe z uvedenim CSS imajo približno 45 % boljšo stroškovno učinkovitost. 

Prednosti delovanja CSS so tudi z vidika obsega kontrol nad izvajanjem storitev. Število 

managerjev in kontrolerjev se določi glede na število zaposlenih. V CSS je lahko obseg nadzora 

donosnejši zaradi treh razlogov (Bangemann 2005, 64): 

- obseg nadzora je nižji zaradi nižjega števila zaposlenih; 

- procesi so standardizirani in lažji za upravljanje in izvajanje nadzora nad njimi; 

- zaposleni delajo v timu z manj hierarhije. 

Poleg vseh prej omenjenih dejavnikov z vidika stroškov, ki pojasnjujejo prednosti pri 

ustanovitvi CSS, so pomembni tudi drugi, kot je dosežena višja produktivnost, procesna 

učinkovitost in pa izbor prve lokacije delovanja CSS. Produktivnost lahko merimo s 

pokazatelji, kot je kazalnik KPI, kjer ugotavljamo, koliko aktivnosti lahko EPZ izvede v 

določenem času. Kriteriji za to so lahko različni, kot je na primer število računov na enoto EPZ 

na leto, število knjiženih osnovnih sredstev na leto, število prejetih naročil in podobno. Vse se 

meri z EPZ in ne konkretno z osebo, kot zaposleno v tem CSS in s tem dobimo primerljive 

podatke. Procesna učinkovitost ima izredno velik pomen, je kot uspešen dosežek podjetja, saj 

vpliva tako na stroškovno učinkovitost podjetja kot tudi na kvalitetno izvajanje storitev in tudi 

na zadovoljstvo zaposlenih ter strank kot kupcev in podobno. Tudi dejavnik odločitve glede 

prvega izbora lokacije, kjer se bo center implementiral, ima svojo pomembno vlogo z vidika 

stroškov, kjer mora biti že na samem začetku postavljen cilj nižjih stroškov in ne kasneje, ko 

takšen center že deluje in mogoče ugotovimo, da bi pri izboru druge lokacije bili stroški nižji 

(Bangemann 2005, 64). 

Prednosti in priložnosti implementacije CSS – vidik zaposlenih in kulturni vidik 

Nekatere družbe ponavadi mislijo, da niso pripravljene na spremembe in težko sprejmejo nove 

odločitve, druge občutijo, da ni potrebe po spremembah, ker je njihova organiziranost 

zadovoljiva, tretje pa so vedno odprte za spremembe. Z novo organizacijo družbe dobijo priliko, 

da se spremeni tudi kultura podjetja, management vodenja in tudi sami zaposleni. Pri zaposlenih 

je to še posebno poudarjeno, saj pomeni večjo zadovoljstvo pri delu, tudi večjo motivacijo in 

tudi večjo učinkovitost posameznika. S tem zaposleni gradijo svoje strokovno znanje na svojem 

področju, lahko delajo na različnih področjih, sodelujejo pri določitvi prihodnjih ciljev in 
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nasvetov znotraj CSS. To je velik odskok v višje korporativne cilje in to so spoznala številna 

podjejta, ki so implementirala CSS (Bangemann 2005, 66). 

Brečko (b. l.) je v svoji predstavitvi, kjer predstavlja centralizacijo podpornih storitev, predvsem 

finančno-računovodskih v podjetju Johnson & Johnson podal glavne razloge in pričakovane 

izboljšave, ki jih podjetja pričakujejo po uvedbi CSS: 

- število poslovnih operacijskih sistemov se zmanjša; 

- učinkovitejši poslovni procesi znotraj podpornih dejavnosti (finančne, računovodske ...); 

- stroškovno ugodnejša organizacijska struktura; 

- zmanjšanje števila zaposlenih; 

- skupna baza podatkov, ki so med seboj enakovredni in primerljivi; 

- konsistentnost historičnih podatkov; 

- centralizirano poročanje o poslovnih rezultatih; 

- zagotavljanje pravilnosti analiz poslovanja; 

- ponovna uveljavitev funkcije kontrolinga; 

- možnosti dodatnih analiz. 

Poudarja tudi prednosti centralnega poročanja (prav tam): 

- kakovostno enaka poročila, ne glede na državo; 

- visoka stopnja fleksibilnosti ob spremenjenih vsebinskih zahtevah poročil; 

- hitra odzivnost in izboljšana komunikacija med podjetji; 

- razbremenitev in optimizacija lokalnih oddelkov kontrolinga; 

- konsistentnost podatkov in poročil, ne glede na čas nastanka; 

- primerljivost in skladnost podatkov med državami; 

- dostopnost podatkov in lastništvo podatkov; 

- odgovornost za pravilnost poročil; 

- enostavna nadgradnja sistema poročanja; 

- ustreznejše zagotavljanje varnosti podatkov. 

Dodaja še prednosti na področju poslovanja (prav tam): 

- preusmeritev zaposlenih – analize namesto poročanja; 

- korak naprej v razvoju kontrolinga poslovnih enot; 

- kakovostnejše in ustreznejše analize; 

- pogled v prihodnost in ne preteklost; 

- večji pomen strateškega planiranja. 

Kritični dejavniki uspeha  

Vsaka sprememba prinese tako pozitivne kot negativne vidike. Bangemann navaja pet 

najpomembnejših pravil za uspeh in implementacijo (prav tam): 
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- podpora vodstva (84 %); 

- sprememba managementa v času med celotnim projektom (64 %); 

- pridobivanje ustreznih kadrov (59 %); 

- učinkovita in zgodnja komunikacija za postavitev projektnih ciljev za zaposlene (47 %); 

- hitre odločitve in novi zagon za nove cilje (31 %). 

Iz teh podatkov je razvidno, da je največji kritični dejavnik podpora vodstva, kjer bi pričakovali, 

da vse družbe to podpirajo v 100 %. V raziskavo je bilo vključenih več kot 700 podjetij z 

uvedenim CSS in ugotovili so, da brez podpore vodstva pri uvedbi sprememb znotraj korporacij 

implementacija ne more biti uspešna (Bangemann 2005, 65). 

Tveganja implementacije CSS 

Pri vsaki spremembi ali reorganizaciji družbe nastanejo vedno tudi določena tveganja uvedbe, 

predvsem če se pojavijo ob sami implementaciji nepredvideni dogodki, ali slabo pripravljeni 

projekti, lahko pa se slabosti pokažejo kasneje. Najpomembnejša tveganja uvedbe CSS so 

(Bangemann 2005, 66): 

- slaba kvaliteta opravljanja storitev (52 %); 

- IT-podpora in morebitni tehnološki problemi (47 %); 

- nesodelovanje zaposlenih (40 %); 

- poslovne aktivnosti se prekinejo med implementacijo (31 %); 

- visoki stroški implementacije (17 %); 

- ostali morebitni problemi, ki so povezani z drugimi funkcijami, kot je nabava, prodaja, 

davki … (17 %). 

Razlogi za ne implementacijo CSS 

Družbe, ki delujejo kot multinacionalke in tudi manjše, obdaja en sam globalni svet. Če želijo 

ostati konkurenčne, morajo v svojem podjetju tudi kaj spremeniti, kot je na primer sprememba 

organizacije z vidika centralizacije storitev. Podjetja pa se odločajo za te spremembe glede na 

svojo strategijo. Bangemann navaja glavne razloge za ne implementacijo CSS (Bangemann 

2005, 67): 

- »burning platforma« − to so družbe, ki imajo dovolj velik poslovni rezultat in ne vidijo 

potrebe po spremembi. Njihova marža raste več kot 50 %, kar pomeni, da je pozicija na trgu 

izredno močna in konkurenčna; 

- strateško neprimerna oblika centralizacije za določene družbe. Pri tem mislijo, da se bodo 

načrtovane koristi CSS izboljšale, toda po drugi strani pa vidijo negativne učinke na drugih 

delih organizacije. To so predvsem družbe, ki delujejo kot neodvisne poslovne enote ali z 

močnim lokalnim vplivom; 

- ne ustreza strategiji poslovanja družbe;  
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- premalo kritičnega obsega za kakršnokoli spremembo poslovanja družbe; 

- lokalna zakonodaja, davčno področje, pa tudi zaradi uporabe različnih mednarodnih 

jezikov. 

V tem poglavju smo lahko poleg prednosti in slabosti centralizacije storitev spoznali tudi 

kritične dejavnike uspeha, tveganja implementacije CSS in razloge proti implementaciji CSS. 

Ko se podjetja odločijo za implementacijo CSS, je potrebno postaviti novo organizacijo in ta 

vidik v nadaljevanju tudi podrobneje obravnavamo. 

3.4.3 Organiziranost in modeli CSS 

Organizacija CSS in izbira pravega modela, prinese v organizacijo tako koristi kot tveganja. 

Glavna vrednota prehoda je skupno gledanje na tveganja, nadzore in skladnosti s 5 

karakteristikami: 

- stroškovni prihranek, 

- tveganje managementa in njihovo usklajevanje, 

- možnost razširitve, 

- spretnost in 

- transparentnost. 

Ob novi ustanovitvi centra SS ali ob prehodu na nov model moramo upoštevati tri zaporedna 

stališča (EY 2014, 10):  

1. Operativni model » shift and lift« ali »lift and shift«. Najprej moramo razmisliti, kateri 

operativni model je za naše področje najbolj optimalen ob prehodu. Z modelom »shift and 

lift« prenesemo obstoječe procese, aktivnosti, poročanje in tehnologijo ter standardiziramo 

procese in aktivnosti znotraj novo postavljenega modela. Model »lift and shift« prinaša 

ravno obratno, torej naprej standardizirati vse procese, aktivnosti, poročanja in tehnologijo 

in potem naredimo prenos na nov model. Oba modela imata prednosti in pomanjkljivosti. 

Vsak prehod mora biti ovrednoten glede svojih vsebin, da lahko prideš do pravega izbora. 

Prednosti operativnega modela »shift and lift« so krajši čas uvedbe, nižji stroški zaradi 

hitrejše realizacije, hitri sprejem posla in pripadnost novemu modelu. Slabosti so na 

področju kompleksnega prenosa aktivnosti, slabše produktivnosti, saj se koristi pokažejo 

kasneje in pa ob prehodu na nov model, ker se morajo procesi še standardizirati, kar zopet 

prinaša negativne učinke. Operativni model »lift and shift« ima prednost na področju 

produktivnosti novega modela, ker se najprej standardizirajo procesi in potem izvede 

prehod. Prav tako je prednost na poslovnem vplivu, kjer poslovne enote doživijo enojno, 

obsežno spremembo. To mora biti precej dobro organizirano in izvedeno pred prehodom, 

saj se z uvedbo novega modela center že lahko ukvarja z ostalimi aktivnostmi. Kot slabost 

tega modela je seveda daljši čas uvedbe in sprejem novih procesov in aktivnosti. 
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2. Določiti pravi model glede na tveganja, nadzor in skladnost. Po preučitvi obeh operativnih 

modelov se podjetja odločijo in pripravijo strategijo uvedbe, ki je nujno potrebna tudi zaradi 

zaposlenih na določenih lokacijah, kot je na primer Indija, Filipini idr., kjer je takšne 

spremembe težje vpeljati.  

3. Priložnosti in tveganja prehoda na nov centraliziran model. Podjetja se v zadnjih letih precej 

odločajo za »lift and shift« model, ker je tudi čedalje več poudarka na procesni orientiranosti 

podjetij. S tega vidika moramo vedno najprej urediti procese, potem pa nadaljevati z 

ostalimi potrebni aktivnostmi (EY 2014, 11−13). 

Pri centralizaciji storitev in sprejetju modela centralizacije je še pomembno vprašanje določitve 

lokacije delovanja CSS z vidika organiziranosti, in sicer (EY 2014, 2):  

- CSS deluje na isti lokaciji kot matično podjetje (angl. »On shore«); 

- CSS deluje na drugi vnaprej izbrani lokaciji znotraj države (anlg. »Near shore«); 

- CSS deluje kjerkoli v svetu izven države matičnega podjetja (angl. »Off shore«). 

Modeli CSS 

Bangemann (2005, 101−108) razlaga, da ima struktura CSS številne poti, izbrati je potrebno 

tisto, ki je najboljša za posamezno podjetje. Najprej je potrebno definirati operativni model, 

kjer so trije pomembni dejavniki: 

Geografsko območje: 

- lokalna raven, kjer obdržimo aktivnosti lokalno (osnovna sredstva, terjatve, obveznosti …); 

- državna, kjer so aktivnosti znotraj države (davki, plačila ...); 

- regionalna, kjer je na eni lokaciji več aktivnosti (izterjava, fakturiranje, poročanje ...); 

- globalna, vse aktivnosti so globalne (poslovno sodelovanje). 

Poslovno področje: Potrebna določitev vrste poslovnega področja, kot je poslovno, procesno, 

kulturno ali katero drugo (telekomunikacijsko, proizvodno, farmacevtsko …). 

Funkcijsko področje: Pri funkcijski uvrščenosti Bangemann poudarja poleg funkcije še 

strategijo in pri tem poudarja, da je potrebno pri postaviti poslovnega modela upoštevati tako 

funkcijsko kot tudi strateško usmeritev, kar nam predstavlja slika 4. Iz tega naslova je opredelil 

štiri modele: 

- procesno uvrščen center, 

- funkcijsko uvrščen center, 

- funkcijski center s podfunkcijskimi elementi, 

- multinacionalno odvisni centri. 
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Slika 4: Strateško in funkcijsko definirani modeli 
Vir: Bangemann 2005, 107. 

Bangemann (2005, 116) navaja, da moramo ločiti med funkcijsko in procesno organizacijo in 

vedeti, kako centri delujejo oziroma bodo delovali. Slika 5 nam jasno prikazuje razliko med 

procesno orientiranostjo, ki zajame vse funkcije ali oddelke v podjetju (proces nabave, proces 

likvidacije računov …), medtem ko funkcijska orientiranost vodi skozi funkcije ne glede na 

proces (marketing, prodaja, finance, nabava …). 

 

Slika 5: Primerjava funkcijske in procesne orientiranosti 

Vir: Bangemann 2005, 116. 

Družba Peeriosity (2012) opisuje razvoj organiziranosti CSS, ki poudarja, da so bili najprej 

vzpostavljeni standardni (enostavni) CSS na področju računovodsko-finančnih storitev, kasneje 

pa so se začeli razvijati multifunkcijski, ker so ugotovili, da bi lahko centralizirali še kakšno 

drugo storitev, predvsem s področja IT, kadrov in tudi nabave.  
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Kot smo že omenili, se skozi model SS pojavlja več oblik izvajanja storitev, ki pa jih avtorji 

različno pojmujejo in pojasnjujejo. Najpogosteje delujejo kot (EY 2013, 19): 

- Model standardnega (enostavnega) finančno-računovodskega centra (SCSS); 

- model multifunkcijskega centra skupnih storitev (MCSS); 

- model globalno poslovnega centra (GPC); 

- model multifunkcijskega globalno poslovnega centra (MGPC). 

Kadar se podjetja odločijo za prehod iz enega modela na drugega, morajo spremeniti tudi 

organizacijsko raven in pot, ki pelje do uspeha, to je uvedbe novega modela in ta pot je strma, 

kar prikazuje slika 6 (Burggraf in Gotz 2015).  

 

 

Slika 6: Razvoj CSS 

Vir: Burggraf in Gotz 2015. 

Podjetja že dolga leta ustanavljajo centre skupnih storitev, vendar pred vsako uvedbo je 

potrebno najprej zbrati pravi model oziroma določiti pravo obliko organiziranosti glede na 

strategijo podjetja. Na področju SS je prava evolucija, predvsem multinacionalna podjetja želijo 

čimprej doseči višje ravni organiziranosti centrov, vendar pa je potrebno vložiti veliko truda za 

samo uvedbo. Če podjetja ne spoštujejo pravil uvedbe in si ne postavijo poslovnega modela, 

lahko vedno ostanejo na isti ravni. 

 Družba EY (2013, 19−20) natančno opisuje štiri modele, ki jih bomo predstaviti predvsem z 

vidika organiziranosti in vodenja. 
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Model standardnega centra skupnih storitev 

Slika 7 prikazuje model, ki ga družbe uvedejo naprej. Sami začetki vpeljevanja tega modela in 

postavitev centrov za centralizirano izvajanje storitev sega že dvajset let nazaj, kjer so podjetja 

najprej centralizirale samo finančno-računovodske storitve – to pomeni eno funkcijo. Nato so 

postopoma dodajale druge funkcije in dobili smo specializirani ali enostavni model CSS.  

Vsaka enota ima svojega vodja in tudi deluje neodvisno od drugih enot. Generalnemu vodstvu 

v matično podjetje poroča vsaka zase. Ponavadi te enote delujejo na različnih lokacijah širom 

po svetu, kar pomeni, da medsebojnega delovanja ni in to predstavlja še dodatno oviro za 

integracijo procesov in tudi delovanje samega centra.  

 

Slika 7: Model SCSS 

Vir: EY 2013, 19. 

Model multifunkcijskega centra skupnih storitev (MCSS) 

Z razvojem in prehodom na novi model, to je multifunkcijski, so podjetja začela integrirati 

svoje poslovne funkcije oz. enote v eno skupnost, vendar samo na regionalnem področju. To 

pomeni, da imajo še vedno več poslovnih enot širom po svetu, vendar vsaka združuje več 

funkcij, ki delujejo še vedno individualno. Vsaka regionalna enota ima svojega vodjo, ki je 

neposredno odgovoren vodstvu MCSS. Takšna oblika že omogoča več integracije, večjo 

informacijsko podporo in medsebojno sodelovanje, čeprav je delovanje še precej lokalno glede 

na regijo. To nam pojasnjuje tudi slika 8. 
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Slika 8: Model MCSS 

Vir: EY 2013, 19. 

Model globalno poslovnega centra (GPC) 

Model GPC se je začel uveljavljati približno deset let nazaj, saj so podjetja začela razmišljati, 

kako te poslovne enote čim bolj združiti, čeprav še vedno delujejo na različnih lokacijah. Glede 

na sliko 9, lahko vidimo, da so s tem modelom funkcije med sabo povezane na globalni ravni 

in tako tudi delujejo do svojih strank. Poslovne enote so odgovorne enemu vodstvu, še vedno 

pa delujejo v okviru regij, predvsem zaradi različnih časovnih pasov in različnih jezikov. 

Skupno tem centrom je sedež centrale in vodstvo. 

 

Slika 9: Model GPC 

Vir: EY 2013, 20. 
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Model MGPC kot multifunkcijski z vgrajenimi »end to end« procesi 

Ta model je do danes najnovejši in predstavlja najvišjo stopnjo integracije na globalni ravni. Le 

redka podjetja so dosegla oz. dosegajo to raven integracije. Organizacijsko še vedno deluje 

regijsko ali pa na eni lokaciji pod enim vodstvom, ki je odgovoren managementu družbe, bistvo 

pa je, da so vse funkcije povezane z enotnimi »end to end« procesi, ki so integrirani med 

matično družbo in CSS. Na podlagi enotnih procesov lahko dosežemo veliko bolj učinkovito 

in kvalitetno izvajanje storitev.  

Vidik tega modela je v današnjem globalnem svetu izrednega pomena, družbe namenjajo temu 

modelu veliko časa in večje multinacionalke stremijo tudi k spremembi že obstoječega centra 

z vidika organiziranosti. MGPC se pojavlja bolj intenzivno od leta 2010. Način delovanja 

predstavlja slika 10. 

 

Slika 10: Model MGPC 

Vir: EY 2013, 20. 

Po postavitvi nove organizacije in po definiranju poslovnega modela podjetja določijo tudi 

lokacijo delovanja CSS. Izbor lokacije je eden pomembnejših vidikov, kar obravnavamo v 

naslednjem poglavju. 
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3.4.4 Lokacija CSS 

Po ugotovitvah Bangemanna (2005, 31−32) je ena izmed kritičnih odločitev pri formiranju CSS 

predvsem izbor lokacije, kjer bo center deloval. Po raziskavi ugotavlja, da je 50 % družb, ki že 

imajo uveden CSS, definiralo lokacijo kot kritično točko uspeha, saj lahko napačna odločitev 

pomeni samo končni uspeh ali propad. 

Družbe ponavadi razmišljajo precej enostavno in ustanovijo center storitev na eni lokaciji 

znotraj lastnega podjetja ali pa kot samostojno poslovno enoto znotraj države. Kasneje 

ugotovijo, da je bila njihova prva odločitev napačna, zato iščejo nove lokacije izven države, 

vendar so za to potrebne korenite spremembe procesov v podjetju. Po pomembnosti odločitev 

o lokaciji celo presega pomen analize stroškov in usposobljenosti kadrov. Če se podjetje odloči 

za lokacijo izven države kot poslovno enoto, je to priložnostno in kompleksno opravilo za vsako 

družbo. Potrebno je pristopiti transparentno in analitično ter preučiti tudi vse dejavnike 

geografskega področja, kjer se ustanavlja takšen center. 

Glavni kriteriji pri odločitvah glede izbora lokacije so predvsem stroški dela, strokovna 

usposobljenost kadrov, infrastruktura, stroški najemnin, kvaliteta dela zaposlenih − kadri, 

kvaliteta življenja, vzdušje med zaposlenimi in vodstvom, spodbude, motivacija v organizaciji, 

lokalna zakonodaja, geografsko območje, kultura, komunikacija in zunanja podoba skupnosti 

kot organizacije. Poleg teh kriterijev so pomembni tudi enkratni stroški, ki nastanejo ob 

ustanovitvi centra na določeni lokaciji. Najpogostejši enkratni stroški so organizacijski in 

selitveni stroški, nakup pohištva, IT-opreme in informacijske tehnologije. Kasneje nastajajo le 

tekoči stroški, kot so plače zaposlenih, nagrade, tekoči obratovalni stroški, najemnina, IT-

podpora in podobno. Pri izboru lokacije obstajajo še nestroškovni dejavniki, kot je delovni urnik 

zaposlenih, jeziki in vzdušje zaposlenih v skupnosti. Ti tekoči dolgoročni stroški in 

nestroškovni del imajo velik vpliv na ohranjevanje uspešnosti in doseganje pozitivnega učinka 

CSS (Quinn, Cooke in Kris 2000, 126). 

Podjetja so se glede na svojo dejavnost in velikost že pred leti odločala za različne lokacije 

širom po svetu (Bangemann 2005, 33−38). Severna Amerika je za razliko od Evrope in Azije 

zanimiva predvsem z vidika uporabe enotnega jezika znotraj ene ekonomske cone, pravnih 

zadev, nižjih stroškov dela in večje fleksibilnosti. Prinaša nižje stroške poslovanja in višjo 

stopnjo kakovostno opravljenih storitev. Za to področje predvsem izpostavlja pet kriterijev, ki 

definirajo odločitev te izbire: lastništvo stroškov, zmanjšanje tveganja, poslovno znanje, razvoj, 

infrastruktura in kvaliteta izvajanja storitev.  

Tako imajo podjetja na področju ZDA zaradi enega osnovnega jezika in ene valute precej 

centrov organiziranih znotraj podjetja ali pa v neposredni bližini. Cilj jim je predvsem 

doseganje uspešnosti delovanja teh centrov. Kanada je zanimiva predvsem z vidika valutnega 

tveganja in posledičnega poslovanja, ker ima precej stabilen tečaj. Zaposleni so strokovno 

usposobljeni, govorijo različne mednarodne jezike, znani so po dobri delovni etiki, zato precej 
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družb ustanavlja svoje centre iz Severne Amerike ravno tukaj. Že pred leti je bilo za Združene 

države popularno področje v Mehiki, kot je Mequilla Dora, Monterrey and Guadalajara, kjer so 

za področje opravljanja finančno-računovodskih storitev tudi usposobili ustrezen kader 

(Bangemann 2005, 38).  

Bangemann (2005, 35) navaja, da je v letu 2002 drastično padlo število podjetij, ki so imela 

organizirane centre znotraj svoje države in sicer iz 86 % na 51 %, saj so podjetja ugotovila, da 

je zaradi različnih dejavnikov bolje imeti center v drugi državi. V letu 2003 je število podjetij, 

ki so začela ustanavljati centre na drugih področjih Evrope, naraslo s 55 % leta 2002 na 64 % 

leta 2003. Predvidevali so, da bo do leta 2006 odstotek narastel na 97 %. Ključni odločitveni 

dejavniki so vedno enaki (stroški dela, kvaliteta dela, lokalni dejavniki ...). Seveda se nenehno 

odpirajo nove lokacije tudi zaradi razvoja organiziranosti teh centrov in se hkrati kakšne tudi 

zaprejo ali pa vsaj postanejo nezanimive.  

Trenutno najbolj aktualne države za višji nivo dela kot »Front office« so Slovaška, Bolgarija, 

Madžarska, Poljska in Češka, medtem ko podjetja že precej selijo operativni nivo dela kot 

»Back office« tudi na Filipine, Južnoafriško republiko in veliko tudi v Indijo. Slednja je postala 

najbolj iskana država za finančno-računovodske centre in mnogi poznavalci trdijo, da je to 

najboljša izbira (Bangemann 2005, 35). 

Tudi glede na najnovejšo raziskavo družbe EY (2013) se je trend definiranja lokacij v zadnjih 

desetih letih precej spremenil. Podjetja, ki že imajo svoje CSS, selijo tja, kjer delujejo 

multifunkcijski CSS. Iz spodnje slike lahko razberemo, da je največji trend delovanja MCSS v 

Aziji, to sta Kitajska in Indija, kjer je že več kot 50 izbranih lokacij. Srednja in Vzhodna Evropa 

ter Latinska Amerika so naslednji nizi regij zunaj Azije, v smislu vgrajenih globalnih poslovnih 

storitev.  

Podjetja si želijo vzpostavitev globalno poslovnih centrov (GPC) za namene razpršitve tveganj, 

jezikovno pokritje, regionalne podpore in pa verodostojnost podatkov. Poljska in Brazilija sta 

dve veliki lokaciji, ki imata vgrajena verodostojna merila pri opravljanju globalnih storitev. 

Slika 11 prikazuje število lokacij različno po državah in sicer imajo Kitajska, Indija, Poljska in 

Brazilija več kot 50 lokacij , Mehika, Argentina, Bolgarija, Čile in Filipini imajo definiranih 

lokacij med 15 in 50, novo nastajajoči globalni centri pa odpirajo lokacije v Južni Afriki, Egiptu 

in Maroku ter v Romuniji, Češki in Madžarski, kjer imajo definiranih med 5 in 15 lokacij, 

vendar še vedno rastejo. Pretežni del Evrope ima od 0 do 5 centrov, razen Poljske in Bolgarije. 
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Slika 11: Število lokacij po državah 

Vir: EY 2013, 12. 

Po postavitvi organizacije in izbora poslovnega modela ter definiranju lokacije CSS podjetja 

postavijo še kadrovsko strategijo. Vidik zaposlenih na obstoječi lokaciji, ki se zapira, in novo 

zaposlenih na novi lokaciji je za podjetje velik izziv. Na novi lokaciji morajo med zaposlenimi 

vzpostaviti dobre medsebojne odnose in komunikacijo, saj imajo takšni centri ponavadi 

raznoliko narodnost zaposlenih. Vse to obravnavamo v nadaljevanju. 

3.4.5 Kadrovska strategija CSS in vidik zaposlenih 

Podjetja ob ustanovitvi CSS pripravijo tudi kadrovsko strategijo. Z novim načinom izvajanja 

storitev se spremeni kadrovska politika znotraj matičnega podjetja, saj je potrebno zaposlene 

prerazporediti ali celo odpovedati pogodbo o zaposlitvi, ker so se obstoječa delovna mesta 

ukinila in prenesla na novo lokacijo, tj. v CSS. Kot drugo je potrebno zaposlit i nove kadre na 

novi lokaciji, kjer pa teh ljudi ne poznamo. Ponavadi podjetja sprejmejo zaposlitveno vizijo 

mladih in ambicioznih kadrov iz različnih držav, ki jim ponujajo dobro delovno okolje, kamor 

vključujejo delovne pogoje, kulturno raznolikost, priložnosti za napredovanje, višji dohodek za 

večjo storilnost, varno službo, prepoznavnost in spoštovanje s strani vodstva, kot s strani strank. 

CSS mora za svoje uspešno delovanje upoštevati osem glavnih dejavnikov kot sociološko-

psihološke vidike (Bergeron 2003, 166): 

- kultura zaposlenih, 

- izobrazbena struktura zaposlenih, 

- varna služba, 

- spoštovanje zaposlenih, 

- nagrajevanje, možnost izobraževanja in karierno napredovanje 
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- delovni čas, 

- odnos s strankami in 

- delovno okolje. 

V CSS, ki so locirani izven delovanja matičnega podjetja, so v večini primerov predvsem mladi, 

ki jim je izziv delati med kulturno različnimi ljudmi, v drugi državi, v delovnem okolju velike 

skupnosti in se hitro prilagajo vsem situacijam na trgu. Zaradi raznolike kulture med sabo 

vzdržujejo dobre medsebojne odnose, komunikacija med njimi je večinoma angleški jezik in s 

tem veliko bolj spoštljiva. Center deluje kot skupnost, v katerem se vzpostavi dobra klima in s 

tem tudi zadovoljstvo zaposlenih. Vodstveni kader z njimi gradi dobro medsebojno 

sodelovanje, kjer so jasno opredeljena pravila vodenja in odločanja. Vodja CSS mora biti 

predvsem podjetniški, usmerjen v rezultate, hitro odločujoč in osredotočen na vedno višje cilje 

(Bergeron 2003, 166). 

Prav tako zaposlenim omogočajo dodatno izobraževanje in karierno napredovanje, kar še 

dodatno vzpodbudi zaposlene, da prihajajo iz različnih držav na takšna delovna mesta. Tudi, če 

je center znotraj ene države, rec. Indija in ima zaposlene samo svoje državljane, so zaposleni z 

vidika zaposlitvenih možnosti ponosni, da lahko delajo za znano multinacionalko, katere ime 

je vsem dobro poznano. V teh centrih je zaradi starostne strukture precej fluktuacije med 

zaposlenimi, čeprav si po drugi strani želijo imeti varno službo. Pri plačilih in nagradah 

zaposleni pričakujejo dobro plačilo za redno delo kot tudi nagrade za večjo dodano vrednost. 

Delovni čas centrov je eden pomembnejših vidikov, saj se morajo prilagajati različnim 

časovnim pasovom, torej morajo zagotoviti sodelovanje s strankami skoraj 24 ur na dan, zato 

si ponavadi naredijo urnik rednega dela in nočnega dežurstva. (Bergeron 2003, 166). 

V tem poglavju smo se dotaknili t. i. sociološko-psiholoških dejavnikov, ki jih lahko dopolnimo 

še z vidika vrednosti zaposlenih kot človeške zmožnosti. Milost navaja, da je računovodstvo 

človeških zmožnosti sistem priskrbe informacij o vrednosti zaposlenih za podjetje in z njimi 

povezanimi stroški. Pridobitev zaposlenih obsega skupino zaposlenih, ki bodo zadovoljili tako 

sedanje kot bodoče potrebe po delovni sili v podjetju, ki pa jih lahko zadovoljimo le, če jih 

poznamo. Pri načrtovanju zaposlenih lahko s poznavanjem vrednosti njihovih informacij 

postavi podjetje ustrezno višino stroškov in s tem tudi oblikuje stroškovno informacijo, ki je 

pomembna tudi pri nadaljnji izbiri kadrov. Ustrezna razmestitev zaposlenih je proces 

razporejanja kadrov na ustrezno delovno mesto, kjer je potrebno upoštevati naslednje dejavnike 

(Milost 2001, 45−46): 

- razmestitev naj bo opravljena čim učinkovitejše; 

- zaposlene je potrebno razmestiti tako, da bodo motivirani za pridobivanje dodatnih znanj; 

- zaposlene razmestimo na delovna mesta, na katerih bodo le-ti lahko zadovoljevali svoje 

potrebe. 
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S pomočjo računovodstva človeških zmožnosti lahko te dejavnike tudi ovrednotimo in s tem 

dajemo informacijo vodstvu podjetja o nadaljnjem sprejemanju odločitev v zvezi z 

razmestitvijo zaposlenih. Avtor poudarja, da je računovodstvo človeških zmožnosti precej 

pomembno pri ravnanju z zaposlenimi (Milost 2001, 46−47). Računovodstvo človeških 

zmožnosti je še posebno pomembno pri spremembi organiziranosti v podjetju, še posebej ko se 

ustanavlja CSS. 

 

Vloga zaposlenih je tudi odvisna od vrste modela izvajanja storitev, ki ga podjetje sprejme ob 

ustanovitvi CSS ali na prehodu z obstoječega modela na nov model, kar lahko razberemo tudi 

iz vsebine naslednjega poglavja. 

3.5 Vidik izbora modela 

Janeš in drugi (2014) razlagajo, da so modeli podlaga za različne odločitve in odločanja v 

različnih vedah, od ekonomije do arhitekture, zato je njihov pomen večji, kot se vidi na prvi 

trenutek. Avtorjem je skupna ugotovitev, da ni enotne opredelitve pojma »poslovni model«, da 

obstajajo različne perspektive in da so odvisne od tega, ali izhajajo iz proizvodov, procesov, 

storitve, rezultatov ali akterjev.  

 

V naši raziskavi se nanaša pojem »poslovni model« na storitve, predvsem na centralizacijo 

globalno poslovnih storitev, za katere obstajajo številni modeli. Tako kot na vseh področjih je 

tudi na tem delu veliko napredka v razvoju, v sprejemanju drugačnega načina delovanja in 

razmišljanja o izboru najboljšega modela. Ko podjetje postavi organizacijo globalnih poslovnih 

storitev, mora biti tudi prepričano, da bo s tem doseglo uspeh. Podjetja stremijo k ohranitvi 

konkurenčne prednosti, zato sledijo tudi razvoju na tem področju in preučujejo vse možne 

načine izvajanja storitev. Obravnavali smo štiri modele, v naslednjih treh podpoglavjih 

podrobneje predstavljamo te modele in prehode iz enega modela v drug model, kar je v podjetjih 

že stalnica. Nikoli ni nič dokončno. 

3.5.1 Prehod na model »multifunkcijski center skupnih storitev« MCSS 

Po raziskavi EY (2013, 3) je prihodnost na področju vseh storitev ravno v CSS za 

multinacionalna podjetja, medtem ko je za manjša podjetja bolj primerna oblika ZID. Finančno-

računovodske storitve so že krepko na pohodu centralizacije, sledijo še storitve IT, kadrovske, 

nabavne in še ostale. 

 Še nedavno nazaj so organizacije imele nekakšen hibrid CSS in ZID, nekatere samo model 

SCSS, kar pomeni, da deluje samo z eno funkcijo (rec. finančno- računovodsko), danes pa so 

raziskave impresivne, saj so pokazale, da želijo podjetja večjo učinkovitost in manjše stroške, 

kar pa lahko dosežejo le z implementacijo multifunkcijskega CSS. Razlog izbora tega modela 
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je zniževanje stroškov, in kar je danes glavni cilj, še doseganje čim večjega dobička, procesna 

učinkovitost, standardizirani procesi, povečana dodana vrednost, priti do možnosti dodatnih 

prevzemov in omogočiti kakovostno izvajanje storitev v časovnih okvirih. Model MCSS 

zajema vključitev vseh možnih funkcij, ki se izvajajo v podjetju in jih lahko centraliziramo. 

Vedeti moramo, da je za določena področja še vedno bolje, da ostanejo decentralizirana 

(kontroling) ali pa se izvajajo pogodbeno (rec. davčno področje). Podjetja, ki so se odločila za 

centralizacijo samo ene funkcije, ostanejo pri modelu SCSS. Podjetja, ki so začela vpeljevati 

model MCSS, ugotavljajo, da so na pravi poti k doseganju poslovne učinkovitosti.  

Z razvojem tega modela je družba EY (2013, 7−25) opredelila 10 pomembnih dejavnikov, ki 

pojasnjujejo SCSS in prehod na MCSS. V nadaljevanju bistva teh dejavnikov tudi 

predstavljamo. To so: lokacija CSS, dosežki in cilji CSS, fleksibilnost CSS, način izvajanja 

storitev, vodenje CSS, merjenje uspešnosti CSS, vidik zaposlenih ter inovativnost in širitev 

izvajanja storitev na nove trge za nove stranke. 

Lokacija CSS 

Multinacionalna podjetja se za kraj izvajanja storitve odločajo glede na vse okoliščine, ki jih je 

treba preučiti. Tukaj se osredotočamo predvsem na izbor lokacije glede na model. Poleg tega 

je tudi pomembna odločitev, ali bo podjetje imelo eno poslovno enoto ali več. Na področju 

SCSS za finančno-računovodske storitve je več aktivnosti, ki se lahko izvajajo na različnih 

lokacijah po svetu, potrebujemo le dobro IT-podporo, ki nam omogoča elektronsko poslovanje. 

Če pogledamo MCSS, je zopet predpogoj za delovanje na različnih lokacijah dobra IT-podpora 

in procesna ureditev. Pravzaprav se lahko vsaka funkcija izvaja drugje. Veliko podjetij ima tri 

vrste pisarn oz. poslovnih enot: »Back office« (lokacija, kjer se ukvarjajo z najbolj operativnim 

delom), »Front office« (lokacija, kjer se izvajajo že bolj odgovorna dela) in pa »strategy office«, 

kjer deluje vodstvo. 

Dosežki in cilji CSS ter fleksibilnost delovanja CSS 

MCSS se tradicionalno osredotočajo na transakcijske aktivnosti centra, kjer morajo biti procesi 

večkratni in avtomatski. Če želijo prihraniti na stroških, potem morajo narediti še več, in v 

današnjem času se je to tudi zgodilo. K dodani vrednosti je prinesla predvsem odgovornost za 

strateške analize, poročanje managementu in skrb za kreativnost centra. Vodilne družbe sledijo 

vsem funkcijam in njihovim ključnim procesom ter presoji, kaj mora biti narejeno za podporo 

poslovanja v bodočnosti. Precej družb je že centraliziralo aktivnosti poročanja, zlasti finančna 

poročila, medtem ko aktivnosti za davke prepuščajo zunanjim institucijam, ker so to specifične 

zadeve za posamična področja. MCSS tako dosegajo cilje za visoko rast, ker dosegajo večjo 

dodano vrednost, povečujejo učinkovitost v globalnih funkcijah, zmanjšujejo stroškovno breme 

in se osredotočajo na marketinško rast in posledično povečevanje prihodkov od prodaje storitev. 
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Način izvajanja storitev 

Prihajajoči model MCSS še ne pomeni, da je konec SCSS ali ZID. Za mnoga podjetja je mogoče 

eden izmed teh dveh modelov primernejši, ker opravljajo drugačno ali specifično dejavnost, 

lahko pa se uporabljata tudi obe obliki. Pomembno je le, da se pravilno koordinira, da so 

vzpostavljena pravila in notranje kontrole ter pravilno definirani procesi.  

Vodenje CSS 

Z izbranim modelom CSS se določijo tudi pravila poročanja in odgovornosti. SCSS ima ločene 

poslovne enote po funkcijah, za vsako od njih je postavljen vodja za posamezne funkcije. Le-ti 

so odgovorni svojemu vodstvu, zopet po funkcijah, to je CFO, CHRO, CIO oz. direktorjem 

področja, tako z vidika vodenja kot poročanja. Ko organizacije prehajajo na model MCSS, se 

odgovornosti prenesejo na višji nivo. Poslovne enote so še vedno lahko razdeljene po funkcijah 

s to razliko, da ima ta model skupnega vodjo vseh poslovnih enot, ki je neposredno odgovoren 

upravi podjetja. Pot poročanja je strateškega pomena, zato mora vodstveni tim vpeljati 

spremembe na področju standardizacije in integracije procesov, zmanjšati verjetnosti spora 

zaradi neprimernega ali nepravočasnega zagotavljanja podatkov.  

Slika 12 prikazuje način vodenja MCSS in GPC, ki se razlikujeta ravno v načinu vodenja in 

oblikovanju centra moči. 

 

Slika 12: Upravljanje vodstva SCSS in MCSS 

Vir: EY 2013, 12. 
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Merjenje uspešnosti 

Orodja za merjenje uspešnosti so ključnega pomena za ugotavljanje rasti MSS. Vedno je 

potrebno določiti ključne pokazatelje uspešnosti, kot so ugotavljanje stroškov na transakcijo, 

hitrost opravljenih storitev, uresničeni zahtevki izboljšav, število ustvarjenih inovacij, dosežki 

korporacijske prerazporeditve dela in podobno.  

Vidik zaposlenih 

V vseh centrih predstavljajo posebno kategorijo tudi zaposleni, na katere ne smemo pozabiti. V 

SCSS so ponavadi zaposleni z nižjimi kariernimi željami, saj se ukvarjajo le z eno funkcijo in 

jih drugačno delo niti ne zanima. V MCSS pa so zaposleni z večjo vizijo in si želijo vedno več 

in več. S prehodom na ta model je veliko več priložnosti za osebni razvoj, saj zaposleni 

opravljajo različna dela zaradi centralizacije različnih funkcij, lahko se vključujejo v dela z 

višjo dodano vrednostjo, imajo program kroženja in tudi sodelujejo pri morebitnih projektih. 

Pav tako imajo možnost napredovanja in sodelovanja pri odločanju v okviru svojega MCSS. 

Inovativnost 

Eden najbolj pomembnih dejavnikov CSS je tudi inovativnost, ki se najbolj pokaže pri procesni 

inovativnosti ob prehodu na nov model organiziranosti in delovanja centra. Brez tega ni prehoda 

in bi ostali na isti ravni razvoja, kar pa konkurenčni trgi ne dopuščajo. Družba EY navaja primer 

podjetja, ko v MCSS nenehno skrbijo tudi za izobraževanje zaposlenih in tako razvijajo 

metodologijo izboljšav, s tem jih tudi precej motivirajo ter jim dajejo občutek, da pripadajo 

skupnosti. En dan v mesecu se mora vsak zaposlen, tudi pogodbeniki, posvetiti izboljšavam na 

svojem ali drugem področju dela in te pobude sporočiti vodstvu. Na podlagi tega se velikokrat 

uvede tudi kakšna novost, ki je prišla na pobudo zaposlenih. 

Širitev modela na nove trge 

Preden se podjetje ustanovi, CSS pripravi projekt uvedbe, s tem določijo model in natančno 

preučijo lokacijo delovanja. Globalna podjetja z intenzivnim razvojem seveda vedno iščejo 

nove izzive glede na konkurenco in te izzive skušajo tudi velikokrat realizirati. Tako ne 

spreminjajo samo modele, temveč lahko te modele tudi premestijo iz ene lokacije na drugo. 

Podjetja ne stremijo le k nižjim stroškom, ampak tudi k optimalno standardiziranim procesom, 

novim tehnologijam in tudi novim potencialnim lokacijam na novih področjih (EY 2013). 
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3.5.2 Prehod na model globalni poslovni center GPC 

Kot smo že omenili, MCSS lahko deluje kot večfunkcijski CSS, kjer so različne funkcije 

centralizirane na različnih lokacijah, določene aktivnosti pa so lahko tudi dane v zunanje 

izvajanje storitev. Zato ta model imenujemo tudi kot nekakšen hibrid, vendar po mnenju družbe 

Deloitte (2013, 2) v tem modelu ni pravega »reda«. Tako si podjetja na podlagi raznih raziskav 

in tudi lastnih inovativnih idej poskušajo najti primernejši model centralizacije storitev in tako 

so že kakšnih deset let nazaj definirali model centra globalnih storitev GPC. Ta model uvajajo 

tudi podjetja, ki doslej niso imela MCSS ali SCSS. 

Pomen besede GPC lahko razložimo kot model, ki deluje popolnoma samostojno na eni lokaciji 

ali več lokacij v izbrani državi neodvisno od matičnega podjetja in ima strogo nadzorovane vse 

funkcije, ki se izvajajo v tem centru. Glavna razlika med MCSS in GPC je v organizaciji in 

vodenju. GPC ima celotno izvajanje skozi funkcije in svoje globalno vodstvo, ki je neposredno 

odgovorno članom uprave multinacionalnega podjetja. Družba Deloitte (2013, 5) meni, da 

takšno delovanje pripelje do drugačnega razmišljanja v skupnosti in do precej večje 

učinkovitosti delovanja. Družba Deloitte tudi navaja, da sta za uspešno delovanje GPC 

pomembni dve karakteristiki: 

- Bistvene karakteristike pod delovanjem »multi« (več): 

- multifunkcije, 

- multiregije, 

- multilokacije, 

- multiizvajanje, 

- multiposlovanje. 

- Bistvene karakteristike pod »skupno« (ang. common): 

- skupna stališče vodenja, 

- skupna vodstvena struktura, 

- skupna stališča managementa storitev, 

- skupna stališča prihodnjih izboljšav, 

- skupna stališča razvoja modela. 

Strategija modela, ki temelji na hibridni platformi, je ustvarila možnost, da se doseže s tem 

modelom višja stopnja dodane vrednosti, stroškovna učinkovitost, boljši nadzor, boljša 

kakovost izvajanja storitev in večja osredotočenost na osnovno dejavnost. Model GPC po 

navedbi Družbe Deloitte (2013) prinaša v zadnjih sedmih letih 800 milijonov USD prihranka, 

kar pomeni 30 % stroškov v prihodkih. Danes je v GPC 130.000 zaposlenih v 80 državah.  

Glede delovanja in vseh pozitivnih učinkov se pa skeptiki sprašujejo, če je temu res tako. 

Postavljajo vprašanja, kot je: Ali resnično lahko delujejo GPC z nižjimi stroški in opravljajo 

storitve kvalitetnejše? Ali obstajajo sinergije med funkcijami? Seveda so ta vprašanja na mestu, 



 

 

54 

vendar poslovno vodstvo je mnenja, da je to edini način za strateško rast podjetja. Takšen model 

je še posebno dobrodošel ob prevzemih, združevanjih in prodaji podjetij (Deloitte 2013, 5). 

Pri implementaciji GPC moramo upoštevati šest dejavnikov (Deloitte 2013, 8): 

- odločitev, do katere stopnje uvajati; 

- vzpostaviti sponzorstvo na najvišji ravni; 

- definirati učinkovito vodstveno strukturo; 

- izbrati organizacijsko strukturo za globalno integracijo; 

- vzpostaviti stalno vodstvo (lastništvo) procesov; 

- agresivno upravljanje sprememb. 

Globalni poslovni center ni za vsako podjetje. Vsaka organizacija mora upoštevati svoje 

specifične poslovne zahteve in kulturne navade ter ugotoviti, ali je za njeno organizacijo 

primernejši model MCSS ali GPC. Na splošno velja, da je model GPC najbolj primeren za 

multinacionalna podjetja s poslovnimi modeli in kulturami, ki so resnično globalne narave. Te 

organizacije lahko izkoristijo pomembno poslovno vrednost iz globalnih poslovnih storitev. Po 

drugi strani pa je lahko GPC korak predaleč. V teh primerih pa lahko nadaljuje po poti 

regionalnih skupnih storitev, kot je MCSS ali ciljno kot ZID.  

Pot do GPC je lahko grbinasta, predvsem zaradi kompleksnosti, različne kulture ljudi, različnih 

procesov, tehnologije in različnih geografskih območij. Toda podjetja, ki vztrajajo v tej 

organizaciji GPC, verjetno vidijo pomembne koristi, vključno z večjo kakovostjo storitev in 

prihranke pri stroških, ki presega stroške, ki se ustvarijo v MCSS ali ZID. 

3.5.3 Prehod na model multifunkcijski globalni poslovni center MGPC 

Globalno poslovnemu centru pa že sledi nov model, to je MGPC, ki je ciljno usmerjen v 

procesno orientiranost s poudarkom na že večkrat omenjenih »end to end« procesih. Vodenje 

je na globalni ravni, z vidika delovanja pa kompleksen in že nekaj časa uveljavljen na trgu. 

Omogoča nam še večjo optimizacijo vseh procesov, kar pomeni med drugimi tudi brezpapirno 

poslovanje (to pomeni elektronsko), komunikacijo preko videonaprav in digitalni sistem, ki 

nam omogoča digitalno komunikacijo oz. »ticketing« komunikacija (ang. izraz za 

komunikacijo med CSS in matičnem podjetjem). Slika 13 nam prikazuje trikotnik uspeha od 

začetne infrastrukture, ki je osnovni pogoj za začetek uresničevanja sprememb v organizaciji, 

do vizije, ki si jo podjetje postavi na samem začetku.  
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Slika 13: Vizija in strategija »end to end« procesov 

Vir: Burggraf in Gotz 2015. 

 

 Podjetje si v svoji poslovni strategiji, poleg izbranega modela, natančno opredeli tudi vse 

procese, ki jih je potrebno vpeljati preko vseh funkcij. Slika 14 prikazuje povezanost med »end 

to end« procesi in vsemi delujočimi funkcijami v organizaciji. 

 

Slika 14: »End to end« procesi in funkcije 

Vir: Burggraf in Gotz 2015. 
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3.6 Digitalna usmerjenost CSS 

Multinacionalna podjetja so v zadnjih nekaj letih sprejela številne poti za digitalizacijo 

aktivnosti in procesov v CSS. Digitalizacija ni prihodnost, ampak je tukaj in moramo jo sprejeti. 

Puneet, Chheda in Edlich (2016) navajajo, da je po raznih raziskavah ugotovljeno, da bi bili v 

CSS znatni stroškovni prihranki in povečala bi se še bolj učinkovitost posameznih funkcij. Prav 

tako navajajo, da je manj kot četrtina centrov, ki so bila vključena v raziskavo, začela vsaj malo 

razmišljati v tej smeri in pričela raziskovati možnosti, ki jih prinaša nova tehnologija. Imajo 

precej pomislekov glede vključevanja starih sistemov z novimi digitalnimi tehnologijami. Na 

tem področju ima vodilno vlogo IT, ki tudi mora ugotoviti, kaj je za določeno podjetje in CSS 

najboljša pot. Pred digitalnim preoblikovanjem je potrebno natančno tudi preučiti »end to end« 

procese in jih primerno vključiti v proces digitalizacije. CSS so vsekakor željni takšnih 

sprememb, zavedati pa se morajo, da imajo te spremembe dolgoročen vpliv na poslovanje tako 

centra kot matičnega podjetja. 

3.7 Faze uvedbe CSS 

Ko začnejo družbe razmišljati o spremembi v organizaciji in se odločati o implementaciji SS, 

Bangemann (2005, 133) pojasnjuje: »Samo sprememba ni garancija, da bo bolje, toda bolje bo, 

če bomo imeli spremembo«. SS so samo metodologija, mogoče orodje, s katerim dosegamo 

konstantno želene cilje. Enostavno želimo postati boljši. Da podjetja uresničijo svoje želje, se 

morajo implementacije poslovnih modelov lotili s faznim načinom dela.  

Slika 15 prikazuje pet faz, kjer ima vsaka posamezna faza svoj pomen. Poleg tega se mora pred 

začetkom implementacije določiti tudi sponzorja projekta, ki je nadzorovan s strani vodstva. 

 

Slika 15: Faze uvedbe CSS 

Vir: Bangemann 2005, 134. 
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S prehodom na modele GPC in MGPC se precej srečujemo z optimizacijo in standardizacijo 

procesov, ki jih številni avtorji in tudi Burggraf in Gotz (2015) poimenujejo kot »end to end« 

procesi. O pomenu procesov smo v nalogi že pisali, dejstvo pa je, da se s procesi srečujemo na 

vsakem koraku in v prihodnosti bo na tem področju še več aktivnosti. S sliko 17 želimo 

prikazati faze prehoda na procesno orientiranost podjetja. 

 

Slika 16: Uvedba »end to end« procesov 

Vir: Burggraf in Gotz 2015. 

3.8 Povzetki teoretičnih izhodišč  

V tem teoretičnem delu smo spoznali celovito pot globalizacije in internacionalizacije. S tem 

pa so povezane tudi storitve, ki se izvajajo na različnih področjih. Namen naše raziskave je bil, 

da proučimo najrazličnejšo literaturo na temo centralizacije finančno-računovodskih storitev. 

Že prve ugotovitve so pokazale, da so se multinacionalna podjetja s centralizacijo začela 

ukvarjati že več kot 20 let nazaj in da je samo centralizacija ene funkcije že zgodovina. Takšne 

centre pojmujemo kot SCSS, kar pa današnjim zahtevam trga in razvitosti informacijske 

tehnologije več ne zadošča, zato so družbe te modele razvijale naprej in začele centralizirati več 

funkcij, kar pomeni, da je nastal model MCSS. Tudi to ni bilo dovolj. Govorimo o 

globalizacijski dobi, globalizaciji storitev, torej lahko tudi o globalno delujočem centru kot 

GPC, ki se v zadnjem obdobju precej širi in nastaja še bolj procesno orientiran center skupnih 

storitev, to je MGPC. Iz preučene literature lahko trdimo, da je trenutno najbolj razširjen model 

MCSS, ki že prehaja tudi na GPC. Slednji se razlikuje le v organizaciji glede vodenja, je pa 

pomembno to, da oba modela vključujeta funkcijsko delovanje. Po zadnjih podatkih iz leta 

2015, ki jih predstavlja v svojem članku Bangemann (2016), lahko iz slike 17 vidimo, da se je 

odstotek uporabe modela MCSS oz. GPC, kot ga nekateri avtorji poimenujejo, izredno povečal. 
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Slika 17: Prehod v % iz modela SCSS na MCSS 

Vir: Bangemann 2016. 

Prav tako je zanimiv podatek, ki je razviden iz spodnjega grafa, kako se je po letih spreminjal 

odstotek širitve različnih funkcij v CSS in kakšna je napoved do leta 2020. Iz slike 18 je 

razvidno, da je med vsemi funkcijami najmočnejša finančno-računovodska, kar nam zopet 

potrjuje dejstvo, da podjetja največ centralizacijo ravno to vrsto storitve, sledijo pa ji kadrovska, 

IT in nabavna funkcija. 

 

Slika 18: Vključevanje funkcij v CSS po letih 

Vir: Bangemann 2016. 

Cilj vsakega centra SS je tudi zniževanje stroškov, kar nazorno, po funkcijah, prikazuje spodnji 

graf po oceni družbe Hackett Group, po podatkih iz leta 2015. Če pogledamo sliko 19, lahko 

vidimo, da je pri zniževanju stroškov najizrazitejše IT-področje, kjer je procent stroškov od leta 

2003 do 2014 padel za 0,91 %. Drugo izrazitejše področje je finančno-računovodsko, kjer so 

se stroški znižali od leta 2003 do 2014 za 0,3 %. Kadri so ostali na isti ravni, nabavno področje 

pa je znižalo stroške za 0,21 %. Napoved do leta 2018 ni več tako izrazita (Bangemann 2016). 
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Slika 19: Zniževanje stroškov v % prihodkov po letih in funkcijah 

Vir: Bangemann 2016. 

Družba Capgemini Consulting (2013) je mnenja, da moramo enostavno verjeti v CSS, ne glede 

kateri model si podjetja izberejo. Vedno si moramo odgovoriti na štiri ključna vprašanja in 

odgovore primerjati s preteklostjo, sedanjostjo in možnostjo delovanja v prihodnosti. Odločiti 

se moramo, ali bomo imeli SCSS, MCSS ali GPC, v nadaljevanju pa tudi, ali bomo to izvajali 

sami, ali bodo to zunanji izvajalci, kje bo center deloval in kako bo na naše odločitve vplivala 

digitalizacija.  
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4 RAZISKAVA VIDIKOV CENTRALIZACIJE STORITEV V 

MULTINACIONALNIH PODJETJIH 

V empiričnem delu smo podali poglobljen pregled delovanja izbranih multinacionalnih podjetij, 

preučili CSS z vseh možnih vidikov, tudi s finančnega, in analizirali rezultate lastno izvedenega 

intervjuja, ki smo ga izvedli z vodji CSS ali posameznimi predstavniki izbranih 

multinacionalnih podjetij. Na koncu smo analizirali in povzeli še rezultate aktualne anketne 

raziskave s področja centralizacije storitev, ki jo je izvedla družba Deloitte. 

4.1 Predstavitev in analiza dobrih praks večjih multinacionalk 

Na temo centralizacije storitev in ustanavljanja centrov skupnih storitev je danes veliko 

aktualne literature, še več pa razmišljanja. Različne svetovno znane svetovalne družbe, kot so 

Deloitte, Hackett Group, EY in podobne, se ukvarjajo z raziskavami na področju centralizacije 

storitev, hkrati pa tudi marsikateri multinacionalki pomagajo kot zunanji svetovalci pri procesu 

ustanovitve centrov za izvajanje storitev. Multinacionalna podjetja, ki se odločajo za 

organizacijske spremembe, potrebujejo za doseganje uspešnosti poslovanja dobre poslovne 

strategije in poslovne modele. Preden pa se odločimo za uvedbo organizacijskih sprememb, je 

dobro poznati tudi primere iz prakse. 

4.1.1 Multinacionalna podjetja v globalnem svetu 

Danes imamo nekje 50.000 multinacionalnih podjetij in njihovih 450.000 podružničnih enot, ki 

zaposlujejo več kot 200 milijonov ljudi po vsem svetu. Njihov vpliv čutimo skoraj na vseh 

področjih, v industriji, trgovini, pri storitvah in poslovnih dejavnostih. Multinacionalna podjetja 

delujejo na mednarodnem trgu, kjer poskušajo doseči največje uspehe. Upravni odbor 

Mednarodne organizacije dela je leta 1977 sprejel tristranske deklaracije o načelih 

večnacionalnih podjetij in socialne politike za vodenje in navdih ravnanja večnacionalnih 

podjetij. Načela v tej deklaraciji odražajo dobro politiko in prakso na področjih, kot so 

zaposlovanje, izobraževanje, pogoji dela, varnosti in zdravja, medsebojnih odnosov ter 

sodelovanje med zaposlenimi, managementom podjetja in vladno politiko države (ILO 2016). 

Multinacionalna podjetja se uvrščajo na lestvico Fortune Global 500,8 kjer vsako leto objavijo 

500 multinacionalk, ki jih razvrščajo po prihodkih, objavijo pa tudi dobiček, tržno vrednost in 

število zaposlenih. V letu 2014 je imelo 500 podjetij 65 milijonov zaposlenih, ustvarilo 31,2 

bilijona USD prihodkov in 1,7 bilijona USD dobička (Fortune 2015). Objavlja se tudi lestvica 

                                                
8Fortune Global 500, znana tudi kot Global 500, je vsakoletna uvrstitev med 500 največjih 
multinacionalnih podjetij po vsem svetu, izmerjenih s prihodki, ki jih pripravi in objavi revija Fortune 
(multinacionalna poslovna revija s sedežem v New Yorku) (Fortune 2015). 
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Fortune 500,9 kjer se objavljajo samo ameriška podjetja. Preglednica 3 prikazuje deset največjih 

multinacionalnih podjetij po lestvici Fortune Global 500 leta 2014. 

Preglednica 3: Deset največjih multinacionalnih podjetij po lestvici Fortune Global 500 

za leto 2014 v mio USD 

Podjetje Država Sektor Št. zaposlenih Prihodki v 

mio USD 

Dobiček v 

mio USD 

Walmart ZDA Maloprodaja 2.000.000 485.651 16.363 

Sinopec 

Group  

Kitajska Energija 897.488 446.811 5.177 

Royal Dutch 

Shell 

Nizozemska Energija 94.000 421.105 14.874 

China 

National 

Petroleum 

Kitajska Energija 1.636.532 482.620 16.359 

Exxon Mobil  ZDA Energija 83.700 382.594 32.520 

BP Velika 

Britanija 

Energija 84.500 358.678 3.780 

State Grid Kitajska Energija 921.964 339.426 9.796 

Volkswagen Nemčija Industrija 592.586 268.566 14.571 

Toyota Japonska Industrija 344.109 247.702 19.766 

Glencore Švica Energija 106.831 221.073 2.308 

Vir: Fortune 2015. 

4.1.2 Predstavitev podjetij in preučitve delovanja na področju centralizacije storitev 

Z razvojem globalizacije in vstopom podjetij na tuje trge so podjetja postala vse bolj globalna 

z vidika svojega delovanja, s tem se posledično spreminja tudi njihova organiziranost. Vsak 

vstop na tuj trg in v mednarodno poslovanje naj bi podjetju doprineslo pozitivne učinke, zato 

morajo pred kakršnokoli spremembo v organizaciji to prej natančno preučiti. Ko podjetja 

vstopajo v svet globalnosti in dopuščajo vstop tujih lastnikov, kot tudi zaposlitev tujih 

strokovnjakov, podjetje postane multinacionalno. V raziskavi smo se osredotočili na storitveno 

dejavnost multinacionalnih podjetij, ki se odvija na globalno usmerjenih trgih in sicer smo se 

odločili za raziskavo izvajanja finančno-računovodskih storitev tako z vidika posameznih 

multinacionalnih podjetij, kot globalnega izvajanja teh storitev. Skozi proučevano literaturo 

smo lahko ugotovili, da se na tem področju močno spreminja organiziranost izvajanja storitev 

in sicer od decentraliziranega k različnim oblikam centraliziranega načina, kar bo za našo 

raziskavo ključno. Multinacionalna podjetja so že več kot dvajset let nazaj začela razmišljati o 

                                                
9Fortune 500 je letni seznam podjetij, ki ga pripravi  in objavi revija Fortune.  Objavijo 500 največjih 

ameriških korporacij glede na ustvarjene prihodke preteklega leta (Fortune 2015).  
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centralizaciji storitev v smislu enotnega centra na izbrani lokaciji. Takšen center smo 

poimenovali kot center skupnih storitev (CSS), ki ga ustanovi matično podjetje z namenom 

izvajanja storitev za vse družbe, ki delujejo v skupini multinacionalnega podjetja. Storitve, ki 

jih centralizirajo, so lahko samo za eno funkcijo, kot je recimo naša osrednja tematika, to je 

finančno-računovodska, lahko pa so centralizirane še druge delujoče funkcije v podjetju. Iz tega 

naslova smo v raziskavi že ugotovili, da center, ki deluje z eno funkcijo poimenujemo SCSS, 

če pa ima centraliziranih več funkcij, je to MCSS. Razvoj na tem področju je intenziven, 

tendenca spreminjanja decentraliziranih oblik organizacije izvajanja storitev k centraliziranim 

je izjemno močna, zato so se že razvili novi modeli, kot je GPC, ki delujejo glede na prej 

omenjen model globalno. Za potrebe proučitve izbranih multinacionalk, ki smo jih zajeli v 

raziskavi, smo te pojme samo na kratko povzeli glede na teoretična izhodišča.  

Kot smo že navedli, na tem globalnem trgu deluje mnogo multinacionalnih podjetij, od katerih 

po podatkih za leto 2015, ima 84 %  centralizirano vsaj eno funkcijo (Bangemann 2016).  

Z raziskavo izbranih podjetij na področju centralizacije finančno-računovodskih storitev smo 

prišli do pomembnih spoznanj in izkušenj iz poslovne prakse. Preko 50 % multinacionalk z 

lestvice Fortune 500 je imelo v Evropi uveden finančno-računovodski center skupnih storitev 

vsaj z eno funkcijo že leta 2000, kot je npr. Whirlpool, Volvo, BASF, Microsoft, Ford, Polaroid, 

General Electric, Volvo in druge (Cacciaguidi-Fahy, Currie in Fahy 2002). 

Za potrebe raziskave obravnavane naloge smo med vsemi multinacionalnimi podjetji izbrali 

vzorec, iz katerega smo lahko preučili vse možne organizacijske vidike, ki jim morajo podjetja 

posvetiti pozornost v procesih centralizacije finančno-računovodskih storitev, saj smo si to 

zadali kot raziskovalno vprašanje. Pri izboru podjetij smo poskušali zajeti različna podjetja, da 

smo dobili pojasnitve s čim bolj različnih vidikov organiziranosti in delovanja teh podjetij. 

Kriterij izbora vzorca je bil že uveden CSS, le-ti pa se razlikujejo tako po velikosti kot po 

dejavnosti, lokaciji in načinu organiziranosti. Tako smo v raziskovalno skupino izbrali eno 

podjetje z najdaljšo izkušnjo obravnavane tematike, to je Whirlpool (Cacciaguidi-Fahy, Currie 

in Fahy 2002, 49) in eno podjetje z najkrajšo dobo uvedbe CSS, to je Bosch (podatki izvedenega 

intervjuja). Nato smo izbrali tri podjetja, ki so vodilna v globalnem svetu in se uvrščajo tudi na 

lestvico Fortune Global 500, to so Royal Dutch Shell, General Motors in General Eletric, ter 

dve namensko izbrani podjetji iz Slovenije, ki sta prav tako opredeljeni kot multinacionalni 

podjetji, s tem da je eno precej večja korporacija kot drugo. To je podjetje Gorenje, ki je 

zanimivo z vidika obravnavane tematike, saj ravno v tem času prehaja iz decentraliziranega k 

centraliziranemu načinu izvajanja storitev; Kolektor, pa je uvedel CSS že pred časom in ga 

lokacijsko vzpostavil v Sloveniji. Naslednja štiri podjetja so bila izbrana priložnostno, saj smo 

jih imeli priložnost spoznati na mednarodni konferenci, kjer se srečajo številna multinacionalna 

podjetja in si lahko izmenjajo bogate izkušnje, to so DSM, Coca-Cola HBC, KLM in Johnson 

Controls. Med podjetji smo izbrali še eno, ki vsa ta podjetja nekako med sabo povezuje z vidika 
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informacijskega sistema, to je SAP. Vsa ta podjetja lahko uvrstimo kot primere dobrih praks, 

seveda slovenska podjetja le na domačem trgu. 

V nadaljevanju bomo izbrana podjetja predstavili z vidika njihovega delovanja kot 

multinacionalke ter z vidika organiziranosti in delovanja CSS. Z opravljenim intervjujem in 

poglobljenim pogovorom s temi podjetji smo dobili informacije in določene pojasnitve, ki smo 

jih lahko uporabili že v tem delu. S pomočjo javno dostopnih podatkov smo naredili analizo 

računovodskih podatkov in jo predstavili za vsako izbrano podjetje. Predstavitev podjetij smo 

razdelili v tri sklope. Prvi sklop zajema splošno predstavitev, v drugem smo predstavili 

organiziranost in delovanje njihovega CSS z različnih vidikov ter na podlagi javno objavljenih 

podatkov še v tretjem sklopu izvedli finančno analizo. Računovodski podatki zajemajo zaradi 

različnosti javnih objav tudi različno število let poslovanja. Cilj je bil vsaj zadnjih pet let 

oziroma za leta, v katerih je bil vzpostavljen center. 

Kot smo omenili, smo s temi izbranimi multinacionalnimi podjetji, tako v tujini kot v Sloveniji, 

tudi izvedli intervju. Izsledke le-teh predstavljamo v naslednjem poglavju. Na koncu raziskave 

predstavljamo tudi rezultate izvedene raziskave s področja centralizacije storitev, ki jo je 

izvedla družba Deloitte. Njihove ugotovitve in izsledke izvedenih intervjujev smo tako 

interpretirali z vseh možnih vidikov v naslednjem poglavju.  

Whirlpool Corporation 

Podjetje Whirlpool je ameriško javno podjetje, ustanovljeno leta 1911 in eno vodilnih 

proizvajalcev bele tehnike, ki ima sedež v Benton Harbour, Michigan, ZDA. Družba ima 70 

proizvodnih in razvojnih centrov, preko 100.000 zaposlenih in trži izdelke pod 10 blagovnimi 

znamkami v več kot 170 državah. Strateške naložbe v vse njihove blagovne znamke, v 

inovacije, proizvodnjo in družbo so temeljni del njihove zavezanosti, s katero želijo ohraniti 

zvestobo svojih strank ter njihovo vodilno mesto v panogi. Njihova strategija je ostati vodilni 

proizvajalec bele tehnike, vodilni v blagovni znamki in ustvarjati poslovno in zaposlitveno 

odličnost. Družba je od leta 1989 prisotna tudi na evropskem trgu, kjer ima 11 proizvodnih 

centrov, 27 poslovnih enot (pravnih subjektov) in preko 13.000 zaposlenih v 20 državah 

(Whirlpool 2016). Leta 1994 so se lotili tudi preučitve svoje finančne strategije delovanja na 

evropskem trgu in ugotovili, da bodo zmagovalci ostali le tisti, ki bodo delovali na celotni 

evropski ravni in zagotovili podporo poslovanja z nižjimi stroški na enoto. Takoj so začeli z 

reorganizacijo na področju finančno-računovodskih storitev in sprejeli naslednje strategije: 

- postaviti finančno-računovodsko strukturo, ki bo najboljša podpora vsem ostalim 

področjem poslovanja; 

- voditi poslovno načrtovanje in izvajati analize; 

- netemeljne dejavnosti prenesti v izvajanje zunanjim izvajalcem (ZID); 

- centralizacija transakcijskih dejavnosti na eno lokacijo v Evropi. 
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Podjetje Whirlpool smo namensko izbrali zaradi dolgoletnih izkušenj na področju 

centraliziranih  storitev. Intervju je bil 24. 3. 2016 izveden preko telefona s predstavnikom za 

stike z javnostjo. Podjetje je sledilo finančni strategiji in začeli so razmišljati o centraliziranem 

načinu izvajanja storitev. Njihovo centralno podjetje je zaradi tega potrebovalo 20 % manj 

zaposlenih v oddelku financ in računovodstva kot decentralizirano podjetje Whirlpool Evrope. 

Družba je enostavno verjela v boljše poslovanje z ustanovitvijo CSS v Evropi, zato so tudi 

določili kritične dejavnike, ki so bili poglavitni za ustanovitev centra: 

- učinkovito upravljanje kadrov, 

- jasna vizija, cilji in strategija, 

- investicije v tehnologijo in v organizacijo upravljanja sprememb, 

- preusposabljanje in usposabljanje finančnih funkcij, 

- vzpostavitev in dogovor o ravni storitev z lokalno organizacijo in 

- izbor prave lokacije. 

 

Leta 1995 so se odločili za ustanovitev centra po modelu MCSS na Irskem v Dublinu, torej »off 

shore«, ki je prevzel delo 14 različnih funkcij s področja finančno-računovodskih storitev, 

prodaje, marketinga in IT. Leta 2001 so pričeli z drugim večjim projektom prestrukturiranja na 

področju IT, tj. z uvedbo novega informacijskega progama SAP. Tako so uspešno uvedbo CSS 

dopolnili še z IT podporo in center je z vidika modela postal GPC. Strategija prestrukturiranja 

je prinesla tudi vedno boljše rezultate poslovanja (Cacciaguidi-Fahy, Currie in Fahy 2002, 

49−55).  

 

Iz javno objavljenih podatkov (Whirlpool 2016) smo ugotovili, da so leta 1995, ko so začeli 

uvajati CSS, ustvarili 8.163 milijonov USD prihodkov in 209 milijonov USD dobička,  

naslednje leto, ko so CSS uvedli, so prihodki narasli na 8.523 milijonov USD, dobiček pa je 

padel na 156 milijonov USD, kar lahko pojasnjujemo tudi zaradi stroškov prestrukturiranja, ki 

so bili potrebni za spremembo organiziranosti podjetja. Zdaj prihodki vsako leto naraščajo 

glede na njihovo strategijo, medtem ko so leta 1997 zabeležili 15 milijon USD izgube, vendar 

so že naslednje leto ponovno ustvarili 325 milijonov USD dobička. V letu 2001 se je dobiček 

zopet zmanjšal za 64 %, kar lahko povezujemo tudi z uvedbo novega informacijskega 

programa, ki je povzročil visoke stroške prestrukturiranja, saj je projekt trajal tri leta. Podjetje 

nenehno povečuje tudi tržne deleže, izrazito so leta 2001 povečali tržni delež za 30% na 

področju Azije, prav tako povečujejo št. zaposlenih. Leta 1995, pred uvedbo CSS, so imeli 

45.435 zaposlenih, kar je danes podvojeno število. Seveda tržni delež in število zaposlenih nima 

neposrednega vpliva na spremembo organizacije. Letni prihodki za leto 2015 znašajo 20.891 

milijonov USD, leto prej 19.872, kar pomeni v primerjavi s stroški, povečanje ekonomičnosti 

za 0,18 %. Dobiček so uspeli povečati glede na preteklo leto za 17 %, saj je v letu 2015 znašal 

783 milijonov USD. V zadnjih treh letih so s pomočjo modela Six Sigma uspeli izboljšati 

produktivnost za 3 % (Whirlpool 2016). Preglednica 4 prikazuje poslovanje podjetja v milijonih 

USD za zadnjih pet let. 
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Preglednica 4: Poslovanje podjetja Whirlpool po letih v mio USD 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Prihodki  18.666  18.143  18.769  19.872 20.891 

Dobiček  390  401  827   650  783 

Vir: Whirlpool 2016. 

 

Družba je vse od uvedbe CSS v Dublinu, še posebej po implementaciji nove informacijske 

tehnologije SAP, skrbela za nenehen razvoj in optimizacijo procesov in v tem času že prešla na 

nov model GPC. V tem času so ravno v fazi optimizacije z »end to end« procesi, kjer bodo 

učinkovitost poslovanja centrov še izboljšali. V svoji strategiji imajo posebej opredeljeno 

zaposlitveno odličnost, kar smo lahko skozi intervju tudi zasledili. Družba daje veliko 

pozornost na zaposlene, jih poskuša motivirati za delo in jim omogoča karierno napredovanje. 

S tem znižuje procent fluktuacije zaposlenih, kar vpliva na zniževanje stroškov in poslovno 

uspešnost.  

Robert Bosch GmbH  

Robert Bosch GmbH ali samo Bosch je nemška mednarodna korporacija, ki jo je ustanovil 

Robert Bosch v Stuttgartu leta 1886. Danes ima sedež v Gerlingenu, blizu Stuttgarta. Skupina 

Bosch je vodilni svetovni dobavitelj tehnologije in storitev ter eden največjih svetovnih 

proizvajalcev avtomobilskih komponent. Proizvaja pa tudi elektronske komponente, električna 

orodja in belo tehniko. Skupina Bosch zajema družbo Robert Bosch in 440 hčerinskih podjetij 

ter približno 360.000 zaposlenih v 60 državah; če pa dodamo še prodajne in storitvene partnerje, 

se Bosch nahaja v 150 državah (Bosch 2016). 

Podjetje je bilo namensko izbrano, saj ima najkrajšo dobo uvedbe CSS. Intervju smo izvedli 

25. 3. 2016  z vodjem računovodskega področja preko telefona. Družba je pred nedavnim 

morala začeti razmišljati o centralizaciji finančno-računovodskih storitev, ker ji je to 

narekovalo globalno delovanje trga in si postavila poslovno strategijo ter projekt uvedbe 

centralizacije storitev. Glavni razlog uvedbe CSS je bila seveda stroškovna učinkovitost, 

uspešnejše poslovanje in optimiranje procesov. Tako so leta 2014 začeli s projektom 

centralizacije finančno-računovodskih storitev in leta 2015 dokončno prenesli dejavnost v CSS 

na Poljskem v okviru svojega hčerinskega podjetja, kjer so že imeli centralizirane IT in nabavne 

storitve. Center deluje po modelu MCSS, z vidika lokacije pa kot »off shore center«. Procese, 

ki jih podpira informacijski sitem SAP, so poskušali čim bolj optimizirati, v kolikor jim ni 

uspelo, jih bodo na sami lokaciji. Vsekakor pa družba svoj razvoj na tem področju ni ustavila, 

ampak že razmišljajo o novem CSS na Švedskem, kjer bi izvajali storitve za področje Danske, 

Finske, Norveške in Švedske. Prav tako bodo morali še precej aktivnosti urediti na »end to end« 

procesih in postaviti v te centre model GPC. Prehod iz decentralizacijskega izvajanja storitev 

na centraliziran način poseže tudi na nivo zaposlenih. Delo se prenese v CSS na drugo lokacijo, 
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zato je podjetje sprejelo kadrovsko strategijo, ki je pod imenom Bosch ne razkrivamo. 

Ugotavljamo pa, da takšne spremembe v organiziranosti prinesejo racionalizacijo delovnih 

mest. 

Podjetje je v letu 2014 ustvarilo skoraj 49 milijard evrov prihodkov, kar je 6,3 % več kot 

preteklo leto, v letu 2015 so prihodke povečali na 70.607 milijonov evrov, kar je za 40 % več 

kot leta 2014. Dobiček je leta 2014 znašal 2.637 milijonov evrov, leta 2015 pa 3.537 milijonov 

evrov. Podjetje je na samem začetku delovanja centra, vendar so v letu 2016 za preteklo leto že 

zaznali stroškovno učinkovitost, ki pa zaradi zaupnosti podatkov ni razkrita. Preglednica 5 

prikazuje poslovanje podjetja za zadnjih pet let v milijonih evrov (Bosch 2016). 

Preglednica 5: Poslovanje podjetja Bosch po letih v mio evrih 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Prihodki  51.494  44.703  46.068  48.951  70.607 

Dobiček  1.820  2.304   1.251  2.637   3.537 

Vir: Bosch 2016. 

Royal Dutch Shell 

Royal Dutch Shell, plc ali samo Shell, ustanovljen leta 1907, je angleško-nizozemska družba, 

ki se ukvarja z nafto in plinom. Po lestvici Fortune Global 500 se je v letu 2014 uvrstila na 3. 

mesto največjih podjetij na svetu. Shell ima po svetu več kot 44.000 bencinskih črpalk. V 

lanskem letu je njihova donosnost začela upadati, prehitela jih je tudi kitajska družba Sinopec, 

zato so sprejeli ostrejšo poslovno strategijo, kjer je njihova prioritetna naloga investirati v 

tehnologijo, razvoj zaposlenih in nove energijske vire, ki bodo prijaznejši do okolja. Do leta 

2040 morajo doseči 37 % rast. V družbi imajo 94.000 zaposlenih v 70 različnih državah. Tržni 

delež povečujejo na področjih, kjer niso druge družbe prisotne, vendar jih je na teh področjih v 

zadnjem letu prehitela kitajska družba Sinopec (Shell 2016).  

Podjetje je bilo namensko izbrano, saj je eno vodilnih podjetij na lestvici Fortune 500. Intervju 

smo izvedli 22. 3. 2016 preko video konference z vodjem projekta centralizacije storitev. Leta 

2004 so začeli razmišljati o prestrukturiranju podjetja in spremembi v organizaciji z vidika 

centraliziranega izvajanja storitev. Tako so uspešno ustanovili v Manili na Filipinih manjši CSS 

s 50 zaposlenimi za področje finančno-računovodskih storitev, nabave, prodaje in kadrov. 

Finančni del se nanaša le na aktualne funkcije in standardizacijo ključnih finančno-

računovodskih procesov, matičnih podatkov kupcev in dobaviteljev, fakturiranje, 

administracijo plačil s karticami, medtem ko so kadrovsko področje v celoti centralizirali. 

Njihova strategija je bila zniževanje stroškov, potreba po optimizaciji procesov in učinkovito 

poslovanje družbe. Tako so najprej v Manili na Filipinih leta 2006 ustanovili šest centrov, kjer 

je danes zaposlenih 2000 ljudi oz. kot pravijo strokovnjaki v družbi Shell »filipinskih 
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strokovnjakov«, ki skrbijo za vse tako imenovane operativne aktivnosti različnih funkcij. 

Center so poimenovali »Shell Business service center« (SBSC) in pravijo, da deluje kot lepilo, 

ki vzdržuje njihovo sinergijo ter medsebojno sodelovanje in komunikacijo. Leta 2007 so 

ustanovili GPC kot »off shore« center v Indiji v Cheanni za celotne finančno-računovodske 

storitve z 2000 zaposlenimi, kjer se izvajajo vse aktivnosti s tega področja, tudi skrb za plan, 

poročanje in vse analize poslovanja. Lani so odprli v Indiji še Shell IT center v Bangalore, kjer 

so centralizirali še to področje in moramo poudariti, da uporabljajo informacijski sistem SAP.  

Zaradi vseh sprememb, ki so jih izvedli v organizaciji, so iz klasičnega modela MCSS prešli na 

GPC. To pomeni, da imajo na treh področjih globalne vodje, ki odgovarjajo za delovanje 

posameznega centra in so edini, ki sodelujejo ter poročajo matičnemu podjetju. Zaradi 

spremembe v organiziranosti družbe so morali sprejeti poslovno strategijo prerazporejanja 

zaposlenih v posameznih družbah skupine Shell, ki pa je zaradi zaupnosti podatkov ne 

razkrivajo. Navedemo lahko tudi vidik kulture, zaposlenih in uporabe različnih jezikov, kjer 

vzdržujejo sinergijo med zaposlenimi in spoštljiv odnos do lokalnega kot globalnega vodstva. 

Del sredstev namenijo za izobraževanje zaposlenih in jim s tem omogočajo karierno 

napredovanje. Omogočajo jim tudi kroženje znotraj CSS, saj poudarjajo, da imajo zelo 

strokovno usposobljen kader, predvsem na finančno-računovodskem področju.  

V letu 2015 so ustvarili 264.960 milijonov USD prihodkov, kar je za 42 % manj kot leta 2014 

in 1.939 milijonov USD dobička, kar je izredno močan padec za 87 %. Tudi proizvodnja se je 

že med letoma 2013 in 2014 zmanjšala za 4 %. Iz preglednice 6 je razvidno, kako so se prihodki 

po letih spreminjali. Po ustanovitvi CSS leta 2006 v Manili in leta 2007 v Indiji je podjetje 

doživelo padec tako prihodkov kot dobička leta 2009 in pa v lanskem letu, ko so jim tržne 

razmere povzročile precejšno izgubo tako tržnega deleža kot tudi poslovnega izida. Preglednica 

6 prikazuje prihodke in poslovni izid po letih, vse od ustanovitve CSS do leta 2015. Podatki so 

v milijonih USD (Shell 2016). Po navedbah respondenta, sodelujočega v raziskavi, so imeli iz 

naslova centralizacije v teh letih stroškovni prihranek na področju dela, torej zaposlenih in IT 

stroškov, vendar zaradi zaupnosti podatkov ne razkrivamo procenta prihranka. Vpliv na nihanje 

rezultata imajo predvsem dogodki na ruskem in kitajskem trgu. 

Preglednica 6: Poslovanje podjetja Shell po letih v mio USD 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Prihodki 355.782 458.361 278.188 368.056 470.171 467.153 451.235 421.105 264.960 

Dobiček  31.331  26.277  12.518  20.127  30.826  26.712  16.371  14.874  1.939 

Vir: Shell 2016. 

General Electric Company ( GE), d. d. 

General Electric (GE) je ameriški mednarodni konglomerat s sedežem v Fairfieldu Connecticut. 

Skupino GE sestavlja GE Capital Corporaion (GECC) in GE Capital Global Holdings 

(GECGH). Je eno izmed največjih podjetij po številu zaposlenih in po premoženju. Korporacija 
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je razdeljena v več divizij Power and Water, Oil and Gas, Energy Management, Aviation, GE 

Global Research, GE Home & Business Solutions, Healthcare, Transportation in Capital. 

Družba je bila ustanovljena 1892, danes ima 333.000 zaposlenih , deluje v več kot 180 državah 

in je vodilna na področju digitalne industrije, poleg tega se ukvarjajo še z izdelovanjem letalskih 

motorjev, opreme, bele tehnike in pridobivanjem energije. Intenzivni so tudi na področju 

raziskav in svetovanj. Lani so prevzeli tudi družbo Alstom in s tem povečali število zaposlenih 

za 55.000. Po svetovni lestvici multinacionalnih podjetij Fortune Group 500 je GE na 27. mestu, 

po lestvici Fortune 500, samo med multinacionalnimi podjetji v ZDA, pa zaseda 8. mesto 

(General Electric 2016).  

Podjetje GE je bilo zaradi svoje velikosti namensko izbrano, uvrščeno tudi na lestvico Fortune 

500. Intervju je bil izveden 28. 3. 2016 s predstavnikom, ki je odgovoren v CSS za stike z 

javnostjo preko videokonference. GE je leta 2014 ustanovil center za izvajanje storitev v 

Cincinnatiju Ohio. Ima 1400 zaposlenih in centralizirane finančno-računovodske storitve, 

klicne centre, nabavne, kadrovske, IT in davčne storitve ter logistiko in projektni management. 

Center vodi Joe Allen. Poleg tega so leta 2014 ustanovili tudi CSS v Budimpešti za področje 

centralne in Vzhodne Evrope, ki ga vodi globalni vodja Joerg Bauer in je zaradi lokacije zelo 

zanimivo področje. Oba centra delujeta na globalni ravni, zato se uvrščata v model GPC, z 

vidika lokacije pa deluje center v Ohio kot »near shore« center, v Budimpešti pa kot »off shore« 

center. Na center v Budimpešti, kjer imajo danes 1400 zaposlenih, 47 različnih narodnosti in 

37 različno govorečih ljudi, so izredno ponosni, saj jim uresničuje vse zastavljene cilje. Na to 

področje so centralizirali finančno-računovodske, IT, logistične, nabavne in kadrovske storitve, 

ki jih izvajajo za 35 držav. Zaposleni so zelo visoko motivirani, omogočena jim je fleksibilnost 

dela, ogromno poslovnih priložnosti za osebno rast, dnevno se srečujejo z različnimi kulturami, 

kjer lahko gradijo poslovne in privatne osebne stike. Zaposleni pojasnjujejo, da je bila odločitev 

zaposlitve v tem centru edina prava pot, saj imajo poleg prej omenjenega tudi prijazno okolje, 

urejene delovne prostore in jasno postavljene vodstvene odgovornosti. Počutijo se kot ena 

družina. Njihovo poslanstvo je: »Delati za GE, je več kot delati za službo. To je pot življenja.« 

Pred ustanovitvijo centra so optimirali vse možne procese in tako resnično ustanovili center, ki 

daje vse pozitivne rezultate. Enostavno ni zaslediti kritike. Na področju procesov še vedno 

iščejo nove rešitve in jih poskušajo poenotiti in razširiti na področje najsodobnejše tehnologije. 

Imajo svojo strategijo, ki jo tudi izvajajo, zato dosegajo tudi globalno rast in poslovno 

učinkovitost. Njihova glavna vizija je kvalitetno izvajati storitve in pravijo: »Mi smo veliki, 

eno in hitri.« V prihodnosti nameravajo ustanoviti še CSS na Kitajskem in v Mehiki.  

Skupina GE je v letu 2015 ustvarila 117.386 milijonov prihodkov USD in 14.452 milijonov 

USD dobička. Donosnost kapitala se je povečala na 16.9 % v letu 2015 (General Electric 2016). 

Z ustanovitvijo CSS so postali na področju izvajanja storitev učinkovitejši, vendar zaradi 

zaupnosti  več podatkov ne razkrivamo. Preglednica 7 prikazuje poslovanje podjetja za zadnjih 

pet let v milijonih USD (General Electric 2016). 
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Preglednica 7: Poslovanje podjetja GE Company po letih v mio USD 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Prihodki 110.062 112.588 113.245 117.184 117.386 

Dobiček  6.126  15.233   13.057  13.641   14.152 

Vir: General Electric 2016. 

General Motors Corporation (GM) 

GM je ameriško javno multinacionalno podjetje, ustanovljeno 1908 s sedežem v Detroitu v 

ZDA, ki je vodilno proizvodno podjetje avtomobilske panoge. Družba ima 215.000 zaposlenih 

in se uvršča po svetovni lestvici multinacionalnih podjetij Group Fortune za leto 2014 na 

enaindvajseto mesto, medtem ko se samo med ameriškimi multinacionalkami uvrščajo na šesto 

mesto glede na ustvarjene prihodke in dobiček (Fortune 2015).  

Podjetje je bilo  namensko izbrano predvsem zaradi svoje velikosti in dejavnosti, prav tako se 

uvršča tudi na lestvico Fortune 500. Intervju smo izvedli 31. 3. 2016 preko telefona z odgovorno 

osebo za projekt centralizacije storitev. Takoj so preučili poslovno strategijo, med drugimi tudi 

strategijo izvajanja storitev in z namenom zniževanja stroškov leta 2014 ustanovili na Filipinih 

GPC finančno-računovodskih storitev s 50 zaposlenimi, danes pa jih zaposlujejo že preko 150. 

Z vidika lokacije je to »off shore« center z delovanjem na drugem kontinentu. Verjamejo, da 

bodo nadaljevali s centralizacijo tudi na drugih področjih, saj predvidevajo s tem doseči višji 

stroškovni učinek. Center vodi na globalnem nivoju Daniela Rishardson, ki je neposredno 

odgovorna CFO matične družbe GM. Iz njihovega pogovora je bilo zaznati, da so na začetku 

graditve kadrovske strategije, ki jo poskušajo vpeljati v delovanje centra. Podatki s tega 

področja so precej nedosegljivi, tudi iz pogovora jih ni bilo zaslediti. Zaradi delovanja slabih 

dveh let tudi težko ocenjujejo stroškovno učinkovitost, saj se investicija povrne šele v nekaj 

letih, seveda odvisno od stopnje centraliziranosti. V tem času so na področju izvajanja storitev 

uspešno spremenili organizacijo in ustanovili CSS, katerega osnovni namen je bil izboljšati 

kvaliteto izvajanja storitev, zmanjšati kompleksnost procesov in stroškovna učinkovitost. 

Družba uporablja informacijski sistem SAP. 

Preglednica 8 prikazuje poslovanje družbe za obdobje treh let v milijonih USD. V letu 2015 so 

svojo finančno situacijo precej izboljšali in povečali dobiček za 40 % glede na leto 2014, ko so 

ustvarili 3.949 milijonov USD, v letu 2015 pa 152.356 milijonov USD prihodkov in izboljšali 

donosnost na 27, 2 %. Uspešno so dosegli tudi svoj načrtovani cilj in sicer 10 % doseganje 

marže v Severni Ameriki (General Motors 2016). Za prihodnost napovedujejo:  

- 8 % povečanje tržnega deleža v maloprodaji; 

- izboljšanje njihove osnovne dejavnosti; 

- razvoj novih avtomobilskih modelov; 

- povečanje učinkovitosti. 
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Preglednica 8: Poslovanje podjetja GM po letih v mio USD 

  2013  2014  2015 

Prihodki 155.427 155.029 152.356 

Dobiček  5.346  3.949   9.687 

Vir: General Motors 2016. 

Coca-Cola HBC 

Podjetje Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) je bila ustanovljena leta 1969 in je 

poslovni partner družbe Coca Cole. Je drugi največji proizvajalec gaziranih pijač s sedežem v 

Švici. Imajo 28 proizvodnih lokacij na treh kontinentih in povezujejo preko 594 milijonov ljudi. 

Coca-Cola HBC deluje od Irske na zahodu do pacifiške obale Rusije na vzhodu, od polarnega 

kroga na severu do Nigerije na jugu. Ta področja zagotavljajo privlačne priložnosti za rast in 

kar je najpomembnejše, niso odvisna od posameznem trga. 

Podjetje je bilo priložnostno izbrano. S predstavniki smo se srečali na mednarodni konferenci 

in ga izbrali predvsem zaradi zanimive organiziranosti CSS. Zaradi oddaljenosti smo intervju 

izvedli 18. 3. 2016 preko videokonference z vodjem centra. Tako kot večina multinacionalnih 

družb so tudi v tej družbi začeli razmišljati o centralizaciji storitev in leta 2011 ustanovili v 

Bolgariji v Sofiji finančno-računovodski center SCSS, ki je z vidika lokacije »Off shore« 

center. Osnovno izhodišče za ustanovitev CSS je bila tudi SAP platforma, ki jim je omogočila 

takojšnjo optimizacijo procesov. 

V centru izvajajo storitve za družbe v 23 državah in za 4 globalne  centre ter imajo 2,1 milijona 

aktivnih strank. Letno obdelajo preko 500.000 računov in podpirajo 43.000 dobaviteljev. V 

centru je 377 zaposlenih, njihova povprečna starost je 28 let; vsak govori povprečno 2−3 jezike 

(Vlassakidis 2015).  

Z ustanovitvijo centra so videli priložnost procesnih optimizacij in posledično tudi prihranek 

na stroškovni ravni. Strategija uvedbe je bila zelo agresivna, saj so želeli doseči najvišjo raven 

kvalitete. Dejavnosti so v center prenesli v 3 fazah in s tem dosegli svoj namen. V prvi fazi so 

prenesli knjigovodstvo obveznosti, osnovna sredstva, obračun potnih stroškov in glavno knjigo, 

z drugo fazo matične podatke, kreditni management, plačila in v tretji fazi izterjave, 

knjigovodstvo terjatev, davčno poročanje in ostale funkcije računovodstva. Največje uspehe so 

dosegli na področju optimizacije procesov, poslovnega sodelovanja ter na področju kadrov. 

Konec leta 2015 pa so v Rusiji za področje največjega trga in v Nigeriji odprli »back office«, 

ki izvaja operativne naloge za CSS. Poslovni enoti imata 90 zaposlenih, njihova strategija je 

povečati v tem dinamičnem okolju do 430 zaposlenih ter ohraniti zaposlitveni indeks, ki je 

trenutno 82%. Podjetje strmi tudi k odličnosti zaposlenih, nudi jim karierne možnosti, uveden 

imajo sistem nagrajevanja. Center je organiziran kot MCSS, vidik vodenja, odločanja in nove 
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organizacije, pa so za njih zaupni podatki, zato bomo to predstavili v analizi intervjuja skupaj 

z ostalimi družbami. 

Njihova postavljena strategija prestrukturiranja v zadnjih letih je bila na področju centralizacije 

zelo agresivna, vendar  je prinesla za 2,6 % višjo gospodarsko rast. Z optimizacijo procesov in 

uvedbo »end to end« procesov (e-računi, portali..) so po uvedbi CSS do leta 2015 izboljšali 

produktivnost za 15%. To leto so tudi s 33.311 zaposlenimi dosegli 6.346 milijonov evrov 

prihodkov in ustvarili 280 milijonov evrov dobička.  Glede na leto 2014 so leta 2015  izboljšali 

poslovno rast CSS v Sofiji za 4 %, zmanjšali število dni za zaključevanje tekočih obdobij in za 

7 % izboljšali nivo odprave napak pri izvajanju storitev. Za prihodnost imajo velike načrte, tudi 

prehod na model GPC in še izboljšanje izvajanja storitev ter dosegati stroškovno in procesno 

učinkovitost (Coca-Colahellenic 2016). Preglednica 9 prikazuje poslovanje podjetja za zadnjih 

pet let v milijonih evrov. 

Preglednica 9: Poslovanje podjetja Coca-Cola Hellenic po letih v mio evrih 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Prihodki  6.824  7.044  6.874  6.510   6.346 

Dobiček     193     221      293     295       280 

Vir: Coca- Colahellenic 2016. 

Royal DSM 

Podjetje DSM, s sedežem v Heerlenu na Nizozemskem, je globalno znanstvena družba s 

področja zdravja, prehrane in materialov, ustanovljena pa je bila leta 1902. S povezovanjem 

svoje edinstvene sposobnosti okoljskega napredka in socialnih dosežkov za ustvarjanje trajne 

vrednosti dosega velike poslovne uspehe. DSM prinaša nove rešitve, ki izboljšujejo uspehe na 

svetovnih trgih s področja, hrane, prehranskih dopolnil, osebne nege, medicinskih 

pripomočkov, avtomobilske industrije, elektronike, alternativnih virov energije, zaščitnih 

sredstev in še več. Imajo 25.000 zaposlenih. Z letom 2015 zaključujejo svojo petletno strategijo, 

s katero so podjetje preoblikovali v bolj globalno, inovativno in trajnostno družbo s 

poenostavljenimi procesi ter višjo dodano vrednostjo. Sedaj so postavili novo strategijo, ki naj 

bi prinesla višjo dobičkonosnost in boljše finančne rezultate (DSM 2015). 

Podjetje DSM je bilo priložnostno izbrano, srečali pa smo se na mednarodni konferenci. Izbrano 

je bilo predvsem zaradi lokacije delovanja CSS. Z njihovim predstavnikom smo izvedli intervju  

4. 4. 2016 na sedežu matične družbe. V sklopu petletne strategije so naredili skrbni pregled nad 

poslovanjem in začeli razmišljati tudi o spremembi organiziranosti družbe ter o ustanovitvi CSS 

za finančno-računovodsko področje, predvsem zaradi izboljšanja učinkovitosti in efektivnosti 

finančnih funkcij, ki seveda prinašajo nižje stroške. Tako so leta 2012 ustanovili MCSS v Indiji, 

lokacijsko kot »off shore« center, kjer so centralizirali na eno lokacijo finančno- računovodske 
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storitve, IT, kadrovske, nabavne in kontrolinške. Glavna kriterija za izbor lokacij sta bila nižji 

stroški plač in dovolj izobražen kader. Večino omenjenih funkcij so centralizirali, posamezne 

aktivnosti pa so ostale zaradi specifike tudi na lokalni ravni. Tako so ostali  na regionalni ravni 

davki in fiskalne postavke. Ob prehodu so hkrati standardizirali tudi procese in v bodočnosti 

razmišljajo še o prehodu na GPC, kar bodo od njih zahtevale tudi smernice globalnega trga, ki 

prehaja v obdobje digitalizacije. 

Uporabljajo informacijski sistem SAP, ki jim bo v prihodnosti omogočal tudi večjo podporo pri 

uvajanju »end to end procesov«. Center deluje na področju, kjer je prisotna drugačna kultura 

ljudi, različna uporaba jezikov, vendar poudarjajo, da to ni nobena ovira pri delu, ker zaposleni 

v CSS delujejo pod dobro organiziranim vodstvom in to daje centru še dodatno moč. Iz 

pogovora z njimi smo lahko ugotovili, da so s spremembo organiziranosti izvajanja storitev v 

matičnem podjetju tudi sprejeli posebno kadrovsko strategijo, s katero so reševali presežne 

ljudi. Način izvajanja lahko izpostavimo samo brez imena podjetja, zato več o tem v analizi 

intervjujev.  

Podjetje po letih od ustanovitve CSS ohranja nivo prihodkov od prodaje. Tako so dosegli v letu 

2014  kar 9.283 milijonov evrov prihodkov, medtem ko se je dobiček od leta 2012 začel 

zniževati. V letu 2014 se je glede na leto 2013 znižala tudi donosnost kapitala, in sicer z 9,6 % 

na 7,8 %. V strateškem načrtu  so si zadali do leta 2018 ponovno rast in povečanje tržnega 

deleža. Ko so se odločevali za prestrukturiranje podjetja z vidika izvajanja centralizacije 

storitev, so želeli predvsem čim višjo stroškovno učinkovitost ustanovljenega centra v Indiji, 

kar so tudi dosegli, kljub slabšim poslovnim rezultatom. Potrjujejo, da je bila to edina prava 

odločitev glede na predhodno petletno poslovno strategijo. Preglednica 10 prikazuje poslovanje 

podjetja od leta 2010 do 2014 v mio evrih, za leto 2015  pa podatki v času naše raziskave še 

niso bili javno objavljeni (DSM 2016). 

Preglednica 10: Poslovanje podjetja DSM po letih v mio evrih 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Prihodki  9.080  9.193  9.131  8.858  9.283 

Dobiček     507     814      278      271      145 

Vir: DSM 2016. 

KLM Royal Dutch Airlines, N. V. 

Letalska družba je bila ustanovljena leta 1919 na Nizozemskem, kjer je še danes v mestu 

Amstelveena glavni sedež. Je ena najstarejših letalskih družb, ki še vedno uporablja originalno 

ime, leta 2004 pa se je družba priključila skupini AIR FRANCE KLM. Ponuja zanesljivost in 

zdrav nizozemski pragmatizem, ima 32.000 zaposlenih, ki skrbijo za učinkovito delovanje s 
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proaktivnim poudarkom na trajnosti (KLM 2016). Družba si je postavila do leta 2020 nove 

cilje: 

- znatno izboljšanje ključnega dejavnika uspešnosti ( Key performance indicator KPI); 

- pozitiven neto rezultat; 

- zniževanje stroškov; 

- sprejeti ključno strategijo za rast; 

- določiti strogo finančno politiko; 

- prestrukturiranje družbe z vidika procesov.  

KLM podjetje je bilo priložnostno izbrano. Z njim smo se srečali na mednarodni konferenci in 

se odločili za njihovo preučitev načina delovanja CSS predvsem zaradi načina prehoda iz 

centraliziranega v decentraliziran način izvajanja storitev. Intervju smo izvedli 8. 4. 2016 z 

vodjo procesov na lokaciji, kjer center deluje. Družba je začela leta 2003 zaradi stroškovne 

učinkovitosti in možnosti standardizacije procesov pripravljati strategijo centralizacije 

finančno-računovodskih storitev za družbo KLM za področje »potniki«, leta 2013 pa so dodali 

še področje »potovanja«. Center so ustanovili v Budimpešti na Madžarskem, kjer izvajajo 

skupne storitve samo za družbo AF KLM, medtem ko imajo center še na Poljskem in v Franciji, 

kjer opravljajo storitve za ostalih 225 družb v skupini (Kees 2015). Mi smo se osredotočili na 

center v Budimpešti, kjer deluje lokacijsko kot »off shore« center po modelu SCSS. Ostalih 

funkcij še niso centralizirali, čeprav že razmišljajo, da bodo ob centralizaciji ostalih storitev 

prešli direktno na model GPC. Ob ustanovitvi leta 2003 so dali premalo poudarka na procesni 

vidik in tako uvedli t. i. hibridni CSS. Zaradi tega je njihovo vodstvo leta 2013 zahtevalo ob 

prenosu  še drugih funkcij večjo pozornost pri optimizaciji procesov. Tako so se lotili prehoda 

na model GPC po metodi »lift and shift« in v lanskem letu večino procesov poenotili. 

Uporabljajo informacijsko platformo SAP. S tem so prešli tudi na globalno vodenje centra in s 

tem dali centru dodatno veljavnost in moč vodenja in odločanja. Sprememba v organiziranosti 

je povzročila ob prehodu na centraliziran način izvajanja storitev pri zaposlenih precejšno 

negativnost, vendar so jo z uspešno kadrovsko strategijo uredili. Zaposleni v centru so precej 

mladi in odprti za nove izzive in izobraževanje. Zadovoljstvo zaposlenih tudi ocenjujejo od 1 

do 5 in ponavadi je povprečni rezultat 4.  

Preglednica 11 prikazuje poslovanje zadnjih pet let v milijonih evrih. Družba KLM se je zadnja 

leta borila z izgubo in v letu 2015 le dosegla pozitivni rezultat v višini 118 milijonov evrov. 

Uspelo jim je povečati prihodke, in sicer za 5 %. ter donosnost kapitala  s 5,2 % na 8,6 %. V 

času ustanavljanja CSS v letu 2013 je družba poslovala še z  izgubo, medtem ko jo je v letu 

2014 precej znižala (KLM 2016).  Tako lahko sklepamo, da je bila njihova odločitev o 

postavitvi nove organizacije podjetja in centralizacije finančno računovodskih storitev nujno 

potrebna. 
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Preglednica 11: Poslovanje podjetja KLM po letih v mio evrih 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Prihodki  24.363  25.420  25.520  24.912  26.059 

Dobiček      -809   -1.192    -1.827      -198       118 

Vir: KLM 2016. 

Johnson Controls, inc. 

Johnson Controls kot javno podjetje, ustanovljeno leta 1885 s sedežem v ZDA, je 

multinacionalni konglomerat za proizvodnjo avtomobilskih delov, avtomobilskih baterij 

klimatskih naprav, elektroniko notranjih sistemov za avtomobile in podobno.  V korporaciji je 

zaposlenih 150.000 ljudi v več kot 1300 mestih po šestih celinah. Po lestvici Fortune 500 se je 

leta 2014 to podjetje uvrstilo na 67. mesto, po lestvici Global 500 pa na 251. mesto (Fortune 

2015).  

Johnson Controls je bilo priložnostno izbrano podjetje, s katerim smo se srečali na mednarodni 

konferenc, ima pa bogate izkušnje s tega področja. Obiskali smo ga prav tako na lokaciji, kjer 

deluje CSS in izvedli 7. 4. 2016 intervju z  dvema vodjema posameznega področja. Zaradi 

zniževanja stroškov in optimiranja procesov so leta 2007 v Bratislavi ustanovili center skupnih 

storitev, ki ga vodi Michael Peterson, ki pravi, da imajo tri glavne strategije delovanja: rast, 

operativno odličnost in sodelovanje s kadri. Center deluje kot GPC, z vidika lokacije pa kot 

»off shore« center in ima 1500 zaposlenih. Povprečna starost je 33 let, govorijo večinoma 2−3 

jezike in imajo zaposlene s 30 različnih narodnosti. Izvajajo v celoti finančno-računovodske 

storitve, nabavne, IT in kadrovske storitve. Davčno poročanje in obračuni ostajajo na lokalni 

ravni ali pa se izvajajo pogodbeno kot ZID. Matična družba ima v centrali organiziran 

kontroling, kamor poročajo odgovorni iz GPC. Center se lahko pohvali z urejeno organizacijo 

vodenja in so z vidika vodenja in odločanja vse pristojnosti v rokah generalnega globalnega 

vodja in s tem ima center svojo izrazito moč z vidika obvladovanja vseh pomembnih informacij. 

V CSS vodijo svojo kadrovsko strategijo, ki ji namenjajo precej pozornosti. To so zaposleni, 

njihova kvaliteta življenja, dobro počutje v delovnem okolju in karierno napredovanje.  

Leta 2017 (Zatokovicova 2015) nameravajo pripeljati v center poleg male restavracije še vrtec 

in fitnes. Še vedno skrbno proučujejo procesni vidik in sledijo tržnim smernicam. Delovanje 

centra so že precej optimirali z »end to end« procesi, preučujejo pa že procese povezane z 

digitalizacijsko tehnologijo. Vsi procesi temeljijo na informacijski platformi SAP. 

Podjetje je v letu 2015 doseglo 37.179 milijonov USD prihodkov in ustvarilo 1.506 milijonov 

USD dobička. Do drugih finančnih podatkov nismo mogli dostopati. Preglednica 12 prikazuje 

poslovanje podjetja za zadnjih pet let v milijonih USD (Johnson Controls 2016). 
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Preglednica 12: Poslovanje podjetja Johnson Controls po letih v mio USD 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Prihodki  39.500  40.600  42.730  42.828  37.179 

Dobiček    1.100    1.178     1.215    1.563     1.506 

Vir: Johnson Controls 2016. 

SAP SE 

SAP je nemška multinacionalna informacijsko-tehnološka (software) družba s sedežem v 

Valldorfu v Nemčiji,  obstaja pa že od leta 1972. Danes imajo v tej družbi 74.643 zaposlenih in 

se lahko pohvalijo z več kot 300.000 strankami v 190 državah. Kot vodilni na trgu v poslovni 

aplikacijski programski opremi je SAP danes v središču poslovne in tehnološke revolucije. 

Njihovo načelo je »enostavno«,  SAP pomaga racionalizirati svoje procese, ki  dajejo podjetjem 

možnost ostati pred konkurenco, nove priložnosti za rast, razvoj in optimizacijo procesov z 

najbolj inovativno informacijsko tehnološko platformo (SAP 2016).  

Podjetje SAP je bilo namensko izbrano zaradi enotne uporabe informacijskega sistema SAP. 

Intervju smo izvedli 1. 4. 2016 z vodjo CSS na lokaciji družbe SAP Slovenija. Pred šestimi leti 

so začeli razmišljati o standardizaciji procesov, zmanjšanju stroškov administracije in glede na 

izkušnje dobre prakse v svetu ustanovili leta 2011 CSS za različne funkcije. Izbrali so sedem 

lokacij, in sicer: Praga, Irska, Singapur, Manila, Indija, Argentina in Južnoafriška republika. S 

področja vodenja in odgovornosti so postavili sistem globalnega vodenja, ki je lokacijsko 

decentraliziran in vsa komunikacija teče preko video naprav. Skupno imajo 1060 EPZ, 62 

različnih narodnosti in povprečna starost zaposlenih pa je 33 let. Zaradi zaupnosti podatkov so 

določene vsebine podane v skupni interpretaciji intervjujev. Centralizirali so finančno-

računovodske storitve, IT, kadrovske, upravljanje z nepremičninami in avtomobili, potne 

stroške, pravne storitve in tudi kontroling. Centralno v matični družbi v Nemčiji deluje le  

računovodstvo skupine, nabava in skrbništvo nad matičnimi podatki. Take vrste CSS 

pojmujemo kot GPC, z lokacijskega vidika pa imajo »On shore« center. Procese so večinoma 

standardizirali ob prehodu, nekaj pa tudi kasneje ob samem delovanju. Tako kot večina podjetij 

ima tudi SAP svojo zaposlitveno strategijo do zaposlenih v teh centrih, ki jih poskušajo čimbolj 

motivirati in nagrajevati za delo, kajti v nasprotnem primeru so prevelike fluktuacije zaposlenih, 

kar pa povzroča dodatne nepotrebne stroške. Hkrati je tudi problem prenosa znanj na druge 

novo zaposlene v tako kratkem času. 

Preglednica 13 prikazuje konsolidirane podatke za štiri leta v milijonih evrov, kjer lahko 

vidimo, da tako prihodki kot dobiček v teh letih narašča. V letu 2015 so dosegli 22.79 milijonov 

evrov prihodkov in 3.318 milijonov evrov dobička. V tem času je v podatke vkomponirana tudi 

stroškovna učinkovitost ustanovitve CSS, podrobnejše informacije pa so zaupne narave (SAP 

2016).  
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Preglednica 13: Poslovanje podjetja SAP SE po letih v mio evrih 

 2012 2013 2014 2015 

Prihodki  16.815  17.560  20.793  22.579 

Dobiček    3.325    3.280     3.056    3.318  

Vir: SAP 2016. 

Gorenje, d. d. 

Družba Gorenje, ustanovljena leta 1950, je eden izmed vodilnih evropskih proizvajalcev 

aparatov za dom z več kot šestdesetletno tradicijo. S tehnološko dovršenimi, vrhunsko 

oblikovanimi in energetsko učinkovitimi gospodinjskimi aparati pod blagovnimi znamkami 

Gorenje, Asko, Atag, Pelgrim, Upo, Mora, Etna in Körting izboljšujejo kakovost bivanja 

uporabnikov izdelkov v 90 državah sveta. Podjetje se osredotoča na osrednjo dejavnost, 

tj. izdelki in storitve za dom, ki je tudi temeljna dejavnost, v okviru katere ponuja velike in male 

gospodinjske aparate, aparate za ogrevanje, prezračevanje in klimatske naprave, kuhinjsko 

pohištvo ter storitve oblikovanja. Poleg poslovnega področja temeljnih dejavnosti, deluje 

družba še na področju ekologije, orodjarstva, industrijske opreme, inženiringa, hotelirstva, 

gostinstva ter trgovine. Mednarodno prodajno mrežo na vseh celinah širijo že pol stoletja in 95 

odstotkov prihodkov osrednje dejavnosti ustvarijo izven Slovenije. Gorenje ima cilj rasti zunaj 

Evrope in vzdrževati strateška partnerstva vse z namenom dosegati sinergije in izboljševati 

poslovanje. Skupina ima 77 družb in 10.617 zaposlenih (Gorenje 2016).  

Podjetje je bilo izbrano namensko, ker ravno v tem času  prehajajo iz decentralizirane oblike k 

centralizirani obliki izvajanja storitev za družbe v skupini. Intervju smo izvedli 21. 3. 2016 z 

vodjo centra na lokaciji podjetja. V Skupini Gorenje so se leta 2013 odločili za prve korake 

centralizacije storitev, in sicer finančno-računovodskih. V okviru matičnega podjetja so kot 

oddelek sredi leta 2013 ustanovili CSS kot finančno-računovodski center (FRC), v katerem se 

izvajajo transakcijska opravila iz finančnega in računovodskega področja za 15 odvisnih družb, 

ki delujejo na področju Slovenije. Dobili smo izčrpne informacije iz vseh vidikov, nekateri 

računovodski podatki so zaupne narave, vsekakor pa je glavni razlog centralizacije stroškovna 

učinkovitost, ki pa se pokaže v določenem času. V dveh letih delovanja beležijo sinergijske 

učinke v obliki zniževanja stroškov dela zaradi znižanja zaposlenosti za cca 9 %. 

Gledano iz funkcijskega vidika imajo v Gorenju tako imenovani “single function” center, torej 

model SCSS (ang. Single function Shared Services for Accounting and Finance – Initially 

transactional services (e.g. Accounts Payable, Accounts Receivable, General Accounting) s 

področja financ in računovodstva, saj je centralizirana samo ena funkcija. V njem se na 

finančnem področju izvajajo aktivnosti plačilnega prometa in kompenzacij, saldakonti kupcev 

in dobaviteljev za vse družbe, na področju računovodenja pa analitična knjigovodstva osnovnih 

sredstev, materiala in blaga in finančno računovodstvo tj. bilanciranje in notranje poročanje 
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(kontrolingu skupine, vodstvu družb, nadzornim organom …) in zunanjim deležnikom (FURS-

u, bankam ...).  

Center deluje že tretje leto in ima 42 zaposlenih. Postavitev modela temelji na treh stebrih: 

kadrih, procesih in IT tehnologiji kot podpori za informacijski in dokumentacijski pretok med 

podjetji in centralizirano enoto. Poslovni model je bil postavljen na način, da se združijo 

finančno-računovodske funkcije iz podjetij v obsegu, kot so bile v posameznem podjetju. 

Povzeti so bili obstoječi procesi z namenom, da se optimizacija in standardizacija dosega preko 

sistema nenehnih izboljšav v okviru delovanja centra.  

Uporabljajo informacijski sistem SAP. Glede kadrovskih resursov je prevzet model »obstoječi 

kadri« (ang. »captive«), ki so se prerazporedili iz podjetij v centralizirano enoto. Pred 

združevanjem je bil izdelan poslovni načrt za vsako posamezno podjetje, v katerem so bile 

definirane prevzete naloge, odgovornosti centralizirane enote in podjetja, izpostavljene so bile 

morebitne specifike posameznega podjetja, imenovan je bil skrbnik znotraj centralizirane enote 

in razdelan dokumentacijski tok med podjetjem in FRC. Razmerje med FRC in podjetjem je 

regulirano s pogodbo, pri čemer so upoštevana pravila principa (ang. »arm's lenght«)  

transfernih cen. Z vidika lokacije ima Gorenje »on shore » center, torej centralizirano enoto v 

državi, iz katere so tudi podjetja, za katera se izvajajo storitve. Glavni namen centralizacije je 

bil in je še doseči večjo transparentnost poslovanja, standardizirati procese, izboljšati 

učinkovitost izvajanja storitev, doseči sinergijo med zaposlenimi in stroškovno racionalizacijo 

poslovanja. Istočasno se podjetja lahko bolj posvečajo svojemu osnovnemu poslu in kupcem 

oziroma strankam.  

Nadaljnje aktivnosti centralizacije so usmerjene v ustanovitev centra v Srbiji, kjer ima Gorenje 

šest lokalnih podjetij. Torej bo tudi »on shore« princip, saj bo center v državi, iz katere so 

podjetja. Sistem urejevanja odnosov med podjetjem in centrom bo povzet po primeru iz 

Slovenije z razliko, da ne bo šlo za združevanje obstoječih zaposlenih, temveč je predviden 

kombiniran način, del obstoječih zaposlenih v kombinaciji z novim dodatnim zaposlovanjem, 

posledično pa je rezultat zmanjšanje števila zaposlenih v podjetjih. Torej gre za fazni pristop 

uvedbe centraliziranih centrov; najprej so ustanovili center v Sloveniji, v letošnjem letu 2016 

pa nameravajo ustanoviti center v Srbiji za srbska podjetja, prav tako že razmišljajo o 

centralizaciji na področju EU. 

V letu 2015 so ustvarili 1.225 milijonov evrov prihodkov, kar je za 2,3 % manj kot leta 2014, 

70 % prihodkov od prodaje ustvarijo v osnovni dejavnosti, do leta 2020 pa želijo povečati na 

90 %. V letu 2015 so v zadnjem četrtletju poslovali pozitivno, vendar konec leta ustvarili 8.000 

milijonov evrov izgube. EBITDA je znašal 80,1 milijona evrov in je za 6,4 % nižji kot v letu 

2014 ter 12,4 % nižji od načrtovanega. EBITDA marža v višini 6,5 % je bila nižja za 0,3 

odstotne točke glede na leto 2014 in eno odstotno točko nižja od načrtovane. Preglednica 14 

prikazuje poslovanje družbe za zadnjih pet let v milijonih evrov (Gorenje 2016). 



 

 

78 

Preglednica 14: Poslovanje podjetja Gorenje, d. d. po letih v mio evrih 

  2011  2012  2013  2014  2015 

Prihodki  1.422  1.270  1.251  1.253  1.225 

Dobiček         9,1       -0,1       -25      - 1,2       -8,0  

Vir: Gorenje 2016. 

Kolektor Group, d. o. o. 

Družba Kolektor se ponaša s tradicijo v visoko specializirani industrijski proizvodnji. 

Dejavnost delijo v tri vsebinsko povezane sklope: komponente in sistemi, stavbna tehnika in 

izdelki za dom ter energetika in industrijska tehnika. Na poti, dolgi pol stoletja, se je Kolektor 

razvil v globalno družbo s sedežem v Sloveniji ter široko razvejano mrežo podjetij in podružnic 

v Evropi, Ameriki in Aziji. Strateški položaj sedeža v središču Evrope ter globalna tržna in 

proizvodna prisotnost na vseh pomembnih svetovnih trgih jim omogočata učinkovito 

obvladovanje potreb trga in optimalne poslovne rešitve. Razvojno in tehnološko napredni 

procesi potrjujejo njihova prizadevanja za zadovoljevanje potreb kupcev s takojšnjimi in 

odgovornimi rešitvami. Koncern Kolektor je transnacionalna družba, ki na strateških svetovnih 

trgih povezuje skoraj 30 podjetij z več kot 2900 zaposlenih posameznikov. Podjetja v koncernu 

so organizacijsko povezana po panožnem principu. Njihova vizija je voditi aktivno politiko 

globalizacije in usmerjene diverzifikacije na osnovi organske rasti in prevzemov ter se tako do 

leta 2020 približali letnemu prometu 1 milijarde EUR. Računovodski podatki družbe niso javno 

objavljeni, zato jih tudi nismo mogli analizirati. Kolektor uresničuje svoje delovanje z 

vrednotami, ki so glavna načela koncerna (Kolektor 2016):  

- odgovornost – do dela, lastnikov, zaposlenih in okolja; 

- poštenost – do poslovnih partnerjev in sodelavcev; 

- vztrajnost in borbenost – dosegamo postavljene cilje; 

- usmerjenost h kupcu – želimo imeti zadovoljne kupce;  

- inovativnost – imamo ideje in jih znamo tudi realizirati; 

- timski duh – skupaj smo uspešnejši.  

Podjetje je bilo namensko izbrano kot drugo slovensko podjetje, ki že ima uveden CSS. Intervju 

je bil izveden 23. 3. 2016 z vodjo centra na lokaciji delovanja. Pred desetimi leti so se z željo 

po boljšem obvladovanju celotne skupine odločili za centralizacijo storitev za finančno-

računovodski del, zaradi informacijske podpore je temu sledila tudi centralizacija IT-storitev in 

seveda tudi nabave, kadrov in kontrolinga. Center je z vidika lokacije »on shore« center, ki 

deluje v matični družbi v Idriji, in sicer po modelu MCSS. Posamezne funkcije so organizirane 

po oddelkih. S prehodom na centralizacijo so tudi hkrati standardizirali procese, kar jim 

omogoča najsodobnejša informacijska platforma SAP. Podjetje je mnenja, da je za tista 

podjetja, ki imajo svoje družbe na veliko lokacijah uvedba CSS skoraj že nujno potrebna, kajti 

v nasprotnem primeru je obvladovanje skupine precej težje. Uvedba CSS omogoča 
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racionalizacijo na področju zaposlenih, saj lažje izvajajo storitve skupaj iz ene poslovne ali 

organizacijske enote. Centru je potrebno iz vidika vodenja in odločanja dati moč in odgovornost 

do vseh aktivnosti, ki se tam vršijo. 

4.2 Analiza polstrukturiranih intervjujev 

V raziskavo je bilo vključenih 12 respondentov, katerim smo zastavili 11 enakih vprašanj v 

obliki polstrukturiranega intervjuja. Ob pogovoru smo tudi zastavili še kakšno podvprašanje. 

Njihovih imen zaradi zaupnosti podatkov ne navajamo. Vprašanja so bila sestavljena tako, da 

je bilo iz odgovorov možno dobiti to, kar nas je zanimalo. Prav tako tudi čim bolj točne in 

resnične podatke. Le-ti so nam služili pri analizi raziskave iz dobrih praks, ki smo jo lahko 

primerjali z že izvedeno raziskavo s tega področja. Intervju je potekal v šestih primerih preko 

videokonference in preko telefona: Whirlpool, Royal Dutch Shell, Coca-Cola Hellenic, General 

Eletric, General Motors in Bosch, v šestih primerih pa smo izvedli intervju na izbrani lokaciji 

in sicer za podjetja: SAP SE, KLM, DSM, Johnson Controls, Gorenje, d. d. in Kolektor.  

Respondentom smo na samem začetku razložili, da gre za intervjuje, ki bodo izključno 

namenjeni samo tej raziskavi in se dogovorili, da so objavljeni samo tisti podatki, ki so dostopni 

širši javnosti. Vsi ostali podatki in odgovori na zastavljena vprašanja so zaupne narave, zato 

smo to pri analizi intervjujev tudi upoštevali. Glede na zelo aktualno temo globalnega sveta je 

bila raziskava vseh vidikov centralizacije storitev in uvedbe CSS za vse respondente zelo 

zanimiva in lahko rečemo, da so se odzvali na povabilo k intervjuju zelo hitro in nam namenili 

precej časa. Z vsakim vprašanjem smo dobili tudi širši vir informacij. 

Pri predstavitvi in analizi vprašanj, ki so bila zastavljena respondentom, so tudi takšna, kjer so 

podatki zaupne narave. Zato tega v predstavitvi nismo interpretirali  po vprašanjih, ki so bila 

postavljena respondentom, ampak smo interpretirali skupaj po kategorijah oziroma vidikih, ki 

smo jih osvetlili v naši raziskavi. V letu 2015 je Družba Deloitte10 izvedla zelo aktualno 

raziskavo s področja centralizacije storitev s 311 multinacionalkami, njihove povzetke bomo 

ustrezno umestili že v primerjavo z našo raziskavo. 

Interpretacija izvedenega intervjuja z vseh možnih organizacijskih in drugih vidikov 

Najprej se je vsako podjetje na kratko predstavilo. Tako smo želeli dobiti pogled na podjetje 

kot multinacionalke. Respondenti so svoja podjetja predstavili z zelo velikim navdušenjem, kar 

                                                
10 Družba Deloitte, ustanovljena leta 1885, danes kot »Central Europe Holdings Limited«, s sedežem v 
ZDA  deluje v 150 državah in ima preko 220.000 usposobljenih profesionalnih svetovalcev in revizorjev. 
Prihodke vsako leto povečuje in lani  ustvarili 35.2 bilijona USD prihodkov. Deloitte sodi med vodilne 
organizacije za izvajanje strokovnih storitev na različnih področjih: revizija, davčno svetovanje, 
poslovno svetovanje, obvladovanje tveganj in finančno svetovanje. Družba že od leta 1999 vsaki dve 
leti izvede raziskavo s področja CSS. Podatki so povzeti po njihovi raziskavi, ki je bila izvedena v letu 
2015 in so dostopni z omejitvijo.   
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je bilo čutiti kot pripadnost temu podjetju. V nadaljevanju predstavljamo analizo intervjuja 

skozi različne vidike centralizacije storitev, ki smo jih preučili na podlagi dobljenih odgovorov 

na zastavljena vprašanja vsem respondentom. Za takšen način podajanja interpretacije smo se 

odločili zaradi zaupnosti določenih podatkov, ki jih podjetja ne želijo razkrivati, na kar so nas 

še posebej opozorili. 

Vidik spremembe organiziranosti podjetja in razlogi centralizacije storitev 

Preden se podjetja odločijo za spremembo organizacije, morajo sprejeti poslovno strategijo 

izvedbe in imeti jasno postavljeno vizijo ter cilje. Zato so poudarjali vidik odločitve, zakaj sploh 

spreminjati organiziranost podjetja oz. kdaj je pravi čas za takšen korak. Že pri predstavitvi 

podjetij smo lahko ugotovili, da so potrebovali kar nekaj časa, da so odločitev sprejeli.  

 

Respondenti so nazorno pojasnjevali te vzroke, saj je to za podjetje z vidika organizacije 

precejšnja sprememba in po mnenju nekaterih je lahko poslovna odločitev uvedbe CSS precej 

agresivna tako za vodstvo kot za zaposlene, seveda odvisno od stopnje centralizacije. Vsi 

respondenti so postavili na prvo mesto kot vzrok centralizacije storitev stroškovno učinkovitost 

in optimizacijo procesov, kot drugo pa povečanje učinkovitosti poslovanja in transparentnost 

podatkov. Dva sta izpostavila tudi večjo možnost razvoja podpornih sistemov in prenosa znanja 

izkušenih kadrov v prakso. 

Rezultati raziskave družbe Deloitte (2015) pojasnjujejo, da sta pri odločitvi spremembe 

organiziranosti podjetja v 79 % najpomembnejša dejavnika stroškovna učinkovitost in v 77 % 

poslovna strategija za doseganje dodane vrednosti, dodajajo še razvojno politiko in čas uvedbe 

CSS. 

Funkcijski vidik organiziranosti delovanja CSS 

Podjetja se ob prehodu na centraliziran način izvajanja storitev vedno najprej osredotočijo na 

preglede vseh funkcij, ki bi jih lahko centralizirali. Tako smo na podlagi teoretičnih opredelitev 

in analize izbranih podjetij s funkcijskega vidika respondente povprašali, katera funkcija jim je 

najpomembnejša pri uvedbi centraliziranega načina izvajanja storitev. Najpogostejše funkcije, 

ki se centralizirajo, so finančno-računovodske, kadrovske, nabavne, IT in logistične. Odgovori 

na to vprašanje so se v večini primerov začeli enako: »Glavno področje centralizacije so bile 

ravno finančno-računovodske storitve«. Torej podjetja večinoma centralizirajo najprej samo 

eno funkcijo. Seveda so glede na svoje želje sprejemala različne strategije. Od 12 respondentov 

so trije potrdili, da so v tem času uvedli v CSS samo finančno-računovodske storitve, dva 

respondenta sta navedla postopni prehod in sedem podjetij je uvedlo vse funkcije hkrati. Tisti, 

ki so uvajali hkrati, so pojasnili, da je bil čas uvedbe precej daljši, projekt pa zelo zahteven, saj 

zajema veliko angažiranosti precejšnjega kroga zaposlenih. Ena družba je imela pomoč tudi s 
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strani zunanjih izvajalcev. Brez jasne vizije je težko priti do cilja, je dodal eden od 

respondentov. Tudi družba Deloitte (2015) je pri svoji raziskavi ugotovila, da jih ima od 311 

vprašanih 40 % CSS samo z eno uvedeno funkcijo, od tega 57 % finančno-računovodskih, 21 

% kadrovskih, 10 % IT in12 % ostalih. Z dvema delujočima funkcijama jih je 17 %, 12 % s 

tremi in 31 % z več kot tremi. Lahko bi rekli, da so finančno-računovodske, kadrovske in IT 

storitve tradicionalne storitve za »back office« funkcije. Pri tem je pomembna ugotovitev, da 

se je število podjetij, ki imajo centralizirane več kot tri funkcije v zadnjih dveh letih, povečalo 

za 40 %. Prav tako je 71 % vprašanih prepričanih, da bo takšna oblika centralizacije samo še 

naraščala. 

Lokacijski vidik  

S prehodom na centralizacijo storitev podjetja ustanovijo CSS, ki lahko deluje znotraj podjetja 

(»on shore«) ali izven matičnega podjetja v okviru države (»near shore«) ali v tujini (»off 

shore«). Pri centralizaciji storitev je izrednega pomena lokacija delovanja teh centrov, zato so 

nas zanimali glavni kriteriji za določitev lokacije. Podjetja se že ob sprejetju poslovne strategije 

odločijo o lokaciji delovanja CSS, kajti na to odločitev v največji meri vplivajo stroški delovne 

sile. Stroškovna ekonomika mora biti narejena že pred začetkom uvedbe spremembe 

organizacije, saj je po navedbah vseh respondentov tukaj največji stroškovni prihranek. Pri 

izboru lokacije so respondenti zelo precizno pojasnjevali različne vidike lokacij, kjer bi lahko 

CSS deloval. Iščejo prostor, kjer je strošek dela najnižji, vendar še vedno dovolj visok, da so 

storitve kvalitetno izvedene. Polovica respondentov je izpostavila tudi kriterij kvalitetne 

infrastrukture lokalnega področja, kjer bo ta center kasneje deloval, osem respondentov pa je 

poudarilo tudi možnost zaposlovanja izobraženega kadra, brez katerih center ne more delovati. 

Podjetja poleg vseh lokacijskih vidikov proučijo še vidik kulture države, v kateri bo center 

deloval. Izbor lokacije CSS je odvisen tudi od same dejavnosti podjetja, ker iščejo sebi najbolj 

primerno lokacijo. Kot lahko zasledimo pri predstavitvi podjetij, ima skoraj vsaka družba center 

na drugi lokaciji. Od 12 podjetij imata dva ustanovljen center na lokaciji matične družbe, tri 

podjetja izven države in sedem podjetjih izven države na drugem kontinentu.  

Če primerjamo izbor lokacij izbranih 12 podjetij z raziskavo družbe Deloitte (2015), ki je v 

svoji raziskavi navedla pet top lokacij, in sicer: Indija, Kitajska, Poljska, Brazilija in ZDA, 

lahko rečemo, da so v naši raziskavi bila definirana področja Evrope, in sicer Poljska, 

Madžarska in Bratislava, kot drugo pa Filipini in Indija. Torej se Poljska in Indija pojavita tudi 

med izbranimi podjetji, ki smo jih raziskovali. Kot drugo so v raziskavi Deloitte na vprašanje 

o razlogih za odpiranje novih lokacij ali premestitev CSS na drugo ustreznejšo lokacijo 

udeleženci odgovorili, da je bistvo vsega zniževanje stroškov, s čimer se strinja 34 % 

anketiranih, v poslovni rasti 23 %, v izvajanju storitev na enem mestu 17 %, v kakovosti 

izvajanja storitev 11 %, v širitvi znanja jezikov 6 %, v zmanjšanju tveganj 6 %, v izboljšanju 

kvalitete dela zaposlenih 2 % in v davčnih procedurah 1 %.  
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Vidik pristopa centralizacije storitev glede na različne modele 

Po sprejetju odločitve o spremembi organiziranosti podjetja iz decentralizirane k 

centraliziranim oblikam izvajanja storitev, morajo le ta v poslovni strategiji opredeliti tudi pravi 

model izvajanja storitev, tudi glede na tveganja, nadzor in skladnost delovanja centra. Med 

izbranimi podjetji so uporabljeni vsi štirje modeli, ki smo jih v teoretičnem delu naloge 

spoznali, prav tako smo jih že omenjali pri predstavitvi podjetij in njihove organiziranosti z 

vidika poslovnega modela. Respondenti se v določenih trenutkih niso mogli osredotočiti na 

posamezen model, ker so nekatera podjetja že obstoječe centre spreminjala in dopolnjevala, 

predvsem z vidika procesov. Tako ima šest podjetij uveden model GPC, kar je 50 %, tri podjetja 

MCSS in preostala tri podjetja model SCSS. Nekako smo pričakovali, da bo kakšno podjetje že 

imelo uveden MGPC, vendar tega niso potrdili. Tisti, ki že imajo GPC, pa so poudarili, da se 

že izvajajo aktivnosti na podlagi digitalizacije procesov in tudi prehoda na MGPC. Dva od treh, 

ki delujeta trenutno po modelu MSCC, že razmišljata o prehodu na GPC, dva, ki še delujeta  po 

modelu SCSS , pa razmišljata o direktnem prehodu na GPC. Podjetja se zavedajo, da jim lahko 

nepravilno izbran poslovni model povzroči precej neplaniranih stroškov pri uvedbi CSS ali pri 

prehodu na nov model. Respondenti so razložili, da prehod na drug model ni enostaven in 

zahteva veliko organizacijskih sprememb. Kot prvo so navedli podporo vodstva, saj je vsaka 

sprememba pogojena s stroški. Glede na informacijsko podporo in procese, ki se izvajajo v 

centru, pa je potrebna natančna opredelitev sprememb, ki jih zahteva prehod na drug model 

delovanja. Za vodstveno področje je izbira modelov delovanja in morebitnega prehoda na drug 

model poseben izziv. Respondenti so pojasnjevali, da se je potrebno odločiti in postaviti takšno 

vodstvo, da bo center nemoteno in zelo kvalitetno deloval. Tukaj je še zanimiv podatek družbe 

Deloitte (2015), ki je ugotovila, da od 311 podjetij še 68 % nima uvedenega GPC, od tistih, ki 

pa že delujejo kot GPC, je 51 % takšnih, ki so to postali v zadnjih petih letih. Tisti, ki pa še niso 

organizirani kot GPC, jih 26 % planira to doseči v naslednjih nekaj letih, medtem ko 74 % 

podjetij o tem sploh ne razmišlja.  

Vidik razporejanja informacij, ki so podlaga za vodenje, nadzor in odločanje  

Organizacijo vodenja v CSS moramo postaviti že pred ustanovitvijo CSS, to je ob potrditvi 

projekta uvedbe. Tukaj so bili respondenti različnih mnenj, predvsem glede odgovornosti. Kot 

smo že omenili pri izbiri poslovnih modelov, je vidik vodenja precej povezan tudi s tem. V 

večini primerov je v CSS postavljen lokalni vodstveni kader, ki mu morajo popolnoma zaupati. 

Torej se pojavi vidik tveganja takih odločitev. Pri večini respondentov je bilo zaznati, da večjih 

problemov s tem nimajo, razen v enem primeru, ko so v zelo kratkem času po ustanovitvi CSS 

morali vodstveni kader zamenjati. Lokalno vodstvo se čuti zelo odgovorno za nalogo, ki mu je 

dodeljena, zato je njihovo vodenje kakovostno in premišljeno in znajo peljati pravo pot med 

zaposlenimi in vodstvom v matični družbi multinacionalnega podjetja. Ostro so tudi postavljene 

meje odgovornosti, pojasnjuje večina respondentov. Vodstvo CSS mora razpolagati z vsemi 

potrebnimi informacijami, da lahko nemoteno deluje in pravočasno tudi poroča vsem strankam 
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in seveda tudi matičnemu podjetju. Respondenti so pojasnili, da mora tudi matično podjejte 

imeti odgovorno osebo, ki je glavna povezava med obema subjektoma. Tako tudi nimajo 

problema z nadzorom izvajanja storitev, poleg tega imajo vzpostavljene v samih procesih tudi 

notranje kontrole. Z dobrim prenosom informacij se pokaže tudi kvalitetnejše odločanje 

vodstvenega kadra, sploh kadar sprejemajo nove odločitve o organizacijskih spremembah ali 

celo kakšne strateške podvige.  

Podjetji, ki delujeta znotraj matične družbe, imata v enem podjetju kombinirano vodenje glede 

na tip družbe, za katere izvajajo storitve, in delno organizirane vodje po funkcijah. Imajo tudi 

samo enega generalnega vodja, ki je neposredno odgovoren CFO. V drugem podjetju pa imajo 

prav tako glavnega vodjo centra in posamezno vodenje po funkcijah. Tista podjetja, ki so 

organizirana kot GPC, imajo v lokalnem okolju globalne vodje, ki so neposredno odgovorni 

posameznim članom uprave matične družbe (lokacijsko je lahko izven centra), znotraj centra 

pa imajo še vodenje po funkcijah. Ostalih pet podjetij ima klasično organiziranost, kar pomeni 

lokalne vodje po funkcijah in tudi za vsako funkcijo globalnega vodja znotraj centra, ki je 

odgovoren matični družbi. Poudarjali so tudi regionalno prilagajanje organizacije. Enako, kot 

je postavljena organizacija glede vodenja, sledi temu tudi sistem poročanja, ki je določen ob 

ustanovitvi centra. Respondenti so poudarjali predvsem stroga pravila glede odgovornosti in 

načina poročanja. Ni dvoma, kaj komu kdo poroča, in devet podjetij je omenilo, da imajo to 

dogovorjeno tudi s pogodbo.  

Ugotovitve raziskave Deloitta (2015) so prav tako pokazale še vidik postavitve pravil. 

Pojasnjujejo, da vsako podjetje postavi določena pravila delovanja in vodenja CSS s strani 

matičnega podjetja. Ob samem začetku delovanja se morajo vzporedno vzpostaviti pravila 

internih kontrol, ki morajo biti neopazna in zelo natančno umeščena v same procese. Interne 

kontrole je potrebno nenehno nadzorovati, saj se le na ta način doseže učinkovito delovanje 

centrov. 70 % anketirancev daje posebno vlogo rednemu spremljanju nadzora vzpostavljenih 

internih kontrol, medtem ko jih 64 % daje poudarek na lastne kontrolne aktivnosti znotraj CSS. 

39 % jih poudarja, da morajo biti interne kontrole že definirane v oceni tveganja in se kasneje 

z njimi več ne ukvarjajo. Kot pomembna dejavnika pri delovanju internih kontrol delovanja v 

CSS sta še ustrezna pot poročanja v 38 % in v 32 % komunikacija med CSS in matičnim 

podjetjem, v katero pa mora biti popolno zaupanje. 

Vidik oblikovanja centra moči 

Vsako podjetje, ko se odloči za centralizacijo storitev in ustanovitev CSS, sprejme določene 

odločitve, ki so pomembne tudi z vidika odgovornosti, komunikacije in nenazadnje tudi z vidika 

poročanja. S prehodom iz decentraliziranega k centraliziranemu načinu izvajanja storitev se 

spremeni tudi vodstveni položaj znotraj matičnega podjetja. Na izbrani lokaciji, kjer je 

ustanovljen CSS, se glede na organiziranost centra vzpostavi vodenje centra in posameznih 

oddelkov centra. Vodstveni kader je običajno iz lokalnega področja. Dodeljene so mu vse 
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pristojnosti vodenja, odločanja kot tudi zahtevan sistem poročanja, ki se vzpostavi v centru. 

Globalni vodja si sam postavi notranjo organizacijo, za katero tudi odgovarja, obenem pa je 

edini, ki je glavni povezovalni člen med CSS in matično družbo. Tako se moč vodenja in 

odločanja prestavi v CSS, medtem ko se v matični družbi določeni vodstveni kader 

prerazporedi, odgovornost prevzamejo direktorji posameznih področij. Od respondentov smo 

na vprašanje razporeditve moči med obema subjektoma dobili pojasnitev, da se z ustanovitvijo 

CSS ta moč veljave in pomena prenese na center. Respondent, ki je odgovoren za CSS, ki deluje 

že več kot deset let, nam je nazorno in praktično razložil, da centri potrebujejo moč in veljavo, 

kajti to je edini način za kvalitetno izvajanje storitev in končno tudi za uspešno poslovanje 

multinacionalke. Tudi družba Deloitte (2015) je raziskala to področje in pojasnjuje, da ima vsak 

CSS svoje vodstvo, ki ima določene odgovornosti. Preko 50 % anketirancev je mnenja, da je v 

88 % primarna odgovornost nenehna izboljšava delovanja centra, 73 % kvalitetno upravljanje 

centra in 67 % nadarjenost vodstva in njihov razvoj ter globalno lastništvo nad procesi. 

Vidik procesne in tehnološke orientiranosti 

V tem delu pogovora smo želeli dobiti poglobljene razlage glede uvedbe centra z vidika 

optimiranja in poenotenja procesov, kar so respondenti tudi navedli kot enega izmed glavnih 

razlogov za centralizacijo storitev. Kot smo že v teoretičnem delu pojasnili, gre predvsem za 

dva načina poenotenja, to je model »lift and shift« in model »shift and lift. Vsako podjetje je 

imelo svoj način prehoda, kar je zelo zanimiv podatek. Očitno je, da si glede na svoje potrebe 

in želje in temu primerno tudi upoštevajoč čas uvedbe zastavijo potek uvedbe različno. Navesti 

pa moramo, da je z vsakim odgovorom bila posebej poudarjena optimizacija procesa, odvisno 

je samo do katere ravni. Od 12 podjetij so v treh primerih uporabili metodo »lift and shift«, kar 

pomeni, da so vse procese najprej poenotili, potem pa prenesli izvajanje storitev na drugo 

lokacijo. Poudarili so, da je bil projekt zelo agresiven in tudi časovno je trajal skoraj dve leti, 

skupaj z vsemi pripravami na to spremembo. Ta pristop je potem z vidika delovanja kadrov in 

kasnejšega poslovanja za CSS precej lažji, za sam prehod pa precej težji. Eno podjetje je 

preneslo dejavnost brez poenotenja in vse izvajalo kasneje in danes deluje popolnoma 

standardizirano. V dveh podjetjih, ki sta dejavnost šele prenesli, pa veliko časa namenjajo še 

vedno optimizaciji procesov. Ostalih šest podjetij je to izvedlo delno pred prehodom, delno ob 

prenosu, ostane pa še vedno kakšen proces, ki ga je potrebno urediti kasneje. Večina 

respondentov pa je opozorila, da optimizacije nikoli ni konec in da je potrebno nenehno gledati 

v prihodnost ter spremljati nove aktivnosti na trgu.  

Skupno vsem izbranim podjetjem lastne raziskave pa je enotna informacijsko-tehnološka 

platforma, to je SAP. Po navedbah respondentov podjetja, ki imajo uveden model GPC, 

namenjajo z vidika procesov že precej aktivnosti uvedbi »end to end« procesov, v kolikor jih 

še niso. Zavedajo pa se, da to zopet povzroči določene organizacijske spremembe. 
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Udeleženci raziskave Deloitte (2015) so prav tako precej izpostavili procesni vidik. Na 

vprašanje, kdaj so standardizirali procese delovanja, jih je 61 % odgovorilo, da so to storili po 

ustanovitvi CSS, 22 % jih pravi, da istočasno in 17 % jih je to storilo pred uvedbo. Torej več 

kot polovica še vedno uporablja v CSS obstoječe procese. Glede na tehnološke izboljšave je 45 

% podjetij procese premaknilo v CSS pred tehnološkimi izboljšavami, 34 % istočasno in 21 % 

je najprej uvedlo tehnološke novosti in potem preneslo procesni del. V primerjavi z letom 2013 

so sedaj že prešli na optimizacijo procesov pred ustanovitvijo CSS in več kot 50 % najprej 

izvedlo tehnološko izboljšavo. Z drugimi besedami so anketiranci to poimenovali kot »big 

bang« pristop, torej še vedno niso popolnoma prepričani, katera pot je boljša.  

Na podlagi lastne in že izvedene raziskave lahko vidimo, da se podjetja težko odločijo za model 

»lift and shift«. Dva respondenta iz lastne raziskave sta pojasnila, da se tega niso lotili pred 

ustanovitvijo CSS zaradi stroškov, ki so lahko visoki, in je čas povrnitve investicije daljši, 

nekateri respondenti pa so omenili tudi predolg čas uvedbe. Podjetja, ki so se odločila za drugo 

pot, pa se lahko danes pohvalijo s CSS, ki zaradi optimiranih procesov delujejo zelo kakovostno 

in učinkovito.  

Sociološko-psihološki vidiki 

Odločitev o novi organizaciji v podjetju je velik korak za posamezne multinacionalke, ki 

posledično vpliva tudi na zaposlene. Za podjetja pomeni to precej stresno situacijo in že na 

samem začetku so podjetja sprejemala tudi kadrovsko strategijo. 10 od 12 jih je potrdilo, da to 

pomeni selitev dejavnosti v CSS, za zaposlene pa tudi možna izguba delovnega mesta v 

matičnem podjetju. Tukaj so bili respondenti zelo pazljivi s podajanjem informacij, saj so 

opozorili, da so to zelo sociološke zadeve, na katere moramo biti še posebej pozorni. 

Management sprejme svoje odločitve, ki jih je potrebno le realizirati, za zaposlene pa s 

primernimi orodji najti ustrezne rešitve prerazporeditve. Respondenti pojasnjujejo, da so 

zaposleni v CSS izredno zadovoljni, njihova povprečna starost je povečini med 28 in 35 let, so 

različnih narodnosti in ravno zaradi tega imajo med sabo izredno spoštljive komunikacijske 

odnose. V dveh podjetjih je bila situacija drugačna, saj pojasnjujejo, da CSS deluje znotraj 

matične družbe z obstoječimi kadri, pridružujejo pa se po potrebi novo zaposleni. V kolikor pa 

bi to selili v novo ustanovljeno enoto, je potrebna temeljita priprava pred samo uvedbo z vseh 

vidikov. Včasih se mora novim spremembam v centrih prilagoditi tudi matično podjetje.  

Skoraj polovica sodelujočih je tudi opozorila na vidik fluktuacije zaposlenih, kar je za CSS 

lahko problem. Center se na novo ustanovi, zaposli se mlad in izobražen kader, ki ga dodatno 

izobrazijo še strokovnjaki iz matičnega podjetja, vse to v upanju, da ostane v kolektivu dlje 

časa. Vendar temu ni vedno tako. Respondenti pojasnjujejo, daj je fluktuacija mladih močno 

prisotna in je zato potrebno v strategiji delovanja CSS z zaposlenimi natančno definirati 

aktivnosti, ki bodo fluktuacijo zmanjšale. V treh podjetjih imajo uvedeno tudi rotacijo dela 

znotraj CSS in narejen sistem napredovanja. Vendar smo po drugi strani z lastno raziskavo in 
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z intervjujem z respondenti izbranih podjetij prišli do posebnega zaključka, ki je mogoče za 

naše delovanje na domačem trgu nekoliko drugačen, to je vidik zadovoljstva zaposlenih v teh 

centrih. Imeli smo tudi priložnost, da smo se z nekaterimi zaposlenimi v CSS za nekaj podjetij, 

ki deluje izven Slovenije, osebno srečali, z nekaterimi pa preko videokonference. Poimensko 

jih zaradi zaupnosti podatkov ne bomo imenovali. Njihovo zadovoljstvo, da imajo sploh 

priložnost delati v takih centrih, je bilo izraženo z velikim navdušenjem. Pomemben jim je vsak 

vidik, tako komunikacija znotraj centra kot medsebojni odnosi, primerni delovni prostori 

(izredno ponosni, če imajo popolnoma nove prostore in dobro opremo za nemoteno delo), 

druženje izven delovnega časa, karierno napredovanje, kultura zaposlenih in okolice, kjer CSS 

deluje, fleksibilno delo in podobno. Pravijo, da je CSS kot ena družina. Iz sociološko-

psihološkega vidika pomeni to tudi kvalitetno izvajanje storitev, ki so centralizirane na enem 

mestu, za kar je kakršno koli tveganje odveč. Vsako leto zaposlene ocenjuje vodstvo, prav tako 

pa se ocenjujejo zaposleni tudi med sabo. Pri pogovoru z respondenti smo pri CSS, ki deluje v 

Sofiji, dobili podatek, da zaposleni ocenjujejo svoje zadovoljstvo z ocenami od 1 do 5 in 

povprečna dosežena ocena je 4.  

Po ugotovitvi raziskave Deloitte (2015) pa se med udeleženci pojavlja še en vidik, to je ime 

multinacionalnega podjetja ali drugače rečeno vidik blagovne znamke. 60 % anketirancev od 

311 jih je mnenja, da imata največji vpliv pri ohranjanju zaposlenih kultura in blagovna znamka, 

40 % pa jih prisega na fleksibilno delo, izobraževanje in nagrajevanje zaposlenih. Zadnji vidik 

v lastni raziskavi ni bil tako izrazito omenjen. Glede na že izvedeno raziskavo smo ugotovili, 

da je odstotek fluktuacije zaposlenih v teh 311 podjetjih v enem letu povprečno 8,3 %.  

Pri sociološko-psiholoških vidikih smo se z vsemi respondenti dotaknili tudi vprašanja 

zaposlenih na delovnih mestih, ki so se z uvedbo CSS ukinila. Sodelujoči teh podatkov niso 

želeli razkrivati, zato so bili njihovi odgovori precej kratki. Iz vsega povedanega lahko 

sklepamo, da je bilo potrebno zaposlene v multinacionalnih podjetjih prerazporediti na druga 

ustrezna delovna mesta in ukrepati še bolj drastično, to je odpoved delovnega razmerja. Pri 

obravnavi posameznih izbranih podjetij smo lahko ugotovili, da ima vsako podjetje v skupini 

veliko število »povezanih« podjetij, torej pomeni tudi toliko računovodsko-finančnih in drugih 

oddelkov, saj so imeli pred uvedbo CSS decentraliziran način izvajanja storitev. S spremembo 

organiziranosti podjetja in prehodom na centraliziran način izvajanja storitev so nastali delovni 

presežki. Če to primerjamo z zaposlenimi v CSS, je situacija popolnoma drugačna. S 

stroškovnega vidika je takšna organizacija skoraj nujno potrebna, s kadrovskega vidika matične 

družbe pa je to tudi negativna stran uvedbe CSS. Iz raziskave družbe Deloitte ni bilo zaslediti 

kakršnekoli analize s področja zaposlenih v multinacionalnih podjetjih, ki so opravljali dela in 

naloge za funkcije, ki so se centralizirale. 
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Vidik strateške prihodnosti CSS 

Pri vprašanju glede strateške prihodnosti CSS so bili respondenti zelo pozorni in niso želeli 

podati preveč informacij. Multinacionalna podjetja delujejo na globalnem trgu, kjer delujejo 

določene zakonitosti, ki jih podjetja ne razkrivajo, imajo pa svoje cilje in vizije. Na splošno bi 

lahko rekli, da vsi nenehno izvajajo aktivnosti tudi v duhu bodočega razvoja in nikoli ni nič 

dokončno. Bomo pa podali skupne odgovore: 

- Želeli bi postati še večji in stroškovno učinkovitejši. 

- Želeli bi izvesti avtomatizacijo določenih aktivnosti. 

- Preveriti dejavnosti, ki so še vedno v zunanjem izvajanju dejavnosti za prenos v CSS. 

- Radi bi rasli z višjo dodano vrednostjo. 

- Vloga CSS se mora ohranjati oz. se mora širiti še v tiste družbe, kjer je to smiselno.  

- Dodatni prenosi kompleksnejših aktivnosti. 

- Prevzem ekspertnih funkcij, kot so specifična za poročanje (statistična, finančna). 

- Uporaba novih orodij in rešitev v procesu centralizacije. 

- Prehod na GPC. 

- Ustanoviti še nove regionalne centre. 

- Poleg centraliziranih finančno-računovodskih storitev še prenesti IT, kadre in nabavo. 

- Razvijati podporo CSS. 

- Postaviti čim bolj »lift« poslovno enoto. 

- Z digitalizacijsko prihodnostjo se bodo procesi še bolj avtomatizirali. 

Če povzamemo te odgovore vseh respondentov, lahko ugotovimo, da se na tem področju odvija 

veliko aktivnosti, ki so za podjetja strateškega pomena. Družba Deloitte (2015) se je tu 

osredotočila le na izzive naslednjih treh let. 

Z raziskavo, ki je bila izvedena z 12 podjetji, in s preučitvijo delovanja njihovih izbranih 

matičnih podjetij, smo ugotovili, da je centralizacija storitev pri vseh zelo močno prisotna, kljub 

temu da so CSS že ustanovili. Po uspešni uvedbi organizacijskih sprememb še zdaleč ni konec 

izvajanja različnih aktivnosti na tem področju. Kakor hitro uvedemo spremembe, nekaj 

popolnoma novega, drugačnega, se na trgu že pojavijo nove aktivnosti. S tem želimo poudariti 

pomen razvoja tudi na ekonomskem področju, predvsem organizacijski vidik, česar se podjetja 

tudi zavedajo. Glede na to, da smo intervjuvali 12 respondentov, so bili njihovi odgovori in 

komentarji s področja centralizacije storitev precej podobni. To je še dodaten dokaz, da se ta 

podjetja med sabo srečujejo na raznih konferencah, kjer si lahko praktične izkušnje tudi 

izmenjajo. Primeri iz dobrih praks so vedno dobrodošli. Povečini imajo podjetja s tega področja 

precej javno dostopnih podatkov, določena pa podrobnejših podatkov ne želijo razkrivati. Vse 

naše ugotovitve smo podprli še iz enega zornega kota, to je že izvedene raziskave s področja 

centralizacije storitev.  
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V raziskavi smo tako teoretično kot tudi praktično z metodo intervjuja ugotovili, da je glede na 

izbrani vzorec v tem času najbolj primeren model centralizacije GPC, vendar je pot do tega 

modela dolga in težka, sploh za tiste, ki imajo uveden center po modelu SCSS samo z eno 

funkcijo. Centri, ki delujejo kot MCSS, delujejo dobro, vendar je želja podjetij, da v najkrajšem 

možnem času naredijo korak naprej. Večina podjetij je poudarila, da je centralizacija storitev, 

vsaj finančno-računovodskih, že skoraj nujno potrebna za vsa tista multinacionalna podjetja, ki 

imajo svoje družbe na različnih lokacijah po svetu. Z raziskavo pa smo ugotovili veliko 

zadovoljstvo zaposlenih v CSS, kjer skoraj nimamo negativnih vplivov in slabosti. Glede na 

vse močnejše silnice globalnega sveta je to velik napredek v razvoju centralizacije storitev. 

Torej ni pomembna samo stroškovna učinkovitost, ampak tudi sociološko-psihološki vidik, na 

katerega vpliva tudi dobro urejeno delovno mesto in delovno okolje. 

Na področju matičnega podjetja pa ima sociološko-psihološki vidik zaposlenih precej 

negativizma zaradi racionalizacije delovnih mest. 

4.3 Predstavitev rezultatov izvedene aktualne raziskave s področja centralizacije 

storitev 

V tem poglavju smo želeli povzeti še nekatere pomembnejše ugotovitve raziskave družbe 

Deloitte, s katerimi smo veljavnost kvalitativne raziskave zagotovili s t. i. triangulacijo virov 

podatkov. Družba že od leta 1999 vsaki dve leti pripravi svetovno raziskavo o delovanju centrov 

skupnih storitev v multinacionalnih podjetjih. Nekaj ugotovitev smo že povzeli pri interpretaciji 

intervjuja, tukaj podajamo še nekaj bistvenih. 

Po najnovejši raziskavi družba Deloitte (2015) ugotavlja, da podjetja zelo hitro spreminjajo 

organizacijo izvajanja storitev v obliki centralizacije na enem mestu in tako dosegajo iz tega 

vidika vse večje poslovne uspehe. Podjetja ponavadi začnejo s centralizacijo enofunkcijskega 

centra znotraj finančno-računovodskih storitev, kasneje pa v centre vpeljujejo še storitve ostalih 

funkcij in tako prehajajo iz enofunkcijskih v večfunkcijske centre skupnih storitev. Pri zadnji 

raziskavi so pritegnili 311 sodelujočih podjetij s sedežem v 35 državah in z 1.000 uvedenimi 

CSS, preko 50 % anketiranih ima več kot 10.000 EPZ-jev. Preglednica 15 prikazuje dejavnosti, 

s katerimi se ukvarjajo podjetja, ki so sodelovala v anketi.  
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Preglednica 15: Dejavnosti, s katero se ukvarjajo sodelujoča podjetja  

Dejavnost podjetja Število podjetij 

Proizvodna dejavnost 85 

Telekomunikacijska dejavnost 39 

Finančna dejavnost  35 

Storitvena dejavnost  32 

Področje znanosti 23 

Maloprodajna dejavnost 21 

Energetika 19 

Zdravstvena varstvo 18 

Javni sektor  14 

Zdravstvena dejavnost 11 

Medijska dejavnost 10 

Ostala dejavnost 4 

Skupaj  311 

Vir: Fortune 2015. 

Od 311 podjetij, ki so sodelovala v tej raziskavi leta 2015, slika 20 prikazuje,11 da 17 % podjetij 

dosega več kot 25 milijard USD letnih prihodkov, 10 % med 15 milijard USD in manj kot 25 

milijard USD, 17 % med 5 milijard USD in manj kot 15 milijard USD, 29 %  med 1 milijardo 

USD in manj kot 5 milijard USD ter 27 % podjetij, ki dosega manj kot 1milijardo USD (Deloitte 

2015). 

 

Slika 20: Prihodki sodelujočih podjetij 

 

                                                
11 Pomembnejše podatke raziskave Deloitte, ki so grafično analizirani, smo v naši raziskavi prikazali 
kot slike  na podlagi njihovega vira (Deloitte 2015) in posebej pri  posameznih slikah vira ponovno ne 
navajamo. 
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V lastno raziskavo je bilo vključenih 12 podjetij (eno nima razkritih računovodskih podatkov), 

ki jih lahko razvrstimo po prihodkih od prodaje. Od 11 podjetij v letu 2015 ima eno podjetje 

ustvarjene prihodke med 1 in 5 milijard USD, dve podjetji med 5 in 15 milijard USD, štiri 

podjetja med 15 in 25 milijard USD in štiri podjetja več kot 25 milijard USD. 

Slika 21 prikazuje zaposlene v CSS. Po številu zaposlenih je 57 % CSS z manj kot 100 

zaposlenimi, 16 % med 101 in 250, 13 % med 251 in 500 ter 15 % več kot 500 zaposlenih. 

Povprečna starost vseh centrov je 5,5 let (Deloitte 2015). 

 

Slika 21: Število zaposlenih v CSS 

V lastni raziskavi CSS je 16 % centrov, ki imajo manj kot 100 zaposlenih, 16 % med 101 in 

250, 25 % med 251 in 500 ter 44 % z več kot 500 zaposlenimi. Pri raziskavi teh podjetij je 

število zaposlenih v CSS ponekod zaupen podatek in ga nismo razkrivali. 

Slika 22 prikazuje pregled glede na čas delovanja, kjer je 12 % takšnih CSS, ki delujejo manj 

kot leto dni, 22 % eno leto in manj kot tri, 21 % tri leta in manj kot pet let, 24 % pet let in manj 

kot 10 let ter 21 % SSC, ki delujejo več kot 10 let (Deloitte 2015).  

 

Slika 22: Delovanje CSS v letih 
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V lastni raziskavi glede na čas delovanja ni nobenega centra, ki bi deloval manj kot leto dni, 

štirje centri delujejo več kot eno leto in manj kot tri leta, trije centri več kot tri in manj kot pet 

let, dva centra več kot pet let in manj kot deset let ter trije centri, ki delujejo več kot 10 let.  

Glede na sedež podjetja ima 43 % anketiranih podjetij sedež v zahodni Evropi, 30 % v ZDA in 

Kanadi, 14 % v LATAM, 10 % na področju APAC ter 2 % v Vzhodni Evropi in 1 % na drugih 

področjih. Več kot 50 % podjetij deluje v več kot 20 državah. Podobno kot leta 2013 jih ima 70 

% sedež zunaj ZDA, v primerjavi z letom 2013 pa sedež podjetij narašča na področju APAC in 

pada  pa na področju Latinske Amerike (Deloitte 2015).  

Podjetja imajo svoje CSS na različnih področjih, od tega jih ima 27 % na področju Zahodne 

Evrope, 19 % v ZDA in Kanadi, 17 % na področju APAC, 16 % v LATAM, 10 % na področju 

Vzhodne Evrope, 8 % v Indiji in 3 % drugje. V primerjavi z letom 2013 narašča število CSS na 

področju APAC in LATAM, pada pa število centrov na področju Zahodne Evrope ter ZDA in 

Kanade (Deloitte 2015). 

Po analizi podatkov je družba Deloitte (2015) ugotovila, da ima povprečno vsaka družba 3,3 

centre skupnih storitev, podobno kot leta 2013, in od vseh anketirancev, ki imajo center zunaj 

sedeža podjetja, je povprečno število teh lokacij na vprašanega 3,9. 

 

V nadaljevanju smo podali še informacije z določenih področij, ki imajo še pomemben vidik 

za skupne ugotovitve raziskave s področja centralizacije storitev. 

Geografsko območje delovanja CSS 

Pri vprašanju glede globalne razsežnosti delovanja CSS je družba Deloitte (2015) ugotovila, da 

22 % centrov deluje samo lokalno, 41 % jih deluje regionalno v okviru enega kontinenta, 18 % 

opravlja storitve multiregionalno v vsaj dveh kontinentih in 19 % globalno, kar pomeni, da 

izvajajo storitve vsaj v dveh ali več kontinentih. Število CSS, ki deluje lokalno, se vsako leto 

znižuje, povečuje pa se število multiregionalnih centrov. Slika 23 prikazuje geografsko 

področje glede na štiri regije in pet top lokacij, kjer lahko CSS tudi deluje. 
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Slika 23: Pet top lokacij glede na geografsko območje 

Podjetja nenehno razmišljajo tudi o premestitvi centrov iz obstoječe na drugo top lokacijo. V 

tem primeru bi od vseh vprašanih po navedbah družbe Deloitte (2015) preko 50 % preselili CSS 

na področje APAC in Vzhodne Evrope, najmanj pa v ZDA in Kanado. Glede na leto 2013 je 

bila top lokacija Brazilija, po zadnji raziskavi pa je top lokacija Indija, sledijo ji Kitajska, 

Poljska, Brazilija in ZDA.  

Na vprašanje, kaj so pomembni dejavniki v prihodnosti pri izbiranju lokacij za CSS, jih je 42 

% odgovorilo, da je zelo pomembno nemoteno delovanje centrov, 24 % jih meni, da so 

pomembni nižji stroški dela, 17 % navaja delovno razporeditev, 7 % delovno kakovost, ostalih 

10 % pa še dodaja tveganja, kulturo, lokalno zakonodajo in podobno (Deloitte 2015). 

 

Povzetki raziskave glede na funkcije, ki se izvajajo centralizirano v CSS (Deloitte 2015): 

- podjetja so že preskočila koncept enofunkcijskih CSS in prešla na multifunkcijske centre 

že na sam začetek uvedbe; 

- občutno povečanje število CSS z več kot tremi funkcijami in s tem dosežena večja podpora 

multifunkcijskemu izvajanju storitev; 

- podjetja uvajajo tudi hibridne centre in se kasneje prilagodijo glede na funkcijsko delovanje; 

- organizacije se lotevajo novih CSS veliko bolj agresivno kot pred časom in vključujejo že 

na samem začetku širok obseg funkcij, ki jih tudi zelo hitro konsolidirajo; 

- vloga korporacijskih funkcij raste v podjetjih z veliko pomembnostjo, ker organizacije 

centralizirajo tiste funkcije, ki imajo visoko dodano vrednost v korporaciji; 

- medtem ko organizacije delujejo s svojimi tradicionalnimi funkcijami, si vzporedno 

prizadevajo tudi centralizirati, kot so inženirske in prodajne storitve; 

- marketinške aktivnosti ostajajo decentralizirane v matičnih podjetjih kot rezultat izboljšanja 

vpliva na nove investicije. 
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Povzetki glavnih ugotovitev izvedene raziskave s področja organizacije so (Deloitte 2015): 

- s povečanjem pridobljenih izkušenj se že ustaljeni CSS težko premaknejo v GPC, medtem 

ko novi CSS že v samem začetku začnejo delovati kot GPC; 

- čeprav se definicija GPC razlikuje po trgih, se organizacije premikajo proti GPC z 

implementacijo modelov, ki vključujejo mix multifunkcije, multilokacije, multiregije, 

multiposlovanja in multiizvajanja storitev; 

- hibridno izvajanje storitev je tipičen pojav GPC, kjer določene organizacije uporabljajo za 

izvajanje storitev istočasno SSC in ZID; 

- GPC so neodvisne organizacije GPC; 

- v GPC poročajo globalnemu vodji in le-ta naprej CFO; 

- vodja GPC postaja prepoznavna vloga v organizacijah s pomembno odgovornostjo; 

- GPC omogočajo uvedbo » end to end« procesov in izboljšanje uporabe teh procesov; 

- kadar se sprejema odločitev med multifunkcijskim CSS ali GPC, moramo biti prepričani o 

naših potrebah in željah. 

Izzivi CSS za naslednja tri leta 

Izvedena aktualna raziskava družbe Deloitte (2015) prikazuje predvidene izzive in priložnosti 

znotraj organizacije CSS v naslednjih treh letih, ki so v primerjavi z letom 2013 nekoliko padle. 

Ohranjanje kvalitetne ravni opravljanja storitev do strank ostaja primarni izziv in 22 % jih meni, 

da je to izredno pomembno, medtem ko jih 44 % pravi, da je to samo eden od pomembnih 

vidikov. Sodelujoči so poudarili, da je v 45 % pomemben izziv še na področju ohranjanja 

kvalitete dela, 47 % na učinkovitih procesih ter 39 % na ohranjanju družbene morale ter 

motiviranju zaposlenih.  

Vodenje CSS z vidika definiranja pogodb in odgovornost lastnikov procesa 

S področja vodenja sta bili pomembni vprašanji družbe Deloitte (2015) za vseh 311 sodelujočih 

podjetij področje definiranja pogodb o delovanju med matičnim podjetjem in CSS ter področje 

učinkovitega vodenja »end to end« procesov. Za uspešno delovanje CSS moramo imeti zelo 

natančno definirane pogodbene odnose, v katere so zapisani vsi pomembni vidiki delovanja, 

sodelovanja in odgovornosti CSS ter matičnega podjetja.  

Družbo Deloitte je v prvi vrsti zanimala kompleksnost pogodb, kjer 52 % sodelujočih pravi, da 

imajo pogodbo ravno prav definirano. 9 % anketiranih je mnenja, da so preveč enostavne in 

6%, da so preveč kompleksne. Vsekakor pa podjetja skrbijo za redno vzdrževanje pogodbe in 

63 % vseh anketirancev pravi, da jo morajo nenehno spreminjati in dopolnjevati (Deloitte 

2015). 
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Za kvalitetno izvajanje storitev potrebujemo zelo dobro vpeljane procese t. i. »end to end« 

procese, kar pomeni, da so opravila v organizaciji od začetka izvrševanja naloge do konca jasno 

definirana in pa učinkovito vodenje CSS. Glavno vprašanje sodelujočih v tej anketi je bilo 

predvsem z vidika zagotavljanja učinkovitega vodenja procesov, ki so pomembni za efektivno 

delovanje CSS s strani globalnih in regionalnih lastnikov procesov. Raziskava je pokazala v 

primerjavi z letom 2013, da se je odgovornost za to prenesla z globalnih lastnikov na regionalne. 

Globalni lastniki procesov so odgovorni predvsem za redno dnevno vzdrževanje procesov, za 

bodoče izboljšave in spremljanje možnosti uvedbe novih tehnologij na lokalnem področju.  

Odgovornost regionalnih lastnikov procesov je podpora in iskanje novih rešitev za vsa odprta 

vprašanja z vidika procesov, postavljati merila za spremljanje učinkovitosti delovanja procesov 

in skrbeti za dobre odnose v poslovnih enotah znotraj posameznih funkcij. 

Finančni vpliv na CSS 

Poleg splošnih pozitivnih vplivov na delovanje centrov ima posebno vlogo tudi finančni vpliv. 

Povprečno zmanjšanje števila zaposlenih v CSS je v primerjavi z letom 2013 naraslo iz 13 % 

na 15 %, povprečna letna produktivnost je 8 % in je na primerjalno leto 2009 začela naraščati. 

Na splošno lahko rečemo, da se je stroškovni vidik zaposlenih in povprečna produktivnost v 

primerjavi z letom 2013 izboljšala. Stroški, ki nastanejo ob ustanovitvi CSS, se povprečno 

vrnejo v 2,3 letih (Deloitte 2015). 

Vsako podjetje, ki ustanovi CSS, si postavi določene cilje, ki jih želi tudi doseči. Raziskava je 

pokazala, da so tudi na tem področju glavni cilji najnovejša tehnologija in čim večja avtomatska 

tehnološka podpora, kar je osnova za poenotenje procesov, zniževanje števila zaposlenih, 

enkratne stroške, kakovostno opravljanje storitev, pravilno izbiro lokacije, učinkovito 

organizacijo CSS in kratek čas uvedbe vseh sprememb. Večina organizacij po odločitvi uvedbe 

CSS doseže višjo stopnjo svojih zastavljenih ciljev, več kot 30 % od 311 sodelujočih podjetij 

pa je doseglo najvišjo stopnjo postavljenih ciljev delovanja teh centrov (Deloitte 2015). 

Podjetja po ustanovitvi vedno naredijo analizo preteklega dela in se ob tem sprašujejo, kaj bi 

lahko izboljšali na poti ustanovitve CSS. Sodelujoči so postavili v 52 % na prvo mesto 

izboljšanje upravljanja sprememb, v 44 % bi natančneje definirali procesne in tehnološke 

spremembe, v 43 % bi potrebovali močnejšo podporo s strani vodstva, v 36 % bi moral team 

delovati bolje, 32 % jih pravi, da bi morale biti hitrejše odločitve, 26 % jih poudarja tudi boljše 

poročanje in 18 % jih je še vedno mnenja, da bi morali CSS hitreje preiti v GPC. Več kot 

polovica sodelujočih v raziskavi je enotnega mnenja, da lahko produktivnost izboljšamo samo 

s prenosom nižjih stroškov v poslovne centre (Deloitte 2015). 

V nadaljevanju bomo podali še povzetek primerjave ključnih ugotovitev raziskave, ki jo je 

izvedla družba Deloitte in lastne raziskave. 
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Povzetki in primerjava lastne in že izvedene raziskave 

Raziskava, ki jo je izvedla družba Deloitte, je temeljila na večjem številu sodelujočih, zato je 

tudi izvedena veliko bolj analitično in obsežnejše kot lastna raziskava, kjer smo izbrali manjši 

vzorec, s katerim smo poskušali dobiti tudi preko osebnega stika informacije, ki so bile potrebne 

za to raziskavo. Določene centre smo tudi obiskali na lokaciji in s tem našo raziskavo še bolj 

podprli. V lastno raziskavo smo Deloittovo umestili tam, kjer je bilo to smiselno primerjati. 

Njihovi glavni kriteriji raziskave so bili geografsko področje, funkcije centralizacije, vidik 

organiziranosti CSS, vodenje in delovanje CSS in raziskava poti, ki jo morajo podjetja prehoditi 

do ustanovitve CSS, ter vidik prihodnosti. V lastni raziskavi smo dali večji poudarek načinu 

izvajanja storitev (različna uporaba modelov), organiziranosti CSS, geografskim vidikom, 

procesno-tehnološkim in sociološko-psihološkim vidikom.  

Glavne ugotovitve njihove izvedene raziskave smo povzeli v tem poglavju in v sklopu lastne 

raziskave že v predhodnem poglavju. Centralizacija storitev je zelo aktualna tema večine 

multinacionalnih podjetij, zato hkrati ugotavljamo na podlagi obeh raziskav (kar lahko 

primerjamo), da si podjetja začrtajo pot ustanovitve centra po smernicah, ki jih pripravi stroka. 

Pri izboru lokacije je lastna raziskava pokazala, da je najboljši izbor lokacije Evropa, medtem 

ko se pri njihovi raziskavi pokaže pred Evropo lokacija v Indiji in Kitajski. Skupna potrditev 

pa je, da se v večini primerov najprej centralizirajo finančno-računovodske storitve, potem pa 

še ostale. Pri glavnih razlogih ustanovitve CSS se zopet rezultati razlikujejo, saj je lastna 

raziskava pokazala kot glavni vzrok centralizacije storitev ravno zmanjšanje stroškov in 

standardizacije procesov, medtem ko Deloittova na drugo mesto postavlja rast podjetja in 

kakovostnejše izvajanje storitev. Pri funkcijski določitvi centralizacije storitev smo si bili precej 

enotni. Z vidika določitve poslovnega modela delovanja CSS je lastna raziskava bila veliko bolj 

analitična, saj nam je bil to eden ključnih obravnavanih problemov; Deloittova raziskava pa je 

bila izvedena samo za področje prehoda iz MCSS na GPC, kjer so proučili le glavne kriterije 

delovanja GPC. S to analizo lahko povzamemo, da smo z lastno raziskavo prišli do zaključka, 

da se podjetja težko odločijo za prehod na GPC, česar Deloittova raziskava ni pokazala. Pri 

sociološko-psiholoških vidikih smo z lastno raziskavo prišli do večjih spoznanj zaposlenih kot 

je to izvedla družba Deloitte, saj smo lahko analizirali tudi njihov vidik delovanja v matičnem 

podjetju, kjer so delovna mesta racionalizirali. S tem smo zaključili ta del raziskave z 

ugotovitvijo, da je to za zaposlene v matični družbi edini negativni vidik centralizacije storitev, 

medtem ko je za zaposlene v CSS to pozitiven. Družba Deloitte tega ne izpostavlja. Strategija 

prihodnosti CSS je v obeh primerih pokazala vidik vpeljave »end to end« procesov na podlagi 

digitalizirane informacijske platforme. 
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5 UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI RAZISKAVE 

Ključna spoznanja in ugotovitve raziskave lahko povzamemo v tri sklope: ugotovitve na 

podlagi rezultatov že izvedene ankete o centralizaciji storitev, splošne ugotovitve na podlagi 

preučitve delovanja multinacionalk s finančne perspektive in ključne ugotovitve s pomočjo 

opravljenih intervjujev s področja centralizacije storitev. Tako smo veljavnost kvalitativne 

raziskave zagotovili s t. i. triangulacijo virov podatkov. 

V prvem delu raziskave smo preučili namensko in priložnostno izbranih deset multinacionalnih 

podjetij iz tujine in dve slovenski podjetji, ki delujeta širom po svetu in se uvrščata prav tako 

med multinacionalke. Podjetja smo predstavili po njihovi strukturi, jih preučili in analizirali s 

finančnega vidika ter podali splošne ugotovitve o delovanju njihovih CSS. Deset tujih podjetij 

se uvršča v sam svetovni vrh uspešnega poslovanja, tako po doseganju prihodkov kot tudi pri 

ustvarjanju dobička. Z analizo računovodskih kazalnikov smo tudi ugotovili, da vsi strmijo k 

doseganju še boljšega poslovanja in želijo ostati med vodilnimi podjetji v tem globalnem svetu. 

Z ustanovitvijo CSS storitev pa so največ prispevali k stroškovni učinkovitosti, čeprav se 

donosnost naložbe odrazi šele čez nekaj let; po raziskavi družbe Deloitte (2015) je ta čas  2–3 

leta. Nekatera podjetja so tudi prešla skozi krizno obdobje, ki pa so ga uspešno premagala. 

Njihova strategija prihodnosti je nenehna skrb za razvoj in nove investicije in s tem posledična 

poslovna rast. Gospodarska uspešnost se kaže tudi skozi vidik organiziranosti podjetja, kjer 

lahko trdimo, da imajo ta podjetja vsaj eno funkcijo že centralizirano.  

Z analizo njihove organiziranosti smo ugotovili, da je ustanavljanje centrov skupnih storitev za 

njih ena pomembnejših nalog, ki se nikoli ne zaključi. Iz javno dostopnih podatkov smo tudi 

lahko ugotovili, da določene storitve še vedno izvajajo zunanji izvajalci ali pa imajo v poslovni 

enoti posamezne države še vedno lokalno zaposleno osebo, ki skrbi za vse lokalne zahteve in 

potrebe (davki, lokalna poročanja ...). Podjetji, ki delujeta v Sloveniji, sta po velikosti različni, 

prav tako po organiziranosti z vidika centralizacije izvajanja storitev. Ugotavljamo, da lahko 

CSS uspešno delujejo tudi na slovenskem področju, kar dokazuje primer slovenskega podjetja, 

ki ima svoje poslovne enote širom po svetu. Drugo podjetje, ki ima preko 70 povezanih podjetij 

v skupini, je v fazi prehoda iz decentralizirane oblike izvajanja storitev k centralizirani in 

sklepamo lahko, da trenutno ohranjajo CSS na lokaciji matične družbe oz. na lokaciji države. 

Kako pa se bodo priključevala ostala podjetja v skupini, pa pustimo odprto za nadaljnje 

raziskave s strani prakse oz. podjetja. 

Drugi del raziskave je bil osredotočen na izvedbo intervjuja z izbranimi 12 podjetji, ki smo jim 

zastavili pomembnejša vprašanja z vidika organiziranosti in delovanja CSS. Analizo intervjuja 

smo interpretirali po najpomembnejših vidikih, s katerimi smo lahko osvetlili celotno raziskavo.  

Tretji del raziskave je šel v smer analize izvedene aktualne ankete s področja centralizacije 

storitev, ki jo je izvedla Družba Deloitte. Aktivnosti na področju centralizacije storitev so na 

globalno agresivnem trgu izredno močno prisotne in lahko trdimo, da so že skoraj vsa 
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multinacionalna podjetja tako ali drugače vključena v ta proces, tudi če še nimajo uvedenega 

sistema centralizacije storitev. S preučitvijo izvedene raziskave, kjer je bilo vključenih 311 

multinacionalnih podjetij z že obstoječimi CSS, lahko z vso gotovostjo trdimo, da so vsa 

podjetja usmerila svojo poslovno strategijo tega področja v pravo smer in dosegla svoj glavni 

namen, to je stroškovna učinkovitost. Tako sedaj zrejo samo še v prihodnost in v nove razvojne 

podvige. Povzetke smo vpeljali že v kategorije pojasnitve različnih vidikov pri interpretaciji 

intervjuja, delno pa še dodali v zadnji del tega poglavja.  

Pričujoča raziskava temelji na centralizaciji finančno-računovodskih storitev v 

multinacionalnih podjetjih, pri čemer smo se zavedali, da je potrebno za celovitejši pogled 

raziskavo razširiti še na druga področja izvajanja storitev. Tako smo na podlagi vseh treh 

sklopov ugotovili, da podjetja povečini centralizirajo hkrati več funkcij, in sicer poleg finančno-

računovodskih najpogosteje še IT, kadrovsko in nabavno. 

Glede na izvedeno raziskavo smo lahko preučili organizacijske vidike, povezane s 

centralizacijo finančno-računovodskih storitev s strani multinacionalnih podjetij. Finančno- 

računovodske storitve, kot funkcijsko dejavnost, vedno najprej centralizirajo, nato jim sledijo 

še najpogosteje izvedbene funkcije, kot so IT, kadrovska in nabavna. Pri sprejemanju poslovne 

strategije o spremembi organiziranosti v podjetju se hkrati odločijo tudi za poslovni model CSS, 

v katerem natančno opredelijo celoten način delovanja centra z organizacijskega in procesnega 

vidika. S pravim izborom modela je tudi pogojena uspešnost podjetja, ki se odraža kasneje v 

različnih kazalnikih poslovanja. Projekt uvedbe mora biti natančno definiran, sprejet in podprt 

na najvišjem nivoju s strani vodstva podjetja ter kakovostno izveden. Z vidika vodenja centrov 

in odgovornosti glede odločanja in poročanja je potrebno postaviti jasne cilje in biti prepričan 

v dosego vseh pričakovanj, ki so vnaprej postavljena. Vsaka organizacijska sprememba na 

področju centralizacije povzroči tudi ureditev vodstvenih položajev in s tem nastanek centra 

moči. Glede na izbor modela delovanja centra se določi tudi vodstvena struktura, izrazita je 

predvsem pri modelu izvajanja storitev MCSS ali GPC. Povzamemo lahko, da je glede vodenja 

najprimernejši način organiziranosti GPC, saj je to nivo globalnega vodenja. 

Z geografskega vidika delovanje centrov na različnih lokacijah izven sedeža podjetja ni več 

nobena ovira, še posebno se ob podpori in razvoju informacijske tehnologije razvijajo in 

ustanavljajo regionalni centri. Podjetja so imela pred ustanovitvijo MCSS dvome in pomisleke 

predvsem na področju jezikovnih preprek, različnih narodnosti in različnih časovnih pasov, 

vendar ta raziskava potrjuje, da lahko center deluje kjerkoli v svetu, potrebujemo le dovolj 

izobražen in kakovosten kader. Glede na geografski vidik lahko povzamemo, da sta oba modela, 

tako MCSS kot GPC, primerna, ker lahko delujeta z vsemi funkcijami samo na eni lokaciji. 

Lahko pa so funkcije razdeljene kot poslovne enote na različnih lokacijah, pri GPC je posebnost 

še pri sedežu vodstva teh centrov, ki je lokacijsko lahko kjerkoli.  

Podjetja, ki pa so korak naprej in so že v fazi spremembe organiziranosti, prehajajo iz funkcijske 

organiziranosti na procesno, imajo delovanje centrov po modelu MGPC s t. i. »end to end« 
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procesi. Pri izboru modela in delovanja je glavni kriterij sodobna tehnološka infrastruktura, 

kajti sistem deluje po principu t. i. »ticketinga« ali drugače rečeno, vzpostavljena je elektronska 

komunikacija med uporabniki in izvajalci storitev po sistemu preko »end to end« procesov. 

Ključna ugotovitev je, da gre razvoj na področju centralizacije storitev v smer brezosebnega 

stika med izvajalci in naročniki storitev.  

Po analizi izvedene raziskave moramo še izpostaviti vidik prehoda iz enega modela v drugega, 

kjer gre vedno za prehod na višjo raven in nikoli v obratni smeri. Po pregledu lahko trdimo, da 

ni primera, kjer bi podjetja, ki so že sprejela centraliziran način izvajanja storitev, prešla nazaj 

na prvotno decentralizirano raven. Pri prehodu iz ene oblike v drugo sta poznana dva načina 

prehoda, in sicer: lahko gre najprej za poenotenje procesov in nato prehod na CSS, ta model 

pojmujejo kot model »lift and shift«, ali pa gre za prehod v CSS z obstoječimi procesi in se 

poenotenje procesov izvaja kasneje po ustanovitvi, torej gre za tako imenovani model »shift 

and lift«. Ključna ugotovitev je, da je več kot polovica družb uporabila drugi način.  

Najnovejša dognanja v literaturi in praksi kažejo, da to ni najboljši izbor. Po izvedbenih 

analizah v že delujočih centrih se je ugotovilo, da je stroškovna učinkovitost v prvih letih zaradi 

tega nižja. Prav tako lahko iz povzetka izvedene raziskave ugotovimo, da določene storitve 

podjetja še vedno ohranjajo na pogodbeni ravni, torej jih izvajajo zunanji izvajalci. Na 

finančno-računovodskem področju so največje specifike na strani davčnega poslovanja in 

poročanja, zato se v večini primerov ta segment prepusti lokalnim strokovnjakom. 

Če povzamemo celotno raziskavo, lahko z gotovostjo trdimo, da je ključnega pomena za 

doseganje uspešnega in učinkovitega poslovanja tako podjetij kot CSS nenehno spremljanje 

dogajanj na trgu in hitra ter ustrezna odzivnost glede na priložnosti in nevarnosti v okolju.  

Raziskava nam je osvetlila tudi odnos zaposlenih do centralizacije, njihovo zadovoljstvo, 

medsebojno komuniciranje in njihovo kulturo v okviru centraliziranih enot. Opozoriti in 

dotakniti se je potrebno tudi zaposlenih v podjetju, kjer so se izvajale storitve decentralizirano, 

ob prehodu na drugo obliko pa sprejeti strategijo njihove prihodnosti. Zaposleni znotraj CSS 

imajo svojo strategijo, s katero se jim zagotavlja dobro delo, možnost kariernega napredovanja, 

nagrajevanja in izobraževanja ter možnost spreminjanja delovnih mest znotraj centra. Lahko 

potrdimo, da centri pozitivno delujejo na zaposlene in jih poskušajo na vse možne načine 

motivirati za delo. Iz tega lahko sklepamo, da bi se v primeru neangažiranosti vodstva v zvezi 

z zaposlenimi, njihovim počutjem, motivacijo, kariernimi možnostmi ipd. povečala tudi 

fluktuacija zaposlenih, kar pa povzroča dodatne neplanirane stroške in seveda s tem nižjo 

učinkovitost delovanja CSS. Zanimiva je ugotovitev, da se starost zaposlenih v teh centrih 

giblje med 28 in 35 let in da so zelo različnih narodnosti. Kulturni vidik je pomemben, zato je 

spoštljivost do zaposlenih še posebej potrebna v smislu, da vsakdo med njimi govori svoj 

materni jezik, na delovnem mestu pa uporabljajo enoten (uraden) jezik, to je povečini angleški. 

Raziskave so pokazale, da vsak zaposleni v centru povprečno govori od dva do tri različne 

jezike. 
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Povzeti moramo tudi dejstvo z vidika razlogov ustanavljanja centrov, kjer so si vsa podjetja 

enaka v dveh razlogih, in sicer sta to: stroškovna učinkovitost in poenotenje oz. prehod na »end 

to end« procese.  

Sklepne ugotovitve tistih, ki so jih navedli, glede strategije CSS v prihodnosti, so povsem jasne 

in ciljne; tj. spremljati aktivnosti globalnega trga in temu primerno razvijati področje izvajanja 

storitev v CSS, ki bodo v prihodnosti dobile še večje razsežnosti. Glede na razpoložljivo 

literaturo in pričujočo raziskavo smo ugotovili, da je bila to najprimernejša oblika delovanja 

MCSS, danes pa že močno prehaja na model GPC.  

V nalogi smo osvetlili širok spekter vidikov, povezanih z organizacijskimi spremembami na 

finančno-računovodskem področju, katerih upravljanje je ključnega pomena za samo uspešnost 

delovanja procesov in pravilno izbiro modela. Tako smo dobili odgovor na postavljeno 

temeljno raziskovalno vprašanje, ki je izviralo iz osnovnega raziskovalnega problema: 

»Katerim organizacijskim vidikom morajo multinacionalna podjetja posvetiti pozornost v 

procesih centralizacije finančno-računovodskih storitev?« S pomočjo teoretičnih izhodišč, 

analize aktualne že izvedene študije, raziskave dobre prakse in lastno izvedenih intervjujev smo 

tako dobili celovit pogled na delovanje CSS kot tudi na organizacijske oblike sodobnega 

poslovnega sveta. 

Zaradi vsega predstavljenega je raziskava prispevek k znanosti tudi zaradi možnosti nadaljnjega 

razvoja centrov in raziskovanja na tem področju, kajti center skupnih storitev z že vpeljanimi 

procesi je sedanjost, močni vpliv digitalizacije na izvajanje storitev z vidika procesov pa bo v 

prihodnosti determiniral še močnejši razvoj centrov. Kot drugo pa je raziskava namenjena tudi 

stroki, ki to izvaja ali pa se bo tega še lotila. 

5.1 Oblikovanje priporočil za prakso 

Raziskava je pokazala, da tudi analiza dobrih praks in medsebojno sodelovanje lahko pripomore 

k boljšim strateškim odločitvam multinacionalnih podjetij, tako tistih, ki so že uvedla center, 

kot tistih, ki to še nameravajo. Vsi preučeni vidiki dajejo odgovore na različna vprašanja, ki si 

jih podjetja postavljajo ob sprejemanju poslovne strategije in izbiri poslovnega modela, zato je 

ta raziskava namenjena podjetjem, ki o tem še ne razmišljajo, in tistim, ki že razmišljajo o 

centralizaciji in prehodu na določen model delovanja. Namenjena pa je tudi podjetjem, ki že 

imajo organiziran CSS, saj nikoli ne izvedemo popolnoma vsega, kot smo si zadali na začetku 

uvedbe, pa tudi spremembe v okolju in razvoj informacijske tehnologije vedno znova 

narekujejo preizkušanje primernosti in optimalnosti organizacije ter delovanja centra. 



 

 

100 

5.2 Prispevek k znanosti in priporočila za nadaljnje raziskave 

Znanstveni prispevek magistrske naloge je v osvetlitvi vseh vidikov, povezanih s spremembo 

organiziranosti v podjetjih in ustanavljanjem centrov skupnih storitev ter s tem možnosti 

izboljšanja poslovanja podjetij. Vodstvo in delničarji so usmerjeni v učinkovito poslovanje in 

zagotavljanje globalne rasti na svojih področjih. 

Pomemben prispevek k znanosti je tudi na segmentu zaposlenih v CSS. Raziskava odnosa in 

počutja zaposlenih v centrih je pokazala namreč izrazito pripadnost tej skupnosti in pozitivizem 

zaposlenih. Zaposleni so in še bodo naprej glavna skrb podjetja. Kljub temu da po eni strani 

predstavljajo za podjetje strošek, prinašajo po drugi strani tudi dobiček.  

Proces centralizacije storitev na slovenskem prostoru še ni dovolj poznan in ne vpeljan v prakso. 

Izsledki raziskave so lahko temelj za vzpostavitev tovrstnih procesov ne samo v gospodarstvu, 

temveč na različnih področjih delovanja, kot je npr. javna uprava, kultura, šolstvo. Dognanja 

raziskave so prispevek k znanosti tako s procesnega kot z organizacijskega vidika. Kažejo na 

sinergijo učinkov centralizacije, ki rezultirajo v večji učinkovitosti poslovanja, kar je 

pomemben dejavnik v ustvarjanju procesno in stroškovno učinkovitega delovanja javne uprave 

in ostalih ustanov, ki še delujejo decentralizirano. S centralizacijo storitev javne uprave in druge 

ustanove lahko uresničujejo strateške cilje, saj so le-ti usmerjeni v kakovost, učinkovitost in 

transparentnost delovanja. Učinkovita javna uprava je v bistvu pogoj za dober razvoj 

gospodarstva, tako da je v tej luči potrebno pogledati sociološko-psihološki vidik centralizacije. 

S centralizacijo bi torej prišlo do prerazporejanja delovnih mest oz. selitve iz javne uprave v 

novo rastoče okolje v gospodarstvu, kar bi bilo upravičeno tudi iz socialnega stališča.  

Možnosti nadaljnjega raziskovanja na tem področju je še precej. Za raziskavo je vedno odprt 

vidik izbora lokacije, kjer je pred odločitvijo vedno potrebno preučiti kraj delovanja z lokalnega 

vidika. Prav tako je možnost nadaljnjega raziskovanja zaradi hitrega tehnološkega razvoja 

področja »end to end« procesov, in sicer kako urediti procese, da dosežemo popolnoma 

brezpapirno poslovanje v celotnem CSS in podobno. Če želimo imeti pregledne, jasne in 

»nadzorovane« procese sprememb, moramo te procese predvsem razumeti in jih nenehno 

dopolnjevati. Današnji svet prinaša sporočilo: »Preuči sistem, obvladaj sistem, vodi sistem in 

ga ponovno razišči.« 

Možnost raziskave je tudi na področju morebitnih drugih vidikov organiziranosti, ki jih v tej 

nalogi nismo izpostavljali, tj. vidik fluktuacije zaposlenih oz. kako jih motivirati, da ostanejo v 

tej skupnosti dlje časa, sploh če jih predhodno izobražujemo tudi s strani stroke v podjetju. Prav 

tako je tudi na področju digitalizacije procesov še precej možnosti za nadaljnje raziskave. 
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6 SKLEP  

Magistrska naloga obravnava centralizacijo finančno-računovodskih storitev v 

multinacionalnih podjetjih. Razdeljena je na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu 

naloge smo najprej preučevali globalizacijo v povezavi z internacionalizacijo, predstavili 

splošen pregled, različne definicije ter prednosti in slabosti delovanja globalizacije. V 

mednarodnem poslovanju je globalizacijski vpliv zelo prisoten, še posebno v kategoriji 

izvajanja storitev. Z raziskavo smo ugotavljali na podlagi razpoložljive literature  in izvedenega 

intervjuja pomen globalnih storitev, način izvajanja storitev in preučili vidike centralizacije 

storitev iz različnih zornih kotov.  

Veljavnost kvalitativne raziskave smo zagotovili s triangulacijo virov podatkov. Tako smo v 

empiričnem delu raziskavo s področja centralizacije storitev osvetlili z različnimi vidiki 

organiziranosti multinacionalnih podjetij in vseh posledičnih sprememb, ki nastanejo ob uvedbi 

centraliziranega izvajanja storitev in ustanovitvi skupnega centra, ki smo ga poimenovali kot 

center skupnih storitev (CSS). Dejstvo je, da je potrebno opredeliti strategijo vitke in učinkovite 

organizacijske strukture z jasnimi odgovornostmi in temelječe na procesnem pristopu, podprte 

z vsemi tehnološkimi rešitvami. Še večji poudarek kot do sedaj je potrebno nameniti »end to 

end« procesom in jih razvijati že na podlagi digitalizirane tehnologije. Pri vsem tem se 

zavedamo, da se ne centralizirajo samo finančno-računovodske storitve, ampak tudi druga 

področja, torej vidik centralizacije storitev postaja vse širši. Za doseganje svojih ciljev je 

potrebno imeti strategijo operativne odličnosti in učinkovitosti in z dobrim sodelovanjem v 

korporaciji lahko ustvarimo odlične CSS širokega spektra. Spoštovati pa moramo tudi strategijo 

razvoja kadrov s poudarkom na vrednotah, kulturi, vodenju in v znanju, ki ga pri ustanavljanju 

centrov predajamo novo zaposlenim ali prerazporejenim, tako na operativni kot na vodstveni 

ravni. 

Pri uvajanju nove organizacije z vidika centralizacije storitev multinacionalna podjetja poleg 

lastnih vizij uporabljajo še sistem dveh metod, to je »Lean« (kot metoda vitke centralizacije za 

ustvarjanje čim višje dodane vrednosti) in Six Sigma (metoda vodenja projektov za izboljšanje 

kakovosti storitev). S tem se doseže najvišja kakovostna raven izvajanja storitev, hkrati pa 

optimalno poslovanje podjetja, kjer je glavno poslanstvo ustvarjanje vrednosti za lastnike, 

zaposlene in stranke. Da lahko to dosežemo, morajo podjetja postaviti takšne poslovne 

strategije, ki bolje odražajo aktualne izzive časa in vseh nastajajočih sprememb na tem področju 

in slediti strateškim usmeritvam.  

Pri nastajanju poslovne strategije je močno pomembna tudi korporacijska struktura, še bolj pa 

njeno izvajanje. Poleg strategije morajo imeti podjetja tudi poslovni model, ki temelji na 

poslovni odličnosti in ga ustvarja tudi korporacijska kultura, ki se odraža v vrednotah, pravilih 

in vedenju. Pomembno je, da je pravi model izvajanja storitev z ustreznim kadrom na pravem 

mestu. Tako lahko temeljnim vrednotam poleg inovativnosti in odgovornosti dodamo lojalnost. 
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