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Predgovor
Predmet Strateški razvoj podjetja, za katerega je pripravljeno to gradivo, nadgrajuje in
povezuje znanja, ki so jih študentje že pridobili pri Osnovah poslovodenja,
Trženja/Mednarodnega trženja, Obvladovanja nabave, Uvoda v gospodarstvo in Financ.
Živimo v svetu 21. stoletja, kjer so spremembe hitre, nepredvidljive, svet je kaotičen in
spremenljiv. Podjetja so osredotočena na potrošnike in njihove potrebe, življenjski cikel
izdelkov je kratek, inovacije so ključ za rast, mednarodne dimenzije poslovanja industrij so
dejstvo. Vsak strateški problem v življenju podjetij danes je zelo kompleksen; uprave so
pod velikim pritiskom dobičkonosne rasti podjetja in posledično ustvarjanja vrednosti za
lastnike. Iz teorije in prakse poslovanja podjetij pa je jasno, da dobičkonosno rast podjetje
lahko ustvari samo z jasno korporativno strategijo, ki ji logično sledijo poslovna in vse
funkcijske strategije v podjetju. Namen predmeta Strateški razvoj podjetja torej je, da
študentje pridobijo pregled nad glavnimi strateškimi aktivnostmi v podjetju, da pridobijo
sposobnost za njihovo razumevanje in povezave med njimi, ter predvsem, da pridobijo
sodobno znanje za oblikovanje strategije podjetja.
Gradivo za omenjeni predmet predstavlja celovit pregled nad konceptom oblikovanja
strategije v podjetju, saj sistematično prikaže vsa pomembna področja oblikovanja
strategij: od pomembnosti razumevanja okolja in potrebe po izdelavi poslovnih analiz – do
procesa oblikovanja strategij – poznavanje različnih nivojev strategij – povezavo med
strategijo in vrednostjo podjetja – implementacijo in kontrolo strategij – upravljanje tveganj
kot pomembnim delom strategij – inovacije v najširšem kontekstu kot tudi področja
upravljanja družb ter povezavo med strategijo, etiko in moralo in v zadnjem času zelo
aktualno temo – delovanje v smislu družbene odgovornosti podjetij.
Po zaključenem študiju v okviru tega predmeta študent pridobi celovito teoretično znanje s
področja oblikovanja politike in strategije podjetja. Na praktičnih primerih pa spozna, kako
se strateškega načrtovanja lotevajo uspešna podjetja, kar bo kot smernice lahko uporabil
v poslovni praksi. Znanja so sodobna in se lahko kot osnova uporabijo v sedanjem
poslovanju podjetja. Želim, da gradivo pripomore k boljšemu razumevanju pomembnosti
strategij in predvsem k uspešni uporabi v slovenskem gospodarstvu. Posvečam ga
vodstvom podjetij, še posebej pa našim študentom – bodočim managerjem. Znanje je
danes ključni in kritični dejavnik tako za posameznike kot za podjetja. Internet kot sodobni
medij ponuja veliko informacij, ključ je, kako jih hitro in z znanjem uporabiti v praksi.
Zahvaljujem se vsem, ki ste mi s spodbudami pomagali pri nastanku tega gradiva. Naj
omenim vodstvo Fakultete za komercialne in poslovne vede, ki mi je zaupalo pripravo
gradiva. Velika zahvala gre najdražjim, za njihovo pomoč in razumevanje; prav posebej pa
staršem, ki so me že zelo zgodaj spodbujali k razvoju znanja in mi tako omogočili, da je
nastalo tudi to gradivo.
Aleksandra Kregar
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