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POVZETEK 

Z razvojem globalizacije se spreminjata svet potrošnikov in poslovno okolje podjetij. Potrošniki 

imajo vse večjo izbiro med izdelki in storitvami, podjetja pa vedno težjo nalogo proizvesti 

konkurenčne in za trg zanimive izdelke. Vse več podjetij se odloča za internacionalizacijo 

poslovanja. V diplomski nalogi smo proučili strategijo vstopa proizvodnega podjetja Filc, d. d., 

na tuje trge. Podjetje se ukvarja s proizvodnjo tehničnih tekstilij in deluje na mednarodnih trgih 

že od leta 1991. Ugotovili smo, da podjetje posluje s pravo strategijo internacionalizacije, ki jo 

uspešno dopolnjuje in prilagaja poslovni strategiji podjetja. Na koncu smo ob rezultatih 

raziskave podali še nekaj predlogov za nadaljnji razvoj in poslovno prakso podjetja.  

Ključne besede: strategija, mednarodno poslovanje, vstop na tuje trge, proizvodno podjetje, 

Filc, d. d.  

SUMMARY 

Development of globalization is changing the world of consumers and the business environment 

of companies. Consumers have an increasing choice of products and services, and companies 

have an increasing hard task of producing competitive and interesting products for the market. 

More and more companies decide for the internationalisation of business. In the thesis, we 

analysed the entering strategy of the manufacturing company Filc, JSC, on foreign markets. 

The company is engaged in the production of technical textiles and has worked on international 

markets since 1991. We have found out that the company operates with the right strategy of 

internationalisation, which is successfully complemented and aligned with the business strategy 

of the company. In the end we presented the results of the research and added a few suggestions 

for further development and business practices of the company. 

Keywords: strategy, international business, entry into foreign markets, the production company, 

Filc, JSC.  
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1  UVOD 

Poslovno okolje se z globalizacijo močno spreminja. Spremembe so navzoče že dolgo časa, 

vendar pa so do izraza prišle z razvojem informacijske tehnologije. Za podjetja tako ni dovolj, 

da delujejo le lokalno. Če želijo biti konkurenčna, morajo svoje poslovanje prilagoditi željam 

potrošnikov. Ti se danes odločajo med izdelki in storitvami, ki so jim ponujene na svetovnih 

trgih. Globalizacija pa ni prisotna le na področju ponudbe izdelkov oziroma storitev, ampak na 

vseh področjih delovanja podjetij, kar pomeni, da morajo v celoti delovati globalno, če želijo 

dosegati uspehe. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Globalizacija kot večdimenzionalen proces podjetjem omogoča iskanje svojih virov preko 

meja. S tem podjetja vstopajo v mednarodno poslovanje, pri čemer razvijajo trženjske strategije 

na različnih trgih. Podjetja tako običajno najprej z domačega trga s svojimi izdelki ali storitvami 

vstopijo na tuji trg in tako pričnejo z internacionalizacijo. Makovec Brenčič idr. (2009, 70) 

navajajo: »Pri tem so lahko bolj ali manj vključena v mednarodno poslovanje in s tem v 

aktivnosti na mednarodnih trgih.« Na osnovi vključenosti v te aktivnosti podjetja izberejo 

različne načine in oblike vstopa na tuje trge. 

Podjetja, ki vstopajo na mednarodne trge, kjer širijo svoje poslovanje izven matične države, 

morajo pri svoji internacionalizaciji sprejeti dve temeljni oziroma strateško pomembni 

odločitvi. Prva je določitev ciljnih trgov, druga pa izbira načina vstopa. Obe odločitvi mora 

podjetje na osnovi predhodnih analiz premišljeno načrtovati. Lahko jih določi vzporedno, lahko 

pa sta odločitvi načrtovani soodvisno (Dubrovski 2006, 183). 

Podjetje mora upoštevati različne notranje in zunanje dejavnike, da sprejme čim bolj pravilno 

odločitev oziroma da načrtuje zelo premišljeno. Notranji dejavniki se nanašajo na velikost 

podjetja. Od tega je namreč odvisna velikost razpoložljivih sredstev oziroma virov. Zunanji 

dejavniki pa se nanašajo na lastnosti tujega trga in so v večini odvisni od države, v kateri se trg 

nahaja (Makovec Brenčič idr. 2009, 73).  

V osnovi se oblike vstopa delijo na izvozne, pogodbene in investicijske. Prvo skupino delimo 

na posredni in neposredni izvoz. Poleg teh dveh oblik pa poznamo še: skupinski, partnerski, 

kompenzacijski, kooperacijski, franšizni in licenčni izvoz. Posredna oblika izvoza je najbolj 

značilna za mala podjetja, ki še niso izkušena v mednarodnem poslovanju. Izvoz opravlja 

posrednik oziroma nekdo, ki ga podjetje plačuje za te storitve. Posrednik je lahko izvozni 

trgovec, provizijski posrednik in komisionar. Neposredni izvoz pa je višja stopnja 

internacionalizacije, saj podjetja sama, brez posrednikov prodajajo svoje izdelke ali storitve na 

tujih trgih (Dubrovski 2006, 187). 
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Pogodbeni način vstopa pa ne pomeni prodaje izdelkov oziroma storitev na tujem trgu, ampak 

gre za prenos znanj. Gre za sodelovanje med podjetjema, ki nista kapitalsko povezani. 

Najpomembnejše oblike v tej skupini so franšizing, licenciranje in strateške povezave. Poleg 

teh pa so pogoste oblike tudi pogodbena proizvodnja, managerske pogodbe in pogodbe na ključ 

(Ruzzier in Kesič 2011, 58). 

Investicijski način vstopa pa temelji na kapitalski povezanosti med podjetji. Gre za matično 

podjetje in lastno hčerinsko enoto v tujini. Ta enota je lahko na novo zgrajena, lahko pa je 

kupljeno že obstoječe podjetje. Pri tej skupini pa ločimo: prodajne zastopnike, lastne prodajne 

in proizvodne enote na tujem trgu, sestavljalnice in skladišča, regionalne centre, prevzeme in 

investicije (Makovec Brenčič idr. 2009, 104). 

V diplomski nalogi smo načrtovali raziskati in natančneje proučiti različne načine vstopa 

podjetij na tuje trge. Izbrano podjetje Filc, d. d., ki smo ga proučili v diplomski nalogi, se 

ukvarja s proizvodnjo tekstilij za uporabo v različnih industrijskih panogah in tudi v široki 

potrošnji. Podjetje ima v Sloveniji tri proizvodne enote, ki proizvajajo izdelke za trge po vsem 

svetu. Na tuje trge to podjetje lahko vstopa na različne načine, lahko pa posluje samo po enem 

modelu. V diplomski nalogi smo načrtovali raziskati, proučiti, analizirati in opredeliti, kakšna 

je njegova strategija vstopa na izbrane mednarodne trge, kaj je zanjo značilno in kako vpliva na 

strategijo in uspešnost poslovanja proučevanega podjetja. 

1.2 Namen in cilji 

Namen diplomske naloge je raziskati, proučiti, analizirati in opredeliti strategijo vstopa 

izbranega proizvodnega podjetja Filc, d. d., na tuje trge. Z raziskavo smo načrtovali raziskati 

načine in modele vstopanja podjetja na mednarodne trge in proučiti, kaj je zanje značilno in 

kako ti modeli vstopa na tuje trge vplivajo na strategijo in uspešnost poslovanja proučevanega 

podjetja. Na osnovi rezultatov raziskovanja nameravamo podati priporočila za nadaljnji razvoj 

in poslovno prakso poslovanja proučevanega podjetja.  

Cilji diplomske naloge so:  

 proučiti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja, 

 proučiti različne načine vstopov na mednarodne trge, 

 proučiti različna tveganja v mednarodnem poslovanju, 

 raziskati, proučiti, analizirati in opredeliti strategijo vstopa izbranega proizvodnega 

podjetja Filc, d. d., na mednarodne trge, proučiti njene značilnosti oziroma kaj je zanjo 

značilno in kako strategija vstopa na tuje trge vpliva na strategijo in uspešnost poslovanja 

proučevanega podjetja, 

 na osnovi rezultatov raziskovanja podati priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

poslovanja proučevanega podjetja. 
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1.3 Metodologija 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu smo uporabili 

metodo opisovanja oziroma deskripcije, analitično metodo in metodo povzemanja oziroma 

kompilacije. Na osnovi proučevanja domače in tuje literature smo opredelili posamezne pojme. 

Z analitično metodo smo jih razčlenili na posamezne dele. V nalogi smo uporabili tudi metodo 

sinteze končnih ugotovitev. 

Zastavili smo si raziskovalno vprašanje, ki smo ga preverili z raziskavo. Glasi se: 

Kakšno strategijo vstopa na tuje trge uporablja proizvodno podjetje Filc, d. d., pri svojem 

mednarodnem poslovanju ter kako ta strategija vstopa na tuje trge vpliva na strategijo in 

uspešnost poslovanja proučevanega podjetja? 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki strukturiranega intervjuja s predstavnikom 

izbranega podjetja Filc, d. d., s pomočjo katere smo odgovorili na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje in tudi natančno opredelili strategijo vstopa podjetja na tuje trge in njen vpliv na 

strategijo in uspešnost poslovanja proučevanega podjetja. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljali smo, da veliko domačih podjetij načrtuje svoje prihodnje poslovanje v tujini ali 

ga tam že uresničuje in da je poslovanje na mednarodnih trgih že skoraj stalnica vseh rastočih 

podjetij. Predpostavljali smo, da je poslovanje na tujih trgih bolj tvegano kot poslovanje na 

domačem trgu. Bistveni pogoj uspešnosti internacionalizacije vseh podjetij v mednarodnem 

poslovanju pa je, da izberejo pravo vstopno strategijo. Če namreč ne izberejo prave, bo njihov 

podvig širitve na tuje trge neuspešen in si s tem lahko povzročijo večjo škodo, kakor če ostanejo 

na domačem tržišču.  

Največjo potencialno omejitev je predstavljal omejen dostop do poslovnih in finančnih 

podatkov izbranega podjetja. Podjetje ima namreč svojo strategijo razvoja, s katero dosega 

uspehe. Ravno to je razlog, da nekatere podatke čuva kot poslovno skrivnost. Poleg tega je 

omejitev predstavljala tudi relevantnost odgovorov intervjuvanca.  
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Vse poslovne aktivnosti, ki se odvijajo pri poslovanju podjetij s tujino, predstavljajo 

mednarodno poslovanje. Gre za vse poslovne transakcije, ki potekajo med dvema ali več 

državami (Dubrovski 2006, 15). Vključeni so tako blagovni kot tudi storitveni tokovi. Šenk 

Ileršič (2013, 30) navaja, da mednarodno poslovanje vključuje izvajanje in opravljanje 

dejavnosti na svetovnem trgu, kot so na primer prenos znanja, ustanavljanje proizvodnih 

podružnic na tujem, mednarodne poslovne finance, mednarodno poslovodenje, izgradnja 

distribucijskih skladišč in podobno.  

Gre za precej drugačno okolje od domačega, za drugačne oziroma nove značilnosti poslovanja. 

Tem se morajo podjetja močno prilagajati, saj so pod vplivom mnogih in hitrih sprememb. 

Podjetja morajo delovati in poslovati čim bolj dinamično. 

2.1 Značilnosti, pomen in vpliv mednarodnega poslovanja 

Države z razvojem globalizacije postajajo vse bolj odvisne ena od druge na vseh področjih 

delovanja. Sprva so nastale potrebe po prenosu tehnoloških, trženjskih, organizacijskih in 

drugih znanj. Države in podjetja so pričela s prenosom teh znanj dosegati konkurenčne 

prednosti. Hitro razvita informacijska tehnologija je pripomogla k neomejeni komunikaciji med 

podjetji in državami ne glede na prostor in čas. Tako imajo kupci, podjetja in države dostop do 

vseh informacij, izdelkov in storitev z vsega sveta.  

Podjetja iščejo najboljše pogoje za svoje poslovanje. Globalizacija jim pri tem omogoča, da 

najdejo boljše vire, primernejše lokacije, nove trge oziroma nekaj, kar jim izboljša poslovanje 

in jim zagotovi boljše poslovne rezultate, kot bi jih dosegli na domačih tleh. 

Mednarodno okolje je precej širše in kompleksnejše od domačega okolja. V njem je mnogo 

spremenljivk, na katere se morajo podjetja stalno ozirati. Te so namreč podvržene mnogim 

hitrim spremembam, katerim morajo slediti in se jim hitro prilagajati. Majhen dogodek lahko 

povzroči velike spremembe pri poslovanju podjetja v tujini.  

Podjetja si morajo jasno začrtati strategijo svojega poslovnega razvoja. V mednarodnem okolju 

ima ta korak še večji pomen, saj bo nadaljnje mednarodno poslovanje, ki je zahtevnejše od 

domačega, temeljilo na kakovosti začrtanih planov. Pri uresničevanju razvojne strategije 

morajo podjetja stremeti k stalnim izboljšavam in temu primerno hitro prilagajati delovne 

procese. Poleg razvojne strategije morajo pri procesu internacionalizacije oblikovati strategijo 

izbora trgov, strategijo vstopa, strategijo izdelkov oziroma storitev in še ostale strategije, ki se 

nizajo pod najpomembnejšo. Razmišljati in delovati morajo inovativno, da jih konkurenca ne 

prehiti. Države in podjetja morajo z intenzivnimi napori sprva dosegati, nato tudi vzdrževati in 

stalno povečevati globalno konkurenčnost celovitega poslovanja (Ruzzier in Kesič 2011, 22). 
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Mednarodno poslovanje je kompleksno in zahtevno, ampak kljub temu pridobiva na pomenu. 

Vse več držav in podjetij se aktivno vključuje v procese internacionalizacije. Razlog najdejo v 

pozitivnih posledicah. Podjetja ali države z vključitvijo v mednarodno poslovanje povečajo svoj 

gospodarski razvoj, svojo rast ali tržni delež. Pri tem lahko povečajo tudi svoj vpliv v svetu. Na 

splošno si povečajo število vseh odprtih možnosti pri poslovanju. Imajo večji dostop do 

sredstev, materialov, cenejše delovne sile in podobno. Kupci oziroma potrošniki pa imajo zelo 

veliko možnosti izbire in pri tem širok spekter informacij.  

Razvoj informacijske tehnologije je poskrbel za pregled nad vsemi značilnostmi izdelkov, 

storitev, postopkov, skratka vsega, kar bi podjetje, konkurent, država ali potrošnik v katerem 

koli trenutku potreboval. Ta celovita preglednost nad vsem je postala nenadzorovana in zato 

ima tudi slabosti. Nekatere informacije so lahko zavajajoče, neresnične ali pa samo zastarele. 

Če podjetje najde takšne informacije in pri tem nima dovolj časa, da bi preverilo njihovo 

resničnost, lahko pride do napačnih sklepov in posledično do napačnih odločitev, kar lahko 

privede do negativnih posledic v poslovanju. Z namenom, da podjetje to prepreči, mora pred 

vstopom na tuje trge iz zanesljivih virov pridobiti zadostno število kakovostnih primarnih in 

sekundarnih informacij. 

 

Slika 1: Mednarodno okolje podjetja 

Vir: Šenk Ileršič 2013, 123. 

2.2 Motivi za mednarodno poslovanje 

Spodbude, ki podjetja motivirajo za mednarodno poslovanje, so različne. Odvisne so od 

značilnosti posameznih podjetij pa tudi od lastnosti izdelkov in drugih zunanjih dejavnikov, na 

katere podjetja nimajo vpliva. Ni pa mogoče točno določiti natančnih meja med njimi, saj jih je 

običajno več. 

Ruzzier in Kesič (2011, 29) navajata, da morajo na proces odločanja podjetij o vstopu na tuje 

trge vplivati dejavniki, ki sprožijo njihov namen za vstop. Šenk Ileršič (2013, 37) pa te 
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dejavnike opisuje v svojem priročniku. Med najpomembnejše uvršča: velikost gospodarstva 

oziroma države, stopnjo gospodarske razvitosti, geografski položaj in družbenoekonomsko 

ureditev.  

Preglednica 1: Dejavniki vključevanja držav v mednarodno menjavo 

Dejavniki 

Velikost gospodarstva/države 

 

Stopnja gospodarske razvitosti 

 

Geografski položaj 

 

 

 

 

Družbenoekonomska ureditev 

Večje kot je gospodarstvo, večji je njegov 

vpliv, ugodnejši položaj ima podjetje. 

Višja kot je stopnja, boljše so možnosti za 

vključevanje podjetij. 

Prednost, če je gospodarstvo obkroženo z 

razvitimi državami. Velika prednost je tudi v 

primeru bližine ugodnih pomorskih, vodnih 

in kopenskih poti – dostopnost, višina 

transportnih stroškov. 

Kapitalistične družbe so praviloma veliko 

bolj odprte. 

Vir: Povzeto po Šenk Ileršič 2013, 37. 

Motivi se v osnovi delijo na notranje in zunanje. Notranji izvirajo iz notranjega okolja podjetja. 

Lahko je to dojemljivo poslovodstvo, ki je motivirano za vključevanje podjetja v mednarodno 

poslovanje in ga spodbuja, lahko pa se v podjetju ukvarjajo s presežno proizvodnjo, ki presega 

kapacitete za domači trg, in tako podjetje prične z mednarodnim poslovanjem zaradi širitve 

proizvodnje v tujino. Lahko pa podjetje že sodeluje v mreži z drugimi podjetji, ki že vstopajo 

na mednarodne trge ter tako predstavljajo spodbudo in vzor za internacionalizacijo. 

Zunanji motivi pa so odraz sprememb v okolju. Lahko gre za spremembe pri konkurenčnih 

podjetjih, lahko pride do spremembe pri povpraševanju na tujih trgih, pri čemer se podjetje 

zaradi prilagoditve vključi v mednarodno poslovanje. Zunanja spodbuda so lahko tudi določeni 

vladni programi, regionalne integracije in neformalna srečanja vodij (Šenk Ileršič 2013, 80). 

Nekateri avtorji motive delijo tudi na proaktivne in reaktivne. Proaktivni motivi izražajo 

motivacijo, ki izhaja iz notranjosti podjetja. To pomeni, da podjetje želi izkoristiti svoje 

prednosti in sposobnosti ter tako doseči večjo uspešnost in učinkovitost poslovanja. Pri 

reaktivnih motivih pa gre za odziv podjetja na določene zunanje pritiske, nevarnosti ali grožnje 

z domačega ali tujega trga. Za podjetja je bolje, če jih proaktivni motivi spodbudijo k pričetku 

mednarodnega poslovanja, zato je tudi bolje, da v čim večji meri delujejo proaktivno. So pa 

tudi reaktivni motivi spodbuda za poslovanje na tujih trgih, ki lahko podjetju prinese uspehe. 

Drugi avtorji naštevajo najpogostejše oziroma temeljne motive podjetij: rast in razvoj, 

doseganje dobička, tržni delež, večja izkoriščenost poslovnih oziroma proizvodnih 

zmogljivosti, povečanje ali vzdrževanje obsega zaposlitve, podaljšanje življenjskega cikla 

izdelkov, izboljšanje konkurenčne sposobnosti, znižanje odvisnosti od domačega trga itd. 
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Pri motivih in kasnejših spodbudah, ki sprožijo vključitev podjetja v mednarodno poslovanje, 

pa se pojavljajo tudi ovire, ki te spodbude zavirajo. Gre za zunanje vplive, ki se jim podjetja ne 

morejo izogniti. Med njimi so najpogostejše omejitve na finančnem področju podjetja. Poleg 

tega podjetja velikokrat ne pridobijo zadostnih informacij o dogajanju na tujih trgih, lahko pa 

informacije niso pravočasne ali pravilne, kot smo že omenili. Podjetja tako niso prepričana v 

svoj izdelek in o njegovem sprejetju na mednarodnih trgih, kar za podjetje pomeni tveganje, s 

katerim se srečuje skozi celoten proces internacionalizacije in poslovanja na tujih trgih. Motivi 

in ovire tako kažejo na zahtevnost mednarodnega poslovanja že na samem začetku. Podjetja se 

s pravilnim in premišljenim pristopom spopadejo z zahtevnostjo celotnega procesa in kasneje 

lahko dosežejo velike uspehe.   
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3 OBLIKE VSTOPA NA TUJE TRGE 

Ko se podjetje odloči za mednarodno poslovanje oziroma za vstop na tuji trg, se sooči s štirimi 

najpomembnejšimi strateškimi vprašanji (Dubrovski 2006, 94):  

 zakaj mednarodno poslovati in kaj plasirati na svetovni trg; 

 katere tuje trge vključiti;  

 kako vstopiti na tuji trg; 

 kako nastopiti na tujem trgu. 

Na osnovi teh vprašanj podjetje po načrtovanem in sistematičnem pristopu oblikuje model 

vstopa na mednarodne trge in model poslovanja. Podjetje mora izvesti strateško analizo 

mednarodnega okolja, proučiti tveganja, ovire in priložnosti okolja, kjer bo poslovalo. Izvesti 

mora tudi analizo podjetja z vidika prednosti in slabosti, na osnovi katerih določi, kako bo 

krepilo lastne zmožnosti, torej povečevalo svoje prednosti, in kakšne tržne priložnosti bo lahko 

izkoristilo glede na svoje slabosti. Oblikovati mora strateški načrt ciljev in strategij glede na 

zmožnosti podjetja in pogoje poslovanja v okolju. Pri tem mora oblikovati in izpeljati ustrezne 

aktivnosti, s katerimi bo uresničilo predhodno oblikovane strategije in cilje. Ob vsem tem mora 

zaznati, slediti in se odzivati na spremembe, ki se bodo kazale v okolju. Nazadnje pa mora 

podjetje oblikovati tudi strateško kontrolo, ki bo nadzorovala celoten potek oblikovanja modela 

mednarodnega poslovanja, kar pomeni, da bo sproti preverjala uresničevanje strategije, 

doseganje ciljev in pravilnost poteka vseh aktivnosti. Podjetje mora torej izvesti pristop, ki bo 

kakovostno načrtovan, voden in kontroliran. Temu primerno mora biti usposobljen kader. 

Potrebna so namreč specifična znanja in zaželene izkušnje v mednarodnem poslovanju. Tega 

pa si ne more privoščiti vsako podjetje, zato je internacionalizacija zahteven proces (Dubrovski 

2006, 94). 

Podjetje mora torej k procesu internacionalizacije pristopiti profesionalno in upoštevati ter 

izvesti vse navedene aktivnosti. Pri tem mora upoštevati obstoječa finančna sredstva v podjetju. 

Če jih ni dovolj, jih mora zagotoviti na drug način, torej poiskati tuje finančne vire.  

Podjetje lahko vstopa na mednarodne trge prvič, lahko pa le širi število tujih trgov, na katerih 

nastopa. Če podjetje vstopa prvič, je najlažja začetna vstopna oblika uvoz in izvoz. Pri tej obliki 

namreč najmanj tvega. Na splošno mora podjetje izbirati med takšnimi trgi, ki najbolje ustrezajo 

namenom podjetja. Nato mora izvesti segmentacijo trgov. Potem mora analizirati izbrane trge 

skupaj z njihovim makrookoljem. Šenk Ileršič (2013, 107) navaja, da mora podjetje izbrane 

tuje trge spoznati s političnega, ekonomskega, pravnega in tehnološkega vidika, saj le tako 

razume okolje, v katerem želi poslovati v prihodnje.  

Vsako podjetje naj bi torej sledilo nekemu zaporedju aktivnosti za uspešen vstop na tuji trg. To 

zaporedje je prikazano na sliki 2. 
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Slika 2: Aktivnosti pri vstopu podjetij na tuje trge 

Vir: Šenk Ileršič 2013, 108. 

3.1 Dejavniki izbire vstopne oblike 

Oblika oziroma model vstopa podjetja na tuje trge je odvisen od več dejavnikov. Ločimo 

notranje in zunanje dejavnike. Zelo pomemben notranji dejavnik je velikost podjetja. Ta se 

odraža v številu zaposlenih, natančneje tistih, ki imajo specifična znanja. Velikost je lahko tudi 

pokazatelj obsega izkušenj podjetja v mednarodnem poslovanju. Povezana je s finančnimi 

sredstvi, ki so zelo pomembna za kreditiranje podjetja pri mednarodnih poslih ter za plačilne 

roke. Zahtevnejše oblike vstopa zahtevajo namreč večji finančni zalogaj. Manjša podjetja tako 

običajno izberejo izvozni model, saj je manj zahteven in zahteva tudi manj virov financiranja. 

Notranji dejavnik so torej tudi izkušnje podjetja iz mednarodnega poslovanja. Podjetje z več 

izkušnjami se bo laže in posledično hitreje odločalo med oblikami za vstop. Poleg tega je od 
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podjetja odvisen tudi odnos z odjemalci. Odnos mora biti oblikovan tako, da spodbuja 

odjemalce k sooblikovanju izdelka. Tako se odjemalci počutijo pomembne za podjetje in 

prispevajo k razvoju izdelka, ki zato v veliki meri ustreza njihovim potrebam in željam.  

Zunanji dejavniki za izbor vstopnega modela pa izvirajo iz okolja, kjer bo podjetje v prihodnje 

poslovalo. Trg, kamor podjetje vstopa, ima svojo kulturo, svoje omejitve, svojo rast, tveganja 

in druge dejavnike. Pri trgovanju so prisotne posredne in neposredne trgovinske omejitve. Kjer 

so te visoke, je bolj smiselna uporaba zahtevnejših oblik vstopa, na primer pogodbene oblike. 

Kjer sta velikost in rast trga veliki, je treba primerno izbrati zahtevnejšo vstopno obliko, kot je 

na primer investicijska oblika, saj bo podjetje dajalo prednost večji investiciji virov, lahko bo 

investiralo celo lastno enoto na tujem trgu. Tveganja se od države do države razlikujejo. Ob 

visokem tveganju so primernejše enostavne oblike vstopa (Makovec Brenčič idr. 2009, 72). 

Zunanji dejavnik pa je tudi konkurenca. Bolj kot je intenzivna, manj zahtevna oblika vstopa je 

primerna za podjetje, da se izogne prevelikemu tveganju, saj takšni trgi običajno ne zagotavljajo 

možnosti za visoke stopnje dobička.  

Razlike v kulturi so tudi pomemben dejavnik, saj podjetje na trg, ki ima popolnoma drugačno 

kulturo, ne more vstopati z izvozno obliko, saj mora izdelke/storitve veliko bolj prilagoditi in 

temu primerno je treba prilagoditi tudi celotno poslovanje. Ta prilagoditev zahteva večjo 

vključenost podjetja v mednarodno poslovanje in tako enostavne oblike niso ustrezne.  

Pri upoštevanju dejavnikov je pomembno, ali je podjetje naklonjeno tveganju ali ne. Bolj kot 

je oblika vstopa zahtevna z vidika obsega investicije virov, večje je tudi tveganje, zato je zelo 

pomembno, kako je usmerjeno poslovodstvo mednarodno delujočega podjetja. Bolj kot je 

naklonjeno tveganju, zahtevnejše so oblike vstopov na trge in večja je njihova intenzivnost in 

dinamika ter fleksibilnejša so prilagajanja novim izzivom ali potrebam trga (Makovec Brenčič 

idr. 2009, 74). 

Dejavnikov za izbiro vstopne strategije torej ni malo. Za podjetje je bolje, da jih upošteva čim 

več , še posebej če prvič vstopa na tuji trg. Prav tako pa imajo težko nalogo tudi podjetja, ki 

večajo število mednarodnih trgov, ko pri tem uporabljajo zahtevnejše oblike vstopa. Ne obstaja 

pa pravilo, ki bi določilo pravo oziroma idealno obliko vstopa. Ravno to je razlog za visoko 

zahtevnost internacionalizacije. 

3.2 Izvozni način vstopa 

Izvozni način je najpogostejši način vstopa. Podjetja običajno proizvedejo izdelke oziroma 

storitve na domačem trgu, nato pa prek izvoza vstopijo na tuji trg. S to vstopno strategijo se 

podjetja v največji meri izognejo tveganjem, ki ogrožajo uspeh širitve podjetja na tuje trge. Za 

takšne oblike se po navadi odločajo manjša podjetja in tista, ki šele pričenjajo z 

internacionalizacijo. Takšna podjetja še nimajo zadostnih finančnih virov in veliko izkušenj.  
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Značilnosti izvozne vstopne oblike (Dubrovski 2006, 190):  

 majhno tveganje, 

 hitre povratne informacije, 

 večja fleksibilnost, 

 nizka stopnja nadzora, 

 nižja stopnja vključenosti v mednarodno poslovanje. 

Pri tej obliki ločimo posredni, neposredni in kooperativni izvoz.  

Posredni izvoz je prva stopnja procesa internacionalizacije podjetja. Je najpogostejša oblika 

vstopa malih podjetij na tuje trge. Ta običajno nimajo dovolj lastnih potencialov podjetja, kar 

posledično nadomestijo z uporabo domačih posrednikov. Ti so zunanji sodelavci podjetja, ki 

so plačani za delo, ki ga opravijo za podjetje. 

Možne oblike posrednega izvoza so (Ruzzier in Kesič 2011, 56): 

 oprtni izvoz – podjetje se opre na neko že uveljavljeno drugo podjetje, prek katerega 

prodaja svoje izdelke, 

 komisionar – lahko je nakupni ali prodajni, posle sklepa v svojem imenu za tuj račun, 

 posli a conto meta – vmesna oblika med posli na lasten račun in komisionarskimi posli, 

udeležba dveh komisionarjev, nakupni za uvoznika in prodajni za izvoznika, 

 izvozni trgovec/izvozni posrednik – posrednik, ki kupuje in prodaja izdelke v svojem 

imenu in za svoj račun, 

 izvozne trgovske družbe – tradicija trgovanja na določenih področjih, 

 izvozna združenja in konzorciji – specializirana združenja za posamezne dejavnosti, ki 

lahko posredujejo na določenem področju delovanja. 

Neposredni izvoz uporabljajo podjetja pri zrelejši stopnji internacionalizacije. Podjetje ima 

neposredni stik s tujimi odjemalci, lastno omrežje v tujini in nadzor nad njim ter zagotovljen 

dotok povratnih informacij (Dubrovski 2006, 189). Podjetje samo poskrbi za pripravo 

dokumentacije, za celotno fizično distribucijo in cenovno politiko na ciljnem tujem trgu. 

Možne oblike neposrednega izvoza so (Ruzzier in Kesič 2011, 56): 

 enkratna, enotna izvozna naloga, 

 poseben izvozni oddelek, če se obseg izvoza povečuje, 

 izvažanje prek izvozne prodajne družbe, 

 sestrska podjetja/podružnice v tujini, 

 lastna prodaja s potniki na tujih trgih, 

 izvažanje s posredovanjem izvoznih združenj proizvajalcev, 

 neposredni izvoz blaga ob podpori zastopnikov. 
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Kooperativni izvoz vključuje sodelovanje z drugimi podjetji izvozniki. Takšno sodelovanje je 

najbolj značilno za manjša podjetja, ki nimajo dovolj virov, znanj in izkušenj za poslovanje. 

Sodelovanje je lahko stalno ali pa samo začasno. Po navadi gre za izvozno, marketinško 

oziroma mednarodno poslovanje prek skupne specializirane družbe, ki opravlja aktivnosti za 

druga podjetja. Gre za celotno izvedbo izvoznih aktivnosti in poslov mednarodnega poslovanja 

za nekaj podjetij, ki jih opravlja izvozno-trženjska družba. Pri tem pa te družbe usmerjajo tudi 

trženjske aktivnosti sodelujočih podjetij na ciljnih trgih (Makovec Brenčič idr. 2009, 77). 

Manjša podjetja si tako delijo stroške, sodelujejo z izkušenimi podjetji in pri tem nastopajo 

celovito. Ruzzier in Kesič (2011, 57) pa kot slabost kooperativnega izvoza navajata različnost 

poslovnih interesov sodelujočih. 

3.3 Pogodbeni način vstopa 

Pogodbeni način vstopa je vmesna organizacijska oblika med izvozom in neposrednimi tujimi 

investicijami. Dve podjetji skleneta pogodbo, ki ne temelji na kapitalski povezanosti (Šenk 

Ileršič 2013, 247). 

Gre za združenje med mednarodnim podjetjem in poslovnim partnerjem na tujem trgu, ki 

vključuje prenos proizvodnje ali druge poslovne funkcije. V večji meri je namenjeno prenosu 

človeških znanj in spretnosti.  

Najpogostejše oblike pogodbenega načina vstopa so (Ruzzier in Kesič 2011, 58):  

 pogodbena proizvodnja, 

 licenčno poslovanje, 

 franšizing, 

 strateške zveze, 

 skupna vlaganja.  

Pogodbene oblike vstopa so zahtevnejše. Izvoznik se mora aktivneje vključevati v poslovne 

aktivnosti. S tem se bolj približa kupcem oziroma odjemalcem, lahko si zniža stroške 

proizvodnje, skrajša tržne poti in s tem zniža transportne stroške, lahko se izogne določenim 

omejitvam pri vstopu na tuje trge, kot so carinske in necarinske omejitve, in koristi še druge 

prednosti. Tako je na trgu prisoten kot »domači proizvajalec« in kupci tako podjetje vidijo 

drugače (Ruzzier in Kesič 2011, 58). 

3.3.1 Pogodbena proizvodnja 

Pogodbena proizvodnja je hitro rastoča oblika mednarodnega poslovanja. Gre za sodelovanje 

med kontraktorjem oziroma dajalcem pogodbe in kooperantom, ki skleneta pogodbo, pri čemer 

kontraktor na tuji trg prenese proizvodnjo. Vse ostale aktivnosti (prodaja, razvoj, trženje in 

drugo) vodi še vedno sam. S tem proizvodnjo približa porabi na trgu tujega narodnega 
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gospodarstva. Razlog za prenos proizvodnje je v premajhni količini virov kontraktorja za 

proizvodnjo na domačih tleh ali pa v prenosu vidi bistvene prednosti proizvodnje na ciljnem 

tujem trgu (Šenk Ileršič 2013, 247).  

Šenk Ileršič (2013, 248) navaja: »Pogoji in cilji za pogodbeno proizvodnjo se razlikujejo glede 

na vrsto izdelkov in vrsto panoge. Pogosto se za tako obliko odločijo proizvajalci delovno 

intenzivnih izdelkov in tistih izdelkov, pri katerih so prednosti in prihranki pri proizvodnih 

stroških bistveno večji od siceršnjih prevoznih, carinskih in drugih stroškov kontraktorja, ker 

je proizvodnjo preselil na oddaljeni tuji trg.« 

Makovec Brenčič idr. (2009, 85) pa omenjajo nova področja oziroma dejavnosti pogodbene 

proizvodnje, in sicer navaja najpogosteje pojavljajoče se informacijske tehnologije in storitve. 

»Gre za črpanje virov, ki so bodisi cenejši bodisi bolj specializirani na drugem trgu in jih 

predvsem multinacionalke s pridom izkoriščajo. Gre za novo obliko izvajanja in nova področja 

prej tradicionalne pogodbene proizvodnje« Makovec Brenčič idr. (2009, 85). 

Obstaja več komponent pogodbene proizvodnje, ki so prikazane v tabeli 2. 

Preglednica 2: Oblike pogodbene proizvodnje 

Oblike  

Ekonomska Ekonomsko učinkovite so srednjeročne in 

dolgoročne pogodbene proizvodnje. 

Pomemben je ekonomski in stroškovni 

motiv za vstop strank v razmerje. 

Kapacitetna Kontraktor nima dovolj svojih proizvodnih 

kapacitet ali pa je stroškovno omejen za 

organizacijo svoje proizvodnje. 

Specializirana Kontraktor nima dovolj znanj, veščin, 

sposobnosti. Ima jih kooperant, ki nato 

izvaja posebna naročila za kontraktorja. 

Vir: Povzeto po Makovec Brenčič idr. 2003, 85. 

Makovec Brenčič idr. (2009, 85) navajajo prednosti in slabosti pogodbenega odnosa: »Nekako 

so prednosti kontraktorja slabosti kooperanta, vendar je namen takšnega pogodbenega razmerja 

ustvarjanje ekonomskih učinkov na obeh straneh. Za kontraktorja je z vidika dolgoročnosti 

poslovanja to relativno neobvezujoč odnos, saj se lahko vedno odloči najti drugega 

pogodbenega partnerja.« Pogodbeno razmerje lahko namreč kadar koli prenese na drugega 

partnerja, saj gre za manj obvezujočo obliko sodelovanja. Kooperant mora za ohranitev 

sodelovanja dosegati kakovost in standarde poslovanja kontraktorja. Oba partnerja morata za 

vzajemno in uspešno pogodbeno razmerje natančno določiti in skleniti pogodbene pogoje in jih 

kasneje tudi primerno upoštevati in spoštovati. 
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3.3.2 Licenčno poslovanje 

Licenčno poslovanje je oblika mednarodnega poslovanja, ko se podjetje kot dajalec licence s 

podjetjem v tujini kot jemalcem licence dogovori za odstop licenčnih zaščitenih pravic in 

znanja, ki imajo zanj določeno vrednost. V zameno za licenco plača jemalec licence določeno 

odškodnino ali licenčnino (Šenk Ileršič 2013, 249). To plačano nadomestilo je lahko začetno 

plačilo, ki mu je kasneje dodan še delež od proizvedene količine ali vrednosti prodaje, lahko pa 

je nadomestilo le omenjeni delež. Z licenco jemalec pridobi dovoljenje za opravljanje določenih 

dejavnosti ali pa za uporabo know-howa. S tem nosilec določene pravice industrijske lastnine 

prenese pravico in tudi privoli k njeni uporabi in koriščenju. Pridobitelj ima lahko pravico do 

uporabe patenta, modela, blagovne znamke, žiga in know-howa. Z licenčnim poslovanjem 

podjetje lahko ohrani tehnološko prednost, s prenosom pravice lahko reši problem, če nima 

lastne poslovne enote v tujini ali pa lahko izdelku podaljša življenjski ciklus. Če so v državi, 

kjer namerava širiti svoje poslovanje, določene carinske ali necarinske omejitve, višja politična 

tveganja ali pa kakšne druge prepreke, se temu podjetje z licenčno pogodbo izogne, saj prenese 

samo pravico, s poslovanjem in ostalimi dejavnostmi pa se ukvarja enota na tem tujem trgu, ki 

je bolje seznanjena s tamkajšnjim poslovanjem. S tem si dajalec licence zmanjša tveganje pri 

vstopu na tuji trg. Pri tem tudi ni potreben visok vložek kapitala (Makovec Brenčič idr. 2009, 

88). 

Jemalec ima pri tem načinu poslovanja tudi določene prednosti. Pridobi nova znanja in navodila 

oziroma pravico za izdelavo/prodajo izdelkov, ki imajo že uveljavljeno blagovno znamko. 

Podjetje se tako ne ukvarja z uvajanjem izdelkov na trg in z njihovo ustreznostjo glede na 

potrebe porabnikov.  

Preglednica 3: Prednosti in slabosti za dajalca/jemalca licence 

Dajalec licence 

PREDNOSTI SLABOSTI 

Omogočen mu je hiter vstop na trg. Dajalec si lahko vzgoji tekmeca. 

Učinkovito in hitro pridobiva izkušnje. Dajalec pridobi manjše koristi od izdelkov. 

Ni potrebna neposredna kapitalska 

investicija. 

Včasih nadzor nad proizvodnjo in trženjem 

ni ustrezen. 

Porazdelijo se izdatki R & R. Pogosto je omejena celovitost poslovanja. 

Jemalec licence 

PREDNOSTI SLABOSTI 

Čas uvajanja izdelka je skrajšan. Možna je omejitev v dotoku svežih znanj. 

Izdatki R & R se zmanjšajo. Lahko nastopijo težave pri pravočasni 

dobavi. 

Ni napak v začetnih procesih razvoja 

izdelka. 

Dajalec licence lahko vpliva na zviševanje 

cen dobav. 

Ohranitev na področju raziskav in razvoja.  

Vir: Povzeto po Makovec Brenčič idr. 2009, 90. 
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3.3.3 Franšizing 

Franšizing kot oblika vstopa na tuje trge predstavlja izjemno visoko stopnjo rasti. Gre za tesno 

in stalno poslovno sodelovanje med pravno in finančno neodvisnimi poslovnimi subjekti. V 

središču je prodaja oziroma trženje blaga ali storitev. Sodelovanje poteka med franšizorjem in 

določenimi franšiziji, ki poslujejo pod njegovim konceptom. Pridobijo pravico in hkrati tudi 

odgovornost, da poslujejo v skladu z njegovo zasnovo. V zameno za posredno ali neposredno 

nadomestilo uporabljajo njegovo trgovsko ime, know-how, poslovne in tehnične metode, 

sistem postopkov in druge pravice (Ruzzier in Kesič 2013, 59). Pri tem torej poslujejo povsem 

neodvisno s svojim kapitalom in ustvarijo svojo prodajno mrežo.  

Dubrovski (2006, 196) omenja, da ima dajalec franšize obveznost, da »posreduje sistemski 

poslovno specifični know-how, daje dovoljenje za uporabo blagovne znamke, stalno raziskuje 

trge in donosnost poslovanja ter o tem informira člane franšiznega sistema, zagotavlja skupno 

nastopanje pri tržnem komuniciranju, svetuje pri mikroekonomskih, tehničnih, pravnih in 

organizacijskih vprašanjih, zagotavlja skupno nabavo, oblikuje prodajni sortiment in nudi 

pomoč pri uvajanju novih izdelkov«.  

Obveznosti jemalca franšize pa so: poznavanje trga, zagotovitev kapitala, vodenje poslov v 

skladu z določenimi pravili, uporaba znamk in znakov franšizorja, brezpogojna predanost 

razvoju sistema, poročanje franšizorju o poslovanju, nabava izdelkov izključno pri njem ali pri 

določenih nabavnih virih, dovoljenje kontrol in pregledov franšizorja, skrb za poslovno tajnost 

in sodelovanje pri skupni organizaciji.  

Makovec Brenčič idr. (2009, 94) navajajo, da »franšizni odnos prinaša prednosti za obe strani. 

Franšizor sodeluje z visoko motiviranim franšizijem, ki posluje v lastni enoti za lastni dobiček 

ter postane člen v verigi, pridobiva profesionalno podporo franšizorja in s tem zmanjšuje 

tveganje. Sredstva, ki naj bi jih franšizor namenil za odprtje lastnih enot ali drugih vstopnih 

oblik na tuje trge, lahko tako usmerja v raziskave in razvoj, izboljšuje in razvija prednosti 

celotnega franšiznega sistema«. 

Franšizing je kot oblika vstopa zelo zahteven. Franšizij mora namreč popolnoma slediti razvoju 

poslovnega koncepta, ki ga je razvil in za katerega skrbi franšizor. Stalno mora slediti 

strateškemu načrtu razvoja, rasti poslovanja franšize ter se pri tem razvijati in stalno 

nadgrajevati standarde in kontrole kakovosti franšize. Oba subjekta morata ohranjati dober 

odnos in biti stalno motivirana za razvoj poslovanja (Makovec Brenčič idr. 2009, 96). 

Obstaja več oblik franšiznega sistema poslovanja, dve sta pogostejši: izdelčni oziroma 

proizvodni franšizing in čisti poslovni franšizing. Pri izdelčnem gre za prenos pravice za 

prodajo izdelka po določenih prodajnih metodah, pri čistem poslovnem franšizingu pa gre za 

prenos pravice za uporabo in izvedbo celotnega poslovnega paketa, ki ga je razvil franšizor. Ta 

oblika je zahtevnejša. 
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3.3.4 Strateške zveze 

Pri strateških zvezah gre za sodelovanje med podjetji, ki na globalnih trgih dosegajo skupne 

cilje, med seboj pa niso kapitalsko odvisna. S tem sodelovanjem podjetja povečajo učinkovitost 

poslovanja in si zagotovijo boljši konkurenčni položaj. Stremijo k vodilnemu tržnemu položaju, 

cenovnemu vodstvu ali pa k izvajanju strategije diferenciacije. Sodelujoča podjetja s čim 

boljšim izkoristkom virov dosegajo skupne zastavljene cilje. Pri tem si zmanjšajo tveganje. 

Podjetji oziroma podjetja skupaj dosegajo več, kot če bi delovala posamezno, saj ima vsak 

izmed njih določene prednosti oziroma določena specifična znanja, ki jih nato deli z drugimi 

podjetji (Dubrovski 2006, 218). 

Temelj strateških zvez se kaže v dolgoročnih partnerskih zvezah, ki temeljijo na dolgoročnem 

medsebojnem sodelovanju podjetij s skupno vizijo in poslanstvom. Podjetja so medsebojno 

enakovredna, imajo skupno kulturo, učinkovito organizacijo in proaktivno poslovodstvo. Za 

uspešno strateško zavezništvo se morajo podjetja med seboj temeljito poznati in uskladiti 

podjetniške kulture ter poenotiti cilje (Makovec Brenčič idr. 2009, 102). 

3.3.5 Skupna vlaganja 

Šenk Ileršič (2013, 257) opredeljuje skupna vlaganja kot »partnerstvo med dvema ali več 

podjetji s sedežem v različnih državah, ki na določenem tujem trgu skupaj ustanovijo neodvisno 

in ločeno podjetje kot samostojno pravno osebo. Vsako podjetje vloži svoj delež sredstev«.  

Pri skupnih vlaganjih imajo podjetja določene prednosti. Zadostuje manjši obseg investiranega 

kapitala, saj gre za več vlagateljev. Poleg tega imajo prednost pri poznavanju trga, saj ga lokalni 

poslovni partner dobro pozna. Posebnostim trga se podjetja prilagajajo manj časa. Tudi tveganje 

je manjše, saj je deljeno. Tako je vstop na tuji trg hitrejši, fleksibilnejši in varnejši. Je pa za to 

zelo pomemben izbor primernega tujega partnerja.  

Slabosti skupnih vlaganj se odražajo v sodelovanju, koordinaciji in različnih pogledih med 

sovlagatelji na razvoj in kontrolo poslovanja, lahko tudi ciljev. Veliko tveganja je možnega tudi 

pri izbiri ustreznega lokalnega parterja (Šenk Ileršič 2013, 258). 

Makovec Brenčič idr. (2009, 99) navajajo: »Skupna vlaganja so še zlasti primerna za trge, ki 

imajo visoko stopnjo zaščite domačega gospodarstva ali pa tuja vlaganja celo prepovedujejo. 

Lokalni partner lahko s partnerstvom pridobi obilico trženjskih, poslovodskih, organizacijskih 

in drugih znanj, sonaložbenik pa pridobi dostop na trg v obsegu, ki ga sam zaradi pravno-

regulativnih vzrokov ne bi mogel pridobiti.« 

Podjetja se lahko odločijo za to obliko vstopa na tuje trge tudi zaradi medsebojnega 

dopolnjevanja v tehnoloških, poslovodnih ali drugih spodobnostih podjetij. Pri tem se lahko 

podjetjem odprejo nove možnosti za poslovanje ali pa razvoj novih dejavnosti. 
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Poznamo dve vrsti skupnih vlaganj, in sicer pogodbena skupna vlaganja in lastniška skupna 

vlaganja. Pri pogodbenih vlaganjih običajno ne pride do ustanovitve novega podjetja. Partnerji 

med seboj le sklenejo pogodbo in oblikujejo odnos, pri čemer si delijo stroške vlaganj, tveganj 

in dobičke. Pri lastniških vlaganjih pa pride do ustanovitve novega skupnega podjetja, pri čemer 

si partnerji delijo lastništvo in nadzor (Makovec Brenčič idr. 2009, 100). 

3.4 Investicijski način vstopa 

Pri investicijskem načinu vstopa gre za dolgoročne podjetniške naložbe na tujih trgih, ki 

predstavljajo najvišjo stopnjo internacionalizacije podjetja. Posledica je zahtevnost takšnega 

načina vstopa, ki mu mnoga, zlasti srednja in manjša podjetja niso kos.  

Ruzzier in Kesič (2011, 60) navajata, da gre za »neposredne investicije in lastništvo določenih 

objektov v ciljni tuji državi«. Podjetja gredo v skupne naložbe z namenom zmanjšanja tveganja 

in zaradi lastništva specifičnih znanj. Lastništvo je lahko popolno ali delno. Oblikuje se novo 

podjetje, katerega del je običajno lokalni partner na tujem trgu. Vstop je mogoč z nakupom že 

obstoječega podjetja ali pa z neposrednimi naložbami podjetij v izgradnjo novih kapacitet. 

Neposrednih investicij se največkrat lotijo multinacionalna podjetja, ki poslujejo globalno in 

širijo svojo prisotnost v globalni razsežnosti. S tem v celoti prevzamejo lastništvo in nadzor nad 

obliko vstopa na tujem trgu in tudi nadzor nad celotnim poslovanjem na tujem trgu. Ob tem pa 

morajo prenesti vsa svoja tehnološka, poslovna in marketinška znanja. 

Ruzzier in Kesič (2011, 62) navajata naslednje investicijske oblike vstopa na tuje trge: 

 prodajni zastopniki/distributerji – nadzor, tesnejše sodelovanje z matičnim podjetjem, 

 rezidenčni prodajni zastopniki, prodajne podružnice, lastne prodajne enote na tujem trgu, 

 lastna proizvodna in razvojna enota na vstopnem trgu, 

 sestavljalnica, 

 skladišče, 

 regionalni centri, 

 začetne investicijske naložbe, 

 prevzemi. 

Prodajni zastopniki izvajajo prodajne funkcije na tujih trgih. Lahko poslujejo samostojno, torej 

v svojem imenu in za svoj račun, lahko pa je zastopnik zaposlen v domačem podjetju, za 

katerega opravlja prodajne aktivnosti na tujih trgih in sledi viziji ter razvoju podjetja. 

Distributer, zaposlen v podjetju, mora pri svojem delovanju poznati, upoštevati in delovati v 

skladu s poslovanjem podjetja. Takšne vrste zastopniki so primerni za bolj ozko specializirane 

mednarodne trge, kjer so odnosi podjetij-dobaviteljev z odjemalci bolj tesni in dolgoročni 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 103). 
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Rezidenčni prodajni zastopniki, prodajne podružnice in lastne prodajne enote na tujem trgu 

imajo skupno to, da je prodaja v celoti prenesena na vstopni trg. S tem se podjetje najbolj 

približa odjemalcem v državi, kjer se trg nahaja.  

Včasih je za podjetja najbolj koristno, da za prodajno funkcijo uporabijo kombinacijo 

podružnice in zastopnika, če trg tako narekuje. Pri ustanovitvi lastne prodajne enote pa ima 

podjetje v celoti nadzor nad prodajo v tuji državi. Podjetje tako svoji enoti na lokalnem trgu 

narekuje poslovanje, enota pa ga prilagodi lokalnemu okolju in oblikuje prodajno strategijo 

(Makovec Brenčič idr. 2008, 105).  

Lastna proizvodna in razvojna enota je za podjetje smiselna takrat, ko v njej vidi možnost 

razvoja tržnega potenciala in možnost trženja izdelkov oziroma storitev na dolgi rok. S tem bi 

podjetje sledilo konkurenci ali jo morda prehitelo ter pridobilo dobro izhodišče za regionalno 

usmerjeno strategijo poslovanja (Makovec Brenčič idr. 2009, 106). Na kratki rok se podjetju v 

take investicije ne izplača vlagati, saj se v kratkem času redko povrnejo. Poleg tega takšne 

naložbe zahtevajo dolgotrajne procese, da podjetje spozna delovanje lokalnega trga in mu 

prilagodi svoje poslovanje. 

Podjetja se odločajo tudi za sestavljalnice in skladišča kot del proizvodne enote na vstopnem 

trgu. Zaradi zahtevnosti proizvodnje ali drugih strateških razlogov se podjetja velikokrat 

odločijo, da glavni del proizvodnih procesov opravijo doma, ostali del pa prenesejo na vstopne 

trge. S tem lahko znižajo določene stroške ali pa racionalizirajo proces izdelave izdelka. 

Regionalni centri so prav tako oblika vstopa na tuje trge, katerih se podjetja poslužujejo za 

trženje, prodajo in opravljanje drugih poslovnih funkcij na tujih trgih. Podjetja imajo tako lahko 

več enot v drugih državah, te pa nadzorujejo centri, ki skrbijo za usklajeno poslovanje vseh enot 

ter usklajenost strategij, lo se uresničujejo vzporedno z razvojem podjetja. 

»Če podjetje želi pridobiti dostop do razvitih tržnih poti, uveljavljenih tržnih segmentov, celo 

do uveljavljene blagovne znamke ali imena podjetja ter obenem čim hitreje vstopiti na trg, pri 

čemer ima dovolj kapitalskega ozadja in sredstev za takšen vstop, je smiselno, da poišče tarčo 

na ciljem trgu in izvede prevzem« (Makovec Brenčič idr. 2009, 108). 

Motivi za investicijsko obliko vstopa se odražajo predvsem v legitimaciji domačega 

proizvajalca, možnosti povečanja prodaje, v izkoriščanju davčnih in carinskih olajšav, 

podaljševanju življenjskega cikla izdelkov, pri utrjevanju položaja na tujem trgu, zagotovitvi 

prodajnih poti, dostopu do surovin in v maksimiranju dobička (Šenk Ileršič 2013, 261). 

Danes pa se podjetja srečujejo tudi z greenfield in brownfield investicijami. Pri prvi obliki gre 

za nakup ali najem zemljišča v tuji državi, kjer bo podjetje zgradilo nove poslovne ali 

proizvodne objekte. To so zahtevne investicije, ki so relativno tvegane in zahtevajo veliko 

finančnih sredstev. Tako se takih investicij lotijo podjetja z dovolj specifičnimi znanji in 
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izkušnjami v mednarodnem poslovanju. Pri brownfield investicijah pa gre za naložbe v že 

obstoječe objekte za pričetek novih proizvodnih aktivnosti. Tako lahko podjetje hitro začne s 

poslovanjem in vstopi na nov trg. Tudi pri tej obliki vstopa morajo imeti podjetja zadostna 

znanja in izkušnje v mednarodnem poslovanju, saj investirajo v že obstoječe podjetje, ki ga 

morajo natančno proučiti, saj gre za velike naložbe (Šenk Ileršič 2013, 262–264). 
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4 TVEGANJA V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

V mednarodnem okolju je raznolikost elementov izredno velika in občutna za vsa podjetja, ki 

se soočajo z internacionalizacijo ali so prisotna na tujih trgih že dalj časa. Poslovno okolje je za 

ta podjetja precej drugačno in manj znano. Sestavine okolja so drugačne tistih, ki so jih podjetja 

vajena na domačih trgih. »Vpogled v politično, ekonomsko in pravno ureditev države 

gostiteljice je slabši in podjetja zaradi tega slabše razumejo vzročno-posledične povezave med 

posameznimi državnimi ukrepi in poslovanjem podjetja« (Makovec Brenčič idr. 2009, 114). 

Temu primerna je težavnost odločitev, ki jih morajo podjetja sprejemati v vsakdanjem 

mednarodnem poslovanju. Tako se podjetja ves čas izpostavljajo določenim tveganjem.  

Gre za negotovo stanje, kateremu sledi dogodek, ki ga podjetje ne more napovedati. Ta dogodek 

lahko negativno vpliva na delovanje podjetja pri vstopu na tuje trge ali tudi kasneje pri 

poslovanju na teh trgih in lahko ovira pot do zastavljenih ciljev podjetja. 

Podjetje se ne more v celoti izogniti tveganjem, lahko pa se primerno pripravi na tvegane 

dogodke, jih predvidi in primerno obvladuje. Sprva mora z vseh vidikov spoznati okolje, kjer 

bo poslovalo, torej vse njegove sestavine: ekonomske, politične, finančne, socialne, kulturne, 

zakonodajne, tržne, poslovne in ostale. Vstopa na tuje trge se mora lotiti premišljeno, natančno 

načrtovano in sistematično. Ves čas mora biti pozorno na vse prihajajoče spremembe. Vnaprej 

mora predvideti možna tveganja in oblikovati načrt za njihovo kakovostno in vsebinsko 

obvladovanje (Lisjak idr. 2009, 115). 

Ločimo tri večje skupine tveganj v mednarodnem poslovanju, kot je prikazano v tabeli 4: 

državna, finančna in poslovna tveganja. Podjetja za obvladovanje vsake vrste tveganj 

uporabljajo različne metode, tehnike in inštrumente. Zavarovanje pred tveganji podjetja stane, 

saj uporaba inštrumentov terja določene stroške. Lisjak idr. (2009, 116) navajajo, da »so 

načeloma varnejši inštrumenti tudi dražji, zato mora podjetje dobro proučiti stopnjo 

izpostavljenosti tveganju in na osnovi tega presoditi, kateri je najučinkovitejši in cenovno 

najbolj sprejemljiv inštrument zaščite«. 

Preglednica 4: Vrste tveganj v mednarodnem poslovanju 

DEŽELNA TVEGANJA FINANČNA TVEGANJA POSLOVNA TVEGANJA 

Politična tveganja Plačilna tveganja Tveganja na področju 

tehnoloških inovacij, 

oblikovanja izdelka, trženja, 

upravljanja s človeškimi viri, 

priprave dokumentacije, 

prevozna in manipulativna 

tveganja ipd. 

Tveganja, ki izvirajo iz 

ekonomskega in pravnega 

okolja. 

Tržna tveganja:  

 tečajna tveganja, 

 obrestna tveganja, 

 cenovna tveganja. 

Vir: Lisjak idr. 2009, 116. 
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4.1 Državna tveganja 

Državna tveganja izhajajo iz političnega, ekonomskega, zakonodajnega in pravnega okolja 

države, v kateri podjetje mednarodno posluje. Ruzzier in Kesič (2011, 84) navajata, da »država 

lahko ključno vpliva na pogoje poslovanja tujih podjetij in lahko spodbuja ali zavira 

(spremembe zakonodaje, pogojev poslovanja, prepovedi poslovanja s tujimi podjetji, prepoved 

tujih neposrednih vlaganj, nezmožnosti repatriacije dobičkov tujih podjetij, zaplemba tujega 

premoženja, spodbude tujim podjetjem za nastop na lokalnih trgih)«. Podjetja morajo zato 

izvesti natančno analizo državnega tveganja za trg, kamor vstopajo, da čim bolj obvladujejo to 

vrsto tveganja. Poznavanje okolja na tujem trgu ni dovolj, potrebno je poglobljeno razumevanje 

prepletenosti trga in njegovega vpliva na poslovanje podjetja. Analiza državnega tveganja je 

posledično za podjetje zelo zahtevna naloga, ampak nujno potrebna za uspešno nadaljnje 

poslovanje na mednarodnem trgu. Podjetje mora torej sprva natančno spoznati okolje z 

družbenega, političnega, ekonomskega in zakonodajnega vidika. Prepoznati mora, kakšno je 

trenutno stanje in dogajanje v državi in vnaprej predvideti, kako bo kasneje (Ruzzier in Kesič 

2011, 85). 

Osredotočiti se mora predvsem na politično, makroekonomsko in mikroekonomsko stanje, 

zakonodajno in pravno, finančno in širše družbeno-tržno okolje. Spoznati mora pogoje za vstop 

na določen tuji trg. Pri tem mora pridobiti karseda najbolj zanesljive, relevantne in popolne 

informacije o tem tujem trgu. Ko podjetje skrbno zbere vse informacije v različnih in daljših 

časovnih obdobjih, pride do pomembnih spoznanj o lastnostih in značilnostih potencialnega 

tujega trga, kamor bo podjetje vstopilo. Podjetja imajo za ta namen na voljo različne 

informacijske vire. Izbrati morajo najboljšega za pridobitev zanesljivih in pravih informacij ter 

podatkov. Najbolj smiselna je uporaba kombinacije primarnih in sekundarnih virov (Ruzzier in 

Kesič 2011, 85).  

Za podjetja je smiselno, da se v čim večji meri vključujejo v lokalno okolje, in sicer tako, da so 

prisotna v lokalnih poslovnih združenjih, da zaposlujejo lokalno delovno silo, za dobavo 

izbirajo lokalne dobavitelje in seveda v čim večji meri prilagajajo izdelke in storitve 

uporabnikom na lokalnih trgih (Ruzzier in Kesič 2011, 86). S tem prilagodijo celotno 

poslovanje tujemu trgu in se izognejo morebitnim nepotrebnim tveganjem, ki bi lahko nastala, 

če podjetje ne bi dovolj dobro poznalo trga.  

Ruzzier in Kesič (2011, 86) navajata, da »so pomembna tudi prizadevanja za krepitev politične 

in gospodarske podpore doma in tudi v tujini, kamor lahko vključujemo procese različnih 

načrtnih lobiranj, seznanjanj, krepitev odnosov z lokalnimi javnostmi in širše družbeno 

odgovorne aktivnosti v določeni državi«. 
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Tveganja, s katerimi se podjetje lahko sooči, so naslednja (Ruzzier in Kesič 2011, 85):  

 neplačano dobavljeno blago oziroma nedosežen donos na vloženi kapital zaradi politične, 

gospodarske ali finančne nestabilnosti tuje države,  

 izvedba plačila v tuji državi ni možna na državni ravni kljub plačilni sposobnosti 

poslovnega partnerja, 

 z zakonom prepovedana plačila v tujino, 

 politična tveganja: vojne, politični spori, politična nestabilnost, korupcija, monetarni 

ukrepi, bančna nestabilnost, zakonodajna nestabilnost, recesija, terorizem in ugrabitve, 

spremembe vladnih politik, transferna tveganja, 

 možne različne elementarne nesreče. 

Podjetje lahko določene politične omejitve in ukrepe predvidi oziroma jih ves čas spremlja. S 

tem se lahko pravočasno odzove nanje. To je za podjetje ključnega pomena, saj s tem nadzoruje 

in obvlada tveganja in poleg tega pridobi veliko konkurenčno prednost. 

Podjetja se morajo tudi zavedati, da ima za tveganje velik pomen tudi oblika vstopa. 

Investicijske oblike namreč že same po sebi zahtevajo večjo previdnost in pomenijo višje 

politično in kreditno tveganje kot pa lažje izvozne oblike vstopa na tuji trg. 

4.2 Finančna tveganja 

Finančna tveganja vplivajo na vrednost premoženja podjetja. Lisjak idr. (2009, 129) navajajo, 

da »finančna tveganja zajemajo nepričakovane spremembe vrednosti sredstev in obveznosti do 

virov sredstev mednarodno delujočega podjetja, ki se pojavijo zaradi nihanja vrednosti 

posameznih finančnih inštrumentov«.  

Primeri finančnih tveganj, ki jih navajata Ruzzier in Kesič (2011, 87–88): 

 plačilna nesposobnost poslovnega partnerja (nelikvidnost, insolventnost, stečajni postopek, 

postopek sodne ali izvensodne poravnave, likvidacija podjetja), 

 spremembe deviznih tečajev, 

 devalvacije, revalvacije, apreciacije, depreciacije, 

 spremembe obrestnih mer,  

 spremembe cen končnih izdelkov, surovin in repromaterialov.  

Lisjak idr. (2009, po Tayeb 2000, 130) razvrščajo finančna tveganja v dve večji skupini, in sicer 

plačilna in tržna tveganja. Plačilno tveganje izhaja iz neizpolnitve pogodbene obveznosti 

plačilnega zavezanca oziroma kupca. Ta ne izpolni svoje obveznosti zaradi plačilne 

nezmožnosti ali pa za to obstaja drugi razlog.  

Plačilno nesposoben je zavezanec zaradi že zgoraj navedenih razlogov (likvidacija podjetja, 

nelikvidnost, insolventnost). Lahko pa gre za partnerjevo nezainteresiranost za izpolnitev 
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pogodbe. Do tega lahko privedejo spremembe v tržnih razmerah ali pa pomanjkljivo sklenjene 

mednarodne pogodbe (Makovec Brenčič idr. 2009, 130). 

Tržna tveganja pa nastajajo zaradi sprememb tržnih razmer. Podjetja z internacionalizacijo 

vstopajo v stik s strankami iz različnih valutnih območij. Domača valuta podjetij v primerjavi 

s tujo izgublja ali pa pridobiva na vrednosti. Posledično se podjetju spreminja vrednost 

premoženja, ki izhaja iz gibanja deviznega tečaja. Na te dogodke podjetja nimajo vpliva in zato 

so izpostavljena tečajnim tveganjem. Mednarodni posel tako lahko ni več tako koristen za 

podjetje, kot je bil sprva. Če podjetja želijo čim manj takšnih nezaželenih dogodkov, se morajo 

ustrezno in pravočasno poučiti o načinih obvladovanja tečajnih tveganj (Lisjak idr. 2009, 135).  

Makovec Brenčič idr. (2009, 135) omenjajo, da »je metod, tehnik in inštrumentov zaščite pred 

tečajnimi tveganji veliko, vendar so nekateri izmed njih le (pod)izvedba osnovnih inštrumentov. 

V glavnem imajo ti inštrumenti bolj pravno ali finančno zasnovo, pri tem pa se je treba zavedati, 

da so posamezna podjetja pri svoji izbiri omejena glede na ekonomske možnosti, tržni položaj, 

pogajalsko moč, poslovne običaje v državi gostiteljici ipd.«. 

Pri tržnih tveganjih se podjetje lahko sreča s spremembami obrestnih mer, kar tudi vpliva na 

vrednost premoženja podjetja. Obveznosti iz financiranja podjetja se lahko povečajo v primeru 

sklenitve kreditne pogodbe kupca z banko zaradi zvišanja obrestne mere v tuji državi. Tako 

pride do obrestnih tveganj.  

Podjetje se lahko sreča tudi s cenovnimi tveganji. Gre za spremembe cen surovin ali osnovnih 

materialov. Problem in razlog je v tem, da sta svetovna ponudba in povpraševanje neusklajena. 

Cene surovin zato nihajo, kar lahko negativno vpliva na ekonomiko poslov. Podjetje se tej vrsti 

tveganj lahko izogne z zavarovanjem pred omenjenimi nihanji cen. V ta namen mora uporabiti 

prave inštrumente zaščite. 

Vsako podjetje, ki mednarodno posluje, ima glavni cilj, da zavaruje svoja sredstva oziroma 

njihovo vrednost in se tako skuša izogniti finančnim tveganjem. Zelo pomembno je, da podjetje 

dobro preveri, s katero stranko oziroma kupcem vstopa v interakcijo. Že pred stikom s stranko 

se lahko podjetje dobro informira o njenem finančnem stanju in tako prepreči morebitno 

poslovno škodo.  

4.3 Poslovna tveganja 

Poslovna tveganja drugače imenujemo tudi operativna tveganja, ki izhajajo iz vseh poslovnih 

aktivnosti podjetja, sodelujočega v mednarodnem poslovanju. Najpogosteje pride do teh 

tveganj pri procesih, ko jih podjetje upravlja v okviru osrednje dejavnosti. 
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Najpogostejša poslovna tveganja so (Ruzzier in Kesič 2011, 91): 

 različne tehnološke inovacije, 

 upravljanje s človeškimi viri, 

 raziskave in razvoj, 

 kreiranje in tržno uvajanje novega izdelka, 

 aktivnosti marketinga in prodaje, 

 priprava različne dokumentacije, ki je potrebna v mednarodnem poslovanju. 

Poleg tega avtorja navajata tudi, da »je potrebno dosledno izpolnjevanje dobavnih rokov in 

spoštovanje sprejetih pogodbenih obveznosti. Prisotna so tudi stalna tveganja postavitve prave 

cene in kalkulacij, različna prevozna, manipulativna tveganja in tudi druga tveganja, ki so 

neposredno ali posredno povezana z vsemi aktivnostmi, ki jih ima podjetje v mednarodnem 

poslovanju« (Ruzzier in Kesič 2011, 91). 

Dokumentacija, ki je potrebna v mednarodnem poslovanju, je zahtevna za pripravo. Gre namreč 

za veliko število dokumentov, ki morajo biti ustrezno pripravljeni za katero koli poslovno 

aktivnost. Ustreznost pripravljene dokumentacije, ki je povzeta ob poslu, spremljajo različne 

finančne in druge inštitucije, ki so zelo pozorne na njeno pravilnost. V primeru neustreznosti se 

lahko mednarodni posel prekine. Podjetja si ne morejo privoščiti prekinitve posla zaradi 

površno pripravljene dokumentacije. Da to preprečijo, morajo pripraviti popolne in pravilno 

izpolnjene dokumente, česar pa ne more izpeljati kar vsak v podjetju. To opravijo primerno 

izobraženi in strokovno usposobljeni zaposleni. Dokumentacija ima tako pri mednarodnem 

poslovanju pomembno vlogo (Lisjak idr. 2009, 137).  

Podjetja morajo postaviti pravo ceno izdelka ali storitve pri poslih v tujini. To je pomemben 

korak pri mednarodnem poslovanju, saj na koncu vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. Gre 

za kompleksno dejanje, saj so pravila, omejitve in tveganja v mednarodnem poslovanju večja 

oziroma zahtevnejša. 

4.4 Načini obvladovanja tveganj v mednarodnem poslovanju 

Glede na različne oblike tveganj so temu primerni tudi načini, tehnike oziroma metode za 

njihovo obvladovanje. Za vsako vrsto bomo navedli nekaj metod za obvladovanje oziroma 

preprečevanje tveganja. 

Pri deželnem tveganju je najprimerneje, da podjetje ves čas spremlja ekonomska in politična 

dogajanja v okolju gostujoče države. Ključnega pomena za spremljanje dogajanja so 

informacije. Najbolj zanesljivi so primarni in neposredni podatki in informacije o tuji državi in 

njenem okolju, do katerih pa podjetje nima vedno dostopa. Ruzzier in Kesič (2011, 86) navajata, 

da je takšne podatke možno pridobiti z razgovori z ljudmi na različnih položajih, ki so dobro 

seznanjeni z dogajanjem v državi. S takšnimi podatki podjetja dobijo najboljši vpogled v okolje 
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v tuji državi. Za podjetja so to najbolj dragoceni pa tudi težko dostopni podatki. Če pa so v 

celoti nedostopni, imajo podjetja na voljo tudi interne baze in zunanje baze podatkov, poročila 

o državnem tveganju in državni rating.  

Podjetja se lahko deželnim tveganjem izogibajo tudi s čim večjim vključevanjem v tržno okolje 

tuje države. Lisjak idr. (2009, 127) navajajo, da se s tem zmanjša verjetnost, da bi vlada s 

svojimi ukrepi škodovala poslovanju tujih podjetij, saj bi lahko s tem prizadela tudi poslovanje 

domačega gospodarstva in blagostanje državljanov. Iz okolja lahko podjetja namreč pridobijo 

zaposlene, surovine, materiale. Tam so tudi kupci, katerim se približajo z visoko stopnjo 

vključenosti v lokalno okolje. Vključujejo pa se lahko s povezovanjem v strateška partnerstva, 

s sodelovanjem z lokalnimi podjetji, s povezovanjem družbeno odgovornih pobud in podobno. 

Pri finančnem tveganju se podjetje lahko zaščiti z različnimi možnimi finančnimi zavarovanji, 

sklenjenimi pri zavarovalnicah. Ruzzier in Kesič (2011, 89) omenjata pogosto uporabo varnih 

in zanesljivih načinov financiranja ter različnih terminskih pogodb. »Gre za tečajno zaščito, ki 

pomeni obvezo poslovnih strank, da izvedejo določeno transakcijo po vnaprej določeni 

vrednosti deviznega tečaja in na vnaprej določen dan« (Makovec Brenčič idr. 2009, 136). 

Podjetja lahko uporabijo tudi različne oblike transakcij swap. Pri obrestnem tveganju je 

primeren inštrument zaščite obrestni swap. Gre za vzajemno poravnavo medsebojnih obresti 

med dvema podjetjema, ki sta najeli kredit pri banki. 

Podjetje se v primeru plačilnih tveganj primerno zavaruje ali pripravi na tveganje in ga poskusi 

v čim večji meri obvladati. To stori s preverjanjem bonitete poslovnega partnerja (uspešnost 

njegovega poslovanja, plačilna sposobnost, zanesljivost pri spoštovanju pogodbenih določil), s 

pravo izbiro inštrumentov financiranja (na primer bančna garancija, dokumentarni akreditiv, 

menica), s sprotnim spremljanjem terjatev (vodenje natančne evidence neplačanih računov), z 

določitvijo limitov kupcem (določena višina kredita glede na finančno moč kupca; ko se 

določeni limit preseže, podjetje preneha z izpolnjevanjem nadaljnjih naročil), s 

kompenzacijskimi posli in še z drugimi možnostmi (Makovec Brenčič idr. 2009, 130–132). 

Tečajna tveganja podjetja obvladujejo z dogovorom o plačilu obveznosti v domači valuti, kar 

lahko posledično vpliva na ceno ponudbe. To pa posameznim podjetjem morda ne ustreza, saj 

so lahko že izoblikovala ceno po svojih določilih.  

Nekatera podjetja se izognejo spreminjanju cen v ponudbi ter posledično med seboj sklenejo 

različne sporazume in dogovore o določeni stopnji delitve tečajnih tveganj. 

Pri cenovnih tveganjih podjetja najdejo rešitve z uporabo finančnih in pravnih inštrumentov 

zaščite in pa s klavzulami (blagovne, indeksne). Pri blagovnih klavzulah gre za zaščito notranje 

vrednosti denarja. V tem primeru plačilo ni dogovorjeno v blagu, ampak se podjetja dogovorijo 

v denarni vrednosti. Stranki tako določita novo vrednost denarne obveznosti in se s tem izogneta 
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tveganju spremembe notranje vrednosti določene valute, ki nastane zaradi inflacije (Makovec 

Brenčič idr. 2009, 144). 

Preglednica 5: Metode, tehnike in inštrumenti za obvladovanje tečajne izpostavljenosti 

TEČAJNA IZPOSTAVLJENOST 

Transakcijska izpostavljenost Ekonomska izpostavljenost 

 terminske pogodbe 

 finančne terminske pogodbe 

 opcije 

 swap transakcije 

 zavarovanje 

 klavzula tuje valute  

 valutne klavzule 

 dogovori o delitvi tečajnih tveganj 

 pospeševanje in zavlačevanje plačil  

 izenačevanje 

 intrakorporacijski obračun 

Vir: Lisjak idr. 2009, 136. 

Pri poslovnih tveganjih so tudi tehnike obvladovanja različne. Za izognitev tveganju pri pripravi 

ustrezne dokumentacije morajo podjetja primerno izobraziti in usposobiti svoje zaposlene. Ti 

morajo imeti dovolj znanja in sposobnosti za pripravo in kontrolo priprave primerne 

dokumentacije. Za preverjanje pravilnosti priprave dokumentacije imajo podjetja tudi določene 

kontrolne mehanizme. 

Podjetje mora kakovostno izpeljati in nadzirati vse poslovne procese v podjetju, da obvladuje 

poslovna tveganja. Če so aktivnosti izpeljane na visokem nivoju in jih spremlja primerna 

kontrola, se podjetje že v osnovi ogne nekaterim poslovnim tveganjem. S takšno kakovostno 

izvedbo pa dosega tudi končno konkurenčno prednost pred drugimi podjetji na tujih trgih. 

Vsa tveganja predstavljajo določeno nevarnost za podjetja. Po drugi strani pa imajo tveganja 

tudi pozitiven vpliv na dogajanje v podjetjih. Ta so namreč ves čas aktivno v pogonu in na preži 

za spremembami in novimi dogodki. Tako ne zaspijo in ne postanejo pasivna. Ves čas so v 

koraku z novostmi, kar jih žene naprej v doseganje novih ciljev in jih postavlja na nove 

poslovne poti. 
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5 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O STRATEGIJI VSTOPA IZBRANEGA 

PODJETJA FILC, D. D., NA TUJE TRGE 

V empiričnem delu smo raziskali in proučili strategijo internacionalizacije proizvodnega 

podjetja Filc, d. d., na tuje trge ter njen vpliv na strategijo in uspešnost poslovanja podjetja. 

Proučevano podjetje je malo do srednje veliko podjetje, ki deluje na področju tehničnega 

tekstila. V nadaljevanju predstavimo podjetje, opišemo njegove začetke v mednarodnem 

poslovanju in zaključimo s sklepom o pravilnosti izbire strategije internacionalizacije. 

5.1 Predstavitev podjetja Filc, d. d.  

Proučevano podjetje se ukvarja s proizvodnjo netkanih tekstilij in laminatov. Proizvajajo 

izdelke, ki se uporabljajo na več področjih v različnih industrijah, in sicer v avtomobilski 

industriji, gradbeništvu, čevljarski in pohištveni industriji, filtraciji, medicini, pokrivajo pa tudi 

nekaj nišnih trgov (Filc, d. d., 2016). 

S protikondenzacijskimi zaščitami na kovinskih strehah so vodilni na trgu. Novo področje pa 

je segment inkontinence, kjer si obetajo dodatno povpraševanje, saj stalno staranje prebivalstva 

samo po sebi povečuje potrebe v bolnišnicah, hotelih in domovih za starejše občane. 

Delujejo torej v panogi, ki je kapitalno visoko intenzivna. Nizka cena delovne sile ne more 

imeti negativnih vplivov na njihovo poslovanje, saj so njene prednosti vedno manjše. Podjetje 

drži visok nivo uspešnosti. 

 

 

Slika 3: Logotip podjetja Filc, d. d.  

Vir: Filc, d. d., 2016. 

Kratka zgodovina podjetja (Filc, d. d., 2016): 

 ustanovitev podjetja leta 1937 v Mengšu, 

 začetek proizvodnje netkanih tekstilij leta 1963, 

 začetek uporabe tehnologije laminiranja leta 1999, 

 otvoritev druge proizvodne enote v Lendavi leta 2000, 

 številne investicije v novo proizvodno opremo in prostore od leta 2001 do 2006, 



28 

 otvoritev tretje proizvodne enote v Škofji Loki leta 2008, 

 investicije v novo opremo in tehnologijo ter povečevanje kapacitet od leta 2009 do 2012. 

Podjetje ima zelo širok proizvodni program. Njihovi izdelki, ki so namenjeni uporabi v različnih 

panogah, so (Filc, d. d., 2016): 

 tekstilije za strope, zadnje police, notranjost prtljažnika in akustična polnila v avtomobilih 

(avtomobilska industrija), 

 izdelki za nadzor kondenzacije in izboljšanje akustike pri kovinskih strehah, 

 netkane tekstilije za ravne strehe, 

 geotekstilije za gradnjo cest, tunelov, deponij in stabilizacijo terena in podobno.  

Dekorativne materiale za avtomobilske strope nadgrajujejo s tiskanjem in z graviranjem. Z 

razvojem e-avtomobila področje netkanega tekstila v avtomobilu še dodatno pridobiva na 

pomenu. 

 

Slika 4: Elektro prevodna tekstilija iz polsti 

Vir: ILD Group Slovenia 2015. 

Podjetje pri proizvodnji svojih izdelkov uporablja različne tehnologije (Filc, d. d., 2016): 

 iglanje, 

 termično utrjevanje, 

 laminiranje, 

 površinsko obdelavo (zaglajevanje in kalandriranje), 

 rezanje in sekanje (izdelki so dobavljivi ne samo v balah, ampak tudi v kosih). 
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Slika 5: Iglane tekstilije 

Vir: Filc, d. d., 2016. 

Podjetje pri svojem delovanju stremi h kakovosti. Osredotočeno je na kupce in njihove želje ter 

potrebe. Prepoznavajo vse njihove zahteve in jim nudijo končne rešitve, optimalno kakovost in 

brezhiben servis (Filc, d. d., 2016). 

Stabilnost in obvladovanje proizvodnega procesa zagotavljajo z ustrezno tehnološko opremo, 

dokumentacijo, sledljivostjo, meroslovnim nadzorom in samokontrolo. V laboratoriju s 

številnimi merilnimi inštrumenti preverjajo skladnost parametrov, kot so na primer pretržna 

sila, zračna prepustnost, akustične lastnosti, barva, absorpcija vode, gorljivost in podobno, z 

zahtevami po metodah, ki jih predpisujejo zadevni standardi (Filc, d. d., 2016). 

Okolje in trajnostni razvoj sta za podjetje dve temeljni sestavini poslovanja. Pri izdelovanju 

raznolikega proizvodnega asortimenta podjetje ravna okoljsko odgovorno. Skrb za okolje 

izkazuje z doseganjem okolijskih ciljev in rednim nadzorovanim spremljanjem ključnih 

okolijskih vidikov. Gre za čisto proizvodnjo, ki ne predstavlja nobene neposredne nevarnosti 

za okolje. V večini predelujejo poliestrna in polipropilenska vlakna, ki za zdravje ali okolje niso 

nevarna (Filc, d. d., 2016). 

Njihova načela poslovanja so (Filc, d. d., 2016): 

 spoštovanje celotne veljavne zakonodaje, 

 zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja, 

 obvladovanje odplak in zniževanje njihove specifične količine, 

 neprestano zniževanje specifične uporabe energentov (elektrika in plin) z uporabo sodobne 

opreme, 

 omejevanje celotne emisije in sproščene energije v predpisanih mejah, 

 širjenje okoljevarstvene zavesti med zaposlenimi, 

 seznanjanje poslovnih partnerjev in dobaviteljev z načeli, 

 vključevanje zaposlenih in družbena odgovornost. 

Filc, d. d., je tudi družini prijazno podjetje, ki razume individualne potrebe svojih zaposlenih in 

spoštuje družinske vrednote. V njihovem timu ustvarjajo medsebojno sodelovanje in 
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razumevanje ter spodbujajo izobraževanje. Za čim boljšo zdravstveno sliko zaposlenih redno 

organizirajo brezplačne športne aktivnosti in spodbujajo zdrave prehranjevalne navade (Filc, 

d. d., 2016). 

5.2 Strategija poslovanja podjetja 

Razvoj podjetja Filc, d. d., v zadnjih desetih letih kaže na to, da sledijo pravi strategiji. Ta jim 

daje dobro osnovo za nadaljnje širjenje poslovanja v prihodnosti. Ključ do uspeha so našli v 

dolgoročnem sodelovanju svojimi kupci in dobavitelji, ki temelji na partnerskem odnosu.  

V večini poslujejo po poslovnem modelu B2B. Pri tem modelu se potrebe odjemalcev veliko 

počasneje spreminjajo kot pri modelu B2C, kjer se potrebe potrošnikov spreminjajo drastično 

hitro. Pri poslovanju podjetij s podjetji je stvar večplastna. Prisotnih je več spremenljivk, katerih 

upoštevanje je bistvenega pomena – kakovost ima temeljni pomen, poleg nje pa tudi 

zanesljivost dobav, dolgoročnost izdelka, odnosi, pravi izdelek ob pravem času, prava cena. 

Vse to so predpogoji za dobro poslovanje, na osnovi katerega potem podjetja gradijo poslovne 

odnose. V industriji, v kateri posluje podjetje Filc, d. d., oziroma na splošno v industriji je več 

časa za odziv, več prostora in dogodki se odvijajo bistveno počasneje. Vse poteka na daljši rok, 

saj je poslovanje kompleksnejše. Odjemalci na primer ne morejo zamenjati dobavitelja z danes 

na jutri.  

Proces menjave dobaviteljev lahko traja tri do šest mesecev. Temu primeren je zato zelo 

pomemben začetek. Postaviti je treba odlične temelje, na osnovi katerih podjetja kasneje gradijo 

dolgoročne partnerske odnose in to vodi podjetje Filc, d. d., do uspeha. Stremijo k zagotovitvi 

zvestobe, pri čemer se trudijo ustrezati zahtevnim pogojem (Filc, d. d., 2016). 

Filc, d. d., torej vidi uspešnost poslovne strategije v odnosih. V podjetju se zavedajo, da so posel 

ljudje, ki so vključeni v vseh fazah delovanja podjetja in oblikovanja izdelka. Podjetje ima vse 

proizvodne enote še vedno v Sloveniji. Njihova selitev v druge države ni enostavna, poleg tega 

pa so tu spet ljudje oziroma zaposleni, ki bi morali sodelovati pri selitvi oziroma oditi skupaj z 

delom podjetja v tujino. Podjetje, kot je Filc, d. d., namreč ne more kar postaviti proizvodne 

enote v tuji državi, zaposliti nove ljudi in jih usmeriti v delo. Tu so omejitve slovenskih podjetij, 

zaradi katerih niso tako mobilna. Filc, d. d., ki proizvaja kakovostne izdelke na domačih tleh in 

ima kakovostne odnose s partnerji, bi kakovost obdržalo na ta način, da bi v primeru nove 

proizvodne enote v tujini selilo tja tudi nekatere svoje zaposlene. Vsi zaposleni pa verjetno ne 

bi bili pripravljeni na ta korak (Filc, d. d., 2016). 

V poslu so torej ljudje, ki morajo biti prisotni. Industrija, v kateri deluje podjetje Filc, d. d., ni 

delovno intenzivna, je pa kapitalsko intenzivna. Podjetje na primer kupi ali zgradi novo linijo, 

kar je precej drago, na kateri nato delajo približno štirje zaposleni. To pomeni, da podjetje ti 

ljudje stanejo okoli 10 milijonov evrov letno in je za podjetje, kot je Filc, d. d., nerelevantno, 
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ali zaposleni stanejo 1000 EUR ali 2000 EUR na mesec, saj ni takšne razlike. Zelo pomembno 

je, da proizvodnja poteka, tako kot mora. S poslovno strategijo torej dosegajo zastavljene cilje 

na način, da so vključeni vsi zaposleni ter tudi njihove potrebe in želje (Filc, d. d., 2016). 

Proučevano podjetje meni, da uspešnost poslovanja podjetja izhaja iz vodenja dobre in 

usklajene ekipe zaposlenih. Trdijo, da je potrebno trdo delo, še posebej ko pridejo časi 

zaostrenih pogojev gospodarjenja. Takrat mora celoten kolektiv dobro delati in slediti ciljem, 

ki jih postavi vodstvo. Vsak zaposleni mora na svojem področju delati več in bolje, da uspeh 

ne izostane (Filc, d. d., 2016). 

Glede na izdelke je proizvodnja njihova osrednja dejavnost, hkrati pa so storitvene dejavnosti 

pomemben del njihove proizvodnje. Na njihovem področju učijo kupce tudi uporabe izdelkov 

in kako koristiti prednosti novih materialov ter jim pomagajo pri njihovi industrijski uporabi. Z 

dobrim servisom pridobivajo in ohranjajo zaupanje svojih partnerjev. V ta namen nudijo tudi 

svetovanje kupcem (Filc, d. d., 2016). 

Do sedaj je podjetje doseglo, kar so načrtovali leta 2008 oziroma 2009. Lansko leto so končali 

gradnjo nove, sedem tisoč kvadratnih metrov veliko proizvodno-skladiščne hale in začeli 

montažo nove proizvodne linije za netkani tekstil. Naložba je vredna več kot 10 milijonov 

evrov. To naj bi po takratnih načrtih zadostovalo za 20 oziroma 30 let. Sedaj pa so porabili že 

ves prostor, vse kapacitete so zapolnjene. Čez pet let na trenutnih lokacijah ne bo več prostora 

za širitev. Če jim širitev linije tu ne bo omogočena, bodo morali poiskati nove prostore oziroma 

površine (Filc, d. d., 2016). 

Podjetje sledi stališču, da se v poslu nikoli ne smeš ustaviti, zato vedno gledajo naprej. 

Določenih tujih držav in trgov, s katerimi bi poslovali v prihodnosti, trenutno še nimajo 

konkretno izbranih, vendar vedno budno spremljajo, če se bo kje pokazala kakšna priložnost. 

Podjetje torej izvaja ogromno dejavnosti, s katerimi uresničuje poslovno strategijo. Za njih sta 

temeljnega pomena zanesljivost in kakovost. V ta namen posvetijo veliko pozornosti 

vsakdanjim procesom, poleg tega pa ne pozabijo na zastavljene cilje v prihodnosti, ki jih vodijo 

in usmerjajo v uspeh. 

5.3 Mednarodno poslovanje podjetja 

Podjetje Filc, d. d., ima tri proizvodne enote v Sloveniji, in sicer v Škofji Loki, Mengšu in 

Lendavi. Z internacionalizacijo so pričeli leta 1991, za vstopno obliko pa so izbrali izvozni 

model. Prva država, s katero so pričeli mednarodno poslovati, je bila Nemčija. Gre za državo, 

ki jim je najbliže glede načina poslovanja in poslovne mentalitete. Podjetje se je tako sprva 

usmerilo v nemško govoreče države. Nadaljevali so s poslovanjem v zahodnih državah Evrope, 

nato proti vzhodnim državam in počasi so razširili svoje izvozne dejavnosti po celotni Evropi 

(Filc, d. d., 2016). 
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Danes glavne trge podjetja predstavljajo države članice Evropske unije (v nadaljevanju EU) in 

sosednje države, Združene države Amerike (v nadaljevanju ZDA), Rusija in nekateri 

južnoameriški trgi. Pričenjajo tudi s poslovanjem v Afriki. V tuje države podjetje izvozi večino 

svoje proizvodnje. Procentualno gledano je prodaja v Sloveniji zelo nizka. Poleg tega se nek 

del ruskega trga zaradi njegove specifike obdeluje prek slovenskih podjetij in tako je slovenska 

prodaja v bistvu še manjša od prikazane. Na tujih trgih podjetje ustvari več kot 90 % vseh svojih 

prihodkov (Filc, d. d., 2016). 

Podjetje ima v ZDA svoje skladišče, kjer se skladiščijo njihovi izdelki. Zaloga počaka na 

naročila, ki sprožijo prodajo. Plačilni roki so v ZDA zelo dolgi zaradi potovanja izdelkov. V 

primeru poslovanja z ZDA je moralo podjetje Filc, d. d., dobro urediti področje transporta. 

Izbrali so prava podjetja oziroma partnerje, ki jim omogočajo kakovosten transport. S tem 

ohranjajo kakovost na vseh področjih delovanja. Obravnavano podjetje se je v tem primeru 

odločilo za investicijsko obliko vstopa, in sicer za skladišče kot del proizvodne enote na 

vstopnem trgu. Proizvodnjo še vedno ohranjajo na domačih tleh. S tem racionalizirajo proces 

prodaje izdelka oziroma znižajo določene stroške. Kupci oziroma odjemalci imajo izdelke na 

voljo takoj, ni jim treba naročati vnaprej in čakati, da izdelki prepotujejo dolgo pot (Filc, d. d., 

2016). 

Podjetje je na globalnem trgu relativno majhno. Glede na slabše gospodarske razmere se 

določen segment kupcev lahko slabše odziva, še posebej če zaide v krizo. Podjetje Filc, d. d., 

se s tem uspešno spopada, in sicer nadomešča slabši odziv s povečevanjem aktivnosti v razvoju 

ter z dobro komunikacijo s kupci. 

Podjetje raste organsko. Ne raste prek združevanj ali prevzemov podjetij. Počasi konservativno 

povečujejo svoj delež. Bila so leta poslovanja z višjo ali nižjo rastjo. Leto 2011 je bilo najbolj 

izrazito, ko je bila rast okoli 30 %. Prodaja je takrat narasla s 36 mio. evrov na 49 mio. evrov. 

V zadnjih letih pa je njihova rast več kot 10 %. V lanskem letu so realizirali 67 mio. evrov 

prodaje. Prodaja od leta 2011 naprej pa konservativno narašča od 50 mio. evrov naprej (Filc, 

d. d., 2016). 

Podjetje z ekonomijo obsega ohranja konkurenčno prednost. Povečan obseg proizvodnje jim 

omogoča zniževanje povprečnih stroškov na dolgi rok. Podjetje utrjuje pozicijo ponudnika 

celovitih rešitev njihovim dolgoročnim partnerjem s poudarkom na zanesljivosti in kakovosti. 

V tem vidijo možnost, da ohranijo svojo samostojnost na globalnem trgu. 

Glede na stopnjo internacionalizacije se podjetje še vedno drži nižje na lestvici, saj v večini še 

zmeraj uporabljajo izvozni model vstopa na tuje trge. Le ZDA je izjema. Tam imajo zaradi 

oddaljenosti trga postavljeno skladišče, kar predstavlja investicijski način vstopa na tuje trge. 

Podjetje glede na kakovost in uspeh poslovanja očitno ne potrebuje višje stopnje 

internacionalizacije za izboljšanje poslovanja. Poslujejo po preverjeni in preizkušeni strategiji 

vstopa na mednarodne trge. Morda si v prihodnosti obetajo spremembo strategije, ampak 
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menimo, da bo do tega prišlo le v primeru nenadzorovanega povečanja podjetja (Filc, d. d., 

2016). 

5.4 Raziskava o strategiji vstopa podjetja na tuje trge 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki strukturiranega intervjuja s predstavnico oziroma 

solastnico podjetja Filc, d. d. Njihova osrednja dejavnost je torej proizvodnja izdelkov, 

namenjenih uporabi v različnih industrijah, poleg tega pa so izdelki prisotni tudi na nekaterih 

nišnih trgih.  

Kot smo omenili, je podjetje pričelo z internacionalizacijo leta 1991, ko je potekala 

osamosvojitev Slovenije. Podjetje takrat ni imelo natančno izoblikovane strategije vstopa na 

mednarodne trge. Tisto leto je prvotni trg podjetja Filc, d. d., razpadel. Solastnica podjetja je v 

intervjuju povedala, da je bil takrat glavni trg podjetja trg Jugoslavije. Podjetje je preživelo le 

tako, da se je preusmerilo na nadomestne trge, in takrat so se usmerili v tujino ter pričeli z 

internacionalizacijo. Prvo izbrano tuje tržišče je bilo torej v Nemčiji (Čepin Vrčkovnik, osebna 

komunikacija, 09.05.2016).  

Usmeritve podjetja sprva morda niso bile takšne, kot so jih potem narekovali dogodki, saj je v 

tem primeru šlo za reaktivni motiv podjetja, ki se je primerno odzvalo in pričelo z uspešnim 

mednarodnim poslovanjem. 

Podjetje je kljub nepričakovanemu sosledju dogodkov sprejelo dve pomembni odločitvi. V 

kratkem času so v podjetju morali določiti ciljno tržišče in način vstopa nanj. Od teh temeljnih 

odločitev je bilo odvisno oblikovanje vstopne strategije podjetja na izbrano ciljno tržišče. Pri 

vsem tem so morali upoštevati tudi že obstoječo strategijo poslovanja podjetja. 

Podjetje Filc, d. d., je torej leta 1991 pričelo z izvozom svojih izdelkov v ciljno Nemčijo iz 

proizvodne baze v Sloveniji. Izbrali so izvozno obliko, pri kateri so na začetku uporabili za 

pomoč tudi posrednike, torej so izbrali posredni izvoz.  

Glede na preizkušene zanesljive postopke poslovanja se je podjetje tedaj soočilo s precej 

drugačnimi okoliščinami. Vstopili so na trge severnoevropskih držav, ki imajo drugačno 

politiko, tradicijo in kulturo poslovanja. Poleg tega so bili takratni časi za poslovanje precej 

drugačni kot pa danes. V intervjuju je solastnica podjetja poudarila (Čepin Vrčkovnik, osebna 

komunikacija, 09.05.2016): »Za poslovanje v tujini je bilo takrat skoraj nujno imeti nekega 

posrednika, in sicer zaradi znanja jezika, vzpostavljanja kontaktov in zaradi komunikacije. Ni 

bilo tolikšne količine podatkov, kot jih je na voljo danes. Danes imamo posrednika samo še v 

državah, kjer menimo, da nam to pomaga zaradi nekih kulturnih barier, zaradi specifike jezika 

ali specifike poznavanja lokalnega trga. V klasičnih državah, denimo v zahodni Evropi in 

ostalih evropskih državah, poslujemo direktno, saj ni cenovnega prostora za posrednika. 
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Posrednika imamo recimo v Grčiji, Romuniji oziroma v bolj eksotičnih državah, kjer ne 

govorijo angleško, kar je v poslovnem svetu bistvenega pomena za komunikacijo.« 

S posrednim izvozom je torej podjetje izbralo najmanj tvegano obliko vstopa. Vključili so 

domačega posrednika, ki je enostavneje komuniciral z odjemalci in pričel s prodajnim 

procesom. Pri tem podjetju ni bilo treba zapravljati časa s spoznavanjem tujega tržišča, za kar 

bi takrat porabili veliko več napora in časa kot danes. 

Pri vstopu na prve tuje trge je podjetje natančno opredelilo dejavnike, ki so vplivali na njihovo 

vstopno strategijo. Predstavnica podjetja je poudarila, da je bila temeljni dejavnik za podjetje 

industrija v tuji državi (Čepin Vrčkovnik, osebna komunikacija, 09.05.2016): »Vsako podjetje 

je specifično po svojem programu. Mi smo izrazito B2B-podjetje. Interesantni so nam torej tisti 

trgi, kjer se naši produkti uporabljajo. Naši produkti so narejeni ciljno za druga podjetja v tujini. 

Takih podjetij v nekaterih državah, recimo, sploh ni, v nekaterih državah pa jih je veliko. 

Najpomembnejši dejavnik je bil torej določiti, kakšna je industrija v tuji državi in kako je razvita 

ter kakšen je dostop do te industrije.« 

Po določitvi dejavnikov in izvedbi analize trga je podjetje oblikovalo vstopno strategijo, ki je 

naslednja (Čepin Vrčkovnik, osebna komunikacija, 09.05.2016): »Vedno se držimo iste 

strategije. Najprej najdemo partnerja oziroma nekoga, ki bo delal za nas, nek tujec ali Slovenec. 

Lahko so to zaposleni v našem podjetju, ki niso posredniki, ampak delajo za nas, so pa tujci. 

Nimajo vloge posrednika, ki bi dobili provizijo od posla. V nekaterih državah torej najdemo 

sodelavce Filca, ti pridobijo podatke o trgu, konkurenci, kontaktirajo kupce, najdejo trg ter 

začnejo odpirati ta trg. Ko enkrat vzpostavimo kontakt s kupcem, se potem definira, kaj kupec 

rabi, kakšne so potrebe, definira se okvirne pogoje, predstavi izdelke in komercialne pogoje. 

Nato se dogovorimo za neko vzorčno količino, neko nulto serijo ali neko manjšo količino. Če 

vse to ustreza, se potem dogovorimo za večjo serijo oziroma večje količine ali dobave. To je 

nek idealen proces, realno pa je vmes lahko več komplikacij. Lahko moramo, recimo, 

popravljati izdelek, poslati nazaj vzorce in podobno. Tu je vztrajnost zelo pomembna.« 

Podjetje je torej z izvoznim modelom vstopa prodrlo na tuje trge, kjer so najprej običajno 

poiskali posrednike za pomoč pri vzpostavitvi kontakta z odjemalci. To je bilo pri začetkih 

internacionalizacije skoraj nujno, saj kot je povedala solastnica podjetja, je bilo v tistih časih 

precej manj podatkov, na osnovi katerih bi danes veliko hitreje spoznali ciljni trg in tamkajšnje 

odjemalce. Tako so izbrali najprimernejšo ter najmanj tvegano obliko vstopa, ki so jo tudi 

najhitreje prilagodili strategiji takratnega poslovanja. 

Podjetje še danes izvaja isto strategijo, saj jim očitno najbolje ustreza. Glede na uspešnost 

njihovega poslovanja lahko sklepamo, da jo tudi zelo dobro usklajujejo s poslovno strategijo. 

Pri doseganju uspešnosti pa ne zaspijo in so vedno pozorni na vsa tveganja, ki so vedno prisotna 

in vplivajo na poslovanje. V največji meri se soočajo s finančnim tveganjem. Poslujejo namreč 

v večini po modelu B2B, kar pomeni, da je v njihovo mednarodno poslovanje vključenih mnogo 
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drugih podjetij. Nekatera so tako uspešna kot Filc, d. d., druga bolj ali manj. Ta podjetja lahko 

v času poslovanja doživijo določene spremembe, ki jih pripeljejo do poslabšanja poslovanja. 

To lahko povzroči vlada s svojimi ukrepi, ko na primer spremeni vrednost nacionalne valute, 

lahko spremeni obrestne mere, cene končnih izdelkov, surovin ali repromaterialov. To so vse 

neugodni dogodki za poslovne partnerje proučevanega podjetja, ki pa posredno vplivajo tudi 

na njegovo mednarodno poslovanje.  

Eden izmed najbolj neugodnih dogodkov za proučevano podjetje bi bil nastanek plačilne 

nesposobnosti poslovnega partnerja. Podjetje se za takšne primere primerno zavaruje vnaprej 

(Čepin Vrčkovnik, osebna komunikacija, 09.05.2016): »Oprezni smo na podjetja oziroma 

kupce, da so finančno sposobni ter da so v dobri koži. Finančna tveganja na naših trgih redno 

spremljamo. Plačujemo zavarovalnice oziroma različne oblike zavarovanj in premije za 

zmanjševanje rizika. Zavarovalnica nam tako pomaga pri obvladovanju finančnih tveganj. 

Preverjajo poslovne bonitete strank, da nimajo padajočih trendov oziroma da niso v slabih 

številkah. S tem se ukvarjajo zavarovalnice profesionalno in nam posredujejo podatke, na 

osnovi katerih potem spremljamo poslovanje naših kupcev. S tem minimiziramo finančna 

tveganja. Pri poslu z, recimo, neko eksotično državo, kjer prek zavarovalnice ni mogoče 

spremljati njihovega poslovanja, se zavarujemo s primernimi inštrumenti financiranja, in sicer 

z bančno garancijo ali pa tudi z najpogostejšim plačilnim orodjem, avansnimi plačili.«  

Cilj vsakega podjetja pri poslovanju s tujimi državami je, da zavaruje svoja sredstva in s tem 

prepreči morebitno finančno izgubo. Kot lahko vidimo po uspešnosti poslovanja, se proučevano 

podjetje s tveganji zelo dobro sooča in se jim uspešno izogiba. 

Na strategijo in poslovanje podjetja Filc, d. d., pri vstopu na tuje trge v veliki meri vpliva tudi 

kultura. Gre za del mednarodnega poslovanja, ki se mu podjetje ne more izogniti oziroma ga 

mora primerno upoštevati, če želi doseči dobre rezultate. V nasprotnem primeru lahko 

zanemarjanje kulture podjetju škoduje. Podjetje mora dobro medkulturno komunicirati, saj mu 

dobra komunikacija lahko prinese veliko konkurenčno prednost.  

Podjetje Filc, d. d., se kulture dobro zaveda, jo upošteva in se trudi za čim boljšo medkulturno 

komunikacijo. S tem si ustvarja boljše pogoje za mednarodno poslovanje. Pri svojem 

dolgoletnem mednarodnem poslovanju se v podjetju zavedajo, da so tudi v Evropi različne 

kulture, da jih je treba poznati ter se jim čim bolj prilagoditi oziroma približati. V ta namen je 

v podjetju zaposlena oseba, ki ima nalogo, da pri poslovanju s tujimi državami ohranja najboljše 

odnose. Plačilnih rokov se na primer ne drži vsaka država po dogovoru, velikokrat lahko pride 

do odstopanj. V takih primerih mora zaposleni imeti občutek in primerno preceniti, kdaj je 

neupoštevanje rokov za podjetje kritično in kdaj ne. Temu primerno potem ukrepa (Filc, d. d., 

2016).  

Podjetje se zaveda, da je vsak narod svojevrsten. Predvidevajo in uspešno obvladujejo vsa 

tveganja pri poslovanju. Odločili so se za izvozno obliko vstopa in uspešno začeli z 
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internacionalizacijo. Vsako leto beležijo rast poslovanja. To vse so pokazatelji, da je podjetje 

izbralo najprimernejši model vstopa na mednarodne trge in primerno oblikovalo strategijo 

internacionalizacije, ki ima očitno zelo dober vpliv na strategijo in uspešnost poslovanja 

podjetja. 

5.5 Ugotovitve raziskovanja 

Po proučevanju, analiziranju in oceni vstopne strategije podjetja Filc, d. d., lahko podamo 

oceno, da je podjetje izbralo izvozni model vstopa. S tem modelom so sprva razširili svojo 

prodajo izdelkov po Evropi, nato pa tudi po drugih celinah. Poleg ZDA danes poslujejo tudi v 

Afriki.  

Podjetje je po skrbni izbiri ciljnih trgov načrtovalo in izvedlo primerne analize, na osnovi 

katerih so pridobili dovolj kakovostnih informacij o trgih, da so se pravilno odločili o vstopu.  

Pri tem so si na nekaterih trgih pomagali s posredniki. Podjetje je po našem mnenju zelo 

premišljeno delovalo skozi vsa leta. Postopoma in konservativno so povečevali prodajo, širili 

trge najprej po Evropi in nato izven nje ter obsegu poslovanja primerno dodajali oziroma gradili 

nove proizvodne enote po Sloveniji. Tudi rast podjetja kaže na uspešno in postopno utrjevanje 

položaja podjetja. 

Ocenjujemo, da so izbrali najprimernejši model vstopa. Glede na njihovo uspešnost 

proizvajanja izdelkov na domačih tleh ne potrebujejo drugačnega načina vstopa. V tujini 

izvajajo prodajo, doma pa proizvajajo kakovostne izdelke. 

Stalen razvoj novih izdelkov je za industrijo, v kateri deluje proučevano podjetje, zelo 

pomemben. Mnogo izdelkov, ki jih je podjetje Filc, d. d., proizvajalo pred desetimi leti, danes 

ni več aktualnih, nadomestile so jih novejše in primernejše tehnologije, podjetje pa je z novimi 

izdelki, kjer je tudi več dodane vrednosti, uspelo utrjevati svoj položaj na trgu. To so dosegali 

z vztrajnostjo skozi vsa leta. Tudi če so njihove izdelke zavračali, so se poglobili, jih dodelali 

in popravili, da so zadovoljili potrebe in želje kupcev. 

Podjetje pa se ni usmerilo samo v proizvodno dejavnost. Skozi leta delovanja in poslovanja so 

ugotovili, da odjemalcem lahko olajšajo uporabo svojih materialov in izdelkov. Zavedajo se, 

da so storitvene dejavnosti zelo pomemben del proizvodnje. Glede na njihovo področje kupce 

učijo tudi uporabe in prednosti novih materialov ter jim pomagajo pri uporabi. Z dobrim 

servisom stalno pridobivajo zaupanje partnerjev, zato svetujejo tudi v proizvodnji njihovih 

kupcev. Tako so odjemalcem pokazali, da podjetju ni mar samo za čim večjo prodajo, ampak 

so jim zelo pomembni tudi kupci in njihovo zadovoljstvo ob uporabi kakovostnih izdelkov. 

Lahko ugotovimo, da podjetje pri vstopu na tuje trge uporablja vstopno strategijo, s katero pred 

vstopom natančno spozna ciljni trg, prouči relevantno industrijo, vstopi na končni trg in prične 

s prodajo. Izdelke glede na potrebe odjemalcev ustrezno prilagaja skozi celoten proces 
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internacionalizacije. Glede na rezultate poslovanja podjetja lahko ugotovimo, da vstopna 

strategija proučevanega podjetja na tuje trge uspešno dopolnjuje poslovno strategijo podjetja 

ter zelo dobro vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. 

Podjetje se zaveda, da mora glavni del proizvodnih dejavnosti ostati v Evropi, saj je bližina trga 

tista, ki ne dovoljuje oddaljenosti od sestavljalnic nekaterih industrijskih sklopov. S to 

ugotovitvijo si povečujejo učinkovitost poslovanja in so pred nekaterimi podjetji že pridobili 

konkurenčno prednost. Nekatera podjetja se namreč vračajo iz Azije, saj tam življenjski 

standard hitro raste in prednosti nižje cene delovne sile postajajo vedno manjše. Vračanje 

dejavnosti ali enot nazaj na domača tla zahteva dodaten čas in denar. Proučevano podjetje pa je 

že prej predvidelo, da jim selitev proizvodnih enot ne bi prinesla toliko koristi, kot če glavne 

enote ohranijo na domačih tleh. Le ZDA je toliko oddaljena, da so tam postavili skladišče. S 

tem pa so pridobili več koristi, saj je potovanje proizvodov predolgo, da bi kupci čakali na 

naročene izdelke. 

Po naših ocenah je torej podjetje izbralo najprimernejšo strategijo, saj se je izkazala za 

učinkovito. Pravilne strategije namreč ni. Glede na njihove pričetke poslovanja še v času 

osamosvajanja jugoslovanskih držav je razpad takratnega trga verjetno presenetil mnoga 

podjetja. Proučevano podjetje se je odločilo za izvozno vstopno obliko na tuje trge, kar je bila 

po našem mnenju najboljša izbira. S tem modelom je bil vstop najhitrejši in najmanj tvegan. 

Poleg tega so si pomagali s posredniki, kar jim je še dodatno olajšalo vstop in zmanjšalo 

tveganje za neuspeh internacionalizacije.  

Podjetje je doseglo vrhunec svojega poslovanja v letu 2011, ko je bila rast večja od 30 %. Takrat 

podjetje ni zaspalo, ampak je zagnano delalo naprej. Niso se ustavili, saj bi s tem zapravili vse, 

kar so ustvarili. Tako so ohranili doseženo in to še nadgradili.  

Iz proučevanja lahko povzamemo, da ima proučevano podjetje Filc, d. d., dobro in ustrezno 

načrtovano in izvajano strategijo vstopa na tuje, ki je izvozni model poslovanja, in ta strategija 

vstopa na tuje trge tudi pozitivno in pomembno vpliva na poslovno strategijo, realizirani obseg 

prihodkov in uspešnost poslovanja proučevanega podjetja. 

5.6 Predlogi za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

Glede na proučevano vstopno strategijo podjetja Filc, d. d., priporočamo, da podjetje sprva reši 

pereč problem iskanja industrijskih zemljišč za izgradnjo novih kapacitet. 

Kot smo že omenili, ima podjetje tri proizvodne enote v Sloveniji. Zadnjo so zgradili leta 2008 

v Škofji Loki.  
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Podjetje je želelo pred tem širiti kapacitete na prvotni lokaciji, ampak v bližini Mengša niso 

našli primernega prostora za gradnjo novih stavb. Kupili so manjše zemljišče, ampak imajo 

težave s prostorskimi ureditvami. Slovenija je na tem področju zelo nekonkurenčna.  

Cene zemljišč na splošno so zelo visoke, zato podjetja še teže dobijo industrijska zemljišča za 

širitev in investicijo v gradnjo stavb. To je bil razlog, da je proučevano podjetje zgradilo novo 

proizvodno enoto v Škofji Loki. Leta 2008, ko so gradnjo izvedli, so načrtovali, da bodo stavbe 

zadoščale za proizvodnjo izdelkov za nadaljnjih 20 ali 30 let. Danes je od tega minilo 8 let, ves 

prostor pa so že porabili.  

Podjetje ima torej prostorske težave, saj se kapacitete polnijo hitreje, kot se podjetje lahko 

prostorsko širi. Podjetju bi svetovali, da glede na visoke cene industrijskih zemljišč in 

zakonskih ureditev zanje začne razmišljati drugače in se premakne izven države. Druge države 

imajo že s samo zakonodajo za podjetja bolje urejene pogoje. Poleg tega ima, denimo Avstrija 

ali katera druga severna država, drugačen odnos do inovativnih podjetij. Če vidijo potencial, 

bodo podjetja spodbujale in jim pomagale pri uresničevanju ciljev. Pri nas pa država ne daje 

dovolj možnosti za potencialni razvoj podjetij in ne nudi ustrezne pomoči. Zakonodaja namreč 

ni povsem urejena. 

Rešitev problema pri iskanju zemljišč izven Slovenije in tamkajšnji gradnji stavb pa podjetje 

morda vidi v selitvi proizvodnih enot izven matične države. Podjetje sicer dosega uspeh in 

visoko kakovost proizvodov s proizvodnjo na domačih tleh, kar je razlog, da se izogiba selitvi. 

Glede na prostorske težave pa bi jim morda selitev prinesla več koristi, kot da se ukvarjajo z 

iskanjem ustreznega industrijskega zemljišča. Podjetju bi priporočali, da si kljub določenim 

tveganjem vseeno upajo in se odločijo za ta korak. Če bi zgradili novo proizvodno enoto v 

Avstriji, ne bi bili daleč od matičnega podjetja in zaposleni bi se lahko za začetek vozili tja na 

delovna mesta. To bi trajalo, dokler bi podjetje potrebovalo čas za vzpostavitev proizvodnje. 

Vzporedno bi lahko poiskali nove zaposlene in jih počasi vpeljali v njihov posel. To bi seveda 

zahtevalo precej časa in truda, ampak na koncu bi mogoče dosegli konkurenčno prednost pred 

drugimi podjetji, saj bi bili bolj mobilni. S tem bi se podjetje premaknilo na višjo stopnjo 

internacionalizacije. 

Še ena izmed aktivnosti, ki bi jo lahko podjetje izboljšalo, je transport proizvedenih izdelkov v 

ZDA. Celotna pot izdelkov od takrat, ko so proizvedeni, pa do prodaje je precej dolga. Tako 

tudi mine precej časa, da podjetje dobi plačilo za te izdelke. Najprej morajo izdelki potovati 

dva meseca, da prispejo v ZDA. Potem jih morajo tam skladiščiti, kjer počakajo na naročila. 

Tako se ustvari zaloga, v kateri je skrit denar. Naročila tudi ni nujno, da se sprožijo takoj, ko 

izdelki prispejo v ZDA. Potem je potrebna še izvedba prodaje. Šele nato podjetje dobi plačilo 

za te izdelke. Verjetno ima proučevano podjetje vse to že vpeljano in utečeno, ampak menimo, 

da bi na tem področju bile možne izboljšave. Podjetje čaka vsaj polovico leta, da zasluži denar 

za prodane izdelke v ZDA. Plačilni roki so namreč dolgi od 90 do 120 dni.  
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6 ZAKLJUČEK 

Globalizacija vedno bolj pridobiva na pomenu. Podjetja se odločajo za mednarodno poslovanje, 

saj jim to prinaša nove izzive in nove možnosti za doseganje uspeha pri poslovanju. Podjetja 

vstopajo na tuje nepoznane trge z namenom, da pridobijo nove poslovne priložnosti in da se 

uveljavijo v svetu. Na drugi strani vse nove priložnosti in možnosti prinašajo mnogo novih 

neznank. Podjetja se velikokrat znajdejo v negotovosti, pojavljajo se mnoga tveganja, ki 

otežujejo vstop podjetij na mednarodne trge.  

Glede na proučevano strategijo internacionalizacije proizvodnega podjetja Filc, d. d., na ciljne 

trge lahko ugotovimo, da je mednarodno poslovanje postalo stalnica v današnjem poslovnem 

svetu, in to ne glede na velikost podjetja.  

Podrobneje smo spoznali industrijo netkanih tekstilij, ki je vse močnejša in v svetu pridobiva 

vedno večji pomen. Poslovanje na tem področju se izjemno hitro povečuje in razvija. Podjetja 

v tej industriji se soočajo z vedno večjim povpraševanjem po materialih za vgradnjo v osebne 

avtomobile, povpraševanjem po geotekstilijah in povpraševanjem po materialih, namenjenih 

gradbeništvu. Gre torej za kapitalno intenzivno industrijo, kateri obravnavano podjetje posveča 

velik pozornosti.  

V diplomski nalogi smo raziskali in proučili strategijo internacionalizacije proizvodnega 

podjetja Filc, d. d., ter njen vpliv na poslovanje in uspešnost podjetja. Prišli smo do ugotovitev, 

da je podjetje izbralo najprimernejši model vstopa na mednarodne trge. S tem modelom že vrsto 

let dosega konstantno rast in velike uspehe pri poslovanju. Kot smo omenili, je bila njihova 

najvišja letna stopnja rasti v letu 2011, kar več kot 30 %.  

Podjetje z izvoznim vstopnim modelom vstopa na nove trge in pri tem uspešno izvaja svojo 

strategijo internacionalizacije. Ugotavljamo, da se ta uspešno dopolnjuje s poslovno strategijo 

podjetja. Pri tem lahko glede na poslovne rezultate podjetja sklepamo, da sta obe strategiji 

izvajani zelo učinkovito ter skupaj omogočata uspešno in konkurenčno poslovanje podjetja 

predvsem na zahtevnih tujih trgih. 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki intervjuja s predstavnico in hkrati solastnico 

podjetja, gospo Barbaro Čepin Vrčkovnik. Z raziskavo smo ugotovili, da je podjetje pričelo z 

internacionalizacijo že pred leti, ko so bile okoliščine precej drugačne in zahtevnejše kot danes. 

Znašli so se namreč v nepričakovanih okoliščinah, na katere so se odzvali in pričeli z uspešnim 

mednarodnim poslovanjem. Svojo prodajo so razširili zelo široko po celotni Evropi (Avstrija, 

Belgija, Bosna in Hercegovina, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, 

Madžarska, Makedonija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, 

Španija, Srbija, Švedska, Švica, Velika Britanija in še nekatere), potem pa so se usmerili tudi v 

ZDA, Čile, Mehiko in Afriko. Danes njihov izvoz obsega kar več kot 90 % celotnega prihodka 
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podjetja. S kakovostno proizvodnjo visokokakovostnih izdelkov polnijo kapacitete tako hitro, 

da sproti ne dobijo zemljišč, da bi zgradili dovolj velike hale oziroma proizvodne prostore.  

Podjetje ima za seboj pestro zgodovino mednarodnega poslovanja, saj je na mednarodnih trgih 

prisotno že veliko let. Ugotovili smo, da je njihova vstopna strategija na tuje trge zelo dobro 

načrtovana in tudi izvajana. Gre za izvozni model poslovanja in ta strategija vstopa na tuje trge 

tudi pozitivno in pomembno vpliva na poslovno strategijo, realizirani obseg prihodkov in 

uspešnost poslovanja proučevanega podjetja. 

Proučevano podjetje posluje uspešno, dosega konstantno rast, kar je pokazatelj, da delajo prave 

stvari prav in so zato uspešni. Ugotovili smo tudi, da podjetje za sedaj ne razmišlja o višjih 

oblikah internacionalizacije (pogodbene, naložbene oblike poslovanja na tujih trgih). Podjetje 

se drži tradicije poslovanja ter tudi preizkušene strategije vstopanja na tuje trge. Očitno najbolj 

zaupajo preizkušenim procesom, ki so izvajani na domačih tleh, saj jim ti prinašajo kakovost 

skozi celoten proces uspešnega poslovanja. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašalnik za intervju s predstavnico podjetja Filc, d. d., gospo Barbaro Čepin 

Vrčkovnik, solastnico podjetja 



 

 



Priloga 1 

 

 

VPRAŠALNIK ZA INTERVJU S PREDSTAVNICO PODJETJA FILC, D. D. 

1. Leta 1937 je bilo vaše podjetje ustanovljeno. Do leta 2008 ste podjetje širili po Sloveniji 

z novimi proizvodnimi enotami. Kdaj ste pričeli s širitvijo v tujino? 

2. Kako je potekala internacionalizacija? Kateri model vstopa ste izbrali?  

3. Ali ste za izvoz izdelkov sprva uporabili posrednika? Kako danes izvažate, s 

posrednikom ali brez njega? 

4. Na katere trge ste vstopili najprej?  

5. Na osnovi katerih dejavnikov ste izbrali ciljne trge? 

6. Katere raziskave ste izvedli pred vstopom na tuje trge? 

7. Kakšno vstopno strategijo ste uporabili? 

8. Kako je ta strategija vplivala na strategijo vašega poslovanja skozi proces 

internacionalizacije oziroma kakšen vpliv ima še danes? 

9. S kakšnimi tveganji se srečujete pri mednarodnem poslovanju in kako jih obvladujete? 

10. Kakšne načine financiranja mednarodnega poslovanja (plačevanja) običajno 

uporabljate? 

11. Kako različnost tujih kultur vpliva na vaše mednarodno poslovanje? 

12. Kako se je z leti povečeval vaš tržni delež na mednarodnih trgih? 

13. S kupci in dobavitelji gradite dolgoročne partnerske odnose. Menite, da je to glavni 

ključ do uspeha pri poslovanju na tujih trgih? 

14. Kakšni so vaši načrti za poslovanje v prihodnosti? Kako oziroma kam nameravate širiti 

nadaljnje poslovanje? 

 

 

 


