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ВОВЕД
При истражувањето на стратегиското планирање, терминот статегико
планирање треба да биде разбран и дефиниран, бидејќи неговата конотација и
употреба значително се разликува во литературата и во бизнис праксата.
Развојот на конзистентна дефиниција на стратегиското планирање е витален при
испитување на неговите карактеристики бидејќи организациите може да се
вклучат во стратегиски развој и планирање без назначување на овие активности
како такви. Иако јазикот и означувањата се важни за организацијата, важно е да
се прави разлика помеѓу значењето и вокабуларот од развојот на праксата. Во
следниот дел се зборува за различните дефиниции на стратегиското планирање.
Дефиницијата на стратегиското планирање прифатена во оваа теза исто така е
претставено. [138]
Терминот „ планирање“ прв пат е воведен како дел од „ долгорочно
планирање“ во 1950 и 1960

години преку кое фирмите за време на

производственото ширење имаа во план да ја базираат својата иднина врз
основа на порастот во минатото [156]. Долгорочното планирање главно се
фокусира на идните одлуки кои се протегаат по неколку години во кои нивните
цели се дефинирани во форма на агенди за акција, буџети и оператини планови.
Долгорочното

планирање

постојано

се

обидува

да

ја

рационализира

екстраполацијата со социјални и политички фактори преку воведување на
предизвици

од

животната

околина

од

минатото,

нов

производ

диверзификација на пазарот во својот процес на предвидување.

и

Меѓутоа,

екстраполацијата во процесот на долгорочното планирање обично конструира
цели кои не се целосно постигнати во реалноста поради условите на високо
ниво на конкуренција и динамика на бизнис и индустриската околина. [9]
Оттука, за време на средните 1960 ти, во школите се воведе терминот
„стратегиско планирање“ за да адресира

некои пропусти на долгорочното

планирање преку замена на екстраполацијата со техники на стратегиска анализа
со цел да се врамнотежат идните сценарија наспроти целите за генерирање на
стратегии. Техниките на стратегиска анализа вклучуваат идентификација на
идните трендови, закани, можности и нови идеји и анализа на конкуренцијата и
диверзификација што може да ги промени организациските перцепции на
5

трендовите

во

минатото.

Оваа

карактеристика

направи

стратегиското

планирање да стане неопходно кога идните трендови и конкурентната средина
се неконкретни. [9]
Ваквиот поглед врз стратегиското планирање е соодветно со погледите
на челниците на стратегискиот процес кои споделуваат исто гледиште во поглед
на процесот на стратегиско планирање како формализирана
донесување стратегии. На пример,

пракса на

дефиницијата на Андерсон (2004) за

процесот на стратегиско планирање е множество од „организациски активности
кои

систематски

ги

разгледуваат

мисијата

и

целите,

истражуваат

конкуренцијата, анализираат стратегиски алтернативи, и координираат акции за
имплементација низ целата организација. Ова особено се совпаѓа со погледот на
водечките професори при формулација на стратегијата кои дебатираат декка
стратегијата нетреба да произлезе од некакви техники или пристапи [139],
стратегиското планирање се дефинира како формализирана пракса за добицвање
на исход во форма на интегрирана структура на одлуки, и се концентрира на
формализација како главен услов за разликување на планирањето од други
активности на стратегиското проектирање. [121]
Оваа дефиниција говори дека стратегиското планирање е менаџерска
пракса и форма на планирачка пракса развиена за целите на стратегизација на
намерите. Особено кај погледот врз стратегијата како пракса, стратегијата и
стратегизирањето се значително различни. Jarzavkowski (2007) ги опишува
термините на следниов начин: [177]
„Стратегијата е збир на втемелени, социјално достигнати активности,
додека стратегизирањето се состои од оние активности, интеракции и
преговарања на повеќе актери и воспоставени практики кои се водат според
достигнувањето на тие активности“.
Друга

литература

за

стратегијата

како

пракса

конституентните активности се повеќе интегирани [177].

наведува

дека

Во големо

истражување на фирми во Велика Британија, Hodgkinson et al. (2006) воочил
дека директорите продолжуваат со праксата на стратегиски работилници како
дел од формалните процеси на стратегиско планирање. Ова особено ги натера
истражувачите на стратегијата да гледаат на стратегиското планирање како на
6

институционализирана и формализирана

форма на стратегиски развој, каде

стратегијата може да биде развиена веднаш или по слоборна волја [83]. Иако
некои автори го илустрираат процесот на стратегиско планирање како годишен
ритуал кој придонесува многу малку за стратегико размислување или промена
[117] други воочуваат дека стратегиското планирање продолжува да биде
употреблива организацика пракса. Поради тоа неопходно е да се гледа и
дефинира процесот на стратегико планирање со поширок спектар од
предходно.[83]
При тоа, за да се разберат системите на стратегиско планирање кои
еволуираат во доста софистицирани начини, оваа теза ја следи широката
дефиниција за стратегиско планирање, стратегија и стратегизација која се
базира на предходно споменатиот конвенционален поглед на истражувањето на
стратегиското планирање и погледот на стратргијата како пракса. Процесот на
стратегико планирање во оваа теза се зема како формализирана форма на
планирачка пракса, и како институционализирана форма на процес на
стратегики развој, каде стратегијата може да се донесе веднаш или либерално.
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I. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ
1. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА
1.1. Домени на стратешко истражување за стратегиско планирање
Прегледот на литературата е направен врз основа на истражувањето за
стратегиско

планирање и е воочено дека емпириското истражување за

стратегиското планирање го одрѓжува својот моментум за покривање на три
домени: 1) ефект на стратегиското планирање врз изведбата на фирмата, 2)
процес на стратегиско планирање во стратегиското донесување на одлуки и, 3)
практични активности на стратезите во стратегиското планирање.
Првиот домен опфаќа бројни студии, но нема стабилни и конкретни
наоди. Доказ за врската помеѓу стратегиското планирање и изведбата се
критикува како еквивокално. Иако постои емпириска подршка за позитивната
врска помеѓу стартегиското планирање и изведбата, од друга страна постои
доказ кој

говори дека не постои поврзаност. Стратегиското планира ње и

истражувањата за изведбата на организацијата даваат неконзистентни наоди.
[31]
Вториот домен го испитува процесот на формулација на стратегијата.
Меѓутоа, се водат дебати во литературата поврзани со употребата на
стратегиското

планирање

наспроти

развојот

на

брза

стратегија

[10].

Истражувачите на развојот на брза стратегија говорат дека слободбното
стратегиско планирање е нефлексибилно, додека критичарите говорат дека
развојот на брза стратегија е без рамка и структура, а со тоа и. Денeс дебатата во
полето на стратегиско планирање е тоа како да се врамнотежат погледите за брз
и слободен стратегиски развој. Освен тоа, бројни истражувачи предлагаат дека
стратегиското планирање треба да ги вметне и слободното и

брзото

одлучување. Ваквата синтеза може да доведе до ефикасен процес на
формулација

на

стратегијата

преку

допуштањер

на

врски

помеѓу

организациските нивоа и итерации помеѓу чекорите на процесот. Меѓутоа,
постои мала емпириска истрага за феноменот на интеграција помеѓу слободниот
и брзиот поглед.[43]
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Последниот домен за истражување на стратегиското планирање е
релативно нов и се смета за растечки домен во стратегиското планирање. Овој
домен во пораст низ призмите на стратегијата како пракса, навлегува во тоа што
се случува во чекорите на стратегиското планирање [90]. Тој значително се
занимава со практичните активности и неопходните алатки потребни за да се
случи стратегиско планирање. Тоа е така поради ограничувањата во првите две
области кои не истражуваат детално како менаџерите и стратезите ги изведуваат
своите задачи со цел ефикасно да работата нивните системи за стратегиско
планирање.
Освен тоа, голем број на академици го истражуваат влијанието на
хиперконкуренцијата врз организациската структура, стратегиското донесување
на одлуки и стратегиските промени [163].

Фирмите во хиперконкурентна

средина имаат неопходна потреба од организациска децентрализација,
адаптивна иновација и одзив како клучни елементи на конкурентската предност.
Оваа ситуација неизбежно влијае на тоа како менаџерите ги менуваат нивните
менаџерски практики и стратегиски активности како што е создавањето на
стратегијата и процес на развој на производ [33]. Менаџерите од средината и
врвот, кои се блиски до корисниците и ги разбираат нивните потреби, стануваат
клучни актери во воведувањето децентрализација при стратегиско одлучување.
Истовремено тоа условува менаџерите од пониското ниво значително да се
вклучат во стратегиското планирање наместо само врвните менаџери. [6]

1.1.1. Стратегиско планирање и изведба на фирмата
Прашањето за тоа како стратегиското планирање влијае врз изведбата се
проширува на бројни студии но без точни и стабилни наоди. Оваа облат на
истражување е ограничена со неконзистентноста на своите мерни шеми и
претпоставките за димензиите на стратегиското планирање и неговите фактори.
На пример, Greenley (1986) извел емпириска студија која се фокусирала на
врската на стратегиското планирање врз вкупната изведбба на фирмата кај
производствените компании. Пет од девет студии тврдат позитивна поврзаност
а четири

не. Pearce, Freeman, и Robinson (1987) испитуваат линк помеѓу
9

формалното стратегиско планирање

и финансиската изведба користејќи

систематски критички преглед на 18 релевантни емпириски студии. Овие
истражувачи

предлагаат

дека

согласно

на

методолошкиот

пристап,

контрадикторни наоди произлегле од ваквите релевантни емпириски студии.
[132]
Освен тоа, голем дел од литературата за стратегиско планирање и
изведба користи финансиски меки за анализа на изведбата на фирмата, но
таквите конструктори неможат да опфатат друга димензија на изведбата на
фирмата. Нефинансиските мерки на изведбвата, или оние мерки на изведбата
кои не влијаат директно на финансиската изведба неизбежно е да се вклучат.
Променливата на нефинансиска изведба е добиена од факторите на морал и
посветеност поврзани со вклучувањето во процесот на стратегиско планирање.
Delmar и Shane (2003) вклучуваат справување со ризик, ниво на развој на
производ и ниво на организација на ризик како нефинансиски варијабли на
изведбата. Употребата на овие нефинансиски променливи го прошири
стратегиското размислување на челниците на фирмите да се фокусираат не само
на финансиска изведба туку и на целите на нефинансиската изведба. Меѓутоа,
како што забележале

Boyd и

Reuning – Elliott (1998) истражувачите на

стратегијата сеуште дебатираат за тоа како да се операционализираат клучните
конструктори на стратегијата како што е изведбата, организациската околина
или диверзификацијата. Постои слаба стабилност во стандардизацијата на
мерењето.
Првичните пристапи за мерење на стратегиското планирање и изведбата
на фирмата користеја неконзистентна терминологија, променливи и техники за
собирање податоци и имаа бројни методолошки ограничувања [73]. Овие
ограничувања значително ја намалуваат способноста за пристап и интеграција
пред емпириските студии и можноста за увидување на врската помеѓу
стратегиското планирање и изведбата. Со воочувањето на страатегиското
планирање како единечен процес во корпорацијата и не воведувајќи сложеност
во организациската структура во равенството, овој истаржаувачки домен ја
ограничи

својата

способност

да

воспостави

јасни

корелации

помеѓу

планирањето и изведбата во големите корпорации. Меѓутоа, врската помеѓу
старегиското планирање и изведбата на фирмата не е од интерес на оваа теза.
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1.1.2.Процес на стратегиско планирање
Истражување за стратегиск планирање спроведено од The McKinsey
Quarterly [53] воочи значителана количина на незадоволство во управата. Голем
дел од нив почувствувале дека стратегиското планирање треба да се подобри.
Исто така постоела значителна загриженост за начинот на кој нивната
компанија ја извршува стратегијата, комуницира, подредува организација во
истата и ја мери изведбата. Истражувањето ги откри следните клучни препораки
за подобрување на нивното стратегиско планирање: 1) подобрување на
комапнијата според стратегискиот план, 2) развој на метод за следење на
прогресот од планот, 3) зголемување на вклученоста од сите нивоа во
комапнијата, и 4) подобрување на ефикасноста на процесот на планирање.
Литературата

во

продолжение

го

адресира

ова

незадоволство

преку

воспоставување ефикасни и адаптивни системи за стратегиско планирање за
целите корпорации кои ги мешаат брзите и слободните одлуки. Меѓутоа,
синтезата станува многу потешка доколу во предвид се земат процеси на
стратегиско планирање на повеќе нивоа и повеќе оддели кај сложена M – форма
на структура. Тоа е така поради високото ниво на координација кое е потребно
да гарантира формирање на стратегија е ефикасно распределено по меѓу секое
ниво и оддел. [47]
Во литературата за стратегискиот процес ефикасноста на слободното
стратегиско планирање наспроти брзиот стратегиски развој е честа дебата.
Brews и Hunt (1999) говорат дека лекциите и од проектирањето и од учењето се
потребни за успешно стратегиско планирање. Проектирањето е пристап каде
сеопфатни стратегии се формирани и вбнатрешните услови на организацијата се
користат за хармонизација на андворешната средина. Спротивно, учењето се
базира на концепт на брз процес во кој стратегиите треба да се прават во мали
чекори додека организацијата се прилагодува или „учи“. Со комбинирање на
процесот на проектирање и процесот на учење се постигнуваат попродуктивни
резултати. Затоа, стратегиајта може да се претстави со специфични планови
додека брзата стратегија може да се претстави преку неизбежни инкрементални
промеи кои дозволуваат можност за адаптивно разбирање и тестирање на дел од
зацртаната стратегија. Ваквиот поглед се совпаѓа со студија за стратегиско
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планирање на главни нафтени компани спроведени од Grant ( 2003) во кои
стратегиското планирање претставува процес на „плоанирана итност“ со цел да
се координира децентрализирана формулација на стратегија и во горе – долу и
долу – горе иницијативи и да овозможи контекст за стратегиско одлучување низ
повеќе нивоа на организацијата.
Врз основа на студијата за процес на стратегиско планирање [94], се
покажало дека водечките компании ги продолжуваат временските хоризонти и
се вклучуваат во процесот на стратегиско планирање. Kachaner и Deimler (2008)
предлагаат дека продолжувањето на временските хоризонти на стратегиското
планирање вклучува различни нивоа на директори на различни временки рамки
со цел да адресира различни димензии на критични стратегиски проблеми
вдолж различни временски хоризонти. Истите не ја наведуваат важноста на
вклучување на извршните менаџери во различни временски хоризонти на
стратегиското планирање на следниот начин: [94]
„Разговорите за стратегијата треба да се случуваат при различни нивоа
низ организацијата секој со својот соодветен формат и ресурси. Вклучувањето
на луѓе од различни нивоа дозволува стратегиите да бидат подобро смислени,
интернализирани и импелементирани.“
Слично, практична студија, издадена од Хардвард во јануари 2006, не се
сложува дека бројот на комапнии го подобриле нивното стратегиско планирање
со замена на нивните календарски планирани процеси со „постојано стратегиско
планирање фокусирно на одлуки. Mankins и Steele (2006) опишале клучна
забелешка за ваквото постојано стратегиско планирање орјентирано на одлуки
кое треба да го промеи стратегиското планирање во постојан процес преку
проширување на дијалозитре за стратегијата преку целата година при што
интегацијата на повеќе нивоа во стратегиското одлучување е најважен фактор за
успех. Освен тоа, природата на дијалозите за стратегијата во дискусиите на
директорите за време на нов модел на стратегиско планирање се промени од
„прегледај и одобри“ стил во „дебатирај и одлучи“ стил [109]. Ва значи дека
одговорните најмногу дискутираат за критичните стратегиски проблеми и
детално донесуваат стратегиски одлуки наместо резолуции на ваквите
стратегиски проблеми врз основа на вкупната изведба и вредност на
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компанијата. Оваа студија, исто така покажа дека комапниите кои го избираат
овој нов модел за стратегиско планирање го дуплираат бројот на критични
стратегиски одлуки секоја година споредено со комапниите кои сеуште го
избираат традиционалниот модел на стратегиско планирање. [109]
Понатаму, во литературата наменета за системи на корпоратино
стратегиско планитрање во мултинационални комапнии, Grand (2003) извел
комапаратина струдија на случаи на системи за стратегиско планирање на осум
нафтени комапнии за да ги испита каратеристиките од промената на нивните
процеси за стратегиско планирање. Воочил дека мултинационалните комапнии
продолжуваат да користат формален процес на стратегиско планирање, но со
промена во природата на стратегијата вон анализите и предвидувањето, а повеќе
кон комуникација, координација и контрола. Тој наведува дека стратегиското
планирање денес се повеќе се однесува на координирани стратегии кои
потекнуваат од самиот бизнис, комуникациски стратегии и следење и контрола
на нивната имплементација. Според истражувањето, процесот на стратегиско
планирање претставува контекст за донесување стратегиски одлукли како и
координација на нивната децентрализација и нуди механизам за контрола.
Меѓутоа, овие наоди не успеале да се развијат со целосниот потенцијал заради
фокусот на истражувањето кој бил врз запознавање со системи за стратегиско
планирање како единечен процес во корпорацијата.
Некои истражувања од неодамна наведуваат дека стратегиското
планирање не изумре, туку еволуира како одзив на динамичките услови во
средината и заради промените во корпоратините агенди и насоки. Ocasio и
Joseph (2008) ја проучувале историјата на корпоративното и стратегиското
бизнис планирање под раководство на шест извршни директори (CEO) од 1940
па наваму со цел да ја разберат трансформацијата на стратегиското планирање
во General Electric (GE). Тие испитувале како се формираат практиките поради
промени во агендите на водење и структурата и стратегијата на фирмата. [128]
Тие наведуваат дека системите на стратегиско планирање се промениле
со текот на времето и во зависност од агендите на CEO. Историјата на GE
открива како практиките во стратегиското планирање можат ефикасно да ја
споделат одговорноста и помеѓу директорите и менаџерите на бизнис
единиците. Нивната анализа дополнително покажува дека „ карактризацијата на
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планирањето

како

линиска

или

активност

на

персоналот

е

големо

поедноставување“. Ocasio и Joseph (2008) покажале доста интересен момент кој
се однесува на вклучување на персоналот и линиските менаџери на следниот
начин:
„Персоналот секогаш игра улога во поддршка на CEO во стратегиското
планирање, дури и во области на голема вклученост на персаоналот во
стратегиското планирање....

стратегиското планирање директно вклучило

линиски менаџери на повеќе организациски нивоа. Иако персоналот за
стратегиско планирање може да игра важна улога стратегиското планирање не
може да биде активност само на персоналот доколку сакаме да биде добиено од
донесување стратегиски одлуки и акции на организацијата“.
Нивните наоди наведуваат дека непостои единствена структура на
системот за стратегиско планирање кој може да ги покрие сите насоки на
корпорацијата и агенди, и CEO е клучна личност која треба да го прилагоди
дизајнот на системот за планирање за постигнување на визијата на
корпорацијата. Оваа студија нуди

поглед во еволуцијата на стратегиското

планирање во сложена фирма со M – форма. [128]
Генерално, литературата за процесот на стратегиско планирање
потенцира како се организира и следи стратегиското планирање

во

организацијата. Оваа област на истражување придонесува за познавањето и
разбирањето како процесот на стратегиско планирање се менува со текот на
времето и како се прилагодува со цел да одговори на хиперконкурентна
срадина. Меѓутоа, разбирањето на тоа како стратезите навистина ги извршуваат
своите задачи со цел да влијаат врз процесот не е целосно покриено со ова
истаржување. Обидот да се разбере како повеќе актери се вклучени во процесот
на стратегиско планирање исто така не е целосно адресиран. Освен тоа,
истражување за стратегијата за стратегиското планирање досега нема целосно
земено во предвид дека стратегиското планирање станува уште посложено во
фирми со M- форма.
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1.1.3. Студии за стратегиско планирање со стратегија – како – пракса
Последниот домен од истражувањето за стратегиското планирање е доста
нов и се смета како растечки домен во стратегиското планирање. Овој растечки
домен, низ призмата на стратегијата како пракса навлегува во тоа што се
случува во чекорите на стратегиското планирање). Овој домен особено се
интересира за практичните активноасти и неопходните алатки кои прават
стратегиското планирање да се случи. Ваквиот поглед еволуира како одзив на
ограничувањата на процесот и студиите за изведбата, кои не истражуваат како
менаџерите и стратезите ги превземаат потребните активности за ефикасно
спроведување на нивниот систем за стратегиско планирање. [85]
Jarzabkowski (2003) презентирал емпириска студија за стратгиски
практики на микро ниво во три универзитети во Британија за време на
процесите на развој на стратегијата, вклучувајќи формално стратегиско
планирање. Емпириски, наодите од оваа студија откриле дека циклусот на
стратегиско планирање бил земен како „интегративна рамка за поставување
насока, алокација на ресурси и мониторинг и контрола“ од врвните лидерски
тимови во универзитетите. Jarzabkowski (2003) исто наведува чести практики
така што циклусот на стратегиско планирање станува дистрибутер на
интеракции и контрадикторности помеѓу различните актери одговорни за
стратегиска промена. Освен тоа, овој истражувач наведува дека циклусот на
стратегиско планирање е практика потребна за овозможување на стабилна
интерпретација на стратегиските активности. [84]
Hodgkinson, Whittington, Johnson и Schwarz (2006) ја испитувале улогата
на работилници за стратегија во процесот на развој на стратегија. Тие воочиле
дека работилните за стратегија се честа пракса во бројни организации и дека тие
се дел од формалните процеси на стратегиско планирање. Според нивните
наоди, работилниците за стратегија „играат важна улога во воведувањето на
степен на итност во поширока формална рамка на стратегиско планирање“. Тие
се форуми каде таквата појавена стратегија се проверува, преведува и
формализира а истата потекнува од пониските нивоа на организацијата.
Важност и промената во улогата на ваквите работилници како дел од процесот
на стратегиско планирање се поткрепени од студијата на Jarzabkowski (2003) кој
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воочил дека состаноците за стратегијата поттикнале појава на стратегија од
влијанието на одредени лица, проблеми и решенија. Ваквите состаноци им
овозможуваат на сопствениците и политички засегнатите директори да го
формираат и влијаат врз донесувањето стратегија. [86]
Ваквите наоди се совпаѓаат со студијата на Goldman (2007) кој вели дека
организациите треба редовно да продолжат да организираат сесии за
стратегиско планирање. Состаноците за деловно планирање треба да имаат
висок степен на регуларноаст на процесот, со фокус на подготовката: преглед на
материјалите и размислување за одредени прашања кои се дадени однапред.
Како што навел Goldman (2007), способноста за стратегиско размислување е
проширена со учеството во процесот на стратегиско планирање преку три
карактеристики: 1) „држање сесии за стратегиско планирање со менаџерки
тимови“, 2) „подготовка на сесии за планирање како што е потребен материјал
за читање кој помага луѓето да размислуваат“, 3) „воспоставување формален
исход од процесот на планирање како што е вкупен план, бизнис цели и
тактички планови“. Надлежните се здобиваат со професионалност во
стратегиското размилување преку стратегиско планирање во форма на
стратегиски состаноци, вежби и сесии за стратегиско. [71]
Наодите од литературата споменети погоре јасно откриваат дека
стратегиското планирање станува дел од организацискиот живот. Стратегиските
работилници и стратегиските денови како стратегиски епизоди растат за да го
придвижат процесот на стратегиско планирање кон својата клучна улога во
воспоставување степен на итност во формалното стратегиско планирање. Тоа
значи дека разбирањето на тоа како директорите комуницираат меѓусебе во
стратегиските епизоди ќе даде преглед во тоа што всушност се случува во
стратегиското планирање. Оваа теза го избира овој пристап за да испита како
учесниците во стратегијата комуницираат меѓусебе во низа на стратегиски
епизоди во стратегиското планирање.
Покрај тоа, како што корпорациите со повеќе бизниси

избираат

структура со М- форма, научниците се фокусираат на испитување акции и
интеракции на учесниците во стратегијата помеѓу корпоративниот центар и
бизнис единиците во фирми со повеќе бизниси. Paroutis и Pettigrew (2007)
покажале на интеракции низ стратегиските тимови пмеѓу централното ниво и
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бизнис единиците, и испитале како интеракциите и однесувањата на различни
стратегиски тимови се променале со тек на време. Освен тоа, Paroutis и Pettigrew
(2007) наведуваат дека интеракциите помеѓу стратегиските тимови од
централно ниво и периферија се значајни за стратегијата. Од нивните наоди,
активностите од микро ниво на стратегиските тимови еволуирале заедно со
процесот на развој на стратегија. Студијата исто така демонстрира дека изборот
на различни активности од стратегиските тимови е доста поврзана со процесот
на развој на стратегијата. Ваквиот наод се совпаѓа со важната улога на срадните
менаџери во процесот на развој на стратегијата (. [130]
Vila и Canales (2008) откриваат дека стратегиското планирање е избрано
како колективен механизам за донесување стратегија во фирма со повеќе
бизниси. Актиното учество на разни менаџери низ организациските нивоа
особено средните менаџери во донесувањето стратегија е клучна апаратура за
таквиот колективен механизам. Во насока на овој колективен процес, врвните
менаџери заедно со средните менаџери градат оформена рамка за стратегија со
цел да се стави на ум на сите менаџери за време на циклусот на стратегиско
планирање. Ваквата оформена рамка на стратегија овозможува другите
менаџери да ги преведат заедничките договори во кохерентна акција со нивните
интереси и функции. Овие истражувачи ја подржуваат важноста на
стратегиското планирање кај фирма со М – форма и покажале како менаџерите
поставени во понизок ешалон особено средните менаџери игаат клучна улога во
процесот на стратегиско планирање. [164]
Пренесувањето на стратегиското планирање од планери на линиски
менаџери продолжи да ги поставува линиските манаџери во структура од М –
форма да бидат целосно одговорни за мрежата на процесот на стратегиско
планирање. Освен тоа, емпириските студии од релациите и интеракциите
помеѓу активностите на луѓето низ различни нивоа и единици на организациите,
и процеси на стратегизација се навистина важни во нудењето преглед за тоа
како организаиите може да добијат конкурентска предност над нивните ривали
од своите стратегии и стратегиски активности. Покрај тоа, целта на
истражувањето за стратегијата како пракса е проширено за да вклучи не само
врвни менаџери туку и средни менаџери и други професионалци од средно ниво
чии активности и однесување имаат важни последици врз формирањето на
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статегијата во организациите. Истражувањето фокусирано на средните
менаџери услови доста доста за разбирањето на стратегијата и примената и нуди
ветување за генерирање поглед кон иднината. Особено, Rouleau (2005) укажал
на важноста на студијата на микро практиките за улогата на средните менаџери.
Rouleau (2005) одредил четири клучни микро практики на средните менаџери за
стратегиска промена:

преведување на насоката, кодирање на стратегијата,

дисциплинирање на клиентот и потврдување на промената. [143]
Во 2008, написот демонстрира обид за испитување на тоа што се случува
во стратегиското планирање на ниво на активности. Ocasio и Joseph (2008)
откриле трансформациски феномен на стратегиското планирање на GE и ги
опишале промените за типизација на активностите на стратегиското планирање
на следниот начин:
„Случајот на GE дополнително открива дека историјата на стратегиското
планирање вметнува промени во ознаките кои го опишуваат планирањето и
стратегијата со промени во активностите на стратегиското планирање. Рчникот
употребен за карактеризација на активностите на стратегиското планирање
еволуираат со еволуцијата на практиките, сао промена и во зборовоите и во
ознаките употребени за категоризација на клучните активности и промени во
значењето на зборовите“.
Стратегиското планирање во GE

води кон децентрализација на

активностите на планирањето кои ги вклучуваат и персоналот за стратегиско
планирање и линиските менаџери на различни организациски нивоа.
Активностите за планирањето низ призмата на теоријата за активност вели дека
стратегиското планирање служи како механизам за менаџерите да ги преведат
заедничките договори за целите во заедничка акција. Активното учество од
страна на персоналот за стратегиско планирање и линиските менаџери е начин
ан нивна подоготовка за време на стратегиското планирање. Иако персоналот за
планирање продолжува да игра клучна улога

во стратегиското планирање,

наречени и „шампиони во стратегиско планирање“ од страна на Nordqvist и
Melin (2008), линиските менаџери од повеќе нивоа на организацијата се повеќе
се вклучени да учествуваат во состаноците за планирање и бизнис прегледите
што е соодветно на студиите на други истражувачи. [164]
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Постои зголемо внимание при испитување ртазлични интереси во
различни хиерархиски позиции во организацијата, особено помеѓу врвните и
средните менаџери. Овие разлики се критичпн дел од процесот на стратегиско
планирње кој индивидуалните менаџери го искусуваат различно. Средните
менаџери стануваат поважни во стратегиското планирање при предлагање на
нови стратегии до врвните менаџери; при тоа активната вклученост на средните
менаџери е

важна. Floyd и Wooldridge (1997) велат дека зголемената

интеграција на средните менаџери е поврзана со зголемената изведба на
фирмата. [63]
Сепак, подобрување на изведбата може да се случи од активно учество
во активностите на стратегиското плануирање дури и кога заедничките
договори помеѓу разните нивоа во организацијата не се постигнати. Активното
учество во стратегиското планирње помеѓу врвните и средните менаџери може
да се постигне преку вертикани и хоризонтални интеракции, адаптивни системи
на контрола, и заеничко нагодување кое овозможува зголемена комуникација.
Меѓутоа, постои мала емпириска студија во микро ниво на активности на актери
од разни нивоа низ разни организацики нивоа и единици во стратегиското
планирање со повеќе нивоа и повеќе единици. Оваа теза го адресира јазот
помеѓу врвните и средните менаџери.
Овие студии за практиките ги осветлија практичните активности на
учесниците во стратегијата

во стратегиското планирање. Меѓутоа, како и

студиите за процесот, тие го испитуваат стратегиското планирање како
единечен процес на стратегиско планирање за цели

корпорации. Тие се

фокусираат само врз активностите превземени на корпоратино ниво и
периферија. Поширока анализа за активностите на планирање во сложена
структура од М- форма доправа треба да се истражува.
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1.2. Концептуална рамка за процеси на стратегиско планирање при повеќе
нивоа и повеќе работни единици
Прегледот на литературата од предходната точка прикажува дека бројни
истражувања за постоечка стратегија во стратегиското планирање земаат
единечен процес на корпоратино стратегиско планирање во целата корпорација.
Ваквиот поглед, за жал, не ја претставува интегративно тековната предност на
практиките за стратегиско планирање во фирми базирани на М – форма.
Потребата за стратегиско планирање со повеќе ниво и повеќе единици е детално
опишано во предходната точка. При тоа, во оваа точка е дадена концептуална
рамка за планирање при повеќе нивоа и повеќе единици како нова перспектива
за задоволување на потребите. Концептуалната рамка е прикажана на слика 1
која вклучува повеќе нивоа и повеќе единици со претставување на вградени
процеси на стратегиско планирање во вградени организациски единици
поврзани една со друга. Во текстот што следува даден е детален опис.
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Слика 1. Процеси на институционализирано стратегиско планирање со повеќе нивоа и повеќе единици
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Несомнено, како што е споменето во предходната точка каде се зборува
за организациската теорија на М- формата и стратегиското планирање,
структурата на фирмите со М – форма го најде своето место во хиерархиските и
хетерархиските форми или распределените мрежи [7]. Протокот на ресурси,
луѓе, донесување одлуки и знаење стана подобро поврзан вертикано и
латерално. Оваа ситуација исто така влијае на активностите и процесите на
стратегиско планирање кои секоја организациска единица треба да ги
координира со другите со помош на децентрализирано планирање.
При тоа, се добива концептуална рамка која го

адресира тоа како

хиерархијата на стратегии бара разни организациски нивоа и единици за
стратегиски процеси со цел да се поврзат повеќето нивоа и единици при
донесувањето одлуки. Оваа концептулана рамка го прикажува стратегиското
планирање како мрежа на соработка помеѓу квази независни процеси кои земаат
место низ повеќе нивоа и единици. Исто така, прикажува како интеракцијата
помеѓу овие стратегиски процеси е неопходна во затворање на јазот помеѓу нив.
Таа прикажува дека хиерархијата на процесите на стратегиско планирање мора
да играат клучна улога за фирмите со М – форма да ги дефинираат своите идни
насоки, ја координираат формулацијата на стратегијата, да изработуваат
стратегии при различни организациски нивоа и единици и да управуваат со
главните стратегиски промени за време на турболентни средини [20].
Овој пристап го потенцира предизвикот на работење во

средина со

распределено планирање. Тој се надоврзува на други автори кои го прошириле
традиционалниот вертикален модел на стратегиско планирање и препознале
неговата интегративна улога [96], но исто така се темели на вкрстена соработка
на единиците и хоризонтални механизми споменети погоре. При потрагата по
целосен опсег на врски помеѓу вертикалното и хоризонталното планирање овој
пристап се разликува од оној традиционално прифатен во литературата за
стратегиско планирање.
Освен тоа, концептуалната рамка говори дека процесите на стратегиско
планирање при повеќе нивоа и единици се децантрализирана мрежа на
стратегиско планирање. Таа може да не биде поуспешна од централизираната
контрола. Со цел интегративно и ефикасно да се менаџира оваа мрежа на
процеси на стратегиско планирање при повеќе нивоа и единици, потребно е да
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се разбере како се интегрирани врските помеѓу јазлите на мрежата на
стратегсикото

планирање.

Концептуалната

рамка

исто

така

дозволува

испитување на стратегиското планирање од различен агол што е слично со
перспективата на стратегијата како пракса согласно на активностите и
интеграциите помеѓу донесувачите на стратегијата. Неопходно е да се испита
процесот на стратегиско планирање во разни организациски нивоа и единици,
особено врската помеѓу активностите и процесите на стратегиско планирање, со
цел да се разбере како се координирани, интегрирани, подредени, составени и
формулирани стратегиите во секое ниво и единица.
Оттука, тезата се базира на перспективата дека активностите и процесите
на планирање не се сметаат како самосодржано планирање во секоја
организациска единица туку се поврзани еден со друг. Освен тоа, главната
анализа на тезата се врските и позициите на актерите во мрежа на процеси на
стратегиско планирање со повеќе нивоа и единици. Во оваа рамка, се испитани
врските помеѓу организациските единици кои се дел од стратегиското
планирање, наречени уште и линкови на стратегиско планирање. Линковите на
стратегиско планирање имаат и хоризонтални и вертикални компоненти и
поради тоа водат грижа за децентрализирано одлучување во фирми со Мформа. Линкот на стратегиско планирање кој опфаќа хиерархиски и
хоризонтални врски се базира на механизми на заедничко нагодување,
координација внатре во групите,

и соработка помеѓу бизнис единиците.

Практично е можно организациите да имаат што повеќе линкови на стратегиско
планирање кои ги поврзуваат различните организациски единици. Меѓутоа,
треба да се напомене дека во тезата нема да се испитуваат сите можни линкови
на стратегиско планирање.
Во продолжение во детали се класифицирани

различните типови на

линкови за планирање во пет типови на линкви за стратегиско планирање кои
можат да претстават хиерархиски и хоризонтални врски вградени во процесите
на стратегсико плнирање со повеќе нивоа и единици. Концептот на линк за
стратегиско планирање исто така е во согласност со гледиштето за распределена
мрежа која гледа на организациите каљко состеви од распределени ресурси
поврзани преку разни типови на релации. Со воведување на овој нов начин на
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испитување на стратегиското планирање, се овозможува преглед на тоа како
учесниците во стратегијата соработуваат низ нивоата и единиците, но и како
комуницираат, координираат, интегрираат и подредуваат своите стратегии.
Овие пет типови покриваат линкови на стратегиско планирање во фирмата и
помеѓу фирми како што е прикажано на Табела 1. Описот на секој тип на линк
за стратегиско планирање е наведен подолу.

Табела 1. Типови на линкови за стратегиско планирање врзани помеѓу
организациските функции и нивоа

Интра-организазии

Интерорганизации

Слично

Различно

организациско

организациско

ниво

ниво

Слично вградена Тип 1 линк

Тип 2 линк

Тип 5 линк

организациска
функција
Различна

Тип 3 линк

Тип 4 линк

организациска
функција
Тип 1

на линк за стратегиско планирање покажува поврзаност на

активностите на стратегиско планирање помеѓу учесниците кои опфаќаат
слично организациско ниво и припаѓаат на слична организациска функција.
Овој обично е координативен линк и на пример, може да се постави помеѓу
финансискиот оддел и корисничките производи и помеѓу финансискиот оддел и
одделот за недвижнини. Студирањето на овој тип на линк е недвор од границите
на литературата за стратегиско планирање, бидејќи постоечкото истражување не
ги испитува врските на хоризонтално планирање помеѓу споредливите
функционални единици.
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Тип 2 на линк за стратегиско планирање прикажува поврзаност на
активностите за стратегиско планирање помеѓу учесниците кои опфаќаат
различни организациски нивоа но припаѓаат на слични организациски функции.
Ова е вертикален тип на линк познат во конвенционалната литература за
стратегиско планирање. Активностите на плоанирање карактеризирани како
линк од тип 2 треба да се постават помеѓу фукцијата на финансиите и
финансискиот оддел било каде во организацијата.
Тип 3 на линк за стратегиско планирање покажува на поврзаност на
активностите за стратегиско планирање помеѓу учесниците кои зафаќаат слични
организациски нивоа но припаѓаат на различни организациски функции, на
пример, маркетинг оддел и оддел за управување со проекти. Овој хоризонтален,
координативен линк е различен од вертикалните врски во традиционалната
литература за стратегиско планирање, која не ги испитува врските на
хоризонтално планирање помеѓу различните организациски функции.
Тип 4 на линк за стратегиско планирање покажува поврзаност помеѓу
учесниците кои зафаќаат различни организациски нивоа и припаѓаат на
различни организациски функции. Пример, за овој тип на линк може да биде
стратегиско планирање направено помеѓу ИТ оддел и дивизијата на
корпоративен маркетинг. Овој тип на линк го нема во класичната литература за
планирање бидејќи вклучува координација низ организациските единици и
нивоа.
Тип 5 на линк за стратегиско планирање покажува врски помеѓу
учесниците кои имаат слични функционални улоги во различни организации.
Пример за овој тип на линк е интеракција помеѓу корпоративните финансии во
една компанија и корпоратините финансии во друга комапнија. Овој тип на
линк го нема во традиционалната литература заради навлегување во
внатрешноста на организацијата.
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1.3. Истражувачка стратегија и метод
Паксата се смета за прагматизам во филозофијата и има силно влијание
врз

стратегијата.

Прагматистичката

епистемологија

е

спротивна

на

позитивизмот и антипозитивизмот на научното откритие. Позитивизмот ги
разработува

целта

и

сојаствата

на

социјалната

реалност.

Спротивно,

антипозитивизмот ја потенцира важната улога на субјективни индивидуи, доказ
за вистина е интерпретација и пресуда на индивидуални личности. Оттука,
прагматизмот ги отфрла епистемологиите на позитивизмот и антипозитивизмот
што е објаснето од Powell (2011) на следниот начин: „прагматизмот, од друга
страна, го отфрла позитивизмот, врз основа на тоа дека нема теорија која може
да ги задоволи неговите потреби; и го отфрла антипозитивизмот, бидејќи скоро
секоја терорија го задоволува него. [92]
Кај прагматистичкиот поглед, вистината не е производ на социјална
реалност или предлози „туку практична грижа на луѓе кои посакуваат напредок
во знаењето или научното откритие“ [92]. Така, прагматизмот ја потенцира
важноста на праксата, знаењето и индивидуите како центар на анализата. Овој
прагматистички поглед е ист со социјалната теорија која се базира на тоа дека
социјалоната реалност неизбежно е опколена со пракса. Овој онтолошки
пристап ги следи секојдневните активноссти на индивидуите како интегрален
линк за составување социјален свет. Feldman и Orlikowski (2011) ја опишуваат
важноста на праксата при разбирање и поврзување со социјалната реалност:
„фокус на секојдневната активност е важен бидејќи практиките се земаат како
први градбени блокови на социјалната реалност“. [92]
Со спојување на прагматизнмот и социјалната теорија се овозможува
нова перцепција за истражување на стратегијата на микро ниво . Погледот на
стратегијата како пракса главно вклучува социјална констуктивна онтологија во
која индивидуите се вклучени во конструирање на нивните социјално
конструктивни активности. Со цел да се доближиме до актерите и нивните
стратегиски активности важни се квалитативните податоци кои ги снимаат
активностите на микро ниво поради добивање подобар поглед за активноста на
лицата употребена за стратегиски активности. [85]
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Оттука, пристапот на квалитативно истражување игра важна улога во
истражувањето на стратегијата како пракса. Освен тоа, пристапот на
квалитативно истражување често се препорачува кога е потребна различна
перспектива. Уште поважно е што природата на динамиката и силните човечки
интеракции бараат квалитативен пристап на истражување кое може да сними
детални карактеристики емпириски. Меѓутоа, улогата на квантификацијата
еспецијална практика во форма на „броење за пополнување квантитавни
податоци“ и како алатка за триангуларно квалитативно резонирање. При тоа,
истражувањето

главно

се

базира

на

методологијата

на

квалитативно

истражување подржано со квантитативни податоци. [131]
Една од темите на квалитативното истражување е студијата на случај.
Студијата на случај е истражувачка стратегија која се концентира на
разбирањето на динамиката во единечна постројка. Студијата на случај за
квалитативни анализи се состои од специфичен начин на собирање,
организирање и анализа на податоци. Целта е да се соберат сеопфатни,
систематски и длабински информации за секој случај од интерес. Студијата на
случај може да вклучи или еден случај или повеќе случаи и многу нивоа на
анализа. Освен тоа, студијата на случај вклучува вграден дизајн и повеќе нивоа
на анализа во единечната студија. Може да се базира на било кој микс на
квантитативни и квалитативни докази. Оттука студијата на случај може да се
употреби за постигнување различни цели: да овозможи опис, тестира теорија
или генерита теорија. [131]
Од овие причини и според ограничената теорија за адресирање на
истражувањето, во оваа теза, се потпираме на индуктивна градбена теорија
користејќи вграден дизајн со повеќе методологии на студија на случаи со цел да
се генерира теорија. Студијата исто така вклучува вграден дизајн, што
претставува повеќе единици на анализа, фокусирајќи се на секоја фирма на две
нивоа според концептуалната рамка споменета предходно: 1) различен тип на
линк за стратегиско планирање и 2) различни позиции на актерите. Освен тоа,
оваа теза се базира на концептуалната рамка за стратегиско планирање со
повеќе нивоа и единици за водење на анализата и интерпретацијата.
Вградениот дизајн со повеќе методологии на студија на случај инспирира
проектирање на истражувачка стратегија која ги задоволува барањата за
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надворешна валидност. Како што е прикажано на слика 2 истражувачката
стратегија е организирана во две фази на анализа, пилот плус два главни случаи,
1) пилот случај и 2) индуктивна анализа. Анализата на пилот случај фокусирана
на добивање пилот студија на случај која нуди концептуално разјаснување за
дизајнот

на

истражувањето

и

дава

кодирана

структура

водена

од

концептуалната рамка и поврзаните теории. Резултатите од пилот случајот се
користат за конструкција на кодни шеми и за овозможување можност за
подобрување на протоколот на студијата на случај за примарни студии на
случај. Една од целите на трудот е да се разбере како учесниците во стратегијата
соработуваат низ нивоата и единиците, и при тоа како ги координираат,
интегрираат и подредуваат нивните стратегии. Оваа пилот студија на случај
треба да овозможи поглед во тоа како менаџерите гарантираат ефикасна
интеракција помеѓу овие астратегиски процеси кои го затвораат јазот помеѓу
нив. [69]
Освен тоа, како што е илустрирано на слика 2, индуктивната анализа е
фокусирана на добивање примарен вграден дизајн во два случаи во кои контекст
на анализа е мрежата на стратегиско планирање на повеќе нивоа и повеќе
единици. Две организации со М- форма се примарни случаи на струдијата. Две
главни вградени единици за анализи се типот на линк на стратегиско планирање
и категоријата на позиции на актерите низ разните организациски нивоа и
единици. Целта на индуктивната анализа е индуктивно да одреди теми и да
развие теорија. Во текстот што следува подетално е елаборирана селекцијата и
дизајнот на студијата на случај и бројот на линкови за стратегиско планирање и
позиции на актери од избраните примарни студии на случај.
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Пилот случај

Индуктивна анализа

Пилпт случај за да пвпзмпжи
кпнцептуалнп ппјаснуваое за
дизајнпт на истражуваоетп и
дадекпдна структуракпја е дпбиена
пд кпнцептуалната рамка и теприите
Кпнтекст = мрежнп или
стратегискп планираое на
ппвеќе нивпа

Вградена единица за анализа 2 = разни
ппзиции на актериниз разните нивпа и
единици

Вграденпа единица за
истражуваое1=разни типпви на врски за
стратегискп планираое

Случај = пилпт студија на
дизајнпт ппд
истражуваое и развпј на
SBU на анпнимна
кпмпанија вп Нпв Зеланд

Кпнтекст = мрежнп или стратегискп планираое на ппвеќе
нивпа
Случај = примарен детален случај на првата
прганизација сп М-фпрма (LPN
Вграденпа единица за
истражуваое1=разни
типпви на врски за
стратегискп планираое

)

Вградена единица за
анализа 2 = разни ппзиции
на актериниз разните
нивпа и единици

Теприја

Кпнтекст = мрежнп или стратегискп планираое на ппвеќе
нивпа
Случај = примарен детален случај на втпрата
прганизација сп М-фпрма (LPN
Вграденпа единица за
истражуваое1=разни
типпви на врски за
стратегискп планираое

)

Вградена единица за
анализа 2 = разни ппзиции
на актериниз разните
нивпа и единици

Слика 2. Истражувачка стратегија со повеќе вградени случаи
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1.4. Избор на истражувачки метод на студија на случај
Како што беше споменето преходно, оваа теза ја зема студијата на
случај како истражувачки метод. Истражувањето за студија на случај стана
конвенционален тренд на менаџмент и стратегиско истражување бидјќи истото
генерира, развива и тестира теорија. Како што потенцирале Eisenhardt и
Graebner (2007) клучна причина за избирање на студијата на случај како
истражувачки метод е следното: [59]
„Главна причина за популарноста и релевантноста на градење тероија од
студија на случај е тоа дека таа е еден од најдобрите ( ако не и најдобар) мост за
достигнување квалитативен доказ

на дедуктивно истражување. Влучува

развојни конструктори, мерки и теоретски предлози за тестирање што го прават
индуктивното истражување на случај согласно со тероијата за тестирање на
главното дедуктивно истражување“.
Сепак,

иако студијата на случај стана моќна методологија на

истражување која креира теорија и знаење, истата треба да биде изведена строго
со цел од неа да се извлече знаењето. Валидноса и стабилноста се особено
важни методолошки грижи кои влијаат на студијата на случај. Во ваква
ситуација, истражувачите на студии на случај обично вклучуваат четири
критериуми ( внатрешна валидност, конструкторска валидност, надворешна
валиднос и стабилност) за да го оценат истражувањето на студија на случај. При
тоа, низ сите клучни фази на студијата на случај – од проектирање на
истражувањето, подредување на местата на студија на случај, собирање и
анализа на податоци, следени се овие четири критериуми за да гарантираме
студија на случај која е изведена квалитетно.
Внатрешната валидност „се однесува на врските помеѓу променливите и
резултатите“ и треба да биде пропратна за време на фазата на анализа на
податоци. Како што потенцирал Gibbert et al (2008), мора истражувачот да
понуди „каузален договор кој е доволно моќен да ги одбрани заклучоците на
истражувањето“. Тактики кои се корист за зголемување на внатрешната
валидност се: [69]
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-

Формулирање

на

јасна

рамка

на

истражување:

рамката

на

истражување која е развиена се базира на концептуална рамка и
истражувачка стратегија со цел да ја врами оваа теза да испитува како
разни позиции на актери кои членуваат во различни типови на
линкови на стратегиско планирање комуницираат едни со други.
-

Совпаѓање на модели: според советот на Gibbert et al (2008), со
споредување на „емпириски следени модели или со предвидени или
со модели воспоставни во предходни студии“.

-

Создавање на објаснување: тоа е итеративен процес кој запозчнува со
теортетската изјава дека постојано се подобрува и прегледува се
додека не се донесе крајно објаснување. Оваа тактика е употреблива
само за одредени области.

-

Триангулација на теорија: наодите се докажани преку избор на повеќе
перспективи од пет главни теоретски рамки и концептуални рамки
добиени предходно.

Валидноста

на

конструкции

„се

однесува

на

квалитетот

на

концептуализација или операционализаија на релевантен концепт“и треба да
биде изведено за време на

фазата на собирање податоци. Како што е

потенцирано од Gibbert et al (2008), неопходно е истражувачот да го знае
„степенот до кој студијата го истражува она што тврди дека го истражува, што
значи, до степен до кој процедурата води до прецизно следење на реалноста“.
Чекори за зацврстување на овој критериум вклучуваат: [69]
-

Развој на добро конструиран комплет мерки:изведено е експертско
проценување од страна на експертски академски персонал со
индустриско искуство за да се провери еконосмакта содржина,
практичност и употребливост на произлезените проблеми

-

Воспоставување јасен ланец на настани за докажување на прогресот
од почетно истражување до крајни заклучоци

-

Употреба на повеќе извори на доказ: во оваа студија, триангулирани
се наодите од интервју со други докази добиени од повеќе извори.
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Тие се особено корисни извори на податоци за процесите на
стратегиско истражување на компаниите. Особено, документираниот
доказ на компаниите и архивските податоци поврзани со процесите
на стратегиско планирање се собираат за споредување со податоците
од интервјуто. Податоците од документи се состојат и од внатрешни,
тајни податоци и од јавни податоци. Овие документи се графови или
текстови кои говорат за страатегиите и процесите на стратегиско
планирање на органзиациите и годишни извештаи на организациите
-

Употребата на клучни информатори во форма на серија од состаноци
за повратна информација е потребна за преглед на студијата на
случај: сите постари менаџери на секоја избрана организација прават
состаноци и овозможувааат повратна информација и потврдување за
нивниот случај. Тука се споменети шест состаноци со повратни
информации за избрани организации. Учесниците се запрашувани
што направилое во одредени моменти, во контекст на доста
специфични стратегиски епизоди кои биле зѐавршени неодамна,
прашувајќи ги за актуелните настани и можности, а не и општи
работи, намалувајќи ја веројатноста да дадат чесни одговори. Освен
тоа, прикажан е процес на анализа вклучувајќи примери од шеми за
кодирање и аналитички процедури, до клучните информатори.

-

Користејќи пилот студија на случај како инструмент за истражување:
се користи пилот студија на случај со

цел да се тестуира

концептуалната и истражувачката рамка, верификува структурата на
кодирање и воочат нови кодови каде што е можно.
-

Потенцирање на разните фази на процесот на анализа на податоци:
тоа е потенцирано преку внимателно објаснување на секоја фаза од
извршувањето на ова истражување. За време на фазата на анализа се
вклучени директни цитати со цел да се демонстрира ланец на докази.

Надворешната валидност или генерализирано се однесува на степенот до
кој „надите од студијата се генерализирани надвор од студијата на случај“.
Истражувањето на студијата на случај се потпира на аналитичка генерализација
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која може да се достигне со заклучување или анализирање или на повеќе студии
на случаи на различни организации (Eisenhardt, 1989), или различни студии на
случаи во една организација (вгнездување, Yin, 2009). Начините на кои е
проширена надворешната валидност вклучуваат: [185]
-

Употреба на повеќе вградени дизајни на студија на случај со (1) една
пилот и две примарни вкрстени анализи на ниво на компанија, (2) пет
вкрстени анализи за типот на линк на стратегиско планирање и (3)
четири вкрстени анализи за категоријата на позиции на актери кои
овозможуваат основа за аналитичка генерализација и користат јасно
рационализирање за изборот на студијата на случај.

-

Употреба на различни теоретски рамки за време на процесот на
анализа

-

Избирање на статистички Ки – тест за испитување на врските помеѓу
кодираните променливи.

Стабилноста

„се

однесува

на

отсуство

на

произволна

грешка,

овозможувајќи истражувачите да дојдат до истите заклучоци ако ја изведат
студијата повторно со истите чекори“. Транспарентноста и репликацијата се
клучни критериуми за стабилност. Стабилноста се проширува со гарантирање
на

вклупната

транспарентнст

низ

сите

фази,

поседување

внимателн

документирани и разјаснети истражувачки птроцедури и протокол на студија на
случај, и на крај преку репликиација на начинот на спојување на базата на
струдијата на случај која ги вклучува сите забелешки, документи и коментари
што овозможува лесна достапност за останатите. Како софтверски пакет за база
на податоци за студијата на случај може да се користи QSR NVio. Во тезата се
користат реални имиња на студиите на случај на организациите со цел да се
зголеми транспарентноста. [69]
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1.5. Избор и дизајн на студија на случај

Во квалитативното истражување, семплирањето на главните единици на
анализите треба да биде „наменско“ намето веројатно или произволно.
Квалитативните прашалници обично се фокусираат на детали во релативно
мали примероци, дури и единечни случаи, наменски избрани. За мали
примероци, примерокот треба да биде избран совесно и прецизно за да се
максимизира вредноста на информација која може да се добие од. Освен тоа,
логиката на ваквото наменско семплирање лежи во изборот на случаи за студија
со богати информации. Случаите богати со информации се информациите од
кои истражувачите можат значително да научат за важните. При тоа, терминот
„наменако семплирање често се однесува за примероци од квалитативно
истражување. [131]
Од горе споменатите причини, оваа теза опфаќа пристап на повеќе
вграденис тудии на случај направени во сложени организации од М – форма
каде структурата на организацијата е со повеќе нивоа и функции. Ќе бидат
изведени повеќе вградени студии на случај во фирми со М – форма, и за да се
задоволи критериумот секоја студија на случај има повеќе мини – случаи или
вградени случаи во себе. Ваквиот дизајн на повеќе вградени студии на случај ќе
овозможи длабок пробив во типот на линк на стратегиско планирање во фирми
со М – форма и во типот на позициите на актерите. Освен тоа, ова истражување
вклучува интензивни човечки интеракции и квалитативни податоци генрирани
од повеќе извори. Уште поважно, истражувањето е потребо да ги втурни
организациите кои избрале стратегиско планирање, во справување со
динамички околини. Притоа, истражувањето вклучува организации кои ги
имаат следните селекциони критериуми:

-

Карактеристики на структура од М – форма која фирмите ја избираат
за своја организациска поставеност

-

Карактеристики на линкови на стратегиско планирање вградени во
системите на стратегиско планирање
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-

Карактеристики на различни позиции на актери низ структурата од
М – форма

Дизајнот на случајот е вграден дозволувајќи податоци за линковите за
стратегиско планирање и позиции на актерите да бидат собрани од целата
организација, одржувајќи го фокусот на примарните единици за анализа.
Како што беше споменето предходно се продолжува со наменско
семплирање. Се земаат сите случаи, еден во пилот фаза и два во фаза на
индуктивна анализа врз основа на структура од М – форма, се избираат системи
за стратегиско планирање низ организацијата и се усвојува значителен број на
линкови за стратегиско планирање. Во случајот се земени организации од
телекомуникациската индуистрија кои избрале М – форма, секторот на
недвижности и индустријата за промоција на технологии кои се привлечни
индустрии поради низа причини. Индустриите кои се базираат на знаење како
што се телекомуникациите вклучуваат стратегиско планирање во обидот да
достават стратегии кои се ефикасно се интегрирани во организацијата.
Исто и индустријата за технолошка промоција е вклучена во различни
типови на иновациски услуги и експертиза во понудата на академски списанија
за технологија и квалитет. Овој тип на индустрија базирана на знаење обично
има многу можности за соработка помеѓу единиците, овозможувајќи различни
линкови на стратегиско планирање. Недвижностите се важна компонента од
социо – економскиот систем и динамичка индустрија во која формирањето на
нови латерални релации во форма на линк на стратегиско планирање е доста
често, што дозволува добра емпириска основа. Ваквата комбинација на повеќе
индустриски сегменти ќе ја подобри стабилноста и генрализацијата на
резултатите.
Покрај тоа, пристапот до пилот студиите е добиен од еден од центрите на
R&D стратегиските бизнис единици – SBU на корпорацијата со повеќе бизниси
анонимно наречена АБЦ корпорација. Центарот е лоциран во

Нов Зеланд.

Освен тоа, со цел да се воспостави споредливост и генерализација, избрана е
организација со М – форма која има формирано оддел за корпоративно
стратегиско планирање во органзаијата и уште една која нема ваков оддел.
Пристапот до индуктивните анализи од студиите на случај е добиен од
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компанијата LPN (комапнија за недвижности без оддел за стратегиско
планирање), и асоцијацијата за промоција на технологии на Јапонија и Тајланд (
индустрија за промоција на технологии без оддел за корпоратино планирање. Ќе
се користат кратенките LPN и TPA соодветно. Сите три студии на случај, АБЦ,
LPN и TPA, целосно го задоволуваат критериумот за избор спомнат предходно
и имаат добра структура на М – форма во која воспоставиле стратегиско
планирање при обидот да добијат стратегии кој ефикасно се интегрирани во
корпорацијата. Уште поважно, во две студии на случаи може да се постигнат
споредби помеѓу организациите и во рамки на иста организација.
Со согласност на овие две организации студиите на случај се дадени со
нивните реални имиња. Овие две примарни студии на случај, LPN и TPA, се со
седиште во Банкок, Тајланд, вклучуваат стратегиско планирање при обидот да
се добијат интегрирани стратегии. Двете корпорации имаат соодветни студии на
случај за оваа теза со цел да се испиитаат интегративните ефекти на мрежата на
стратегиско планирање кои се базираат на концептуалната рамка. [14]
Во оваа фаза фокусот е ставен на сеопфатна квалитативна студија на
случај која овозможува ловење на перспективата со повеќе нивоа и која е блиска
до акциите и интерпретациите на вклучените учесници, конзистентно со
погледот на стратегијата како пракса. Двете студии на случај може да содржат
ограничувања во генерирањето теорија, па затоа внимателна студија

на

поединечен случај (или двете студии на случај во тезата) може да ги доведе
истражувачите до нови теоретски релации а да ги негира старите. Пристапот на
студијата на случај потенцира конструктор преку приказ на неговата работа во
социјален контекст. [14]
Споредбите на вградените случаи во иста и различна организација може
да понуди вовед во генерирањето теорија Tабела 4 ги сумира примарните
карактеристики на секоја организација. Меѓутоа табелата не ги вклучува сите
информации од пилот студијата на случај бидејќи не смееме да обелодениме
некои информации за пилот студијата на случај поради сеуште непотпишан
договор. Бизнис карактеристиките на организациите се детално опфатени во
текстот кој следува. [14]
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Табела 2. Бизнис карактеристики на АБЦ, LPN и TPA

Компанија

Приход

Број

на Бизнис сектор

Број

на Оддел

во 2008

вработени

единици

и

по нивоа

за

планирање

коминтенти
АБЦ

900

2300

Технологија

Нема

Нема

LPN

500

1450

Недвижности

5

Нема

TPA

100

650

Технологија и 4

Да

консулантство

1.5.1. Избор на пилот студија на случај – АБЦ корпорација
Пилот студијата на случај се базира на студија на случај за стратегијата
како пракса во SBU на R&D на корпорација со повеќе бизниси анонимно
наречена АБЦ. АБЦ корпорацијата е мултинационална корпорација која работи
во доменот на бизнис технологија и е лоцирана во разни држави. Има пет
стратегиски бизнис единици: истражување и развој, производство, маркетинг,
продажба во Азија и Пацифик, и продажба во САД и Европа. Организациската
структура на АБЦ корпорацијата се базира на организацсика структура со
повеќе оддели или М – форма. Вклучниот број на вработени во корпорацијата е
2300 ( во 2008 год). Секое SBU се состои од четири до пет работни единици, кои
вормираат профитни центри. SBU за истражување и развој се состои од четири
центри. Секој центар има глобална одговорност за одредени производи врз
основа на нивната конкурентност и технолошки фокус. [47]
За време на пилот студијата на случај треба да се напомене дека од
интервјуата произвлегува тоа што АВЦ корпорацијата оперира со процесите на
стратегиско планирање на корпоратино и периферно ниво како механизам за
координација на стратегијата. Ова е соодветно на истражувањето за стратегиско
планирање во големи нафтени компании. Во исто време од интервјуата е јасно
дека директорот на центарот во своето искуство во планирање на активности на
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ниво на единица или корпорација, користи различни практики на стратегиско
планирање во ваквите нивоа и единици. На корпоратино ниво „комитетот за
следење на бизнисот“ се состанува на секои шест месеци за да дефинира насоки
и производна стратегија. Ова претставува епизода од формалното стратегиско
планирање дефинирано од. Овој феномен ја подржува концептуалната рамка
споменета

предходно,

така

што

концептуалната

рамка

го

прикажува

стратегиското планирање како мрежа за соработка помеѓу квази – независни
процеси кои се случуваат во повеќе нивоа и единици. [47]

1.5.2 Избор на прва примарна локација – LPN корпорација
Првата примарна локација на студија на случај,LPN, е компанија која
постои на берзата во Тајлан и неодамна се здоби со награда за 200 најдобри
фирми под милијарда долари на Форбс. LPN и нејзините оддели се вклучени во
бизнис со недвижности со цел продажба и издавање на деловен и станбен
простор во централниот дел на Банкок. Повеќето проекти на LPN вклучуваат
високи згради и облакодери. Уште од времето на економската криза во 1997,
LPN ја прилагоди својата бизнис политика и стратегија насочена кон високата
средна и ниската средна класа како своја целна група (фокус стратегија),
вклучувајќи

разликување

на

добрата

и

услугите

(стратегија

на

диференцијација).
Освен тоа, LPN разви под домен кој се фокусира на урбаното живеење
различен од останатите производи. LPN исто така разви стил на управување на
заедницата кој се фокусира на квалитетот на живеење на неговите граѓани.
Оваа стратегија се здоби

со доверба и лојалност кај корисниците на LPN.

Покрај тоа, LPN избра стратегија на низко буџетно управување како силна
страна наспроти конкурентите што доведе до успех на компанијата. Ова ја
направи LPN лидер на пазарот со приближно 31% од регистрираните домови во
Банкок.
Понатаму, вкупниот број на вработени е околу 715 и приходот во 2008
бил 500 милиони Новозеландски долари. Освен тоа, организациската структура
на LPN е од М – форма (Chandler, 1982; Chandler,1991). LPN има пет главни
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организациски нивоа согласно на концептуалната рамка и структурата со М –
форма: 1) корпоративни центар, 2) корпоративно функционално ниво, 3) SBU за
профит, 4) вградено ниво за конкурентност и 5) вградено ниво за
функционалност. Слика 3 ја прикажува организацсиската структура на LPN.
[47]
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Слика 3. Организациска структура на LPN
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Корпоративниот центар на LPN се состои од група на корпоративни
директори и управен одбор, плус единица за корпоратнивнир работи која
вклучува финансии и човекови ресурси. Има четири SBU за профит: 1) услуги
на проектен менаџмент, 2) имотен менаџмент, 3) развој и 4) единица за куќи.
Единиците за конкурентност се вградени во единиците за профит а за возврат
вграденото функционално ниво (одделот за проектен развој, одделот за
контрола на трошоци, односи со јавноста, одделот за продажба итн) се вградени
во единицата за конкурентност. Во продолжение се дискутира за секое од
нивоата.
На корпоративно функционално ниво, функцијата финансии се состои од
три вградени функции или оддели: финансиски оддел, сметководство и оддел
за услуги. Корпоративната функција за човекови ресурси се состои од две
функции или оддели: оддел за менаџмет со човекови ресурси и оддел за развој
на човекови ресурси.
При единицата за профит една од единиците, со име LPN развој, е
вклучена во недвижностите опфаќаќи граѓанско сместување и овој профитен
центар овозможува поддршка или профитни центри. Овој профитен центар се
состои од четири функционални единици: единица за корисници и брендирање,
единица за развој на бизнисот, единица за администрација и канцеларија за
внатрешно издаваштво. Единицата за брендирање се состои од три вградени
функции или оддели: оддел за брендирање и маркетинг, оддел за односи со
корисниците, оддел за животна средина. Единицата за развој на бизнисот се
состои од три вградени функции или оддели: оддел за истражување и развој,
оддел за менаџмент на информациски системи и оддел за односи со јавноста.
Единицата за администрација се состои од три вградени функции или оддели:
оддел за општи работи, канцеларија на директорот и правен оддел.
Бизнис единицата за услуги на проектен менаџмент е оддел вклучен во
консултантскиот бизнис, инженерскиот менаџмент, маркетингот, продажбата и
сите тиови на конструкција. Овој оддел се состои од две функционални
единици: единица за проектен менаџмент и единица за поддршка на проектен
менаџмент. Единицата за проектен менаџмент се состои

од една вградена
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функција или оддел, оддел за проектен менаџмент. Единицата за поддршка на
проектен менаџмент се состои од шест вградени функции или оддели: оддел за
стандарди и контрола на квалитет, оддел за контрола на трошоци, оддел за
проектен развој, оддел за координација на проекти и животна средина, оддел за
техничка подршка и оддел за проетни услуги.
Единицата за имотен менаџмент е вклучена во услуги за менаџмент со
домување и оваа компанија се фокусира на продажбата, менаџмент на
заедницата и лизинг. Единицата за имотен менаџмент се состои од седум
функционални единици: 1) единца за менаџмент на заедницата, 2) единица за
поддршка на менаџмент на заедницата, 3) единица за администрација на
заедницата, 4) единица за превентива и одржување, 5) единица за истражување
и развој на заедницата, 6) единица за менаџмент со објекти и 7) единица за
продажба. Секоја функционална единица се состои од неколку вградени оддели
како што е прикажано на слика 3.
Бизнис единицата за развој на деловен простор е вклучќена во бизнисот
на недвижнини од тип различен од станбениот.

1.5.3. Избор на втора примарна локација – TPA корпорација
Во втората главна локација за студија на случај, бизнисот на TPA
корпорацијата е вклучен во разни типови на иновациски услуги како што е
урдување на курсеви за технологија, менаџмент на семинари и обука,
калибрациони услуги и анализа на животна средина, веб развој, училиште за
јазици и култура кое нуди курсеви по Јапонски, Таи, Англиски и Кинески, и
експертиза во издавањето на академски списанија за технологија и квалитет.
Вкупниот број на вработени во корпорацијата и приходот во 2008 бил околу
100 милиони Новозеландски долари. Секоја бизнис единица има одговорност за
одредени производи и услуги врз основа на нивните способности и фокусот на
пазарот.
Организациската структура на ТРА се базира на М –. ТРА корпорацијата
има четири организациски нивоа согласно на концептуалната рамка и
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структурата со М – форма: 1) корпоративно централно ниво, 2) корпоративно
функционално ниво, 3) ниво за конкурентност и 4) вградено функционално
ниво. Слика 4 ја прикажува организациската структура на ТРА корпорацијата.
[47]
Корпоративниот центар на ТРА се состои од група на извршни
директори и управен одбор плус корпоративни функционални единици,
наречени корпоративни работи и корпоративни човекови ресурси. Има три
единици за конкурентност: 1)школо за јазик, образование и издаваштво, 2)
индустриска промоција,

управување со знаење и консултација и 3)

калибрациски услуги и анализа на животна средина. Вграденото функционално
ниво е вградено во бизнис единиците за конкурентност. Деталите за секое ниво
се дадени во продолжение.
На корпоративно функционално ниво, одделот за корпоратнивни работи
се состои од четири вградени функции или оддели: оддел за корпоративно
планирање, оддел за финансии и сметководство, оддел за човекови ресурси и
оддел за општи работи. Дивизијата за маркетинг и членство се состои од две
вградени функции или оддели: оддел за веб бизнис и технолошки развој и оддел
за маркетинг.
При бизнис единицата за конкурентност, бизнис единицата 1 се состои
од три вградени функции или оддели:

оддел за јазик и култура, оддел за

образование и издаваштво и оддел на бизнисот на ТРА издаваштво. Бизнис
единицата 2 се состои од четири вградени функции или оддели: оддел за
едукација и обука, оддел за индустриски развој и промоција, оддел за
управување со знаење и развој и оддел за консултација и дијагноза. Бизнис
единицата 3 се состои од една вградена функција или оддел кој е оддел за
калибрациски

услуги

и

анализа

на

животна

средина.
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Слика 4. Организациска структура на ТРА корпорацијата
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1.5.4. Различни каактеристики на двата главни случаи
Организациската структура на двата главни случаи, LPN и TPA
корпорацијата, ја следат структурата на М – форма. Како што беше наведено во
предходните точки, двата главни случаи - еден со и еден без формален оддел за
планирање – работат во различни индустрии. ТРА корпорацијата има оддел за
формално планирње во својата организациска структура , додека LPN нема
таков оддел.
Процесите на стратегиско планирање на двете корпорации стануваат
институционализирана практика. Освен тоа, двете корпорации избрале техника
на врамнотежување за развој на нивната стратегиска мапа и

клучните

индикатори на изведбата (KPI) за да ги преведат корпоративните стратегии во
стратегии на пониските организацики нивоа. Врамнотежениот резултат и СВОТ
анализата (можности, предност, слабости, закани) се клучни стратегиски алатки
кои станале институционализирана практика , добиени од учесниците во
стратегијата низ организацијата во двата главни случаи. [95]
Одделот за планирање на ТРА корпорацијата е одговорен за водење на
целосниот циклус

и процес на стратегиско планирање, и ширење на

комуникацијата со врвниот менаџмент и одговорните на другите оддели.
Меѓутоа, во LPN корпорацијата, еден од извршните директори игра улога на
главен стратег за да се подобри стратегиското планирање на ниво на врвен
менаџмент и подобри способноста и насоката на корпорацијата во целост.
Главниот стратег едностано комуницира со сите функции за да го следи
циклусот на стратегиско планирње на компанијата и испраќа нејзините
стратегиски планови на одделите и дивизиите вклучувајќи планови за
буџетирање низ управните линии. Не постои формален оддел наменет за водење
на вкупниот процес на стратегиско планирање во LPN корпорацијата. Сепак,
циклусите

на

стратегиско

планирање

кај

двете

корпорации

станаа

институционализирана практика.
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1.6. Модел на стратегиски менаџмент

1.6.1. Фаза 1: Комплетирање на стратегискиот план

Слика 5. Модел на стратегиски менаџмент

„ Мора да се развие сеопфатна, долгорочна, хоризонтано и вертикално
поврзана стратегија. Таа треба да ја покрие цела организација со сите нејзини
системи и процедури... Долгорочните подобрувања нема да бидат постигнати
без постојани промени во нивото на вклулченост нма вработените; без промени
од поглед на водството, одговорноста и донесување одлуки; без промени во
менаџерските филозофии, стилови и релации; и без промена во климата и
културата.“.
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Изведбата има две фази. Во фаза 1 планот се комплетира и издава; во
фаза 2 тој формално се извршува. Следат акции кои се клуични за успешно
комплеуитрање на фаза 1 и акции кои водат кон грешка.[190]
Табела 3. Фактори за успех и грешка кај Фаза 1

Клуч за успех

Факти за грешка

Доделување улоги и одговорности

Не

постои

исплатливост

на

извршувањето
Воспоставување приоритети
Премногу

цели,

стратегии

–

без

одреден приоритет
Вклучување на средниот менаџмент
како активни членови
План во вакум – функционален фокус
Длабинско размислување – одлука
како

да

се

управува

со Не

имплементацијата

постои

вкупна

стратегија

за

имплементација

Промена во средниот менаџмент

со Не се прави обид за поврзување на

порамнување

за секојдевните операции

на

плановите

пониските нивоа
Не постои разгледување на деталите
Вршење

внимателен

избор

на

содржината на планот и формата која
ја има

Доделување улоги и одговорности
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Табела 4. Преглед на улоги и одговорности

Кој што прави за комплетирање

за Следуваат

предложените

улоги

и

стратегискиот план?

одговорности

Постари тимски лидери

Постигнуваат концензус за финалниот
стратегиски план
Ги стратегизираат извршувањата и
имплементацијата на методите
Избираат што треба да биде издадено

Целни групи

Го

комплетираатѕ

развојот

на

стратегиите и целите
Споделуваат пробен план со средниот
менаџмент
Прифаќаат и вметнуваат соодветна
поврратна информација од средните
менаџери
Ги контролираат постарите водичи
Менаџери од средно ниво

Споделуваат

предлог

план

со

вработените
Овозможуваат повратна информација
до постарите лидери
Секретар за буџет

Ги планира начините на воведување на
стратегискиот план во процесот на
буџетрирање

TQLкоординатор

Им помага на целните групи во
нивната

независна

работа

преку

договарање на состаноци за развој на
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стратегии и цели
Им помага на постарите лидери во
стратегиското планирање
Ја средува логистиката на состаноците
на постарите лидери

1.6.2. Фаза 2: Пренесување на стратегискот план низ организацијата
„Стратегиското планирање, со цел да биде ефикасно, мора да биде
прифатено од целиот персонал од кого безусловно се очекува да ги
имплементира, следи и биде одговорен за резултатите од планот“.[190]
Во оваа точка се зборува за споделување на стратегискиот план со
средните менаџери и работниците со цел да се нагодат стратегиите и целите,
гарантира нивно разбирање, и добие нивна понмош за имплементација. Тука се
зборува за споделување на стратегискиот план со сите членови на
оргтанизацијата што ќе гарантира разбирање од нивна страна па така тие ќе
можат да влијаат врз целите и стратегиите. Следуваат акции кои се клучни за
успехот на споделувањето на стратегискиот план и акции кои гарантираат
грешка.
Табела 5. Фактори за успех и грешка кај Фаза 2
Клуч за успех

Факти за грешка

Доделување улоги и одговорности

Неисплатливост

Споделување на планот постојано и Незборување за планот
стабилно
Игнорирање
Препознавање на промени на процесот

на

емоционалното

влинаие на промените
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Помагање на лицата низ промените

Фокусирање само на завршување на
задачите

Табела 6. Преглед на улоги и одговорности
Кој што прави за да се сподели Следувааат улоги и одговорности
стратегискиот план?
Постари лидери

Овозможуваат целосно лидерство и
водство на организацијата од аспект на
стратегискиот план
Формално

и

комуницираат
стратегиски

неформално
за

план

издадениот

со

вработените,

корисниците и добавувачите
Ги

предводат

промените

кои

ги

претставува планот
Работат со секретарот за буџетирање за
да испланираат доделување ресурси за
имплеметација за планот
Тим на постари лидери

Развиваат најдобар метод за формално
споделување на планот
Го предовдат стратегискиот план во
сопствената област на одговорности
Комуницираат

со

вработените

за

прогресот и научените лекции
Го корегираат нивниот оддел, опсег
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итн.,зависно од стратегискиот план
TQL координатор

Ги насочува постарите лидери во
комуникациските стратегии
Служи како табла за поставување
прашања
Работи со средните менаџери за да
изгради доверба
Координира

комуникациски

механизми
Менаџери од средно ниво

Го подржуваат планот
Одржуваат часови за вработените и
сесии за прашања и одговори во врска
со планот
Ги преведуваат стратгиите и целите во
акции за вработените
Ги подредуваат тековните работни
активности со стратегискиот план

Секретар за буџет

Го подржува планот
Планира начини за воведување на
иницијативи за ресурсите во процесот
на буџетирање

1.6.3. Имплементирање на стратегискиот план
„За нас е многу полесно да одлучиме каде сакаме да одиме. Тешкиот дел
е да сенатера организацијата да реагира на новите приоритети“. (Floyd, 1992).
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Имплементацијата ги превзема неопходните акции за постигнување на
целите и стратегиите. Таа бара планирање на акциите, вклученост на постарите
лидери, посветеност на планот, ресурси (луѓе,време и пари), и вклученост на
целата организација.
Процесот на стратегиско планирање кој се користи за креирање на
планот е обратен кај фазата на имплементаија. Комплетирањето на целите
влијае на комплетирањето на стратегиит е, потоа на постигнувањата и води кон
воспоставување на визијата. За успешно имплеметирање на стратегискиот план
за организацијата е неопходно да има формален план за имплементација со
акции доделени до тимовите или индивидуите кои се одговорни занеговото
постигнување.
Ако организацијата го вежба процесот на подобрување користејќи модел
на тотален квалитет, менаџерите и лидерите ќе бидат запознаени со структурата
на тимот за тотален квалитет. Ако организацијата реализира успех користејќи ја
оваа структура, најверојатно ќе сака истата да ја продолжи и ќе го повика
извршниот директор од тимот на постари лидери како и бордот за менаџмент на
квалитет и тимовите за акција. Меѓутоа, во истата органзиација процесот на
стратегиско планирање ги наведе постарите лидери до заклучок дека тековните
тимови и бордот треба да бидат реструктуирани или променети со новите
стратегии. Од таа причина, поастарите лидери понекогаш повикуваат нови
тимови – оние кои работат со проблеми во имплементацвијата – целни групи,
стратегиски тимови и целни тимови. Нивното име не е важно колку што е она
што го постигнуваат – имплементација на стратегискиот план.[190]
Следуваат акции кои се клучни за успешно имплементирање на
стратегискиот план и акции кои гарантираат грешка.
Табела 7. Фактори за успех и грешки
Клуч за успех

Факти за грешка

Доделување улоги и одговорности

Неисплатливост
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Вклученост на постарите лидери

Невклученост во процесот

Дефинирање инфраструктура

Неуправувана активност

Поврзување на целните групи

Делумно завршување на целите

Интеграција

на

акциите

за Приморување на луѓето да изѐбираат

имплеметација со работната сила

помеѓу имплементација и зсекојдневна
работа; премногу тимови

Вклученост на сите во органзиацијата
Неподреденост на стратегиите
Доделување ресурси за имплеметација
Фокус само на краткорочна потреба од
ресурси
Управување со промени
Игнорирање
Оценка на резултатите

Споделување
успева

преку

знаење,

или

избегнување

на

промената

познавањето Непостоење на систем за мерење

отворена

и

чета

комуникација
Криење на грешки/вина.
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Слика 6. Хиерархија на планирање и имплементација
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Слика 7. Стратегиски менаџмент во проширен организациски систем

1.7. Подобрен SWOT пристап за изведување стратегиско планирање во
индустрија
SWOT анализата (предности, слабости , можности и закани) се користи
уште од 1960 како алатка за помош на стратегиското планирање во разни
типови на претпријатија. Иако сеуште доста се користи, пристапот бара
подобрување за да биде користен во стратегискиот менаџмент. Проектот
опишан во оваа точка има за цел да истражи дали процесот на конверзија на
SWOT анализата во стратегиски план може да биде надополнет со едноставен
квантитативен модел како надополнета SWOT анализа. Со употреба на
математички пристапи вклучувајќи техники на квантификација, максимална
подматрица, фази математика, едно или повеќе хеуристички правила се
добиваат од SWOT анализата. Хеуристичките правила се фокусираат на
највлијателните фактори во ситуација на стратегиско планирње и со тоа ги
информираат стратезите каде треба да се обрне посебно внимание. Студијата е
направена со соработка со интернационална компанија и покажува дека новите
SWOT пристап е подобар за стратегиското планирање.
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Општо е прифатено дека модерните органзиации треба да развијат
долгорочни стратегии во поглед на динамичниот и конкурентен свет. На
пример, Porter (1980) предлага дека компанијата треба да развие сеопфатна
стратегија со цел да се постигне предност во пазарната економија Miller и
Cardinal (1924), со употреба на мета аналитички податоци добиени од 26
предходни студии, покажале дека стратегиското планирање не влијае позитино
на изведбата на фирмата. Во поглед на важноста на стратегиите за модрните
организации , стратегиското планирње и стратегискот менаџмент привлекле
постојан интерес и од истражувачите и од директорите.[189]
Различни теории и алатки се развиени да му помогнат на врвниот
менаџмент во формулирање и управување со нивните стратегии. Иако имињата
на пионерите во оваа област сеуште често

се цитираат, новите пристапи

постојано се појавуваат, правејќи ја дисциплината една од најживите области во
модерната наука на менаџментот. Органзиациите не само што овозможуваат
реалнотестирање на теориите и алатките, туку придонесуваат за креирање на
нови пристапи во стратегискиот менаџмент (Пример, матрицата на GE).
Слично, во индустријата, потребно е стратегиско планирање и
стратегиски менаџмент. Истражувачите предлагаат дека конструкторските
компании треба да изведат стѕратегиско планирање и изберат долгорочни
стратегии. Јасна стратегија е витална за преживување во денешната
конструкторска индустрија која бележи голема динамика и. Други истражувања
вклучуваат теории на стратегиски менаџмент и ги тестираат истите во
конструкторската

индустрија која се смета за хетерогена. Стратегискиот

менаџмент во конструкторството очигледно позајмува теории развиени вон тој
сектор. [189]
Термините стратегиски менаџмент и стратегиско планирање тука често
ќе ги спомнуваме.
Очигледно, SWOT анализата стана една од напопуларните алатки во
стратегиското планирање. SWOT е кратенка од предности, слабоссти, можности
и закани. Потекнува од 1960 додека популаризирана е во 1982. Таа често се
избира за анализа на интерни и екстерни

ситуации. Употребата на SWOT
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анализа постои во бројни полиња. На пример, Shen (2006) користи алатка за
анализџа на ситуации за конструкторски организации со странски капитал во
Кина. Lu (2009) ја користи поврзаноста на кинеските компании со
интернационалните.
Покрај широката употреба, сепак постои голем јаз помеѓу SWOT
анализата и следниот чекор – формулација на стратегијата. Номално, врз основа
на SWOT анализите, се генерираат разни стратегиски можности и потоа се
избира најдобрата за имплементација. Но во моменталната фаза на развој,
SWOT анализите се незначително информативни за креирање за стратегиски
опции. Наведено е дека резултатот од SWOT анализата често е листа на
внатрешни и надворешни фактори, или едностано се добива после анализата.
Главната цел на оваа точка е да ги испита начините на пополнување на овој јаз
за да се воопчи дали стратегиското планирање може да се подобри преку
моменталниот SWOT пристап користејќи аналитички квантитативни техники.
Меѓутоа, важно е да се препознае дека стратегиското планирање е
мешавина на рационална анализа и форма на уметност. Моделот на стратегиски
менаџмент според Wheelen говори дека добивање стратегиим од SWOT анализи
е рационална и автоматска процедура добиена како множество на логички
чекори подредени во низа. Квалитативниот пристапм и аналитичките методи
често се користат за одредување на соодветна стратегиска патека. Тоа дава
чувасто дека стратегиското планирање е повторлив научен процес, додека
рационалниопт аналитички процес ќе гарантира соодветна стратегија. Но тоа не
е секогаш така. Истражување за стратегиското планирање говори дека
стратегискиот процес на одлучување често вклучува неразционалност,
интуиција и политичко однесување. Тие сметаат дека стратегиското планирање,
особено формулацијата на стратегијата, не е во областа на моделите или
аналитичките техники. Наместо тоа планирањето се сметаза уметност која
вклучува креативност или други процеси кои не се во рамки на научната
анализа.[189]
Фактички, стратегиското планирање бара научна анализа во скоп со
креативно размислување. Значи тоа се прави со две истражувања. Едното ја
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зголемува креативностѕа во процесот на формулирање стратегхии.. Другото, во
линија со модерното размислување, тврди дека креативниот процес може да
биде стимулиран и подобрен кај повеќето луѓе доколку се изведе соодветно.
Формалните сесии на бомбардирање на умот, се множество на креативни
стратегиски опции додека пак некои истражувања се обидуваат да ја разберат
креативноста по научен пат. Истражувањето дадено тука е дел од обидот да се
намали јазот со помош на аналитички процеси. Меѓутоа, намерата не е целосно
да се покрие јазот со математички модели и анализи. Наместо тоа целта е да се
преуреди SWOT анализата за да се направи поинспиратвиана за креирање
стратегиски можности.
Прво, прегледот ја испитува SWOT абнализата. Испитани се и постоечки
недостатоци на SWOT анализата. Второ, предложен е пристап на надополнета
SWOT анализа. Овој пристап се состои од употреба на математички методи
вклучувајќи матрици, полиња и фази множества. Трето, интернационална
компанија од Кина изведува студија на случај чија цел е валидација на
предложениот надополнет SWOT пристап. Следно, текстот ги испитува двата
проблеми кои влијаат на SWOT аналитичката алатка.
1.7.1. Преглед на SWOT пристапот
SWOT е често употребена алатка за анализа на внатрешна и надворешна
околина со цел да се добие систематско познавање за ситуацијата со
стратегискиот менаџмент. За возврат, таа ги охрабрува стратезите да изберат
стратегија која е најдобра за ситуацијата. Филозофијата зад SWOT анализата е
тоа што стратегиите кои ги избира организацијата треба да се во склад со
заканите и можностите, слабостите а особено со предностите. Таа воспоставува
стратегиско поклопување помеѓу внатрешните закани и предности, можности и
слабости поставени од надворешна околина.
Постои ограничување на традиционалната SWOT анализа кое не е
споменето од предходните истражувачи. Стратегиските аналитичари често
гледаат дека одредувањето на SWOT факторите се прави добро и процесот е
добро структуриран. На пример, со помош на одредени методи, SWOT
матрицата ќе биде добиена што ги организира сите SWOT фактори на
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структуиран начин. Но кога ќе дојде следниот чекор, генерирање на стратегиски
можности, повеќето истражувачи се држат до напишаното. Овие стратегиски
можности треба да се базираат на одредени внатрешни и надворешни ситуации
и со анализа на овие опции стратезите избираат одредена.
Меѓутоа, само неколку логички врски постојат помеѓу SWOT анализата
и генерирањето на стратегиски можности. Моменатално, постои јаз помеѓу
двете критични фази. Како што беше споменето, SWOT анализата се соочува со
јаз и често се отфрла после анализата. Јазот не дозволува SWOT анализата да
биде од помош при генерирање стратегиски одлуки. Единствен совет даден до
аналитичарот е да биде креативен во генерирањето стратегии. Навистина, овој
процес е многу креатвен а мал број на научници се занимаваат со креативноста
на луѓето. Но, јазот може да биде намален со подобрување на SWOT анализата.
Доколку долгата листа на фактори се намали и фокусира, SWOT анализата може
да биде ефикасна во генерирање статегии.[189]
На крај, прегледот покажува дека SWOT анализата е моќна алатка во
стратегиското планирање. SWOT матрицата овозможува систематска рамка
поврзувајќи внатрешни и надворешни фактори при тоа стимулирајќи нови
стратегии. Меѓутоа, и покрај бројните истражувања за SWOT анализа во
последните декади, тековната SWOT анализа не е доволно информативна за
формулирање на стратегии.
1.7.2. Хеуристички правила базирани на подобрена SWOT матрица
Од погоре, јасно е дека SWOT факторите кои најмногу влијаат на
стратегиското планирање треба да бидат препознаени и подетално разгледани.
Тука се објаснети квантитативни методи кои помагаат во препознавање на вакви
значајни фактори.
1.7.3. Квантитативна SWOT матрица
Претпоставуваме дека после анализата, сите SWOT фактори се
препознаени и нивната важноаст одредена, тежинска SWOT матрица може да
се добие во четири полиња. SWOT факторите треба да бидат одредени со бура
од идеји или друг тип на насочување. Релативните тежини на SWOT факторите
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можат да се добијат со вклучување на Ликертова скала или АНР метод. Во
математички јазик сите предности се поставуваат во множеството

(1)
И нивната релативна важност може да се изрази преку

(2)
Слично,сите слабосит, можности и закани со нивното ниво на важност се
изразуваат со следните формули.
Слабости:

(3)

(4)
Можности:

(5)

(6)
Закани:

(7)

(8)
Ништо не вреди доколку доделувањето тежини на овие фактори биде
субјективно по природа. Сепак, АНР методот помага во намалување на
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субјективноста преку овозможување тест механизам кој гарамтира стабилност
во пресудите кај стратезите.
Според принципот на стратегиско поклопување, стратегиската опција
треба да ги искористи предностите, минимизира слабостите, експлоатира
можностите и неутрализира заканите. Во реалноста не сите SWOT фактори се
во врска. На пример, една компанија може да нема предности за да ги искористи
можностите или неутрализира закана.Зголемувањето на глобализацијата
претставува значителан предност за англиска компанија која тргува со
прекуокеански пазари, но долгата
компанијата

нема

доволно

вклученост на таков пазар значи дека

искуство

(предност)

за

да

се

прошири

интернационално. Weihrich (1982) предлага механизам за покажување на
врските помеѓу SWOT факторите. Тој користи + за да укаже на совпаѓање
помеѓу фактори од различни категории и 0 за да прикаже слаба или непостоечка
врска. Во ова истражување, авторот вовел коефициент r да покаже на врската
помеѓу било кој два SWOT фактори, каде r = 1 значи совршено совпаѓање, r= 0
значи нема врска, и 0 < r < 1 значат различни нивоа на врска.[189]
Ова истражување ги прикажува новите механизми за изразување на
различни SWOT фактори, нивните тежини и врски помеѓу разни индивидуални
фактори. Со нивно комбинирање, може да се добие тежинска SWOT матрица на
интеракција. Користејќи ја О/S матрицата на можности – предности како
пример, може да се добие тежинска О/S матрица на интеракција. Со сличен
метод може да се анализираат О/W ,Т/S, T/W матриците.
Тежинската О/S матрица на интеракција може да биде изразена како во
формула 9.
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(9)

Со употреба на оваа анализа стратегот може да започне стратегиски оции
кои добро ги користат предностите и можностите. Тоа може да се интерпретира
на тој начин што стратегиските одлуки ќе се поврзат со некои комбинации на
предности и можности како во равенка 9 . Според принципот на SWOT
анализата, секоја избрана стратегија треба да го максимизира користењето
можности и предности. При тоа проблемот се насочува во наоѓање на „
максимално поле“ од дадена тежинска О/S матрица.
1.7.4. Максимално поле
Пристапот на максимално поле одредува дел од поле која сумира
максимална вредност согласно на сите можни делови од полиња во влезната
матрица. Земајќи ја матрицата A

Како пример, максималното поле е
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Бидејќи сумата на сите елементи од овој дел 9+2+(-4)+1+(-1)+8=15 e
најголем од сите можни делови на полето. Максималното поле прв го објаснал
Bently (1984) дискутирајќи ја ефикасноста на компјутерските програми. Тоа се
користи за да покаже како различни алгоритми се изведуваат со различна
ефикасност врз основа на тоа дека кога димензиите на матрицата се
зголемувапресметките потребни за пресметка на максималното поле може да
закочат и модерен брз компјутер.
Пристапот на максимално поле е опишан со цел да одреди максимална
употребна на можностите и предбностите. Секоја избрана стратегија треба да ги
максимизира можностите и предностите согласно на SWOT анализата.
Максималната употреба на можностите и предностите значи дека сите
највлијателни и потенцијални фактори кои се разгледуваат на почеток се
идентични. Во математички јазик елементие на Rmi искажува не само тежина на
различни фактори туку и нивни релации. Полето, како што е покажано во
равенка 9 содржи одредена комбинација на можности и предности каде се
добиваат стратегии за нивно адресирање. Максималното поле покажуицв
акомбинација на најважнист фактори на предности и можности.[189]
Иако сите елементи во матрицата се ненегативни бидејќи 0<Rmi < 1,
целото поле нема да биде касимално поле бидејќи сакаме да го отфрлиме
елементот 0. ДоколкуRmi =0, нема релација помеѓу можностите и предностите.
Според тоа треба да се модификува традиционалниот алгоритам за
максималното шполе да ги отфрла елементе 0. Максималното поле за O/S
матрицата може да се изрази преку.
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(10)

1.7.5. Хеуристички правила за генерирање стратегиски можности
Множестото кое ги содржи сите избрани можности и предности во
максималното поле се нарекува хеуристичко праило (HR) како во равенка 11.

(11)
Тоа ги информира стратезите дека предностите и можностиоте може
максимално да се искористат доколку стратегиската можност покрива елементи
во Хеуристичко правило. Тоа пак ги инспирира стратезите да се задржатѕ на
овие фактори кога креираат стратегиски можности. Низ процесот на
подобрување резултатот од традиционалата SWOT анализа е подобрен преку
Хеуристички правила кои ги одредуваат најважните фактори.
Во реален случај можно е некои стратегики можности сеуште да се
ефикасни иако релевантните фактори на предност и можност не се јавуваат во
максималното поле. Полето каде сумата на сите елементи во делот од матрицата
е нешто помал немора да се занемари, бидејќи факторитње на предност и
можност исто така инспирираат ефикасни стратегиски можности. Меѓутоаа,
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„малку“ е тешко за дефинирање и е концепт на фази математиката. Ова
истражување користи теорија на фази

множества за подобрување на O/S

матрицата каде сумата од вреднасоти не е максимална туку нешто помала од таа
на максималното поле. Тоа се изразува преку равенка 12.

(12)

Фази логиката е развиена од Zadeh (1965)за да истражи некои фази
феномени, на пример, некој е висок, или некој е слаб. Маку помал во овој модел
е вообичаен фази концепт затоа тука воведуваме фази логика. Кај равенка 12,
сумата на MP(O/S) е споредена со сумата на максималното поле MS(O/S).
Функцијата на припаѓање

e добиена за да покаже дали полето е малку помало од максималното поле и
според тоа се разгледува од избраната стратегија. Обичн развојот на функција
на припадност се базира на субјективна одлука.
Факторите на предности и можности придружени за деловите од
матрицата дефинирани во равенка 12 ќе направат бројни Хеуристички правила
како што е прикажано во равенка 13:
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(13)
Спротивно на правилата од равенка 11, Хеуристичките правила тука ги
информираат стратезите дека предностите и можностите оптимално ќе бидат
искористени доколку одлуката ги покрива факторите. Придонесот на ново
предложената SWOT анализа е тоа што ги анализира најважните фактори за
стратезите при создавањето стратегии.[189]
За крај во оваа точка испитавме нов метод за одобрување на
информациите добиени од традиционалната SWOT анализа. Новиот SWOT
пристап се состои од следните четири чекори:
1.Приоритет на SWOT факторите со доделување на различни тежини
преку АНР методот.
2. Воведување на коефициент r за приказ на разни нивоа на поврзаност
помеѓу два фактори.
3. Одредување на максимално поле од тежинска SWOT матрица.
4. На крај, се добиваат Хеуристички правила кој се состојат само од оние
SWOT

фактори со посебно одредено поле. Со потенцирање на најважните

SWOT фактори различните Хеуристички правила им помагаат на стратезите во
генерирање

стратегиски

опции

кои

се справуваат

со ситуациите во

органзиацијата.
1.7.6. Едностаност на SWOT наспроти модерната математика
Истрајноста на SWOT анализата лежи во бројните фактори вклучувајќи
ја едноставноста.Едноставното е убаво. Многу е важно за алатка како што е
SWOT анализата да ја одржи едноставноста за да ја користат постарите
менаџери. Меѓутоа, дали новиот пристап избран во ова истражување го
оттурнува

принципот

на

едноставност

преку воведување

математика?

Читателите би рекле дека новата SWOT анализа е недостапна за корисници кои
незнаат математика.
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Меѓутоа, можно е да сенаправи подобрувањето без намалување на
едноставноста преку вградување на сите процеси на квантитативни матрици во
компјутерска програма.

Еден од принципите на модерното софтврско

програмирање е да се направат сложените процеси видливи за корисниците.
Доколку комплицираниот процес е транспарентно вграден, стратезѐите како и
обично ќе треба да се фокусираат на процвенка на SWOT факторите и нивните
врски. Лесно е да се додадат , избришат или променат SWOT фактори во
компјутерска програма. Пресметките позади новата SWOT анализа лесно се
разбираат од страна на компјутрот. Сепак, покрај бројните алгоритми за
наоѓање на максимално поле не постои готова програма за наоѓање на
Хеуристичките правила. Во иднина пожено е да се развие софтверски пакет за
SWOT анализа базиран на предложениот SWOT пристап. Процесот на
изведување на SWOT анализата со помош на компјутер треба да биде воочен и
да стане пракса во модерниот статегиски менаџемт.
Истражувањето покажа дека преку математички техники кои вклучуваат
максимално поле и фази множества традиционалната SWOT анализа се прави
поуспешна. Методот ја прочистува SWOT анализата и ја сведува на
Хеуристички правила кои се фокуситраат на најважните фактори за стратегот,
помагајќио во формулирање на стратегиите. Иако предложената подобрена
SWOT анализа е генерирана и оценета во пример од индустријата, тоа не ги
исклучува другите сектори. Дополнително истѕражување се препорачува за
воочување за нејзината употреба во други сектори. [189]
Сепак, бидејќи вклучени се матрици и пресметки, новата SWOT анализа
е тешка за врвниот менаџмент. Сепак, процедувата е ставена во компјутерски
пакет и бара само внесување на променливи.
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1.8. Начин на кој компаниите избираат стратешки пристап кон проектниот
менаџмент
1.8.1. Опис на истражувањето
Моделот на стратегискиот проектен менаџмент (SPMM) се состои од три
димензии: Оператино искуство, стратегиски фокус и инспирирани лидери. Се
користат следните дефиниции :
-

Оператино искуство: Опсегот до кој се фокусираат активностите на
проектниот менаџмент (планирање, извршување, следење и контрола)
за комплетирање на проектот навреме со договрениот буџет и цели
[191]

-

Стратегиски фокус: опсегот до кој се фокусираат активностите на
проектниот менаџмент поврзани со планирањето, извршувањето ,
следењето и контролата

-

Инспирирани лидери: Способност на проектниот менаџер да
инспирира проектен тим, да внесе сплотеност

и

гарантира

ефиксаност.

На

крај,

дефинираме

стратегиска

вредност

на

проектот

како

потенцијален придонес на проектот врз долгорочните органзиациски цели.
Истражувањето има две фази. Пвата фаза е квалитативна студија на
случај од 35 документирани случаи чија цел е да ја потврди теоријата и
подготви за втората фаза. Втората фаза е квантитативна и вклучува статистички
податоци од 164 проекти во различни земји. Целта на оваа фаза е да го тестира
моделот на стартегиски проектен менаџмент врз голем број на проекти и воочи
врските помеѓу трите димензии на моделот и димензиите на успешност на
проектот.
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Слика 8. Оперативно познавање, стратегиски фокус и инспирирани лидери

1.8.2. Фаза 1 – студија на случај.
Од оперативен фокус, половина од случаите се рангирале високо а
половина ниско (слика 8).
Меѓутоа, од стратегиски фокус само

20% се рангирале високо.

Корелацијата помеѓу оперативните и стратегиските димензии виртуелно е 0.
Ова го подржува претпоставувањето дека овие две димензии се независни.
14 од проектите имаат висока статегиска важност за нивни организации.
Само 5 од нив искусиле висок степен на стратегиски фокус. Од оперативна
димензија околу 2/3 од проектите се рангирале ниско.
Од околу 21 проект чија цел е чисто стратегиска, 2/3/ се рангирале
високо во оператина дименаија доека само 1 има висок степен стратегиски
фокус.
Кога се пресметуваат коефицинтите на корелација помеѓу проектните
цлеи и димензиите на проектниот менаџмент, единсвена позитивна корелација е
пронајдена помеѓу проектната цел и стратегиската дименаија на стилот на
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проектен менаџмент. Тоа говори дека стратегискиот пристап е присутен во
проекти со препознаена стратегиска вредност.[191]
1.8.3. Фаза 2 – емпириско истражување
Базата се состои од 164 проекти кои се статистички анализирани.
Пресметан е стандарден статистички опис за сите, корелација помеѓу
димензиите на стратегиските проекти и успехот на проектот, анализа на
фактори како и регресија. Прво пресметуваме стредини на SPMM ( слика 8) .
Спорд очекуваното оперативното искуство има највисок скор од 2.67 , следено
од стратегискиот фокус 2.33 и лидерството добива најнизок скор 2.05.
Средините се од разни индустрии во светот.
Следно се испитува корелација помеѓу овие димензии и успехот на
проектот во различни димензии, како што е ефикасност на проектот,
задоволност на корисниците, ефикасна тимска работа, бизнис успех, подготовка
за иднина, и вкупен успех. Анализата на корелацијата покажа значителни
корелации. На пример, тинмската работа корелира со сите други димензии за
успех на проектот, потврдувајќи дека успехот на тимовите оди рамо до рамо со
други аспекти на проектниот успех.

Слика 9. Проекти со стратегиски наспроти оперативни цели
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Воочените значителни асоцијации на факторите ан успех на проектот на
SPMM скалата се (слика 9):
-

Оперативното искуство е поврзано со ефикасноста

-

Стратегискиот фокус е поврзан со ефикасноста

-

Стратегискиот фокус е поврзан соз адоволноста на корисницвите

-

Стратегискиот фокус е поврзан со идните планови

-

Лидерсвото е поврзано со ефиксаните тимови

Се на се, воочено е дека во повеќето проектни цели се или оператини или
стратегиски. Свесноста за тоа што значи проектот во органзиацијата е на добро
ниво па со тоа и исходите од проектот се во очекуваното. Освен тоа, повеќето
испитаници јасно ја навеле и опишале нивната стратегија и објаснале како
истата е поврзана со проектните цели.
Меѓутоа повеќето проектни тимови ја сметаат проектната стратегија
едноставно како порамнување на оперативните цели на проектот со стратегијата
на фирмата гарнатирајќи дека проектното тројно ограничување (време , пари и
цели) е во согласност со органзиациските цели. Во тој случај изведувањето на
стратегијата е сведено на ефиксано извршување на проектот во рамки на
тројното ограничување. Стратѕегискиот фокус обично не е препознаен и обично
нема стратегиско порамнување во активностите на следење и контрола.
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Слика 10. Начини на SPMM димензии: индустрија – и низ светот

1.8.4. Заклучоци и насоки за менаџери
Нашата студија на случај покажа дека повеќето проекти и денес се
управуваат во оперативна смисла. Освен тоа, поголем дел од проектите со
висока стратегиска вредност сеуште се менаџираат оперативно. Се верува дека
тоа покажува дека и покрај стратегиската важност поставена во проектите
традициоанлниот пристап доминира на терен. Анализите покажуваат дека
повеќето проектни менаџери и органзиации ја препознаваат стратегиската
важност на проектот и прават разлика помеѓу проектите со оперативни цели и
проектиоте со стратегиски цели. Меѓутоа, помалку е јасно дали ваквото
препознавање се материјализира за време на процесот на извршување на
проектот. Желбата за постигнување стратегиски цели преку проекти во
повеќето слуќчаи е сведена на порамнување на почетните проектни цели со
организациската стратегија и одржување на извршувањето на проектот во рамки
на

тројното

ограничување.

На

тој

начин,

старатегиското

однесување

произлегува од оператиното.
Овој пристап е добар за проекти со краткорочни оперативни цели. Во тие
случаи, може да се фокусира проектниот менаџмент ан оператниото искуство и
сеуште да се добијат успешни проектни исходи. Во проекти со висока
стратегиска важност, потребен е точен фокус врз стратегиските цели на
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проектот; занемарувањето ќе има лош ефект врз успехот. Емпириски студии од
повисок ред потврдуваат дека тимовите на проектен менаџмент можат да бидат
раздленеи според три димензии: оператино искуство, стратегиски фокус, и
инспирирани лидери. Оператнивното искуство го мери степенот до кои
проектниот менаџер го проектира проектот ефиксано и го чува во рамки на
времето и средстбвата. Стратегискиот фокус мери степен до кој се извршува
проектот за

постигнување на бизнис целите. Инспирираните лидери се

поврзани со активнсота на проектниот менаџер да овозможи тимска работа,
ефикасност и заедништво. [191]

Слика 11. Димензии на пораст и нивно влијание на факторите за успех на проектот

Изненадува тоа што оператиното искуство ја предвидува ефиксаноста на
проектот.
Меѓутоа, оператиното искуство не предвидува ниедна од димензиите на
проектен успех, Пр. , оператнивното искуство не се преведува во задоволност на
корисниците или бизнис успех. Ваквиот наод го фокусира вниманието на други
димензии на прокетен менаџмент спротивно на тоа како во тековната пракса на
проектниот менаџмент.
Стратегискиот фокус е клуучен елемент во достигнување задоволство на
корисниците, бизнис успех, идни планови и вкупен успех.
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Сите долготрајни , пост проектни ефекти се предвидени од стратегискиот
фокус.
Инспирираните

лидери

ја

предвидуваат

ефиксаноста

на

тимот.

Очекуваме тие да влијаат и на други елементи, особено на задоволност на
корисниците, но изгледа дека ефектот е само индиректен, преку ефиксаноста на
тимовите.
Лекциите од овие наоди се јасни за менаџементот. Со проектни цели
почетно порамнети со бизнист стратегијата и со надеж дека ова гарантира
постигнување на целите на стратегискиот менаџмент сепак тоа не е доволно.
Наместо тоа, свесно, постојано процвенување на проектните аквитисност
наспроти стратегиските цели е потребно. Слично, само менаџирањето на
проектните операции, без фокусирање на тимовите, исто така не е доволно.
Исто и тука, поастојан напор за овозможување на тимските процеси,
сплотеноста и ефиксаноста е потребно.
Се верува дека нова форма на стандардот на проектниот менаџмент веќе
е потребна.Покрај оперативниот фокус, стратегискиот и тимскиот фокус треба
да се развијат и вметнат во тековните практики. Потребите на проектниот
менаџмент за фокусирање на бизис целите и креирањето вредност а не само на
постигнување тројно ограничување.[191]
Главните елеметни се следните:
-

Проектот треба да се смета како дел од процесот на стратегискиот
бизнис во органзиацијата; нивните цели треба да помогнат за успех
на бизнисот на организацијата а не

само да го запазат времето,

буџетот и целите.
-

Успехот на проектот трена да биде дефиниран однапред за да постави
очекувања од проектот.

-

Проектните менаџери треба да пресметаат бизнис резултати и други
димензии а не само тројно ограничување.

-

Проектот треба да биде избран според неговиот удел во стратегијата
на компанијата и долгорочните цели.
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-

Кога се менаџира проектот, проектните тимови треба да научат да се
фокусираат на стѕатегиските и лидерските аспекти на проектот а не
само на оперативната ефиксаност.

-

Прегледот на проектот од врвниот менаџмент треба да вклучи
испитување на астратегискиот прогрес на проектите очекуваниот
успех на сите димензии и рлевантноста на пазарот и диннамиката на
конкуренцијата.

Јасно е дека треба дополнително истражување. На пример, се поставува
прашањето дали стратегискиот фокус е поважен за проектниот успех кај
несигурни и високо технолошки проекти,

отколку кај ниско технолошки

проекти. Дали инспирираните лидери се поважни кај едни области отколку кај
други? [191]
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2. АНАЛИЗА НА ПРОДАЖБАТА
Продажбата претставува извршување на задачата на претпријатието и на
задачата на работниците на продажната фаза. Затоа анализата на продажбата
има посебно значење, па неопходно е испитување на:
- големината на продажбата;
- структура на продажбата;
- време на продажба;
- квалитет на продадени производи;
- територија на продажба;
- купувачи;
- субјекти на реализација;
- организација на продажба;
- услови на продажба.

2.1. Испитување на големината на продажбата
Со цел да се согледа извршувањето на задачата на продажната фаза,
најважен показател е оној за големината на продажбата, кој се добива со
формулата: [186]

ostvarena proda`ba na analiziraniot period  100
bazicnata proda`ba na analiziraniot period

Потребно е продажбата да се спореди со планираната, за да се добие
показател за да се добие показател за исполнувањето на планот на продажба.
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При испитувањето на продажбата покрај големината на продажбата
треба да се земат предвид и склучените договори за продажба. Показателот за
ангажираноста на на капацитетот се добива:

prodadeni, a neisporacani proizvodi  100
proizvodstven kapacitet

Со односот помеѓу остварената продажба и оствареното производство
се покажува нивната усогласеност.

2.2. Испитување на структурата на продажбата

Под структура на продажбата се подразбира продажба на групи, односно
наодделни продадени артикли. Потребно е да се опфати големината

на

продадените артикли и нивното учество во вкупната продажба. Структурата
може да биде прикажана различно, во зависност од групирањето коемож да
биде според видот на артиклите, од технички,комерцијално или финансиски
гледиште.
Испитувањето на асортиманот е од големо значење за остварување на
поголема продажба и за производство на соодветни производи. Поголемиот
асортиман придонесува за поголема вкупна продажба.

2.3. Испитување на времето на продажба

Временското разгледување на продажбата има големо значење за
откривање на причините и можностите на продажбата,посебно има значењн кај
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артиклите од сезонски карактер,бидејќи може да се утврди дали продажната
фаза оптимално го искористила оној временски период во кој треба најповеќе да
се продаде.
Важен показател е оној за ритмичност на одот на продажбата и одот на
производството, бидејќи тоа влијае на рамномерното користење на факторите
на производство и намалување на трошоците.непостоење

на ритмичност е

последица на поголемо производство од продажба или поголема продажба од
производство.
2.4. Испитување на квалитетот на продадените производи

Квалитетот на производите, стоките, услугите е мошне важен услов за за
нивната продажба и може само индиректно да се утврдува.Се утврдува преку
записниците за примопредавање кои се составуваат при преземањето на
производите, потоа преку рекламациите кои во текот на годината се добиени од
купувачите ,преку соодветните надоместоци во вид на бонификации, попусти и
сл.што им се дадени на купувачите. За некои видови производи се даваат
гаранции за квалитетот. Податоци за квалитетот можат да се добијат и од
наодите на официјалните републички контролни органи, кои врз основа на
испитување на стоката на пазарот го утврдуваат квалитетот и во определени
случаи доделуваат одликувања за добар квалитет.
2.5. Испитување на територијата на продажба на пазарот

Продажбата треба да се разгледува и просторно, според териториите на
кои се продаваат артиклите односно во замјата и во странство. За да се
реализира поголема продажба, потребно е испитување на пазарите, особено на
оние кои доаѓаат предвид за пласирање на производите на претпријатието.При
испитување на пазарот треба да се обрни внимание на: [186]
-

динамиката на увозот на соодветни артикли во земјата и др. земји
коишто доаѓаат предвид за продажба;
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-

бројот и составот на населението и големината на куповните
фондови;

-

можноста за супституција на одделни артикли;

-

развитокот на производствените можности

и прометот, како и

развитокот на транспортната мрежа;
-

евентуалната промена на царинскиот, девизниот, даночниот и др.
режими во реоните каде се продава.

При испитувањето на територијата на продажба треба да се има предвид
и карактерот на пазарот, од кои зависат акциите што ќе ги преземе кадарот на
продажната фаза за зголемување на продажбата.
Потребно е да се укаже и на неопходните испитувања на пазарот од
други аспекти кои ќе придонесат за зголемена продажба.

2.6. Испитување на субјектите на продажба

Под субјекти на продажбата се подразбираат организациони единици или
лица преку кои се врш и продажбата.Најчести организациони единици се
:продавниците, консигнационите складишта,застапништвата и др., додека
лица:трговски патници,агенти сл.Кога постои ваква организациона форма на
продажната фаза во тој случајвкупната продажба ќе се разгледува како
продажба на одделните организациони единици или лица,истотака временски,
терторијално, по видови артикли и сл.
За утврдување на извршувањето на задачата на одделни организациони
единици на продажната фаза се употребува нивниот вкупен приход и нивниот
индивидуален финансиски резултат.
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2.7. Испитување на купувачите

Купувачите се субјекти на кои се продаваат готови производи, стоки или
се вршат услуги. При испитување на купувачите пожелно е да се добијат
податоци

за бројот на купувачите на кои претпријатието во текот на

анализираниот период продавало и споредување со претходниот период.
Зголемувањето на бројот на купувачите е позитивна појава. Треба да се испита
бројот на купувачите во земјата и во странство, потоа бројот на новите и бројот
на старите од вкупниот број купувачи. Позитивно ќе биде ако бројот на новите
расте, а на старите купувачи останува ист. Некои купувачи набавуваат за
сопствена непосредна потрошувачка, а други за натамошна продажба. Кога
учеството на директните купувачи расте, тогаш претпријатието има поповолна
полажба. Купувачите потребно е да се групираат и според вредноста на
купувачки од претпријатието. [186]
Кадарот на продажната фаза треба да ја проучува куповната сила на
директните потрошувачи, со цел да презема правилни акции за зголемување на
продажбата. Истотака при склучување на купопродажни договори неопходно е
испитување на солвентноста на купувачите, за да се оцени оправданоста на
понатамошното кредитирање.
Купувачите како рецепиенти на производството се најбитен фактор, кој
го определува успехот на претпријатието. Без купувачите, претпријатието нама
да преживее.
2.8. Испитување на организацијата на продажба

Организацијата на продажбата е условена од голем број фактори и тоа:
дејноста на претпријатието, карактерот и видот на артиклите, големината на
претпријатието, видовите купувачи, положбата на пазарот, финсиската положба,
кадарот и сл.
Организацијата може да биде:
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-

централизирана, кога продажбата се врши од една организациона
единица и кога самата е овластена да склучува купопродажни
договори со купувачите.

-

децентрализирана, кога продажбата се врши преку две или повеќе
организациони единици или кога продажбата се врши не само од
организациони единици чија функција е тоа, туку и од лица кои за
тоа се овластени.

Значајно е да се утврди дали претпријатието се служи со средства за
врбување на купувачите (предавања, реклами, саеми , изложби, наградување и
сл.) Висината на овие трошоци треба да се определи и нивното планирање може
да се врши на повеќе начини.
Продажбата може да биде организирана и преку договарање однапред за
испораки во текот на еден временски период. [186]

2.9. Испитување на условите на продажба

Продажната цена е еден од најзначајните услови од кој е зависна
големината

на

продажбата,

но

истотака

и

финансискиот

резултат.

Намалувањето на продажната цена кај еластичната потрошувачка доведува до
зголемување на обемот на продажбата, а посредно и до зголемување на
позитивниот финансиски резултат. Продажната цена зависи од карактерот на
пазарот и др.услови на продажбата. При определување на нејзината висина мора
да се води сметка за цената на чинење, побарувачката и нејзиниот
еластицитет,продажната цена на конкурентските претпријатија.
Транспортните услови влијаат врз големината на продажбата, во нив
спаѓаат начините на испорака, сопственоста на превозните средства, видот на
транспортното средство и сл.
Ризикот на транспортот е еден од продажните услови, тоа се штетите што
можат да настанат при транспортот на продадената стока од магацинот на
продавачот до магацинот на купувачот.
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Условите на плаќање се истотака, фактор од кој зависи продажбата.
Плаќањето може да биде во готово или на кредит, или алтернативно по избор на
купувачот
Рокот на испорака е еден од важните услови на продажбата, кој зависи од
капацитетот на производството, магацинските простори и сл.
Гаранциите за квалитет и организацијата на сервисните служби се
фактори кои придонесуваат за продажба, особено кај артикли од долготрајна
употреба и од поголема поединечна вредност.

3. АНАЛИЗА НА ТРОШОЦИТЕ И ЕКОНОМИЧНОСТА
Трошоците на продажната фаза се оние потрошоци што се прават за
извршување на нејзината задача. Овие трошоци се разликуваат од продажните
трошоци - “трошоци на дистрибуција” под кој се подразбираат сите трошоци
што настанале од моментот на производството до моментот на преземање на
готовите производи од страна на конечниот потрошувач.
Трошоците на продажната фаза се само еден дел од трошоците на
дистрибуцијата. Тие се дел од цената на чинење на продадените производи, кои
како И сите други трошоци треба да бидат надоместени од продажната
вредност. Поради тоа тие влијаат на финансискиот резултат на претпријатието,
па според тоа и на успешноста во работењето. [186]
Трошоците на продажбата имаат специјален карактер, тие не секогас се
условени од самата продажба. Кај нив тешко е однапред да се утврдат
законитостите и нормалите, што влијаат на реалноста на нивното планирање и
го отежнуваат нивното испитување.потребна е нивна перманентна, сеопфатна и
сестрана анализа на овие трошоци од различни аспекти. За да се изврши
анализата, услов е нивно претходно групирање. Вообичаено нивно групирање е
на општи и посебни.
Под општи трошоци се подразбираат оние трошоци кои се предизвикани
со работењето на продажната служба и со продажбата на сите артикли или
група артикли.
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Посебни трошоци се оние трошоци кои се однесуваат на продажбата на
еден конкретен артикал или на една определена продажба.
Групирањето на трошоците овозможува согледување на одговорноста на
направените поголеми, односно помали трошоци. Групирање се врши и според
организационите единици во кои што се направени трошоците, но потребно е
претходно да се утврдат полудиректните и индиректните трошоци.
Полудиректни трошоци се оние трошоци за кои уште при нивното
настанување

се знае на кои организациони делови, односно функции на

продажната фаза се однесуваат. Тие се слични на директните трошоци, а се
разликуваат од нив потоа што директните се однесуваат на носителите на
трошоците, додека полудиректните трошоци се однесуваат на местата на
трошоците.
Индиректни трошоци се оние трошоци што се прават поради вршење на
продажната фаза во целост или повеќе нејзини функции, а не постои реална
можност да се утврдува колку која функција ги предизвикала тие трошоци.
Во зависност како се менуваат трошоците во нивниот износ во однос на
обемот на продажбата разликуваме фиксни и варијабилни трошоци. Односот
помеѓу фиксните и варијабилните трошоци ја покажува еластичноста на
продажната фаза.[186]
Големината на трошоците треба да се споредува со базичната големина.
Зголемувањето на овие трошоци не значи негативна појава, а намалувањето
позитивна.
Еден од најважните показатели во врска со трошоците на продажната
фаза е економичноста. Таа се утврдува по пат на ставање во однос на два
елементи: ефектот и трошоците. Трошоците се искажуваат вредносно, додека
ефектите во оние показатели кои најпрецизно ја даваат сликата на нивната
големина.

tro{oci na proda`nata faza  100
prodadeni got.proizvodi, stoki odnosno izvr{eni uslugi
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Утврдената економичност не мора да значи дека е резултат на
залагањето на работниот колектив, бидејќи тука имаат влијание и надворешните
фактори на ефектот. Затоа се зема дополнителен показател кој укажува дали е
потрошено, колку што е планирано, исклучувајќи го ефектот.
стварни трошоци на продажната фаза x 100
________________________________________________________
планирани трошоци на продажната фаза

4. АНАЛИЗА НА АНГАЖИРАНИТЕ СРЕДСТВА И НА НИВНОТО
КОРИСТЕЊЕ

При вршењето на продажната фаза за остварување на задачата се
ангажираат основни и обртни средства, затоа е неопходна нивна анализа.

4.1. Анализа на ангажираните основни средства

Вредноста на основните средства кои се ангажираат во производствените
претпријатија во вршењето на продажната фаза сразмерно е мала во споредба со
вредноста на таквите средства во производствената фаза. [187]
Анализата на основните средства ја опфаќа нивната големина која се
искажува вредносно, а за некои поважни основни средства и во натурални
показатели. Кај претпријатијата кои располагаат со разнородни основни
средства, треба да се даде и нивната структура. Локацијата има посебно
значење, особено од аспект на поволноста или би требало во иднина да се
преземаат некои мерки во таа насока. Функционалноста на основните средства е
секако квалитет коишто значајно влијае врз ефектите што се остваруваат со
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нивната употреба. Правилното разместување на средствата има влијание врз
големината на ефектот. Квалитетот на основните средства ја претставува
нивната погодност за употреба, безбедноста во работата и сл. Анализата ја
опфаќа и динамиката на основните средства која се прикажува преку нивното
зголемување односно намалување во текот на анализираниот период, потоа
треба

да

се

даде

опременоста

на

администрацијата,

магацините,

продавниците,целата служба.
Утврдувањето на користењето на основните средства посебно е важно
кај транспортните средства, што најдобро се искажува со поминати тон
километри.
Неопходно е кај оваа анализа да се константираат средствата што треба
да се набават, изградат или изработат, големината на финансиски средства што
за таа цел се потребни и резултатите што ќе се постигнат со таа инвестиција.

4.2. Анализа на ангажираните обртни средства

Обртните средства ангажирани во продажната фаза, се залиха на готови
производи

кај

производствените

и

залиха

на

стоките

кајтрговските

претпријатија. Нивното испитување има посебна важност.
Големината на залихите на готовите производи треба да се даде колку
изнесувала на почетокот и на крајот од годината, како и колку таа била во
просек, потребно е да се спореди за да се види дали се ангажирала помала или
поголема маса.
Прикажување на залихите и временски ќе придонесе подобро да се
согледа рамномерноста на ангажираните средства. Големината на овие средства
еусловена од две спротивни движења – производството и продажбата.
Залихите може да се зголемуваат или намалуваат во одреден период, а
можна е стагнација како последица на еднаквата динамика на приливот и
одливот. [187]
Секогаш треба дасе има предвид оправданоста на големината на
залихите, бидејќи држењето на неоправдано големи количини залихи
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предизвикува ангажирање на поголема маса обртни средства од овој вид,
поголеми трошоци и поголеми штети што настануваат на залихите.
Големината на залихите влијае посредно врз извршувањето на задачата
на претпријатието и на неговиот финансиски резултат, поради што е потребно
да се сведе на нормалната големина.
Структурата треба да ги покаже залихите на одделни видови производи,
од што ќе се согледа дали претпријатиетп располага со некурентни залихи, како
и дали односот помеѓу одделни видови е нормален, каков што го бара пазарот.
Квалитетот на готовите производи е битен фактор од кој зависи идната
продажба, затоа нужно е да се утврди дали залихите со кои располага
претпријатието одговараат на стандарниот квалитет што претпријатието го
остварува, на квалитетот на конкуренските претпријатија и на оној што го
бараат купувачите.
Динамиката

на

приливот

и

одливот

овозможува

да

се

види

рамномерноста помеѓу производството и продажбата, и влијанието на приливот
врз големината на продажбата.
Под користење на готови производи, односно стоки се подразбира
нивната трансформација, па доколку е таа поголема толку и користењето е
поправилно. За таа цел служат показателите од системот на обртот, и тоа
степенот на користењето, коефициентот на обртот и времетраење на обртот.
Степенот на користење го дава процентот на употребените средства од
масата што стоела на располагање за таа цел. Ќе се добие кога вредноста на
издадените се подели со збирот на вредноста на вкупно примените готови
производи и вредноста на нивните почетни залихи.
Коефициентот на обртот ја покажува брзината на трансформацијата, се
добива кога вредноста на издадените готови производи, односно стоки ќе се
подели со масата, односно со вредноста на просечната залиха на тие средства.
Времетраењето на обртот покажува колку дена трае трансформацијата,
се добива кога бројот на деновите во годината се подели со коефициентот на
обртот. Добиеното времетраење покажува колку дена во просек готовите
производи лежат на залиха и чекаат на продажба. Времетраењето на обртот
влијае врз големината на залихите, но врз таа големина влијае и обемот на
прометот.
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Посебно внимание треба да се обрни на штетите, кои настануваат додека
готовите производи се наоѓаат во магацин и чекаат на продажба. [187]
Врз основа на анализата на продажната фаза треба да се согледа самата
состојба, да се видат проблемите со кои се соочува продажбата и да се преземат
соодветни акции за подобрување на работењето.
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II.

ОРГНИЗАЦИОНА И

ИНДУСТРИЈА

ЗА

ЕКОНОМСКА ПОСТАВЕНОСТ НА А.Д.

МЛЕКО,

МЛЕЧНИ

ПРОИЗВОДИ

И

СОКОВИ

МЛЕКАРА БИТОЛА

1. Основни податоци за претпријатието

Назив: А.Д. Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара
Битола.
Седиште: лоцирано на патот за с.Долно Оризари.

2. Развоен пат на А.Д. Млекара Битола

Почетоците на организиран откуп и преработка на млекото и млечните
производи во Битола датираат во далечната 1952 год. и се поврзани со
формирањето на тогашната Млекарница.Станува збор за една обична мануелна
работилница во која дневно се преработуваат по неколку стотини литри млеко.
Основни преработки биле сирењето, урдата И киселото млеко. Млекарницата
била формирана со одлука на народниот одбор на Битола. [188]
Во својот развоен пат фирмата преживеала повеќе трансформации. Таа
денес претставува најголем преработувачки капацитет

од ваков вид во

Р.Македонија, кои преработува по200 илјади литри млеко на ден.Од
производствените ленти дневно излегуваат по 100 илјади литри овошни
сокови.А.Д. Млекара Битола откупува и преработува околу 65% од целокупното
производство на млеко во земјава.
Во последните дваесетина години во оваа битолска компанија се
инвестира над 30 милиони евра. Минимумот годишни инвестиции изнесува 1
милион евра. Станува збор за исклучиво сопствени средства и тоа е непишано
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правило, кое целосно се почитува во битолската млекарница. Ваквата определба
и овозможува водечко место не само во Р.Македонија, туку и пошироко.
Овој инустриски капацитет ги задоволува потребите првенствено на
Битола и Македонија, а пошироко излегува и на светскиот пазар. Во тие рамки
изграден е современ индустриски капацитет којшто полека почнува да се шири
и во други региони на земјата. Откуп на млеко се врши првенствено од
подрачјето на Пелагонија, меѓутоа не изостанува ниту еден крај во земјата каде
што не е организиран откупот и транспортот од страна на битолската
индустрија и обратно, производите на Млекарата до сите делови на земјата.
Веќе се направени инвестициони вложувања во изградба на капацитет во
Скопје, кој треба да ги собира суровините во тој дел, да се презема млекото,
каде што треба да се чува и да се лади, за потоа истото да се транспортира до
Битола. Подоцна ќе се изгради еден нов индустриски капацитет за млеко во
прав, кој ќе треба да изврши супституција на некои производи кои Р.Македонија
ги увезува. Се предвидува да започне и производство на детска храна, кој
истотака се увезува во земјава. Посебно забрзување во инвестицион развој
битолската индустрија за млеко направи по извршената приватизација, некаде
1994 – 1995 год., кога започна со производство на одредени производи коишто
имаат траен карактер, со трајност од 90 дена до 1 година. [188]

3. Организација на производството

За реализација на својата комплексна и сложена дејност, фирмата е
организирана во шест сектори:
-

сектор за производство;

-

сектор за одржување и транспорт;

-

сектор за суровина и коперација;

-

сектор за комерција, набавка и маркетинг;

-

сектор за општи работи и

-

сектор за книговодствени и финансиски работи.
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Генералниот менаџер и шесте директори на секторите го сочинуваат
менаџерскиот тим на претпријатието.
Индустријата за млеко, млечни производи и природни овошни сокови
денеска има воспоставено кооперативни односи со над 5 илади кооперанти во
земјава. Покрај од приватните млекопроизводители, млеко се откупува и од
многубројните краварски фирми.
Производната палета се состои од 48 производи, распоредени во пет
програми:
Во првата програма спаѓаат свежи млечни производи.
Составот на втората производствена програма го сочинуваат УХТ
стерилизирано млеко, чоколадно млеко и витаминизирано млеко.
Во третата производствена програма спаѓаат тврдите млечни производи.
Четвртата производствена програма ја сочинуваат природните овоШни
сокови со различен вкус и мултивитаминските сокови.
Петтата производствена програма ја сочинуваат ледените чаеви.

4. Квалитетот – основниот белег на фирмата

Производите на оваа битолска компанија во однос на конкуренцијата на
пазарот не се одликуваат со пониски цени, конкуренцијата се остварува преку
постојаниот квалитет. Заштитен знак на производите на оваа компанија е токму
нивниот квалитет. [188]
Со ваквата производствена ориентација се врши целосна супституција во
увозот

на многу стоки

на македонскиот пазар. Високиот квалитет на

производите на битолската индустрија секојдневно се контролира од државните
ветеринарни служби, од армиските ветеринарни служби, од Републичкиот завод
за здравствена заштита и од Ветеринарниот институт на Р.Македонија, од
средината на 1999 год. Контрола на битолските производи врши стратегиската
ветеринарна служба на НАТО силите со седиште во Штутгард, и тоа два пати
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годишно. Вака потврдениот квалитет овозможИ битолската индустрија да стане
главен снабдувач на контингентите на НАТО на Косово, како И на 350 илјади
бегалци кои беа сместени во камповите во Р.Македонија.
За постигнатиот висок квалитет на производите на домашниот
странскиот пазар, за јакнење на имиџот на фирмата, за ненадминливите бизнис
иновации и менаџерски способности, компанијата има добиено многубројни
награди и признанија и тоа: Пловдивската награда за најдобар квалитет за
сирење и кашкавал што ја доделува Стопанската комора на Бугарија, наградата
за најдобро пакување

и најдобар вкус

на УХТ млекото добиена од

потрошувачите во Македонија и Европската пазарна награда од Брисел во 1999
год. Битолските производи ја носат и етикетата ИСО 9001 сертификат.
5. Квалификациона структура на претпријатието
Табела 8. Квалификациона структура
Квалификација

Број

Висока стручна спрема

33

Виша стручна спрема

19

Средна стручна спрема

63

Високо квалификувани

4

Квалификувани

16

Полуквалификувани

8

Неквалификувани

33

Вкупно:

176

Вкупниот број на вработени на А.Д. Индустрија за млеко, млечни
производи и сокови Млекара Битола е 176 вработени, кои работат во една
смена, но според потребите работното време го продолжуваат.
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III. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА ПРОДАЖНАТА ФАЗА НА А.Д.
ИНДУСТРИЈА

ЗА

МЛЕКО,

МЛЕЧНИ

ПРОИЗВОДИ

И

СОКОВИ

МЛЕКАРА БИТОЛА

Користејќи ги податоците од работењето и извршената анализа на
работењето, добиени од индустријата за млеко, млечни производи и сокови, во
натамошното излагање ќе презентирам дел од работењето и од анализата на тоа
работење на продажната фаза на оваа индустрија.
За попрегледно прикажување и разбирање нарезултатите од анализата
на работењето на продажната фаза, производите

на оваа компанија се

систематизирани во 3 групи и тоа:
1. Тврди млечни производи, во кои спаѓаат разни видови кашкавал и
сирење, и изварка;
2. Течни млечни производи и тоа јогурт со различно пакување, кисела
павлака, различни видови млеко, овошни јогурти и пудинзи;
3. Сокови со различен вкус, мултивитаминските сокови и ладен чај од
праска.
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1. Прикажување на продажната вредност на производството и добивката

На почетокот ќе дадам преглед на трошоците по видови производи во
2001 год, од кој можеме да ја видиме добивката по видови производи.
Табела 9. Продажна вредност на производството и добивката
Опис

Млеко и млечни производи

Сокови

Денари

Структура %

Денари

Структура %

1

2

3

3

5

Млеко

766,613,147

51,51

Кутии ...

272,145,725

18,29

Концентрат...

121,068,510

29,19

Кутии

85,629,113

20,64

Енергенси

40,234,013

2,70

42,337,312

10,20

Амортизација

39,267,431

2,64

39,267,430

9,46

Плати

94,759,677

6,37

10,528,853

2,54

Останати тр..

139,315,528

9,36

Добивка

135,957,489

9,14

93,779,225

22,60

Вкупно

1,488,291,009

100

414,881,020

100

5,37

Во претходниот преглед тврдите и млечните производи се земени заедно
како млеко и млечни производи.

Од податоците се гледа дека добивката што претпријатието ја остварува
од продажбата на своите производи, поголема е кај соковите и тоа 22,18%,
додека кај млекото и млечните производи таа е 9,14%. [188]
Ова можеме да го прикажеме и графички.
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млекп
9%
кутии и друг пснпвен
материјл
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6%
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52%
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ампртизација
плати

18%
пстанати трпшпци

Графикон 1. Структура на продажна вредност на млеко и млечни производи во
предходната година

дпбивка
23%

29%

кпнцентрат,пире, арпма
кутии и други пстанати
материјали

5%

впда, енергија и другп

9%

плати
21%

3%

10%

ампртизација

Графикон 2. Структура на продажната вредност на соковите во предходната
година
Добивката кај соковите е за 13,46% поголема од добивката кај млекото и
млечните производи, но тоа произлегува од таму што трошоците кај млекото и
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млечните производи во вкупната продажна вредност учествуваат со поголем
процент, отколку кај соковите.Кога би се намалило нивното учество во вкупната
продажна вредност, што зависи и од други надворешни фактори, добивката кај
овие производи ќе се зголеми. Всушност функцијата на целта на секое
претпријатие е максимизација на добивката и минимизирање на трошоците.
Наредниот преглед ја прикажува продажната вредност за вкупното
производство во пред минатата и минатата година.
Табела 10. Продажна вредност на вкупното производство за 2 последователни
години
Опис

п. мината

мината

мината/п.мината

структура %

структура %

+/-

1

2

3

4

5

6

7

Матер. млеко

766,613,147

39,04

766,613,147

40,28

103,19

1,24

Матер., млеч.

272,143,725

13,86

272,143,725

14,30

103,19

0,44

Прои.

247,672,856

12,61

206,697,623

10,86

86,12

-1,75

Мате., за сок

89,609,899

4,56

82,571,325

4,34

95,08

-0,22

Плати

105,729,899

5,38

105,288,530

5,53

102,76

0,15

Аморт.

74,638,139

3,80

78,534,861

4,13

108,58

0,33

Ост., трош.

167,282,660

8,52

161,586,105

8,49

99,67

-0,03

Добивка

240,166,020

12,23

229,736,714

12,08

98,71

-0,16

Продажба

1,963,856,314

100

1,903,172,029

100

100

0

Од податоците може да се види дека кај претпријатието продажбата се
намалила во минатата година во однос на пред минатата,така што тоа
намалување изнесувало 0,16%.
Добивката на приходите заедно со расходите ќе ја прикажеме и
графички.

95

8%

дпбивка
рсхпди

92%

Графикон 3. Структура на приходите во пред минатата година
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Графикон 4. Структура на приходите во минатата година

Намалувањето на добивката во минатата година не се должела само на
зголемените трошоци на работење, на недобро конципираната производна
програма и работењето на продажната фаза, туку и на ситуацијата на нашата
земја. Исто така увозот на млеко и млечни производи во таа година ги надмина
вкупните потреби

и тоа во услови на отежнат пласман на домашното
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производство, имавме повисока понуда од побарувачка во минатата година за
овие производи во нашата земја.[188]
А.Д. Млекара Битола во таа година вршела продажба на нови производи
( сокови од банана, јаболко,јагода и нектар), кои не постигнаа значаен успех
истата година поради претходно наведените фактори, но во тековната
(разгледуваната) година тие постигнаа задоволителен пласман и ја зголемија
продажбата и добивката на компанијата.
2. Ангажирани обртни средства
Од анализата на ангажираните обртни средства дојдовме до некои
показатели.

Табела 11. Ангажирани обртни средства
Показатели
1. Показател за употреба на залихите

пред 2 год.
5,51

п.мината

мината

5,46

10,79

65

67

34

7,35

6,18

4,27

49

59

86

5. Вкупни денови на врзување на залихи 114

126

120

(обрт на залихи)
2. денови на врзување на залихите
(360/коефициент на обрт)
3.Обрт на побарувања од купувачите
(нето продажба/просечни побарув.)
4. Денови на наплата на побарувања
(360 x поб. на куп./ вк.продажба)
и побарувања ( 2+4)

Од горниот приказ може да се види дека обртот на залихите во пред
минатата година во однос на пред 2 години се намалил за мал процент за во
минатата тој да се зголеми двојно, што е позитивно.
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Колку се помалку деновите на врзување на залихите толку е подобро, тоа
се случува во минатата година во битоласката Млекара, бројот на деновите се
намалил во однос на пред минатата година и изнесува 34 дена. Додека пак
бројот на деновите на наплата на побарувањата од година во година се
зголемувал и во минатата година изнесувал 86 дена, тоа е негативно.

3. Планирање на продажбата

Планирањато на продажбата се смета за една од најзначајните
активности во пазарното работење, со оглед на то адека практично целата
активност на претпријатието е во зависност од успешната продажба.
Планирањето

на

продажбата

служи

како

основа

за

планирање

на

производството, а боопшто за целата активност на претпријатието.[188]
Вообичаено врз основа на постојните податоци од минатото, се
предвидува идната продажба, под претпоставка дека таа и понатаму ќе се движи
со слична тенденција. Истото го има направено и А.Д. Млекара Битола, врз
основа на реализацијата

на нејзините производи во тековна (разгледувана)

година го изработила планот за нардната година.
Табела 12. Планирање на продажбата за наредната година
Видови производи

Реализација

План

Индекс

тековна* година

наредна година

наредна/тековна*

Тврди млечни производи

1,147,441

915,000

80

Течни млечни производи

39,687,476

41,125,000

104

Сокови

8,446,701

10,360,000

123

Вкупно:

49,281,618

52,400,000

106

*се однесува на година кога се вршени испитувањата
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Со планот за продажба за наредната година на претпријатието се планира
зголемување напродажбата за 6% во однос на тековната година, во вкупната
зголемување на продажбата со најголем процент учествуваат соковите, потоа
течните млечни производи, додека за тврдите производи се планира намалување
на нивната продажба .
Планирањето на помалку тврди млечни производи во наредната во
однос на тековната година се должи на планот за производство и продажба на
нови производи. Пр.продажбата на топено сирење пелси се планира да се
намали и тоа намалување да се супституира со производство на крем сирење
пелси, кое до наредната не се произведувало и продавало.
Ќе го прикажам и планот за продажба на нови производи за наредната
година.
Табела 13. План за продажба на нови течни производи за наредната година.
Течни млечни производи

План

Кисела павлака 0,2 л 24%

10,000

Млечни десерти 0,2 л

10,000

Течен овошен јогурт 0,2 л

50,000

Вкупно:

25,000

Табела 14. План за продажба на нови тврди млечни производи за наредната
година

Тврди млечни производи

План

Крем сирење пелси 0,2 кгр

50,000

Милерам 0,2 кгр

50,000

Путер гурман

100,000

Вкупно:

250,000
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Од планот на тврдите млечни производи се гледа дека А.Д. Млекара
Битола планирано да го компензира намалувањето на продажба на досегашните
производи со продажба на нови производи за приближно ист процент.
За вршење на надворешниот транспорт во земјата битолската индустрија
користи сопствен возен парк. Како транспортни средства на прво место се
наоѓаат камионите и цистерните за млеко, кои одговараат на барањата за
современ транспорт за куси и средни релации. За надворешниот транспорт на
своите производи надвор од земјата односно за извоз ангажира специјализирани
транспортни организации. [188]
А.Д. Млекара Битола продажба покрај во земјата врши и во други земји,
и тоа во Грција, Косово и Шведска. Доминантни производи во извозот на
претпријатието се соковите и пастеризираното млеко, а со помал дел
учествуваат и производи од групата тврди млечни производи.
IV. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО

За потребите на магистерскиот труд, а во контекст на она што е и
истражување во истиот, беше креиран посебен анкетен прашалник кој е во
насока на истражување на таргет група на потрошувачи на ИМБ. Таргет групата
е составена од 110 испитаници, кои се на возраст до 25 години, како
моментални, но пред се и идни купувачи на производите на ИМБ. Целта поради
која таргет групата е од испитаници на возраст до 25 години е креирање на идна
стратегија на делување за субјектот, која се базира на сознанијата од оваа
анализа и од оснатати кои треба да следат во даден временски период.
Анкетниот прашалник е составен од 19 затворени прашања, кои со
соодветните резултати се дадени во прилог.
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1. Дали ги користите производите на ИМБ?
Понудени

Одговориле

Проценти

Да

108

98.2%

Не

2

1.8%

∑

110

100%

одговори

2. Доколку ги користите, наведете колку често.
Понудени

Одговориле

Проценти

Еднаш дневно

58

52.7%

Два пати

22

20%

Седмично

12

10.9%

Месечно

10

9.1%

Ретко

8

7.3%

∑

110

100%

одговори

седмично

Од понудените одговори на второто прашање, јасно се гледа дека иако
таргет групата не е и базичната целна група од која се остваруваат приходите за
ИМБ (30-65 години), сепак потрошувачката во најголем дел е седмично, т.е. на
дневна база.

3. Кои од производите најчесто ги користите?
Понудени

Одговориле

Проценти

Млеко 3,2%

50

15%

Млеко 1,5%

26

7.8%

Јогурт

90

27.1%

одговори

101

Баланс

22

6.6%

Кисело млеко

14

4.2%

Ајдамер

6

1.9%

Сирење

38

11.5%

Кашкавал

36

10.9%

Изварка

2

0.6%

Сокови

48

14.4%

∑

332

100%

4. Оценете ги производите.
Понудени

Одговориле/Проценти

∑

одговори
Ниско

1

2

3

4

5

Високо

Млеко 3,2%

2/2%

4/4%

14/14%

28/28%

52/52%

100

Млеко 1,5%

4/5%

4/5%

24/30%

24/30%

24/30%

80

Јогурт

2/1.9%

2/1.9%

2/1.9%

26/25%

72/69.3%

104

Баланс

8/9.2%

6/6.8%

18/20.4%

14/15.9%

42/47.7%

88

Сирење

2/2.2%

10/10.8%

14/15.2%

40/43.5%

26/28.3%

92

14/16.3%

30/34.9%

42/48.8%

86

26/38.3%

68

Кашкавал
Ајдамер

2/2.9%

2/2.9%

24/35.3%

14/20.6%

Изварка

10/14.3%

26/37.2%

18/25.7%

16/22.8%

К.Млеко

2/2.6%

5/6.5%

12/15.6%

31/40.2%

70
27/35.1%

Од одговорите кои се добиени од прашањата 3,4, слободно може да се
констатира дека најголема потрошувачка, но воедно и најдобро оценет производ
на ИМБ е јогуртот.
5. Кои од останатите производители сметате дека се најголеми
конкуренти?
Понудени

Одговориле

Проценти

одговори
102

77

Здравје Радово

34

29.3%

Идеал Шипка

82

70.7%

116

100%

Бучен Козјак
∑

6. Наведете кои производи од понудените млекари сметате дека се можна закана
за ИМБ?
Понудени

Одговориле/ Проценти

∑

одговори
Сирење

Кашкавал

Млеко

Јогурт

Идеал Шипка

54/53.5%

24/23.9%

3/2.9%

12/11.9%

Здравје Радово

30/36.1%

31/37.3%

10/12,1%

12/14.5%

Бучен Козјак

4/33.3%

4/33.3%

2/16.7%

Павлак

К.Мле

а

ко

6/5.9%

2/1.9%

101
83

2/16.7
%

Од истражувањето во однос на конкуренцијата, кое е доста значајно за
развој на идната стратегија на организацијата, како главен конкурент кој воедно
е и локален конкурент е организацијата Идеал Шипка од Битола. Доколку се
изврши и анализа на оценетите производи, повторно производ кој е конкурентен
на производите на ИМБ е сирењето на производителот Идеал Шипка. Со оглед
дека овој производ е и со пониска цена во однос на истиот понуден од ИМБ, со
што во оваа насока е неопходно дополнително истражување на повеќе
критериуми од типот: квалитет, цена, продажба, со цел да може да се креира
идна стратегија т.е. таргет во оваа насока.
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7. Дали има некои производи кои сакате да ги видите во производната
програма на ИМБ?
Понудени

Одговориле

Проценти

Да

18

16.4%

Не

22

20%

Незнам

70

63.6%

∑

110

100%

одговори

8. Доколку има наведете ги.
На прашањето да ги наведат производите кои би сакале да ги видат во
производствената програма на ИМБ, неколку од испитаниците (5) би сакале да
го видат Кајмакот како производ, кој во моментот го трошат но од конкуренти
на ИМБ. За него одговориле дека би го купувале од ИМБ доколку истиот има
прифатлива цена, а висок квалитет, што можеби и треба да биде цел на идно
истражување во поглед на исплатливоста на инвестицијата во оваа насока.
9. Oценете го квалитетот на соковите:
Понудени

Одговориле

Проценти

2

2

1.8%

3

16

14.5%

4

28

25.5%

одговори
1

104

5

64

58.2%

∑

110

100%

10. Кој од соковите најчесто го корисите?
Понудени

Одговориле

Проценти

Портокал 100%

72

30%

Јаболко 100%

8

3.3%

Портокал

22

9.2%

Јаболко

6

2.5%

Боровинка

34

14.2%

Ананас-кокос

10

4.3%

Див коктек

4

1.6%

Праска

26

10.8%

А+Ц+Е

58

24.1%

∑

240

100%

одговори

11. Колку средства месечно издвојувате за производите на ИМБ?
Понудени

Одговориле

Проценти

0-1000

55

50%

1.000-2.000

41

37.3%

2.000-3.000

10

9.1%

3.000-4.000

4

3.6%

110

100%

одговори

Над 4.000 денари
∑

12. Кои се најголеми конкуренти во однос на производството на сокови?
Понудени

Одговориле

Проценти

Браво

22

18.6

Вива

87

73.8

одговори

105

Сано

9

7,6

∑

118

100%

Во поглед на оценување на производството на сокови, констатација е
дека најголемиот дел од испитаниците се задоволни од понудената палета, но
воедно и најмногу ги користат производите од Портокал и АЦЕ. На овој начин
доколку се изврши споредба со податоците од производство, можеби неопходно
е прилагодување на производството каде доминантен удел би имале овие
производи. Од друга страна, со оглед на фактот што во палетата на понудени
сокови има и останати производи, неопходна е рекламна кампања, каде со
промотивни цени и директна промоција би се зголемила продажбата на
останатите производи од палетата сокови.
13. Како би ја рангирале ИМБ во однос на квалитетот спрема
останатите компании во македонија независно од дејноста?
Понудени одговори

Одговориле

1-5 (Топ пет компании

Проценти

76

69.1%

34

30.9%

110

100%

во Р.М.)
5-10 (Место во Р.М)
10-20 (Место во Р.М)
Под 20 (Место во Р.М)
∑

Во поглед на моменталната перцепција на брендот, најголем дел од
испитаниците (70%), компанијата ја разнгираат во топ 5 брендови во
Р.Македонија. Сепак има голем дел кои компанијата ја рангираат и од 5-10
место, со што се оставува уште еден таргет кој е цел на претстојна стратегија и
реализација.
14. Рангирајте ги компаниите според бренд имиџот.
Понудени

Одговориле/ Проценти

∑

одговори
1

2

3

4

5
106

ИМБ

4/3.8%

2/1.9%

10/9.6%

30/28.9%

58/55.8%

104

ЗдравјеРадово

2/1.9%

4/3.8%

46/44.3%

40/38.5%

12/11.5%

104

10/9.3%

20/18.5%

44/40.7%

34/31.5%

108

32/32.6%

38/38.8%

10/10.2%

4/4.1%

98

Идеал Шипка
Бучен Козјак

14/14.3%

15. Рангирајте ги компаниите според цената на производите.
Понудени

Одговориле/ Проценти

одговори
Ниска

Средна

ИМБ

Висока

∑

74

67.3%

36

32,7%

110

Здравје Радово

16

16.3%

70

71.4%

12

12.3%

98

Идеал Шипка

10

9.8%

58

56.9%

34

33.3%

102

Бучен Козјак

30

34.1%

44

50%

14

15.9%

88

16. Каде најчесто ги купувате производите од ИМБ?
Понудени

Одговориле

Проценти

71

51.8%

Колонијал

18

13.1%

Голем Маркет

48

35.1%

137

100%

одговори
Локална
Продавница

Магацин
∑

17. Наведете кои големи маркети најчесто ги користите за купување?
Понудени

Одговориле

Проценти

47

31.9%

одговори
Тинекс

107

Веро

45

30.6%

Тедико

6

4.1%

Ангро

21

14.3%

Шик

26

17.7%

Кам

2

1,4%

147

100%

∑

18. Дали сметате дека производите на ИМБ се соодветно позиционирани
на рафтовите?
Понудени

Одговориле

Проценти

Да

94

85.4%

Не

16

14.6%

∑

110

100%

одговори

Од аспект на претходно добиените одговори, факт е дека главен
конкурент е Идеал Шипка, кој очигледно поседува производи со висок квалитет
и релативно пониски цени. Ова, пропратено со изненадувачкиот одговор дека
најголем дел купуваат во својата најблиска продавница, отвара поле за
понатамошно истражување кое е во насока на испитување на можноста за
намалување на цените на одредени производи, пред се сирењето и подобар
пласман во локалните продавници (со употреба на брендирани рафтови). Од
друга страна доколку се земе во предвид дека не така мал број на испитаници
одговориле дека производите и не се така добро позиционирани, потребно е
понатамошно истражување, пред се кое може да се спроведе во ТИНЕКС,
ВЕРО, ШИК и АНГРО (за што потврда претставува и добиениот податок од
истражувањето каде најмногу купуваат испитаниците во поглед на голем
маркет).
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19. Како најчесто пазарите?
Понудени

Одговориле

Проценти

Семејно

44

37.9%

Самостојно

72

62.1%

∑

116

100%

одговори

Испитаниците кои одговориле на овој анкетен прашалник, во 100% биле
со возраст до 25 години (како идна таргет група на потрошувачи), во сооднос 52
испитаници од машки пол и 58 испитаници од женски пол.
Kонстатација од истражувањето

Со оглед на фактот дека истражувањето е наменски направено со цел да
се утврдат идни активности кои би влијаеле на новата стратегија во временски
период кој претстои, она што е клучно и на кое мора да се посвети и
понатамошно истражување може да се резимира во следните точки и тоа:

1. Детално испитување на конкуренцијата (ИДЕАЛ ШИПКА)
2. Детално испитување на производот (Сирење ИДЕАЛ ШИПКА) од
конкуренцијата кој е најголем конкурент, а кој воедно и најмногу е
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троши според сознанијата од испитаниците, во поглед на повеќе
критериуми: цена, квалитет, можност за промоција итн.
3. Можноста за инвестиција во нов производ за кој има интерес (КАЈМАК)
4. Зголемени маркетинг активности во насока на зголемување на
продажбата на сокови од палетата на ИМБ
5. Позиционирање како бренд компанија која е перцепирана во топ 5
компании во Р. Македонија
6. Насочување на промотивни активности и брендирање на локални
продавници (каде има најголема продажба на производите од ИМБ)
7. Подобро позиционирање на производите во големи маркети, проследено
со истражување за тоа КАКО и КАДЕ истите да се позиционираат.
Маркети кои може да се искористат за оваа намена се Тинекс, Веро,
Ангро и Шик кои всушност и завземаат најголем дел од продажбата на
прозводите според информациите од истражувањето.
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ЗАКЛУЧОК

Стратегискиот менаџмент и формирањето на стратегии за настап на
домашниот и странските пазари, треба да функционира како континуиран и
непречен процес на планирање и задоволување на потребите и желбите на
потрошувачите на домашниот пазар, како и постојана "контрола" врз
работењето на домашните претпријатија на странските пазари. Процесот на
стратегиски менаџмент има стратешко значење, бидејќи при пазарното
креирање и реализација на соодветни стратегии за настап на пазарот ништо не
се препушта на случајноста и не се дозволува настапот на домашниот и
странскиот пазар да се организира со помош на интуиција на менаџерите кои
раководат со претпријатијата.
Менаџерите мора да сфатат дека најзначајна особина поради која една
компанија ќе биде почитувана во иднина, е да има "силна и добро осмислена
стратегија", која подоцна ефективно ќе ја имплементираат. Стратегиските цели
во тој контекст имаат функција на насочување на претпријатието кон конкретна
позиција кон која претпријатието се стреми.
Откако ќе се идентификуваат соодветните стратегии за да се постигнат
задачата и целите на организацијата, менаџерите се соочуваат со предизвикот да
ги стават тие стратегии во акција. Спроведувањето стратегија е процес од пет
чекори:

1. Распоредување одговорности за спроведувањето на стретегијата на
соодветни поединци или групи.
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2. Подготвување нацрт на детални планови на активности кој специфицира
како ќе се примени стратегијата.
3. Воспоставување временски распоред за спроведувањето на стратегијата
што вклучува прецизни и измерени цели поврзани со остварувањето на планот
на активности.
4. Распределување соодветни ресурси на одговорните поединци или групи.

5. Назначување поединци или групи, одговорни за спроведувањето на
корпоративните, секторските и одделенските цели.
Процесот на планирање не е само идентификација на стратегиите, тој
исто така вклучува активности за да се обезбеди дека организацијата всушност
ги спроведува стратегиите на дело. Треба да се забележи дека планот за
спроведување на стратегија може да бара радикално редизајнирање на
структурата на организацијата, развивање нови системи на контрола и
усвојување програма за менување на културата на организацијата.
Стратегискиот менаџмент се вклучува во индустриските системи
правејќи ги т.е. донесувајќе ги нивните одлуки кои ја дефинираат нивната
мисија и цели, детерминирајќи ги најефективните искористувања на нејзините
ресурси и побарувања како би се осигурале ефективностите на индустрискиот
систем во неговата околина.
Добрата распределба на стратегиското планирање по ниво, кое е
споемено во студиите на случаи од светки корпорации, може и треба да се
воведе и кај македонските индустриски компании со цел да се загарантира
целосното придржување до зацртаната стратегија. Ваквиот пристап би
овозможил постојано и долгорочно насочување кон поставената стратегиска
цел, и стратегијата ќе биде имплементирана и втемелена во секој дел и сектор
од едно претпријатие.
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Конкретно за капацитетот од интерес, ИМБ Млекара Битола, својата
стратегија мора да ја насочи (врати) кон домашниот пазар, бидејќи
конкуренцијата брзо се развива и веќе зазема голем дел од пазарот во
Македонија.
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АНЕКС

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК

1. Дали ги користите производите на ИМБ?
Да
Не
2. Доколку ги користите, наведете колку често.
Еднаш дневно
Два пати седмично
Седмично
Месечно
Ретко
3. Кои од производите најчесто ги користите?
Млеко 3,2%
Млеко 1,5%
Јогурт
Баланс
Кисело млеко
Ајдамер
Сирење
Изварка
Кашкавал
Сокови
Останато_______________________________________________________
4. Оценете ги производите.
1
2
3
Млеко 3,2
Млеко 1,5
Јогурт
Баланс
Сирење

4

5
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Кашкавал
Ајдамер
Изварка
К.Млеко
_________
_________
_________
5. Кои од останатите производители сметате дека се најголеми
конкуренти?
Здравје Радово
Идеал Шипка
Бучен Козјак
___________
___________
___________
(Наведете доколку има останати)
6. Наведете кои производи од понудените млекари сметате дека се
можна закана за ИМБ?
Идеал Шипка:_________________________________________________
Здравје ______________________________________________________
Радово:_______________________________________________________
Бучен Козјак: _________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
7. Дали има некои производи кои сакате да ги видите во производната
програма на ИМБ?
Да
Не
Незнам
8. Доколку има наведете ги.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Oценете го квалитетот на соковите:
1
2
3
4
5
низок

висок

10. Кој од соковите најчесто го корисите?
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Портокал 100%
Jaболко 100%
Портокал
Јаболко
Боровинка

Ананас-кокос
Див коктел
Праска
А+Ц+Е

11. Колку средства месечно издвојувате за производите на ИМБ?
0-1.000
1.000-2.000
2.000-3.000
3.000-4.000
Над 4.000 денари
12. Кои се најголеми конкуренти во однос на производството на сокови?
Браво
Вива
Сано
_________
_________
(Наведете доколку сметате дека има и други конкурентти)
13. Како би ја рангирале ИМБ во однос на квалитетот спрема
останатите компании во македонија независно од дејноста?
1-5
(Топ пет компании во Р.М.)
5-10 (Место во Р.М.)
10-20 (Место во Р.М.)
Под 20 (Место во Р.М.)
14. Рангирајте ги компаниите според бренд имиџот.
1
2
3
4
5
ИМБ
Здравје Радово
Идеал Шипка
Бучен Козјак
______________
______________
(Наведете доколку има останати)
15. Рангирајте ги компаниите според цената на производите.
Ниска Средна Висока
ИМБ
Здравје Радово
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Идеал Шипка
Бучен Козјак

16. Каде најчесто ги купувате производите од ИМБ?
Локална Продавница
Колонијал
Голем Маркет
Магацин
17. Наведете кои големи маркети најчесто ги користите за купување?
Тинекс
Веро
Тедико
Ангро
Шик
___________
___________
(Наведете друг)
18. Дали сметате дека производите на ИМБ се соодветно позиционирани
на рафтовите?
Да
Не
Коментар:______________________________________________________
_______________________________________________________________
19. Како најчесто пазарите?
Семејно
Самостојно
Наведете ги вашите податоци.
Години:
Под 25
25-35
35-45
45-55
Над 55

Пол:
Машки
Женски
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