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Nabavniki po svetu se zdaj uporabljajo Kraljicevo matriko,
orodje, ki ga j e izumil pred 4 0 leti, danes p a j e od nabavnikov
dobil nagrado z a zivljenjsko delo
Peter Kraljic, dolgoletni direktor svetovalne hise McKinsey, svetovalec
vladam i n multinacionalkam, zdaj pa upokojenec, je pred 40 leti za BASF
izdelal matriko, stratesko orodje za obvladovanje nabavnih tveganj, k i je se
vedno v uporabi. "Koncern BASF je imel takrat eno najslabsih
oskrbovalnih verig, zdaj je najvecji kemijski koncern na svetu", pravi
Kraljic.
C e vodstvo v podjetjih ne razume nabave, ga zamenjajte
Skoraj pet let nam niso dovolili objaviti te matrice, ker so vedeli, da je to
zanje konkurencna prednost. Ce vodstvo v vasih podjetjih tega ne razume,
zamenjajte vodstvo," pravi Kraljic, ki je danes predaval na letnem srecanju
Zdruzenja nabavnikov in za povrh prejel nagrado za zivljenjsko delo.
Na danasnjem nabavnem vrhu je predaval tudi Soeren Vammen,
predsednik IFPSM, mednarodne federacije za nabavo in oskrbne verige, k i
pravi, da Peter Kraljic med nabavniki po svetu zaradi njegove matrike velja
za Elvisa nabavnih menedzerjev. Ce poguglate Kraljic Matrix, najdete vec
kot 50 tisoc zadetkov. Orodje so kasneje veliko nadgrajevali, koncept pa je
bil prvic objavljen v clanku v Harvard Business Review leta 1983.
Nadzor n a d stroski nabave
Nabavniki sicer v podjetjih nadzorujejo od 50 do 80 odstotkov stroskov,
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njihova sposobnost obvladovanja tveganj v oskrbovalni verigi pa odlocilno
vpliva na dobickonosnost i n konkurencnost podjetij.
Indeks P M I za Slovenijo
Nabavniki so danes na nabavnem vrhu predstavili projekt uvedbe indeksa
nabavnih menedzerjev PMI za Slovenijo. O tern smo vec pisali v vcerajsnji
prilogi Logistika. Indeks PMI je sicer najpomembnejsi indeks, k i ga poleg
klasicnih makroekonomskih napovedi upostevajo nabavniki pri
sestavljanju letnih naertov. Glavna prednost indeksa je, da pokaze zdravje
gospodarstva v realnem casu i n ne s cetrtletnim zamikom, kot ostali
kazalci.

Peteru Kraljicu, aktivnemu upokojencu, svetovalcu
multinacionalkam in vladam, je danes Marina Lindic, predsednica
Zdruzenja nabavnikov Slovenije, podelila priznanje za zivljenjsko
delo.
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