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Ponovni odkup delnic, nadomestilo v obliki delnic
in finančna uspešnost podjetja
Elżbieta Wrońska-Bukalska

V tem delu raziskujem, kako se dejavnosti ponovnega odkupa delnic
povezujejo z načrti izplačevanja nadomestil zaposlenim in finančno
uspešnostjo podjetja. Predvidevam, da je odkup delnic z namenom
plačila vodstvu/zaposlenim vzpodbuda in da vodi k večjim prizadeva-
njem in večji finančni uspešnosti podjetja. Finančno uspešnost pod-
jetja dojemam v smislu donosnosti in likvidnosti (in ne glede na cene
delnic). Empirična raziskava je bila izvedena v letih 2004–2013 in si-
cer v podjetjih, ki so ponovno odkupila svoje delnice in jih razdelila
med zaposlene kot vzpodbudo. Analizirala sem, kako se je finančna
uspešnost spremenila dve leti po odkupu delnic. Empirični dokazi v
tej študiji nakazujejo, da se ponovni odkup delnic ne izvaja samo kot
nadomestek za izplačilo dividend. Pogosto ga podjetja najavijo z na-
menom izvedbe programa vzpodbude za zaposlene/vodstvo. Vendar pa
sem ugotovila, da ponovni odkup delnic z namenom izvedbe programa
vzpodbude za zaposlene/vodstvo ne vodi k izboljšanju finančne uspe-
šnosti podjetja.

Ključne besede: ponovni odkup delnic, ponovni odkup, program
vzpodbude, načrt nadomestil, uspešnost podjetja
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Vzpodbujanje storilnosti zaposlenih s pomočjo gamifikacije:
AirBalticovo orodje Forecaster
Daiga Ergle

Poleg produktivnosti zaposlenih ali kazalnikov fluktuacije in odsotno-
sti z delovnega mesta zaposlenih znotraj organizacij, motivirano de-
lovanje zaposlenih izstopa kot eden od najbolj pomembnih pokazate-
ljev učinkovitega upravljanja s človeškimi viri. Delovni sili se pridru-
žujejo mlajše generacije in podjetja so zavezana k raziskovanju in uva-
janju nekaterih novih orodij in tehnik, ki bolj učinkovito privedejo do
aktivnosti generacij Y in Z. Vodstvo korporacije AirBaltic v Rigi, La-
tvija, poskuša svojo delovno silo bolje motivirati za delo z uporabo po-
slovne igre, imenovane Forecaster. Po prepričanju vodstva ima – poleg
izboljšane interne komunikacije – Forecaster potencial za prihranek do
1 milijona EUR letno zaradi kvalitetno izboljšanih odločitev vodstva. V
članku avtor obravnava teorijo in raziskave, povezane z uvajanjem in
učinki gamifikacije v korporativnem okolju, pa tudi poda oceno delov-
nega okolja v korporaciji AirBaltic. Kasneje v članki je igra Forecaster
opisana bolj podrobno in analiziran je njen vpliv na motivirano delo-
vanje zaposlenih in na organizacijsko uspešnost. Na koncu so podana
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priporočila ki jih morajo organizacije upoštevati pri uvajanju procesov
gamifikacije v svojem okolju.

Ključne besede: motivirano delovanje zaposlenih, generacija Z,
gamifikacija

Management 10 (3): 219–234

Kultura kot moderator visoko zavezanega vodstva:
povezava z vedenjsko zavezo
Sławomir Jarka in Maciej Ruciński

Afektivna organizacijska in poklicna zavezanost je ključnega pomena
za vsako organizacijo. Dokazano je, da uporaba prakse visoke zaveza-
nosti vodstva (High Commitment Management – hcm) izboljša afek-
tivno zavezanost organizaciji, njenemu vplivu na poklicni tip zaveza-
nost pa doslej ni bilo posvečene dovolj pozornosti. Izmerjen je bil ne-
posreden vpliv nacionalne kulture na oba primera, vendar se ugoto-
vitve dostikrat ne ujemajo. Z izvedbo primerjalne raziskave med za-
poslenimi na univerzah na Nizozemskem in na Poljskem je bilo do-
kazano, da visoka zavezanost vodstva (hcm) pozitivno deluje na afek-
tivno organizacijsko in poklicno zavezanost. Dobljeni mešani rezultati
moderirane linearne regresije (le ena kulturna dimenzije je dejansko
vplivala na na povezavo med visoko zavezanostjo vodstva (hcm) in sre-
diščem zavezanosti) so vodili k temu, da vpliv narodne kulture ostaja
v tej povezavi. Vendar pa obstajajo predpogoji, ki so privedli do za-
ključka, da bi bilo v prihodnosti potrebno izvesti potrditvene študije,
ki bi podprle te ugotovitve.

Ključne besede: afektivna zavezanost, zavezanost vodstva (High
Commitment Management), narodna kultura, moderator
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Uokvirjanje spretnostne uspešnosti za sprejemanje
organizacijskega znanja: vključevanje prakse na podlagi
podatkov in na podlagi uporabnikov
Eva Gatarik

Izpostavljanje pomanjkljivosti in napak lahko predstavlja tvegano za-
bavo za zaposlene, še posebej, če so prisotne informacije, ki niso skla-
dne s pravili, postopki in teorijami, ki jih odobrava vodstvo podjetja.
Vendar pa pri načelu spretnostne uspešnosti ne gre za strogo upo-
števanje uveljavljenih pravil, postopkov in teorij, ko se išče pot iz te-
žavne situacije. Ta prispevek dokazuje, da spretnostna uspešnost iz-
haja iz prakse deljenih pomenov, ne toliko iz pedantnosti. Posebej v
primeru negotovosti, dvoumnosti in dvoma se ljudje v podjetjih ne bi
smeli zgolj držati uveljavljenih pravil, ampak tudi z združenimi močmi
klasificirati, interpretirati in preoblikovati obdelane podatke v nova
znanja, ki nudijo povratne informacije, tako da se lahko posledični
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ukrepi in utemeljevanje le-teh izkoristijo v prevladujočem poslovnem
vzdušju, zmanjšujejo dvoumnost in ponujajo bolj zanimive možnosti.
Predlagan je celostni pristop, ki lahko pripomore k izgradnji, obdelavi
in utemeljevanju znanja, vzpostavljanju pomena znotraj organizacije,
z namenom dolgoročnega izboljšanja organizacijske uspešnosti. Na
koncu je trditev ponazorjena še s posebnim primerom prenove v sme.

Ključne besede: organizacijska uspešnost, organizacijska znanja,
organizacijsko učenje, osmišljanje, okvir jezik-informacija-realnost
(Language-Information-Reality Framework)
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Konkurenčno različno delovanje kot ključ za vrhunsko
in trajnostno poslovno uspešnost: primer iz Walmarta
Binod Timilsina

Obstoječe raziskave pogleda, temelječega na virih (Resource-Based
View – rbv) so zagotovile le omejene dokaze o tem, kako podjetja do-
segajo vrhunsko in trajnostno poslovno uspešnost; razlog za slabši re-
zultat je verjetno dejstvo, da aktualna literatura temu posveča premalo
pozornosti. To delo postavlja trditev, da za doseganje in vzdrževanje
vrhunske in trajnostne poslovne uspešnosti ne zadošča le trajnostna
konkurenčna prednost podjetja, pač pa se morajo konkurenčno raz-
likovati tudi njegove dejavnosti. Zato skozi poenotenje potrebnih po-
gojev za vrhunsko in trajnostno poslovno uspešnost to delo predsta-
vlja pogled, temelječ na virih (rbv) z namenom boljšega razumevanja.
Walmartova zgodba o uspehu, kot jo predstavlja obstoječa literatura,
velja za primer, ki podpira predlagani okvir. To delo podaja ugotovitev,
da so stroški poslovanja, oportunitetni stroški, stroški sredstev in po-
tencialne proizvodnje ključni dejavniki pri izbiri virov in poslovnih od-
ločitev za zagotovitev konkurenčno različnih operacij. Na koncu sledi
še razprava o teoretičnih in vodstvenih posledicah, raziskovalnih ome-
jitvah in prihodnjih raziskovalnih možnostih.

Ključne besede: pogled, temelječ na virih (Resource-Based View – rbv),
konkurenčna in trajnostno konkurenčna prednost, konkurenčno
različni postopki, vrhunska in trajnostna poslovna uspešnost,
Walmart
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