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Poznate najbolj pogosto vprosanje v slovenskih podjetjih zodnjih nekoj let?Zelo
preprosto, a vitalno je: Kaksno bo prodajo v noslednjem tednu oziromo mesecu?
In noprej: Kaksno bo prodajo v noslednjem letu? m a g . A l e n k a V a l e n c i a B u t i n a r

V

negotovih okoliscinah podjetja
vedno hitreje ugotavljajo, da je
ena od kljucnih strategij uspeha
tudi ucinkovito obvladovanje celotne
oskrbovalne verige, od dobavitelja do
odjemalca oziroma koncnega potrosnika, vkljucno z vsemi podpomimi
storitvami. Ne le prodaja, na povecevanje dobicka ima kljucen vpliv tudi
nabava, ki se je v zadnjih letih moCno
okrepila in je v mnogih vecjih podjetjih
obravnavana kot strateska funkcija in
dejavnik konkurencnosti. Cetudi je kot
dnevna operativna aktivnost na videz
enostaven proces, kjer nabavnik kupi
potrebno blago ali storitev, je uCinkovitost nabave izrednega pomena za dobidkonosnost podjetja. Delez nabave v
dolocenih proizvodnih podjetjih lahko

predstavlja med 50 in 80 odstotki vseh
stroSkov podjetja, zato z vidika stroskovne optimizacije lahko kljucno prispeva k znizevanju celotnih stroskov
podjetja. Vsak evro prihranka neposredno povecuje donosnost izdelka in
nasprotno.
»Vzemimo podjetje, ki letno ustvari
80 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Materialni stroski ob tern znasajo,
denimo, 40 milijonov evrov. Pri 10-odstotnem dobicku, 25-odstotni rasti prodaje (20 milijonov evrov) bi bil dobicek
enak, kot ce bi pri nabavi prihranili le
pet odstotkov. Z enim ali drugim naCinom podjetje poveca dobicek za 2 milijona evrov,« vpliv nabave nazorno razlozi Marina LindiC, predsednica Zdruzenja nabavnikov Slovenije.

5 nasvetov za ucinkovito nabavo
1. Bodite pozorni na spremembe na trgu z vidika cen in dobavnih rokov.
2. Nadzorujte svoje dobavitelje in obenem gradite dolgoro&ri partnerski odnos

z njimi.
3. Uporabljajte indeks nabavnih menedzerjev (PMI).
4. Bdo^ite vkontakhi s kolegi na podrocju nabave: preko tega lahlco med prvimi
pridete do pomembnih informacij o spremembah na globalnih trgih.
5. Vkljucite nabavo ze v proces razvoja: tako boste razvijali ne le nove, temvee
tudi visoko konkurencne izdelke.
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»Velike in stevilne spremembe so
lahko tako priloznost kot nevarnost,«
izpostavlja nekdanji McKinseyev svetovalec dr. Peter KraljiC, ki je oktobra
letos prejel priznanje Zdruzenja nabavnikov Slovenije in IFPSM, mednarodne
federacije za nabavo in oskrbne verige,
za prispevek k razvoju stroke nabave.
»Zato je pomembna sigurnost nabave,
minimiziranje tveganja i n zagotovitev nemotenega toka produkcije. Ce
se znajdete v situaciji 'ozkega grla' ali
Ce spreminjate specifikacije, se vam
to nemudoma pozna v proizvodnem
procesu, poslediCno pa pri kakovosti
konfinih izdelkov. Nabava ima torej na
uspesnost podjetja izredno velik vpliv.«
Vloga nabavnika zaradi zahtevnosti po
sirokem poznavanju globalnega trga
tako postaja vse bolj kompleksna.
Dr. KraljiC je v osemdesetih letih prvi
na svetu vpeljal porfteljski pristop na
podrocje upravljanja nabave - t. i . KraljiCevo matriko (glej sliko), ki je aktualna
se danes. »Pravzaprav je danes se bolj
aktualna, saj so po 30, 40 letih razmere
na trgih enako, ce ne se bol^ zapletene,
pritiski pa so vecji, tehnologija se spreminja hitreje, konkurenca je obCumo bolj
globalna. Koncept ostaja Isti, okolisclne
pa so tezje,« pravi dr. Kraljic. Glavna ideja matrike je v zman jsevanju nabavnega
tveganja ob cim visji nakupni mod. S
pomocjo matrike klasificiramo materiale
v stiri kategorije, vsaka kategorija pa do
dobavitelja zahteva drugacen pristop.
www.podjetnik.si november 2014

»Kraljiceva matrika«
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Nabavno tveganje
S pomocjo matrike klasificiramo materiale v stiri kategorije, vsaka kategorija pa
do dobavitelja zahteva drugaeen pristop.

Ne gre le za ceno, stejejo
odnosi in sodelovanje
Pri nabavi je smiselno vprasanje:
ali je dober nakup odvisen samo od
zneska? Cena danes ni edino merilo
nabave. Cilj nabavne funkcije vsakega
podjetja je izbor ustreznih dobaviteljev,
nacrtovanje potreb in virov ter obvladovanje nabavne verige, zagotavljanje
dobave v ustreznem casu, v ustrezni
kolicmi in kakovosti. V procesu nabave
so koristni tudi dobri osebni odnosi z
dobavitelji, vendar so v primeru tezav
in pri znizevanju nabavnih cen lahko
ovira. S tega vidika imajo velika podjetja prednost, ker lahko nabavnike razporejajo na razlicna nabavna podrocja,
medtem ko v majhnih podjetjih zaradi
manj§ega stevila zaposlenih to lahko
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ni izvedljivo. Sodobna oblika nabave,
predvsem v medorganizacijskem tr£enju, temelji na partnerskih odnosih z
dobavitelji: t i lahko pomenijo tudi do
50 % celotne kakovosti izdelkov, vpli-

se potreba po nabavi pojavlja ze v procesu razvoja novega izdelka. V podjetju,
ki se, na primer, ukvarja z elektroniko,
nabava svetuje ze pri izboru elektronskih komponent, ze pred samim zacetkom razvoja in pri pridobivanju ustreznih ponudb. Nabava ze v zgodnji fazi
razvoja vkljuci dobavitelja (tehnicno
podporo proizvajalca oziroma distributerja) tistih izbranih komponent, ki
predstavljajo najvecji strosek v koncni
ceni izdelka. S taksnim nacmom sodelovanja skrajsa cas razvoja izdelka
in zniza celotne stroSke. Seveda pa je
predpogoj za taksno obliko medmnkcijskega sodelovanja usklajenost ciljev,
jasno definiranje predmeta narocanja,
aktivnosti in procesov v podjetju. V
podjetjih z majhnim Stevilom zaposlenih je nabava opredeljena kot operativna nabava, obicajno se ne definira
aktivnosti in procesov nabave, ki so
temeljnega pomena za konkurencnost,
razvoj in rast podjetja. Obicajno sta v
takih podjetjih strateska in operativna
nabava zdruzeni v eni osebi.

Orodji za delo
nabavnikov: KPI in PMI
Osnovno orodje nabavnih menedzerjev so kljucni kazalniki uspesnosti
podjetij (angl. Key Performance Indicators - KPI), s katerimi merimo tudi uspesnost in ucinkovitost nabavne funkcije.
Vsaka nabavna funkcija postavi skladno

Cilj nabavne funkcije vsakega podjetja je izbor ustreznih
dobaviteljev, nacrtovanje potrebe in virov ter

obvladovanje

nabavne verige, zagotavljanje dobave v ustreznem casu, v
ustrezni kolicini in kakovosti.
vajo pa tudi na zmanjsanje tveganja nabave, kar v veliki meri dosegamo prek
razvoja in nadzora dobaviteljev.
Pri tern se naloge nabavne funkcije
prepletajo z ostalimi funkcijami. Ena
od teh je zagotovo oddelek razvoja, ko

s cilji podjetja kazalnike uspesnosti nabave in dobaviteljev. Pomembno je, da
vodja nabave oziroma direktor v majhnih podjetjih skladno s temi kazalniki
usmerja, koordinira in nadzoruje nabavne aktivnosti in proces ter jih redno

39

spremlja in na njihovi podlagi postavlja
cilje. Spremljanje indikatorjev se nanasa
na sledece nabavne kazalnike:
- nabavna vrednost: skupen promet nabave in promet po dobaviteljih,
- stroski nabave: cenovna gibanja
materialov in stanje zalog,
- kakovost: dobaviteljev, materialov in skupne nabave,
- dobavljivost: kaze se kot razmerje med stevilom netocnih dobav v pri-

Sodobna obiiko nabave,

predvsem v medorganizGtijskem
trzenju, temelji na partnerskih

1

odnosih z dobavitelji: ti lahko
pomenijo tudi do 50 % celotne
kakovosti izdelkov, vplivajo pa
tudi no /.monjsonje

tveganja

nabave, kar v veliki meri
dosegamo peek razvoja in
nadzora dobaviteiiev.

Slovenski indeks nabavnih
menedzerjev (PMI)
V slovenskem PMI indeksu, M ga je testno zacelo raeunati Zdruzenje nabavnikov
Slovenije, je zajetih vecina podjetij iz vseh panog, ki odgovarjajo na vprasalnik.
Podjetja mesecno odgovarjajo na vprasanja z vec, manj ali enako. Indeks zajema
sledece kategorije: nova narocila, proizvodnja, zaposlovanje, dobava in zaloge. Z
analizo mesecnih PMI indeksov lahko nabavniki in vodje nabav pridobijo hitre
informacije glede prihodnjega dodajanja, saj se zaradi mesecnega spremljanja
takoj zazna rast ali upad. V primerjavi s tretjim kvartalom preteklega leta
zaznavamo skozi PMI vletosnjem letu upocasnjeno rast.
PMI za proizvodni sektor v Evropi je v mesecu septembru 50,3 (v avgustu je
bil 50,7; v 3. kvartalu je 50,9). Ker je PMI v obeh primerih nad 50 pomeni, da
proizvodnja v Evropi se vedno rahlo raste, se pa rast upocasnjuje. Ko PMI pade
pod 50, to pomeni, da je proizvodnja zacela upadati. Ce zelimo bolj detajlno
razumeti, kaj se na trgu dogaja, lahko pogledamo PMI za vsako podrocje
posebej: PMI novih narocil; PMI proizvodnje, zaposlovanja, dobav in zalog. Iz
teh PMI lahko ugotovimo, kaj je vzrok za padec skupnega PMI 0ahko so nova
narocila upadla, proizvodnja pa dela z enako intenziteto, kar se potem odraza v
povecani zalogi gotovih izdelkov).
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merjavi s stevilom vseh dobav, rokov
dobav, minimalne narocilne kolicine...
Drugo kljucno orodje nabavnikov
je indeks nabavnih menedzerjev (angl.
Purchasing Managers Index - PMI), ki
se v mednarodnem okolju uporablja ze
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kakovostnih kavnih aparatov
Na grqfikonu je prikaz PMIza evroobmocje za proizvodnjo, vir: Markit, 1.10.2014.
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r'^vinah Big Bang po Sloveniji, iievolja v
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vec desetletij, od letos pa ga Zdruzenje
nabavnikov Slovenije uvaja tudi za Slovenije »Ekonomski instituti in organizacije, kot so IMF, OEDC itn., napovedujejo gospodarska gibanja cetrtletno.
In potem jih popravljajo. Ti podatki so
popolnoma neustrezni za nacrtovanje v
podjetjih. Orodje, ki omogoca zanesljivo napovedovanje gospodarske dinamike za potrebe podjetij in ucinkovito
upravljanje nabave, je indeks nabavnih
menedzerjev (PMI), ki ga mednarodno
okolje uporablja ze vec desetletij,« je na
Nabavnem vrhu 2014 v Ljubljani izpostavil Soeren Vammen, predsednik IFPSM, mednarodne federacije za nabavo
in oskrbne verige.
PMI je vsak mesec izracunan na
podlagi vprasalnika, ki ga izpolni 20.000

nabavnikov po celem svetu in preverja
pet kategorij: ali je prislo do povecanja,
zmanjsanja ali/in sprememb pri novih
narocilih podjetja, obsegu proizvodnje,
zaposlovanja, dobave in zalog. Zaradi
taksnega mikro pristopa PMI zazna rast
ali upad takoj, ko se ta zacne dogajati.
Obenem ima PMI visoko korelacijo z gibanjem BDP. Spremljanje indeksa PMI
pomaga uCinkovito obvladovati spremembe makroekonomskih okoli§cm in
spremenljivosti cen na nabavnih trgih,
ki jih po raziskavah nabavniki uvr§cajo
najvisje med spremenljivimi dejavniki
v okolju. Kot pravi Vammen: »PMI je
obvezno branje in orodje za vsakega
resnega nabavnika in menedzerja.« Ali
drugace: nabava je strateSko orozje,
uporabite ga! •
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