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III 

POVZETEK 

V diplomski nalogi je predstavljena strategija mednarodnega poslovanja podjetja ABC v 

tekstilni dejavnosti. Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki intervjuja s predstavnikom 

podjetja ABC, s pomočjo katerega je predstavljeno delovanje in poslovanje izbranega podjetja 

ter strategija mednarodnega poslovanja in mednarodnega marketinga proučevanega podjetja 

ABC. Ugotovljeno je bilo, da podjetje ABC posluje uspešno in ima dobro načrtovano in 

izvajano strategijo mednarodnega poslovanja. Predstavljene so končne ugotovitve proučevanja 

in tudi priporočila za nadaljnje uspešno poslovanje podjetja ABC. 

Ključne besede: mednarodno poslovanje, mednarodni marketing, tekstilna dejavnost, podjetje 

ABC.  

SUMMARY 

This diploma work presents the international business strategy of company ABC in the textile 

industry. We implemented qualitative research in the form of an interview with a representative 

of company ABC. With this we presented the activities and operations of the selected company 

strategy, international business and international marketing of the company ABC. It was found 

that the company ABC is operating successfully and has a well-planned and implemented 

strategy of international business. There are also presented the final findings of the study and 

recommendations for further successful operations of company ABC. 

Keywords: international business, international marketing, textile industry, company ABC. 
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1 UVOD 

Pojem mednarodnega poslovanja najširše opisuje pojem globalizacije. »Po Omanovi 

ekonomski definiciji je globalizacija mikroekonomski proces, ki ga poganjajo ekonomske sile, 

zbližujoče ekonomsko oddaljenost med narodi in ekonomsko suverenost prek pospešenih 

gibanj komercialnih dobrin zunaj državnih in regionalnih meja. S tem se krepi soodvisnost 

držav.« (Svetličič 2004, 20) »Bhagwati (2004) pa opredeljuje ekonomsko globalizacijo kot 

integracijo nacionalnih gospodarstev v mednarodno gospodarstvo prek trgovine, TNI, 

kratkoročnih pretokov kapitala, mednarodne migracije delavcev in ljudi nasploh ter pretokov 

tehnologije.« (Svetličič 2004, 19) 

1.1 Opredelitev problematike in teoretičnih izhodišč 

Pojem globalizacije dalje povezujemo s pojmom strategija internacionalizacije podjetja o 

katerem sta pisala tudi Ruzzier in Kesič, in sicer sta ta pojem opredelila tako: 

»Internacionalizacija je način prilagajanja podjetij novemu svetovnemu poslovnemu okolju, ki 

ga v najširšem pomenu poganja proces globalizacije. Internacionalizacija pomeni širjenje 

podjetja prek meja matične države.« (Crick in Chaudhry 1997, v Ruzzier in Kesič 2011, 27) 

Internacionalizacija se širše uporablja kot opis zunanjih gibanj mednarodnih operacij podjetja 

(Welch in Luostarinen 1993, v Ruzzier in Kesič 2011, 28). Internacionalizacijo lahko 

razumemo kot investiranje na tujih trgih zaradi izkoriščanja lastniških, lokacijskih in drugih 

prednosti, ki jih ponujajo tuji trgi (Ruzzier in Kesič 2011, 28). 

Strategijo internacionalizacije dalje povežemo s pojmom mednarodnega poslovanja, katerega 

Dubrovski opisuje kot: »Najširši pojem mednarodnih poslovnih aktivnosti, saj vključuje vse 

poslovne transakcije (opravila), ki na trgovinski način (premiki izdelkov, storitev, znanja, 

kapitala in tehnologije) ali netrgovinski način (pr. proizvodnja v tujini, kapitalska udeležba v 

tujem podjetju) zajemajo dve ali več držav.« (Dubrovski 2006, 15) 

Internacionalizacija podjetja, ki zahteva prilagajanje podjetniške miselnosti, strategij, struktur 

in procesov mednarodnemu okolju, predstavlja proces razvoja mednarodnega poslovanja 

podjetja, v okviru katerega se to z vedno večjim obsegom vključuje v mednarodna poslovna 

razmerja. Internacionalizacija pa ni samo proces razvoja, temveč je tudi (končni, prehodni) 

rezultat takšnega procesa in način (poslovnega) razmišljanja (Dubrovski 2006, 62). 

Internacionalizacija je torej lahko pot (proces) h globalizaciji (stanje), a hkrati tudi z 

marketinškega vidika k fragmentaciji (Johnson in Turner 2003, v Dubrovski 2006, 62). 

Za večino podjetij je prva in najpomembnejša odločitev, ki bo vplivala na nekaj prihodnjih let 

poslovanja, način vstopa in delovanja na mednarodnih trgih.  
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Najbolj značilni in hkrati tudi tradicionalni poslovni aktivnosti v mednarodnem poslovanju sta 

izvoz in uvoz blaga ter storitev. Z intenziviranjem širšega pomena internacionalizacije 

celovitega poslovanja pa se v zadnjih letih krepijo tudi druge poslovne aktivnosti v 

mednarodnem poslovanju, kot so neposredne tuje investicije, različne pogodbene oblike 

mednarodnega poslovanja, ter tudi širitev raziskovalno-razvojnih, proizvodnih, kreatorskih, 

oblikovnih, skladiščnih, distribucijsko-logističnih in tudi drugih poslovnih aktivnosti v 

mednarodni tržni prostor (Ruzzier in Kesič 2011, 53).  

Ko opredeljujemo načine in oblike vstopa podjetij na mednarodne trge ter s tem povezane 

vstopne strategije, moramo hkrati opredeljevati tudi oceno tveganja, kontrole in tudi 

prilagodljivosti nekega podjetja s stališča izbranega načina in oblike vstopa na mednarodne trge 

(Ruzzier in Kesič 2011, 55). 

Ocenjuje se, da je majhnost malih in srednje velikih podjetij največja hiba pri mednarodnih 

aktivnostih, ker je slednja v večini primerov povezana z razpoložljivostjo virov za delovanje. 

Skromnost virov vpliva na odločitve o vstopu na tuje trge in doseganju višjih stopenj in oblik 

internacionalizacije (Westhead idr. 2002). Raziskave so pokazale (Ruzzier, Antončič in 

Konečnik Ruzzier 2006), da obstajajo statistične razlike v obsegu vseh pomembnejših virov 

(finančnih, organizacijskih, opredmetenih in neopredmetenih) med internacionaliziranimi in 

neinternacionaliziranimi malimi in srednje velikimi podjetij, kjer so imela internacionalizirana 

podjetja večje vrednosti v vseh kategorijah. Kljub velikemu interesu raziskovalcev ni enotnega 

mnenja o vplivu te spremenljivke na internacionalizacijo podjetij. Splošno mnenje pa je, da 

večja podjetja lažje vstopajo na tuje trge in dosegajo višje stopnje internacionalizacije 

(Miesenbock 1988; Aaby in Slatner 1989, v Ruzzier in Kesič 2011, 46–47). 

V primerjavi z večjimi podjetji pa imajo mala in srednje velika podjetja tudi določene prednosti, 

pri poslovanju na domačem in na tujih trgih (Ruzzier in Kesič 2011, 47): 

- visoki standardi in individualizirani produkti/storitve ob ohranjanju fleksibilne strukture 

cene,  

- fleksibilnost preko koncentracije odločanja in hiter odzivni čas ter pretok informacij,  

- spontana možnost prilagajanja spremenjenim tržnim razmeram in potrebam kupcev, 

- zmožnost obvladovanja prekomerne birokracije, osebna komunikacija. 

Vsebina predlagane diplomske naloge se navezuje na področje internacionalizacije podjetij v 

slovenskem prostoru. Raziskali in proučili bomo strategijo mednarodnega poslovanja podjetja 

v tekstilni dejavnosti. Proučevali bomo primer internacionalizacije izbranega podjetja ABC, 

njegov razvoj, strategijo internacionalizacije, uveljavitev na tujih trgih in različne načine in 

modele poslovnega sodelovanje s tujimi partnerji. 
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1.2 Nameni in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je raziskati in proučiti strategijo mednarodnega poslovanje podjetja 

ABC, ki deluje in posluje v tekstilni dejavnosti.  

Cilji so naslednji: 

- proučiti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja, 

- raziskati različne strategije in modele mednarodnega poslovanja, 

- proučiti strategijo mednarodnega poslovanja podjetja ABC v tekstilni dejavnosti, 

- raziskati možnosti globalnega razvoja podjetja ABC. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Pri izdelavi diplomske naloge načrtujemo uporabo naslednjih raziskovalnih metod:  

- metodo opisovanja ali deskripcije, 

- metodo povzemanja ali kompilacije, 

- metodo analize, 

- metodo študije primera, – metodo sinteze. 

Načrtujemo tudi izvedbo kvalitativne raziskave v obliki strukturiranega intervjuja s 

predstavnikom podjetja ABC, s pomočjo katerega bomo poskušali raziskati, proučiti in 

opredeliti strategijo mednarodnega poslovanja proučevanega podjetja ABC, ki deluje v tekstilni 

dejavnosti.  

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

Predpostavljamo, da je mednarodno poslovanje zanimiva in aktualna tematika, s katero se 

vsakodnevno srečujejo v proučevanem podjetju ABC. Podjetje se za to odloča in izbira različne 

načine pristopov in strategij za njihovo širitev na tuje trge in po možnosti uveljavitve lastne 

blagovne znamke. Skušali bomo ugotoviti, kakšen model vstopa na tuje trge in strategijo 

mednarodnega poslovanja uporablja podjetje ABC. Ključna omejitev, ki jo predvidevamo, je 

dostopnost do podatkov proučevanega podjetja ABC.  
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino je najširši pojem mednarodnega poslovanja 

aktivnosti, saj vključuje vse poslovne transakcije, ki na trgovinski način (premiki izdelkov, 

storitev, znanja, kapitala in tehnologije) ali netrgovinski način (npr. proizvodnja v tujini, 

kapitalska udeležba v tujem podjetju) zajemajo dve ali več držav. Netrgovinski način, ki hkrati 

ne bi bil neločljivo povezan še z medsebojnim trgovanjem, je v poslovni praksi sila redek 

primer. Mednarodno poslovanje je zato širši pojem od mednarodne menjave, ki vključuje 

izvozne in uvozne posle v najširšem smislu, torej tudi posebne zunanjetrgovinske posle. 

Mednarodna menjava, ki poteka preko meja domače države, se loči od notranje predvsem zaradi 

večje zapletenosti okolja (oziroma tujih okolij), večje zapletenosti poslov, števila in različnosti 

trgov in odjemalcev, intenzivnejših konkurenčnih odnosov, večjega tveganja poslovanja in tudi 

pol avtonomnih zunanjetrgovinskih režimih posameznih držav, ki zahtevajo marketinške in 

administrativne pristope (Dubrovski 2006, 15). 

Teorije mednarodne menjave temeljijo na dejstvu, da je mednarodno poslovanje oziroma 

mednarodna trgovina koristna za vse države, ki so udeležene v procesu mednarodne menjave, 

ter da imajo te države več koristi in večjo blaginjo kot tiste, ki ne sodelujejo v mednarodni 

trgovini (Šenk Ileršič 2013, 21). 

Intenzivnost in učinkovitost mednarodnega poslovanja sta odvisna predvsem od svobodnega 

pretoka blaga in storitev med državami, kar je v zadnjem obdobju omogočila pospešena 

liberalizacija mednarodne menjave. To pomeni, da v trgovanju med posameznimi državami ni 

carinskih ali kakšnih drugih administrativnih ali finančnih ovir – primer za to je mednarodna 

menjava med državami članicami Evropske unije (Šenk Ileršič 2013, 21). 

Mednarodno poslovanje je najširši pojem in poleg blagovnih in storitvenih tokov pomeni tudi 

izvajanje in opravljanje drugih dejavnosti na svetovnem trgu, kot na primer podjetniške 

naložbe, prenos znanja, ustanavljanje proizvodnih podružnic na tujem, mednarodne poslovne 

finance, mednarodno poslovodenje, multinacionalna podjetja, izgradnja distribucijskih skladišč 

itd (Šenk Ileršič 2013, 30).  

2.1 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

Mednarodno poslovanje predstavlja vse transakcije, ki potekajo prek nacionalnih meja, da bi se 

zadovoljili cilji posameznikov, podjetij, institucij in tudi držav. Takšne transakcije potekajo na 

različne načine in v različnih oblikah, oboje pa je med seboj povezano in prepleteno. Najbolj 

značilne tovrstne transakcije so izvoz, uvoz, neposredne tuje investicije, obstaja pa še vrsta 

pogodbenih oblik in drugih pod oblik mednarodnega poslovanja (Czinkota, Ronkainen in 

Moffett 2005; Rugman in Hodgetts 2003, v Makovec Brenčič idr. 2009, 9).  
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Ko govorimo o mednarodnem poslovanju, govorimo o transakcijah, pa tudi procesih. Ob tem 

se zavedamo, da je mednarodno poslovanje aktiven in dinamičen način poslovanja podjetij. S 

tem ko vstopamo v mednarodno okolje in prestopamo nacionalne ali regionalne meje, vstopamo 

v drugačno okolje, tako z vidika ekonomskih, kot tudi političnih, družbenih, kulturoloških, 

okoljskih, tehnoloških in pravnih značilnosti. Na primer kitajski, indijski, nemški in hrvaški trg 

se med seboj še vedno močno razlikujejo – tako po ekonomski moči kot tudi po pravni ureditvi, 

kulturoloških navadah porabnikov in političnih situacijah. Mednarodno poslovanje je 

kompleksno, raznoliko in dinamično, saj ga pogojujejo prav navedene različnosti trgov, držav 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 10).  

Mednarodna menjava, ki poteka preko meja domače države se loči od notranje predvsem zaradi 

večje zapletenosti okolja (oz. tujih okolij), večje zapletenosti poslov, števila in različnosti trgov 

in odjemalcev, intenzivnejših konkurenčnih odnosov, večjega tveganja poslovanja in tudi pol 

avtonomnih zunanjetrgovinskih režimih posameznih držav, ki zahtevajo različne marketinške 

in administrativne pristope. Izvozno (ali uvozno) poslovanje pa je potemtakem sestavni del 

mednarodne menjave ali še širšega mednarodnega poslovanja. Izvoz je bistveni dejavnik 

stabilnosti in razvoja vsakega narodnega gospodarstva (Dubrovski 2013, 85–86).  

Vsa podjetja, ki delujejo mednarodno, so vpeta v spremembe okolij (trgov/držav), v katere 

vstopajo ali na njih že poslujejo. Mednarodno poslovno okolje vsebuje več integralnih 

elementov, ki medsebojno vplivajo na značilnosti mednarodnega poslovanja podjetij (Wild, 

Wild in Han 2006, v Makovec Brenčič idr. 2009, 13): 

- globalizacijo, 

- nacionalna poslovna okolja, 

- mednarodno poslovno okolje, 

- mednarodno poslovanje podjetja. 

Razvoj svetovnega trga, pojav globalizacije ter informacijsko-komunikacijska tehnologija 

(IKT) so omogočili intenzivnejše vključevanje tudi majhnih držav v svetovno trgovino, ki tem 

državam danes omogoča razvoj in gospodarsko preživetje (Šenk Ileršič 2013, 33). 

Bistven dejavnik, ki vpliva na intenzivnost vključevanja majhnih držav v mednarodno menjavo, 

je razmerje med dejanskim fizičnim prostorom neke države in med potrebnim ekonomskim 

prostorom (Šenk Ileršič 2013, 33). 

Majhnost neke države danes ne pomeni več slabšega gospodarskega ali političnega položaja, 

ker (Damijan 1996, 22, v Šenk Ileršič 2013, 33): 

- so majhne države v povprečju enako gospodarsko razvite in stabilne kot velike,  

- v povprečju dosegajo enake stopnje rasti kot velike države, 

- v enaki meri izkoriščajo ekonomijo obsega kot velike, če so izrazito izvozno usmerjene, 

- je vloga mednarodne menjave v majhnih državah večja kot v velikih državah, 
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- niso majhne države v povprečju nič bolj podvržene plačilnobilančnim težavam kot velike 

države, kljub večji odvisnosti od mednarodne menjave. 

Majhne države so praviloma veliko bolj fleksibilne pri vključevanju v mednarodno poslovanje 

kot velike države in se lahko tudi hitreje prilagajajo spremembam v mednarodnem okolju. 

Veliko majhnih držav ima zelo uspešno in visoko razvito gospodarstvo (na primer Švica, 

Singapur, Hongkong itd.), so veliko bolj stabilne kot velike države in za njih je značilna večja 

nagnjenost k mednarodni menjavi (Šenk Ileršič 2013, 36).  

2.2 Razvoj mednarodnega poslovanja 

Mednarodna trgovinska teorija že več desetletij temelji na splošno ravnotežnem Arrow-

Debreuem modelu, v katerem sta popolna konkurenca in stalni donosi glavni predpostavki. To 

je zelo močno orodje, ki omogoča ekonomistom veliko pomoč pri iskanju in razlagi vzorcev 

lastništva, proizvodnje in trgovine v svetovnem merilu. Analize splošnega ravnotežja 

omogočajo ekonomistom razložiti posredne in pomembne kanale vpliva, kot so učinki zaščite 

pri porazdelitvi dohodka preko spreminjanja cen posameznih elementov (Rugman in Brewer 

2003, 71). 

V začetku leta 1980 so se ekonomisti začeli oddaljevati od predpostavk popolne konkurence in 

stalnih donosov, hkrati pa so ohranili strukturo splošnega ravnovesja. To je delno spodbudilo 

opazovanje zelo velikega obsega trgovanja in visokih prihodkov v razvitih državah, ki pa niso 

bili dobro pojasnjeni s strani tradicionalnih modelov kot je Heckscher-Ohlin model. Nepopolna 

konkurenca, povečevanje donosov in diferenciacija produktov vodijo k modelom, ki bi lahko 

napovedali velik obseg trgovanja s podobnimi državami. Kljub temu pa so podjetja bila 

običajno zastavljena po principu izdelati en sam izdelek na eni lokaciji, ki služi izvozu celote 

proizvedenega na tuji trg (Rugman in Brewer 2003, 71).  

Nekoliko kasneje so bili izdelani preprosti modeli splošnega ravnotežja, ki so se pojavljali v 

multinacionalkah, to so eksogene spremenljivke: tehnologija, velikost trga, relativni pogoji 

dotacij ter trgovinski in investicijski stroški. Podjetja izberejo ali bodo služila tujim trgom z 

izvozom ali panogami in/ali z vertikalno proizvodnjo fragmentov glede na dejavnike 

intenzivnosti in mednarodnih razlik v cenah posameznih elementov (Rugman in Brewer 2003, 

71). 

Mednarodno poslovanje podjetja se zelo razlikuje od poslovanja na domačem trgu. Podjetja se 

morajo učiti pravil poslovanja na vsakem trgu na katerem delujejo, saj so osnovne značilnosti 

definirane s strani nacionalnih trgov, predvsem tamkajšnjega kulturnega, političnega, pravnega 

in ekonomskega okolja ter poslovnih narav in običajev. Zato morajo današnji mednarodni 

poslovneži integrirati znanja o vseh navedenih okoljih in silnicah – torej o globalizaciji, 
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mednarodnem in nacionalnih poslovnih okoljih – sicer poslovanje ne more biti uspešno 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 16).  

Podjetja, ki danes najbolj spodbujajo globalizacijo in so vzrok (ali posledica) zanjo, so prav 

gotovo multinacionalke. Multinacionalke so podjetja, ki imajo sedež podjetja v eni državi, svoje 

aktivnosti mednarodnega poslovanja pa izvajajo v več drugih državah. Prav multinacionalke 

imajo izjemen vpliv na transakcije in procese mednarodnega poslovanja, še zlasti na selitev 

proizvodnje na različne trge oziroma na neposredne tuje investicije (Makovec Brenčič idr. 

2009, 17). 

Na mednarodnih trgih ne delujejo le multinacionalke, torej večja in razvejana podjetja, ampak 

tudi majhna in srednje velika podjetja. Večina slovenskih mednarodno delujočih podjetij sodi 

prav v kategorijo SME-jev, vendar se pojavljajo predvsem v obliki mednarodnih podjetij in ne 

v obliki multinacionalk (Makovec Brenčič idr. 2009, 19). 

Geografska lokacija gospodarstva je v mednarodnem merilu zelo pomembna. Za gospodarstvo 

je vselej velika prednost, če je obkroženo z razvitimi državami. Posebno prednost pomeni 

bližina ugodnih pomorskih, vodnih in kopnih poti, ki bistveno vplivajo na dostopnost in višino 

transportnih stroškov. Če je država članica neke integracijske skupnosti na ožjem geografskem 

področju, praviloma tudi trguje pod ugodnejšimi pogoji kot države nečlanice (Šenk Ileršič 

2013, 39). 

Posledice globalizacijskih sprememb, ki so v zadnjih desetletjih nastale v mednarodnem 

gospodarstvu, in tudi nova teoretična ter praktična spoznanja, kako pomembno je vključevanje 

posebno majhnih držav v svetovno gospodarstvo, so vplivali tudi na Slovenijo, njeno 

gospodarstvo oziroma na slovenska podjetja. Mednarodno poslovanje je za Slovenijo kot 

majhno državo bistvenega pomena, saj je njeno vključevanje v mednarodne tokove ter 

posledično visok delež izvoza in uvoza v BDP zanjo bistveni predpogoj za razvoj, 

konkurenčnost in ne nazadnje tudi za gospodarsko preživetje (Šenk Ileršič 2013, 40). 

V primerjavi z večjimi podjetji imajo mala in srednje velika podjetja tudi določene prednosti, 

pri poslovanju na domačem in na tujih trgih. Tak primer je možnost delovanja v nišnih trgih in 

uporaba specifičnih prednosti, ki jih lahko nadomestijo hibe majhnosti. Prednosti malih in 

srednje velikih podjetij v primerjavi z velikimi lahko strnemo v naslednjih nekaj točk (Ruzzier 

in Kesič 2011, 47): 

- visoki standardi in individualizirani produkti/storitve ob ohranjanju fleksibilne strukture 

cene, 

- fleksibilnost preko koncentracije odločanja in hiter odzivni čas ter pretok informacij, 

- spontana možnost prilagajanja spremenjenih tržnim razmeram in potrebam kupcev, 

- zmožnost obvladovanje prekomerne birokracije, osebna komunikacija. 
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Glavne hibe za izvajanje mednarodnega poslovanja v primerjavi z večjimi podjetji imajo mala 

in srednje velika podjetja poleg pomanjkanja vseh vrst virov še v (Ruzzier in Kesič 2011, 47): 

- oteženih možnosti plačila visoko kompetentnih posameznikov in možnosti kariernih 

napredovanj, 

- usmeritev managementa v dnevne aktivnosti in pomanjkanje strateške usmerjenosti, 

- omejene možnosti za zbiranje lokalnih informacij. 

Ko opredeljujemo načine in oblike vstopa podjetij na mednarodne trge ter s tem povezane 

vstopne strategije, moramo hkrati opredeljevati tudi oceno tveganja, kontrole in tudi 

prilagodljivosti nekega podjetja s stališča izbranega načina in oblike vstopa na mednarodne 

trge. Podjetja so lahko vključena v mednarodno poslovanje z različno stopnjo aktivnosti in 

intenzivnosti, od najbolj enostavnih oblik (občasni izvoz), do najbolj kompleksnih in zahtevnih 

oblik (lastne entitete in prevzemi v tujini) (Ruzzier in Kesič 2011, 54–55). 

Mala podjetja so v povprečju vedno bolj aktivna v mednarodnem poslovanju in spreminjajo 

dinamiko mednarodne konkurence. Strateško partnerstvo med velikimi in malimi je široko 

uveljavljeno kot pomembna strategija za pospešitev rasti in razvoja. Globalizacija prinaša tudi 

malim podjetjem koristi, saj vedno intenzivneje sodelujejo v mednarodni izmenjavi izdelkov, 

storitev, tehnologije, know-howa in kapitala. Posledično pa to pomeni, da morajo mala podjetja 

spremeniti svoje strateške usmeritve, saj postajajo (strateški ali operativni) poslovni del 

(običajno brez kapitalske povezave) velikih poslovnih sistemov, manj pa je možnosti za 

samostojno in neodvisno nastopanje na globalnem trgu. Namesto tržnega soočenja 

(konfrontacije) z velikimi poslovnimi sistemi s ponudbo istovrstnih izdelkov in storitev na 

mednarodnih trgih, naj bo zato v ospredju strategija ozkih segmentov in tržnih niš (Dubrovski 

2013, 84). 
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3 NAČINI VSTOPA NA TUJE TRGE 

Za večino podjetij je prva in najpomembnejša odločitev, ki bo vplivala na nekaj prihodnjih let 

poslovanja, način vstopa in delovanja na mednarodnih trgih. Žal ne obstaja idealna strategija 

vstopa, saj lahko različna podjetja uporabijo različne metode vstopa na istem trgu oziroma eno 

podjetje na več trgih. Najbolj značilni in hkrati tudi tradicionalni poslovni aktivnosti v 

mednarodnem poslovanju sta izvoz in uvoz blaga ter storitev. Z intenziviranjem širšega pomena 

internacionalizacije celovitega poslovanja pa se v zadnjih letih krepijo tudi druge poslovne 

aktivnosti v mednarodnem poslovanju, kot so neposredne tuje investicije, različne pogodbene 

oblike mednarodnega poslovanja, ter tudi širitev raziskovalno-razvojnih, proizvodnih, 

kreatorskih, oblikovnih, skladiščnih, distribucijsko-logističnih in tudi drugih poslovnih 

aktivnostih v mednarodni tržni prostor (Ruzzier in Kesič 2011, 53). 

 

Slika 1:Različne oblike vstopa podjetij na tuje trge 

Vir: Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, v Šenk Ileršič 2013, 228. 

Ko opredeljujemo načine in oblike vstopa podjetij na mednarodne trge ter s tem povezane 

vstopne strategije, moramo hkrati opredeljevati tudi oceno tveganja, kontrole in tudi 

prilagodljivosti nekega podjetja s stališča izbranega načina in oblike vstopa na mednarodne 

trge. Podjetja so lahko vključena v mednarodno poslovanje z različno stopnjo aktivnosti in 

intenzivnosti, od najbolj enostavnih oblik (občasni izvoz), do najbolj kompleksnih in zahtevnih 

oblik (lastne entitete in prevzemi v tujini) (Ruzzier in Kesič 2011, 54–55). 

Podjetja danes pri izvozu blaga uporabljajo različne organizacijske oblike vstopa in nastopa na 

tujem trgu. Glede na lastne poslovne dejavnike ter specifičnost in razvitost ali oddaljenost trga 

poslujejo podjetja na nekaterih trgih direktno, na drugih pa izberejo katero drugo obliko 
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Investicijske (naložbene) 
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Direktni izvoz 
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Neposredne tuje 
investicije  

Portfelj investicije 
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nastopa. Majhna in srednje velika podjetja se največkrat in predvsem na začetku poslovanja s 

tujimi trgi najpogosteje odločajo za izvozne načine vstopa in delovanja na tujih trgih, saj ti ne 

zahtevajo velikih vlaganj in so s kapitalskega vidika manj rizični. Gre za enostavnejše oblike, 

za podjetja so bolj pregledna, podjetje ohrani fleksibilnost in tudi zmožnost spremembe vstopne 

oblike (Šenk Ileršič 2013, 227). 

Večina tujih in domačih avtorjev v svojih delih kot najpomembnejše in najpogostejše oblike 

vstopa na tuji trg navaja naslednje oblike (Šenk Ileršič 2013, 227): 

- izvozne oblike (angl. exportmodes): neposredni, posredni ali kooperativni izvoz;  

- pogodbene oblike izvoza (angl. intermediatemodes): prenos znanj in poslovne ali 

proizvodne funkcije na tuje trge (nekapitalska združenja); 

- naložbene (investicijske) oblike izvoza (angl. investmentmodes): neposredno investiranje 

in lastništvo podjetij na tujem trgu.  

Ko obravnavamo načine in oblike vstopa podjetij na mednarodne trge ter s tem njihove vstopne 

strategije, vedno podajamo oceno tveganja, kontrole (nadzora) in fleksibilnosti podjetja z vidika 

izbranega načina in oblike vstopa na trg (Makovec Brenčič idr. 2009, 69–70).  

Izvozne oblike 
 100-odstotna eksternalizacija virov 

(nizka stopnja nadzora, majhno 

tveganje, visoka fleksibilnost) 

Pogodbene oblike 
Deljeno tveganje in nadzor, deljeno 

lastništvo 

Investicijske oblike 

100-odstotna internalizacija virov 

(visoka stopnja nadzora, visoko 

tveganje, majhna fleksibilnost) 

Slika 2: Stopnje nadzora, tveganja in fleksibilnosti glede na obliko vstopa podjetja na 

tuji trg 

Vir: Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 138, v Šenk Ileršič 2013, 228. 

3.1 Izvozni model 

Ko govorimo o izvoznih oblikah vstopa na trg, so izdelki/storitve običajno proizvedeni na 

domačem trgu ali v tretjih državah, nato pa prek posredne, neposredne ali kooperativne oblike 

izvoza vstopajo na namembni trg. Izvoz je tudi sicer začetna oblika internacionalizacije 

podjetja, seveda če se občasni izvozni posli pojavljajo ustaljeno in razvijejo v nadgrajene oblike 

vstopov na tuje trge (Makovec Brenčič idr. 2009, 76). 
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Izvozni načini vstopa so zaradi svoje enostavnosti, majhnega tveganja in potrebnih virov 

najpogostejši način vstopa MSP in podjetij, ki z internacionalizacijo šele pričenjajo (Ruzzier in 

Kesič 2011, 55). 

Izvozna oblika nastopa podjetja na tujem trgu pomeni relativno majhno tveganje, večjo 

fleksibilnost, hitre povratne informacije s trga, nizko stopnjo nadzora, praviloma krajše 

dospelosti plačila blaga. Pomeni pa tudi, da mora podjetje ali proizvajalec imeti lastni 

komercialni oddelek za prodajo na tuje trge z zato usposobljenimi kadri. Med izvozne oblike 

vstopa na tuje trge, ki so najpomembnejši tudi v praksi slovenskih podjetij, prištevamo (Šenk 

Ileršič 2013, 229):  

- neposredni ali direktni izvoz, 

- posredni ali indirektni izvoz, 

- kooperativni izvoz. 

Neposredni izvoz predstavlja zrelejšo stopnjo internacionalizacije podjetja in poslovanja, ki ima 

za razliko od posrednega izvoza naslednje prednosti (Dubrovski 2013, 231–232): 

- neposredni stik s tujimi odjemalci, 

- zagotovljen je dotok vnaprejšnjih in povratnih informacij, 

- izgradnja lastnega omrežja v tujini in nadzor nad njim,  

- oblikovanje marketinškega spleta (ponudbe) po lastnih tržno preverjenih zamislih, 

- krepitev lastnega ugleda. 

Za dobro poznavanje trga morajo tržniki opraviti predizvozne aktivnosti, ki za podjetje, ki 

sodeluje v mednarodnem poslovanju z neposrednim izvozom (uvozom), predstavljajo stroške 

(vlaganja), ki so v primeru posrednega izvoza (uvoza) v velikem obsegu zajete že v plačilu 

posredniku, npr. (Dubrovski 2013, 232): 

- poslovna potovanja v izbrano državo zaradi pridobivanja neposrednih informacij o trgu, 

- raziskovanje tujega trga in zbiranje marketinških informacij, 

- predstavitve podjetja na lokalnem trgu (sodelovanje na sejmih in razstavah). 

Posredni izvoz pomeni, da proizvajalec nima stika s končnim uporabnikom oziroma 

odjemalcem izdelkov/storitev in da ne prevzema neposredno nobenih izvoznih aktivnosti 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 77). 

Izvozne aktivnosti izvede drugo domače podjetje, kot so npr. izvozne trgovske družbe, pri 

čemer se proizvajalec ne vključuje v aktivnosti prodaje na tujem trgu oziroma tujih trgih 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 77). 

Podjetja zaradi občasnosti, neznanja ali drugih razlogov pogostokrat uporabljajo posredne 

oblike izvoza na tuje trge; možne so naslednje oblike (Ruzzier in Kesič 2011, 56): 
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- oprtni izvoz (to je oblika vstopa na tuji trg s pomočjo uveljavljenega podjetja, ki želi še 

razširiti svoje poslovanje na izbranem tujem trgu in prevzame prodajo izdelkov drugega 

podjetja), 

- komisionar (lahko nakupni ali prodajni – sklepa posle v svojem imenu, vendar za tuj račun), 

- posli »a conto meta« (vmesna oblika med posli za svoj račun in komisionarskimi posli, 

posle posredujeta dva komisionarja, nakupni za uvoznika in prodajni za izvoznika), 

- izvozni trgovec/izvozni posrednik (kupuje in prodaja izdelke v svojem imenu in za svoj 

račun), 

- izvozne trgovske družbe (trgovske združbe s tradicijo trgovanja na določenih področjih, 

določene vrste blaga in tudi trgi), 

- izvozna združenja in konzorciji (specializirana združenja na posameznih dejavnostih, ki 

lahko posredujejo na določenem področju delovanja). 

Kooperativni izvoz je oblika sodelovanja z drugimi podjetji – izvozniki. Sodelovanje je lahko 

stalno ali samo začasno. Področje sodelovanja je lahko skupna raziskava trga, skupen nastop 

na mednarodnih sejmih, zastopanje na tujem trgu, zbiranje in analiza pomembnih tržnih 

informacij itd. Podjetja se dogovorijo, da izvozno poslovanje poteka preko skupne 

specializirane izvozne službe ali preko konzorcijev. Takšno sodelovanje je posebej privlačno 

za majhna podjetja, ki nimajo niti izkušenj niti znanja, potrebnega za direktni izvoz svojih 

izdelkov. Izvajanje kooperativnih oblik izvoza je najbolj pogosto v zrelih in konkurenčno zelo 

zasičenih dejavnostih. Najbolj znani obliki sta izvozno združenje in konzorciji (Šenk Ileršič 

2013, 245–246). 

3.2 Pogodbene oblike 

Kar nekaj vzrokov je, ki so v mednarodnem poslovanju podjetij povzročili razvoj pogodbenih 

oblik vstopov na tuje trge. Prav gotovo so utemeljeni vzvodi razvoja pogodbenih oblik vstopov 

na tuje trge naslednji: biti bližje kupcem (odjemalcem), zmanjšati stroške proizvodnje (npr. v 

sosednji državi je cena delovne sile nižja), skrajšati tržne poti in znižati transportne stroške (npr. 

zaradi velike geografske oddaljenosti tujih trgov, neugodnega razmerja med težo in ceno 

izdelka), izogniti se omejitvam vstopa, kot so carinske in necarinske omejitve, biti prisoten na 

trgu neposredno kot »domači« proizvajalec (zaradi usmeritev vladnih programov pospeševanja 

nakupov doma proizvedenih izdelkov), razne oblike pospeševanja lokalne proizvodnje, kot so 

subvencije, spodbude (npr. k tujim vlaganjem) ipd. (Makovec Brenčič idr. 2009, 82–83).  

Najbolj pogoste oblike pogodbenih vstopov na tuje trge so naslednje (Ruzzier in Kesič 2011, 

58): 

- licenčno poslovanje, 

- franšizing, 

- strateške zveze/zaveze/povezane, 
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- pogodbena proizvodnja. 

Licenčno poslovanje je sporazum med dajalcem licence in prejemnikom za odstop pravic in 

znanja, ki ima določeno vrednost pod določenimi pogoji. Tako ločimo: dajalca licence, 

pridobitelja ali jemalca licence, plačilo nadomestila za licenco – licenčnina, ki je lahko začetno 

plačilo ali/in delež od proizvedene količine ali vrednosti prodaje (Ruzzier in Kesič 2011, 58). 

Mednarodni franšizing je dolgoročno pogodbeno razmerje (vertikalna poslovna povezava) med 

dvema ali več poslovnimi partnerji, ko daje franšizor (dajalec) svoj izdelek ali storitev z 

zaščiteno in atraktivno blagovno znamko skupaj z organizacijskimi in marketinškimi storitvami 

jemalcu franšize. Storitve zajemajo tudi načrte, opremo, šolanje in komunikacijske storitve. 

Franšizing je torej alternativa za investiranje v neko neodvisno, že obstoječe podjetje. Jemalec 

franšize je pripravljen zagotoviti kapital, organizirati prodajno mrežo in se osebno angažirati 

pri vodenju. Jemalec pravice ponavadi dobi tudi ekskluzivno pravico prodaje in distribucije 

izdelkov na določenem področju. Naloga jemalca franšize je dosledno upoštevanje navodil 

franšizorja, ki se nanašajo na upoštevanje določenega standarda kakovosti, na varovanje ugleda 

dajalca franšize in na marketinški servis (Šenk Ileršič 2013, 253). 

Ali si bo podjetje zagotovilo svoj nadaljnji razvoj po samostojni poti, zgolj z izboljšanjem vseh 

notranjih temeljnih zmožnosti in sredstev ali pa bo te združevalo, kombiniralo z drugimi 

podjetji, je ključno strateško vprašanje, pogosto eno najpomembnejših v celotnem obdobju 

nekega podjetja. V svojih strateških usmeritvah ima podjetje več možnosti. Samostojna pot je 

zaradi globalizacijskih učinkov vse manj preprosta razvojna usmeritev, saj vedno več podjetij 

vstopa v najrazličnejše oblike poglobljenega sodelovanja z drugimi poslovnimi ali tržnimi 

udeleženci. Po nekaterih podatkih je več kot polovica vseh podjetij na svetu udeleženih v raznih 

oblikah zahtevnejšega sodelovanja. Podjetja, ki so izbrala samostojno pot razvoja in delovanja, 

so seveda prav tako vključena v različne odnose z okoljem, ki pa praviloma temeljijo na 

klasičnih kupoprodajnih in rivalskih razmerah (Dubrovski 2013, 261). 

Pogodbena proizvodnja je nastala zaradi razlogov, kot so prisotnost na trgu, zmanjšanje 

transportnih stroškov, carinskih in necarinskih omejitev vstopa na trg, prednosti nacionalnih 

proizvajalcev ali dobaviteljev, nižjih stroškov proizvodnje itd. Pogodbeno proizvodnjo običajno 

delimo na ekonomsko, kapacitetno in specializirano. Vsaka pogodbena proizvodnja naj bi bila 

zasnovana na ekonomskih temeljih – torej tako finančnih kot tudi drugih prednostih za oba 

udeleženca v pogodbi. Kapacitetna proizvodnja temelji na osnovi zapolnitve kapacitet 

kooperanta oz. na premajhnem obsegu kapacitet pogodbenika, ki vidi boljšo izbiro v tujem 

kooperantu kot angažiranju lastnih virov za povečanje kapacitet. Specializirana pogodbena 

proizvodnja temelji na specializiranih znanjih, izdelanih veščinah ali sposobnostih, ki jih 

pogodbenik nima in jih zato najame drugje. Iz dosedanjih izkušenj na trgih lahko trdimo, da je 

prav specializirana pogodbena proizvodnja na dolgi rok najbolj vzdržljiva in je dobro izhodišče 
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za razvoj enakovrednih kooperativnih odnosov in mednarodne rasti podjetja (Makovec Brenčič 

idr. 2009, 84–85).  

3.3 Investicijski model 

Investicijski načini vstopa vsebujejo neposredne investicije in lastništvo določenih objektov v 

ciljni tuji državi. Slednji lahko služijo proizvodnji, prodaji ali samo hranjenju proizvodov. MSP 

kot mali investitorji so večinoma vključeni v proizvodnjo vmesnih ali sestavnih delov končnih 

proizvodov in večinoma sledijo internacionalizaciji večjih podjetij v strahu, da izgubijo njihove 

glavne kupce. Glede lastništva in nadzora jih lahko razdelimo na popolno oziroma delno 

lastništvo, kjer gresta dva ali več podjetij zaradi lastništva specifičnih znanj in zmanjševanja 

tveganja ter investicij v skupne naložbe. Rezultat je novo podjetje, ki v večini primerov 

vključuje lokalnega partnerja na tujem trgu. Do njega se lahko pride z neposrednimi 

investicijami v izgradnjo novih kapacitet oziroma z nakupom že obstoječega podjetja. 

Investicijski načini vstopa zahtevajo veliko mednarodnih znanj in spretnosti ter zajetne 

investicije v kratkem časovnem obdobju, kar pa je za MSP, ki imajo malo sredstev, v večini 

primerov velik problem. Zato so investicijski načini vstopa med malimi in srednje velikimi 

podjetji relativno redek način vstopa na mednarodne trge, ta način je večinoma prepuščen 

večjim podjetjem prodaje (Ruzzier in Kesič 2011, 60).  

Slovenija je relativno majhna prejemnica tujih neposrednih naložb, saj je po svoji strukturi in 

obsegu relativno majhno svetovno gospodarstvo z majhnim domačim trgom, hkrati pa sta njena 

zakonodaja in poslovni pogoji (birokratske ovire, obdavčitve) tudi relativno neugodna za tuje 

naložbenike, ki za svoje naložbe rajši izbirajo druge svetovne trge (Ruzzier in Kesič 2011, 62). 

Investicijske/naložbene oblike vstopa: podjetje v celoti prevzema nadzor in lastništvo nad 

obliko vstopa na tujem trgu. Ločimo naslednje oblike vstopa na tuje trge (Ruzzier in Kesič 

2011, 62–63): 

- prodajni zastopniki/distributerji, ki nudijo nadzor in tesnejše sodelovanje z matičnim 

podjetjem, 

- rezidenčni prodajni zastopniki, 

- prodajne podružnice, lastne prodajne enote na tujem trgu, 

- lastna razvojna enota na vstopnem trgu, 

- sestavljalnica, 

- skladišče, 

- regionalni centri, 

- začetne investicijske naložbe, 

- prevzemi. 

Motivi za investicijska vlaganja so predvsem: legitimacija domačega proizvajalca, možnost 

povečanja prodaje, podaljševanje življenjskega cikla izdelkov, izkoriščanje davčnih in 
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carinskih olajšav, utrditev položaja na tujem trgu, zagotovitev prodajnih poti, dostop do surovin 

in znižanje stroškov za surovine, materiale in transport ter maksimiranje dobička (Šenk Ileršič 

2013, 261). 

Med najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na odločitev o investicijskem vlaganju na 

določenem trgu, štejemo: oceno tveganj, politično in gospodarsko okolje, transparentnost 

zakonodaje, stopnjo davka od dobička, logistično infrastrukturo, kvalificiranost in stroške 

delovne sile, stopnjo gospodarske rasti, dostopnost naravnih virov (Šenk Ileršič 2013, 261). 

Ekonomska teorija v osnovi loči dve vrsti tujih investicij (Šenk Ileršič 2013, 262): 

- neposredne tuje investicije, ki pomenijo dolgoročno naložbo z namenom trajnega 

koriščenja prednosti na tujem trgu. Pomenijo pa tudi lastništvo nad materialnim 

premoženjem v tujini; 

- portfeljske investicije, ki so kratkoročne kapitalske naložbe in pomenijo nakup vrednostnih 

papirjev. 

Če želi podjetje 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 ciljnem trgu in izvede prevzem. Podjetje lahko seveda alternativno razmišlja tudi o investiciji 

od začetka (Makovec Brenčič idr. 2009, 108).  

Veliko napovedi razvoja načinov in oblik mednarodnega poslovanja, predvsem strategij vstopa, 

temelji na najbolj tveganih oblikah, to je na neposrednih investicijah. Trend razvoja investicij 

se je šele dobro začel, predvsem v manj razvitih ali nenasičenih trgih (primer Kitajske zadnjih 

nekaj let), pa naj gre za trgovinske vstope, preselitev proizvodnje ali pa celovite investicije od 

začetka. Zato bo intenzivni razvoj podjetij v mednarodnem poslovanju še neki časa izhajal iz 

visoko tveganih, a zelo nadzorovanih oblik vstopov, kot so prav neposredne investicije v obliki 

prevzemov ali investicij od začetka (Makovec Brenčič idr. 2009, 109–111). 
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4 MARKETING V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

Svetovno gospodarstvo se v procesu strukturne preobrazbe korenito spreminja, vzporedno s 

temi spremembami pa potekajo tudi temeljite spremembe na mednarodnih tržiščih in v 

proizvodni infrastrukturi držav. Nerazumevanje tujega okolja je pogosto vzrok za zgrešene 

marketinške podvige številnih podjetij, ki spregledajo preprosto dejstvo, da marketinški 

program za domače tržišče ni vselej neposredno prenosljiv na tuja tržišča (Jurše 1999, 2). 

Podjetja uresničujejo svoje cilje z menjavo proizvodov na tržišču in z ustvarjanjem ustreznega 

dobička zagotavljajo normalno obnavljanje reprodukcijskega procesa in s tem svoj obstoj in 

razvoj. Podjetje deluje v poslovnem okolju, kateremu se mora prilagajati. Poslovno okolje je 

dinamično in po sestavi zelo raznoliko, sestavljeno iz naravnega, tehnično-tehnološkega, 

družbenoekonomskega, pravnega in tržnega okolja. Marketing kot poslovna koncepcija je eden 

od temeljnih dejavnikov uspešnega razvoja podjetja, saj je od odločitev na področju marketinga 

odvisna sposobnost predvidevanja prihodnjega razvoja tržišča, potreb in drugih vplivnih 

dejavnikov, od katerih je odvisna dolgoročna poslovna usmeritev podjetja, njegova uspešnost 

in sposobnost prilagajanja dinamičnim spremembam v okolju (Jurše 1999, 3–4). 

Stopnja razvoja mednarodne trgovine lahko močno vpliva na mednarodno gospodarstvo. 

Postavljene so bile različne teorije kako uspeti na mednarodnem trgu. Ena od teorij predstavlja 

uspeh podjetja na domačem trgu in nato nadaljnji razvoj in napredovanje, ter vstop na tuji trg. 

Z globalizacijo svetovnega gospodarstva so morala tudi mala podjetja začeti spreminjati in 

prilagajati svoje izdelke, da so lahko konkurirala spreminjajočemu se gospodarstvu oziroma 

trgu (Chaston in Mangles 2002, 247).  

Podjetja, ki želijo preživeti na zahtevnih svetovnih trgih, se soočajo z zahtevo po doseganju 

poslovne odličnosti in ne zgolj z uresničevanjem temeljnega načela gospodarjenja, ki sloni na 

t. i. načelu »minimaks« (tj. doseči maksimalni možni rezultat z minimalnimi žrtvami). To od 

njih terja izjemno prožno poslovanje ter nenehno prilagajanje vedno novim zahtevam trgov. 

Zato mora vsaka organizacija v procesu nadzora izvajati analizo svoje aktivnosti, ki zajema 

naslednje štiri faze (Tekavčič 2002, 677): 

- ločitev bistvenih aktivnosti od nebistvenih, 

- analiziranje pomembnih bistvenih aktivnosti, 

- primerjava opravljanja aktivnosti z najboljšimi znanimi praksami oz. t. i. »benchmarking«, 

- preučevanje povezav med aktivnostmi. 

Takšen pristop omogoča celovito analizo poslovnega procesa na temelju analize aktivnosti, s 

tem pa tudi iskanje najustreznejših rešitev za odpravljanje ugotovljenih slabosti v poslovanju 

(Radonjič in Iršič 2011, 34).  

Nadvse tvegana opcija rasti in razvoja organizacije je tista, pri kateri organizacija razvija nove 

izdelke za nove trge. To med drugim pomeni, da je treba v organizaciji nadvse resno definirati, 
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kaj bo organizacija proizvajala (ponujala), da bi tveganje bilo kar se da majhno. Pravimo, kar 

se da majhno, saj danes v globalnem prostoru in v razvitih tržnih odnosih tveganja (rizika) ni 

mogoče odpraviti, možno ga je le znižati. Ker je poslovanje organizacije širok in vsebinsko 

prepleten splet različnih aktivnosti, se poslovni napori organizacije koncentrirajo okoli »know-

howa« izdelka, marketinškega procesa, sposobnosti dizajniranja, tehnologije, usposobljenosti 

kadrov, financiranja ipd. Torej več ali manj bi lahko rekli, da se zgodba ponavlja, vendar ne na 

povsem enak način. V mislih imamo prisotnost posameznih aktivnosti pri določenih poslovnih 

dogajanjih (projektih), le da imajo posamezne poslovne aktivnosti pri realizaciji projektov 

lahko različno intenzivnost (Radonjič in Iršič 2011, 65). 

 

Slika 3: Dejavniki povezani z mednarodnim marketingom 

Vir: USC Marshall 2008. 

Mednarodni marketing lahko pojmujemo kot sinergijo vseh poslovnih aktivnosti podjetja, ki so 

potrebne, da bi izdelek, storitev ali tehnologija po optimalni poti in na najbolj optimalen način 

prišli do tujega porabnika, s ciljem zadovoljiti njihove želje in potrebe. Pomeni, da se domači 

poslovni dejavniki prilagodijo in uskladijo s potrebami in zahtevami mednarodnega globalnega 

trga. V načelih, metodah in instrumentih se namreč mednarodni marketing ne razlikuje od 

marketinga, ki ga izvajamo na domačem trgu. Bistvena razlika je le v kompleksnosti procesov 

in postopkov, ker je obseg le-teh v mednarodnem poslovanju zaradi različnih makro okolij 

bistveno širši in delovanje bistveno bolj zapleteno. Mednarodni marketing se ukvarja predvsem 

z marketinškim vidikom tujih trgov, to je s spoznavanjem trgov (kupcev, odjemalcev), ter s 

trženjskimi in tržnimi raziskavami (Makovec Brenčič idr. 2009, v Šenk Ileršič 2013, 31). 
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Kot prikazuje zgornja slika mednarodni marketing povezujemo z vrsto dejavnikov, kot so 

kultura, ekonomsko stanje ter politične, pravne in zgodovinske okoliščine. Po analizi naštetega 

lahko izdelamo vstopno strategijo in marketinški plan. Z dobrim poznavanjem značilnosti trga, 

na katerega podjetja vstopajo se lahko izognemo marsikateri nevšečnosti in tudi olajšamo pot 

pristopa ter uveljavitve na tujem trgu. 

4.1 Vloga marketinga v mednarodnem poslovanju 

Tako kot veliko mednarodno podjetje, ki posluje po načelih globalnega delovanja, potrebuje 

marketinški pristop tudi malo podjetje z le nekaj zaposlenimi, ki išče odjemalce na lokalnem 

trgu. Marketing je način razmišljanja, vedenja in delovanja oseb in organizacij, v središču 

katerega je odjemalec s svojimi potrebami in zahtevami. Le-te je, da bi lahko uresničevali lastne 

smotre in cilje, treba s pomočjo primerno oblikovanega marketinškega spleta čim bolj popolno 

zadovoljevati, vsekakor pa bolje od konkurence. Marketinško razmišljanje, vedenje in 

delovanje ni usmerjeno zgolj k zunanjim razmeram, temveč mora to prežemati vse dele 

poslovnega sistema oziroma tudi razmerja znotraj podjetja (Dubrovski 2006, 32–33). 

Mednarodne marketinške raziskave predstavljajo proces sistematičnega in čim bolj 

objektivnega iskanja, zbiranja, ovrednotenja in interpretiranja in širjenja informacij za 

reševanje opredeljenih odločitvenih problemov v različnih fazah strateškega upravljanja in 

vodenja mednarodnega marketinga. Mednarodne marketinške raziskave, katerih namen je 

zmanjševanje negotovosti, ki obkrožajo mednarodne marketinške odločitve, se od raziskav na 

domačem trgu razlikujejo predvsem po področju raziskovanja in načinu izvedbe, ne pa po vlogi, 

ki jo imajo v marketingu podjetja. Najpogostejša področja marketinških raziskav so: možnosti 

razvoja tržnih potencialov in deležev, analiza tržnih deležev, ugotavljanje tržnih značilnosti, 

konkurenčne proizvodne študije, analize zmožnosti in sprejemljivosti novih izdelkov, 

kratkoročno napovedovanje (Dubrovski 2006, 112). 

Vključevanje podjetij na tuje trge oziroma internacionalizacija poslovanja podjetij v današnjih 

razmerah globalizacije mednarodnega poslovanja je nujno potrebna za povečevanje njihove 

konkurenčnosti, doseganje trajnejše rasti in tržnega deleža ter za razvoj podjetij. Samo izvoz 

blaga in storitev ni zadostni pogoj, zato mnoga podjetja izkoristijo svoje znanje in vire za prehod 

na višjo stopnjo internacionalizacije, kot je mednarodna proizvodnja izdelkov ter neposredno 

investiranje v tujini. Podjetja, ki imajo dober lastni poslovni potencial, lahko le-tega odlično 

unovčijo s pomočjo internacionalizacije svojega poslovanja. Le tako so jim omogočeni širitev 

njihove dejavnosti, diferenciacija ponudbe in izkoriščanje znanja, tehnologije ter nižjih 

stroškov dela na svetovnih trgih. Tega na domačem trgu običajno ni mogoče dosegati zaradi 

njihove majhnosti in lokalnih dejavnikov (Šenk Ileršič 2013, 103). 

Sodobna zasnova mednarodnega marketinga kot oblika aktivnega vključevanja v podjetja v 

mednarodno menjavo izhaja iz identifikacije kupcev, potrošnikov (ciljnih skupin odjemalcev) 
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in njihovih potreb ter prilagajanja proizvodov (ponudbe) ugotovljenim potrebam kupcev in širše 

družbe. Izkoriščanje tržnih priložnosti in zniževanje poslovnega rizika pri delovanju podjetja 

na tujem tržišču zahteva aktivno poslovno naravnanost vodstva do tega tržišča. Zato mora 

podjetje tuja tržišča raziskovati in si zagotavljati informacije za odločanje v procesu 

mednarodnega marketinga (Jurše 1999, 138).  

Značilnosti, razlike in posebnosti posameznih tujih tržišč je treba upoštevati že v fazi 

načrtovanja zasnove in strategije mednarodnega marketinga, zato predstavlja raziskovanje tujih 

tržišč začetno in izhodiščno stopnjo učinkovitega odločanja v procesu upravljanja 

mednarodnega marketinga. Ker je poslovno okolje dinamično, spremenljivo in pogosto tudi 

nepredvidljivo, je treba zagotavljati informacije o spremembah in razvoju tujega okolja ne samo 

v fazi načrtovanja in snovanja aktivnosti mednarodnega marketinga, temveč tudi med samo 

izvedbo marketinških aktivnosti in tudi v fazi nadziranja uspešnosti in učinkovitosti delovanja 

podjetja na tujih tržiščih (Jurše 1999, 138–139).  

Marketinško načrtovanje zahteva ljudi, ki niso le strokovnjaki v ožjem marketinškem smislu. 

Imeti morajo tudi prirojeni smisel za komuniciranje in koordinacijo zadolžitev tako znotraj kot 

zunaj podjetja. Marketinški načrt oziroma program za določeno tržno akcijo pa ne sme biti v 

nasprotju z integriranim dolgoročnim načrtom podjetja, temveč le njegov sestavni del. To 

pomeni, da je potrebna visoka stopnja tržno-managerske koordinacije. Na prvi pogled dobro 

izdelan načrt določene tržne akcije lahko podjetju celo škodi. Zato je prav, če ga pripravimo v 

več variantah in jih simuliramo preko GIMIS-a z računalnikom. Tako lahko s pomočjo 

računalnika izločimo najboljše alternative tržnih strategij, vendar moramo preden preidemo k 

pravemu načrtovanju tržne akcije, vse alternative skrbno preučiti ter oceniti njihov tržni učinek 

in uspešnost. Tržno-profitno usmerjena podjetja morajo pri vsakem načrtovanju marketinške 

strategije izmed vseh različic izbrati predvsem tisto, ki kaže najboljši tržni rezultat (Bunc 2007, 

128–130).  

Mednarodno priznane in uveljavljene organizacije sproti, stalno in za daljša obdobja izvajajo 

benchmarking, saj je to nepretrgan proces sistematičnega, analitičnega in organiziranega 

proučevanja poslovanja lastne organizacije in primerjanja z najboljšimi organizacijami istega 

področja v svetovnem merilu. Benchmarking je raziskovalni proces, ki zajema vrednotenje, 

ocenjevanje, merjenje, analiziranje in primerjanje, s čimer dobimo ustrezne informacije, sklepe 

in priporočila za uvajanje nove strategije poslovanja in s tem oblikujemo nove modele in načine 

odločanja v organizacijah. Smisel benchmarkinga je pri storitvah posebnega pomena pri 

celovitem obvladovanju kakovosti, ekonomiki poslovanja (zniževanje stroškov, izboljševanje 

postopkov, za spremljanje programov ali za uvajanje novih programov). Benchmarking je 

zanimiv in praktičen za preverjanje obstoječe politike organizacije, kakor tudi za oblikovanje 

ustrezne strategije marketinga (Devetak 2007, 275–277).  
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Slika 4: Proces benchmarkinga 

Vir: Benchmarking 2008. 

4.2 Pomen blagovne znamke v mednarodnem poslovanju 

V današnjem času tržniki blagovnih znamk težko ohranjajo prednost pred ostalimi zaradi 

konkurenčnega poslovnega okolja. Zmagovalne znamke so ključnega pomena za uspehe na 

trgu. Vendar pa kot obstaja veliko primerov neuspešnih blagovnih znamk, se postavlja glavno 

vprašanje, in sicer kaj naredi eno blagovno znamko zmagovalno, druge pa neuspešne. Kot 

pravijo Park, Jaworski in MacInnis (1986), je na konkurenčnem trgu uspeh blagovne znamke 

odvisen od izbire identitete blagovne znamke, uporabe identitete, ki razvija podobo blagovne 

znamke in zagotavlja, da ta ustrezno predstavlja njeno identiteto. Janonis in Virvilaite (2007) 

sta ugotovila, da razvoj podobe blagovne znamke, medtem ko poskuša predstaviti svojo 

identiteto, potrošnikom krepi položaj podjetja v hudi konkurenci. To pa omogoča boljše 

pozicioniranje blagovne znamke in spodbuja strateški pristop za upravljanje (de Chernatony 

2001). Kapferer (1986) v širitev identitete blagovne znamke vključuje vse, kar podjetje smatra 

za smiselno in edinstveno interpretacijo blagovne znamke in predstavlja celovito identiteto 

blagovne znamke kot model šest kotne prizme z različnimi obrazi: postava, osebnost, kultura, 

samopodoba, refleksija in razmerja (Kapferer 2000). Tržniki odločajo o identiteti blagovne 

znamke, ki ustreza ciljnemu trgu. Izdelali so jo preko komunikacije s trgom in pričakujejo, da 

jo bo potrošnik zaznal kot je bila predvidena (Kapferer 2000). Raziskovalci trdijo, da bi morali 

upravljavci blagovnih znamk preseči ozko razumevanje odnosa med ciljnimi potrošniki in 

proizvajalci ter se osredotočiti na bolj zapleten nizov odnosov, ki obstaja med ciljnimi 

potrošniki in proizvajalci (Herstein in Zvilling 2011, v Roy in Banerjee 2014, 207). 
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Blagovna znamka je posrednik med kupcem in ponudnikom. Izraža vsa ponudnikova hotenja 

ponuditi potrošnikom nekaj, kar se ne le sklada z njihovimi željami in potrebami, temveč 

izpolnjuje tudi njihova povsem nefunkcionalna pričakovanja. Če lahko za produkt rečemo, da 

s svojimi lastnostmi zadovoljuje povsem otipljive in na zunaj prepoznavne potrebe. Potem za 

blagovno znamko velja, da jo potrošnik kupuje tudi zato, ker izpolnjuje potrošnikove čustvene 

potrebe, vrednote ter prepričanja in se v takih primerih lahko z njo poistoveti ter v njej najde 

refleksijo določenih miselnih in duhovnih podobnosti (Pompe in Vidic 2008, 67–68). 

Marketing blagovne znamke poteka v mednarodnem prostoru in tako prečka nacionalne in 

kulturne meje. Poenotena uveljavitev blagovnih znamk po vsem svetu, je ugodnejša za 

organizacije zaradi nižjih stroškov in nadzora nad podobo blagovne znamke. Ne glede na to pa 

soočenja z različnimi kulturami sprožajo številne težave (Hackley 2005, 157). 

 

Slika 5: Deset najboljših Evropskih blagovnih znamk v modni industriji v letu 2014 

Vir: Fashion Marketer. 2014. 

Zelo pomemben, mnogokrat celo ključen element uspešnega marketinškega izdelčnega tržnega 

nastopa, vodenje pravilne strategije in politike izdelka v mednarodnem tržnem prostoru, je 

njegova blagovna znamka. Blagovna znamka je poleg patentov eden od osnovnih in ključnih 

elementov industrijske lastnine, ki jih podjetja, da bi zagotovila svoje konkurenčne prednosti, 

ustrezno zavarujejo in zaščitijo pri uradih za zaščito industrijske (intelektualne lastnine) in 

krovni svetovni organizaciji WIPO (Ruzzier in Kesič 2011, 127–128). 

Blagovna znamka predstavlja znak razlikovanja in ime, identiteto določenega izdelka in je 

pomembna za izvedbo načrtovanih marketinških aktivnosti in doseganje večje prepoznavnosti 

pri potrošnikih in konkurenčne prednosti na svetovnih trgih. Uspešna svetovna podjetja dajejo 

velik pomen vlogi in uveljavljanju blagovnih znamk za svoje izdelke, saj uveljavljene blagovne 
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znamke predstavljajo pomembni del tako imenovanega neotipljivega tržnega premoženja 

nekega podjetja (Ruzzier in Kesič 2011, 128). 

Odločitve o blagovni znamki v mednarodnem marketingu in mednarodnem poslovanju so zelo 

pomembne, posledice pa daljnosežne. Podjetje se mora najprej odločiti, ali sploh in v kakšnem 

obsegu označevati izdelke z blagovno znamko. Če bo podjetje razvijalo mednarodno 

uveljavljeno blagovno znamko, bo lahko praviloma zasedalo višje vrednostne položaje na 

izbranem tujem trgu. Vendar bo za prepoznavnost blagovne znamke moralo namenjati znatna 

sredstva, pri čemer se zastavlja vprašanje, ali izdelek takšen strošek blagovne znamke z vidika 

dosegljive prodajne cene lahko »prenese«. Poslovanje brez uveljavljene blagovne znamke bo 

sicer na tujem trgu cenejše vendar prehod v višje vrednostne razrede praviloma ne bo mogoč. 

Za trgovsko blagovno znamko se podjetje odloči, če je obseg njegove proizvodnje manjši, če s 

prejšnjo blagovno znamko ni doseglo večjega uspeha ali pa nima razvite funkcije marketinga, 

kjer bi se blagovna znamka pripravljala in vzdrževala. Če bo podjetje uporabljalo lastno 

blagovno znamko, potem je naslednji korak odločitev o eni ali več blagovnih znamk v povezavi 

s posameznimi trgi (Dubrovski 2013, 288). 

Uvajanje blagovne znamke je razmeroma zahtevno in drago delo. Poznati moramo strategijo 

uvajanja znamke, kakor tudi tržne možnosti ter trende razvoja in prodaje določenih izdelkov 

oziroma storitev v določeni panogi in na določenem segmentu trga. Pri vstopanju na nova in 

zahtevna tržišča so bolj ali manj vedno določene težave. Zato so potrebna strokovna 

raziskovanja konkurence z vidika marketinškega spleta. Resna podjetja preverjajo in testirajo 

določene izdelke/storitve; zatem šele oblikujejo ustrezno blagovno/storitveno znamko. Pred 

pravnim varstvom le-te pa še preverjajo izdelek/storitev na različne načine, da bi bilo tveganje 

čim manjše. S tem v zvezi so potrebna tudi vnaprej opredeljena merila za ugotavljanje poslovne 

uspešnosti (kakovost, lastna in tržna cena, zadovoljstvo kupcev in prodajalcev ob doseganju 

ustreznega dobička) (Devetak 2000, 327).  

Močna in uveljavljena blagovna znamka predstavlja za proizvajalca veliko prednost. Naštejmo 

jih le nekaj (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 43–44):  

- igra referenčno vlogo in nudi dobro podlago za pridobivanje kakovostnih poslovnih virov: 

sodelavcev, partnerjev, finančnih sredstev in najsodobnejše tehnologije; 

- je vir pogajalske moči tako pri dobaviteljih (nižje cene), kot pri kupcih (nižji rabat); 

- blago označeno z blagovno znamko dosega višje cene in posledično višji dobiček; 

- predstavlja dolgoročno osnovo za odločanje v podjetju;  

- vzdržuje, spodbuja in širi povpraševanje; 

- omogoča razlikovanje oziroma identifikacijo »naših« proizvodov; 

- je sredstvo za razločevanje od konkurenčnih ponudb; 

- potencialnim konkurentom predstavlja vstopno oviro; 

- prodajalci raje in bolje prodajajo blagovne znamke, ker se tudi sami poistovetijo z njimi; 

- omogoča hitrejši vstop na nove tržne segmente in trge; 
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- krepi konkurenčni položaj; 

- odpira vrata do novih kupcev, saj lažje prodre v prodajno mrežo in pridobi več prostora na 

prodajnih mestih. 

 

 

Slika 6: Ustvarjanje blagovne znamke 

Vir: Chand 2014. 

Smriti Chand (2014) v članku »Brand building: 7 factors of successful brand building« opisuje 

sedem najpomembnejših dejavnikov pri ustvarjanju blagovne znamke. To so: kakovost, 

pozicioniranje, repozicioniranje, sporočilo, biti prvi, dolgoročnost in interni marketing. 

Blagovna znamka omogoča tržnikom ustvariti dodano vrednost produktom in jih s tem ločiti 

od konkurenčnih. Vključuje tudi globoko razumevanje funkcionalnih in čustvenih vrednot, 

katere vplivajo na kupce pri izbiri med različnimi blagovnimi znamkami. Kakovost izdelka je 

pri blagovni znamki ključnega pomena. Pomembno je razumeti, kako kupci ocenjujejo 

kakovost izdelka, saj jih večina kakovost izdelka ocenjuje ob njegovi uporabi in po tem, kako 

izdelek izpolnjuje njihova pričakovanja. Pozicioniranje blagovne znamke vključuje skrbno 

izbiro ciljnega trga in vzpostavitev jasnih razlik in prednosti v primerjavi z drugimi blagovnimi 

znamkami. To je mogoče doseči z izbiro pravega imena blagovne znamke, njene podobe, 

dizajna, garancije, pakiranja in dobave. Pozorni in pripravljeni moramo biti tudi na 

repozicioniranje blagovne znamke ob spreminjanju trga in pojavu novih priložnostih. Tedaj je 

treba blagovno znamko ustrezno prilagoditi novim nastalim razmeram, saj lahko tudi tako 

uspešna blagovna znamka izgubi svojo vrednost, če se spremenijo potrebe in okoliščine na trgu. 

Pomembno je, da blagovna znamka izžareva jasno sporočilo, da se je kupci zavedajo ter 

izkazuje svojo osebnost in odnosa do odjemalcev. Sporočilo blagovne znamke lahko podkrepijo 

z oglaševanjem, prodajo, sponzorstvi in prodajnimi kampanjami. Biti prvi daje blagovni znamki 

Kakovost 

Pozicioniranje 

Repozicioniranje 

Sporočilo 

Biti prvi 

Dolgoročnost 

Interni marketing 
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priložnost ustvariti jasno sporočilo v glavah ciljnih odjemalcev preden konkurenčna znamka 

vstopi na tržišče in si s tem pridobi njihovo zvestobo. Ob tem pa zahteva tudi stalna prizadevanja 

in moč upreti se pojavu novih konkurentov na trgu. Ustvarjanje zavesti, sporočila, vrednot 

blagovne znamke in zaupanja kupcev traja več let. Pri tem morajo biti ustvarjalci blagovne 

znamke dosledni ter vlagati v njen razvoj. Če to zmanjšajo, prodaja v kratkem času verjetno ne 

bo bistveno padla, vendar pa bo blagovna znamka razvrednotena v smislu ravni ozaveščanja, 

slabša bo njena podoba v očeh odjemalcev, znižala pa se bo tudi želja po njenem nakupu. 

Mnoge blagovne znamke so poslovne znamke, torej se marketing osredotoča na gradnjo 

blagovne znamke podjetja. Usposabljanje in komuniciranje z osebjem v podjetju je ključnega 

pomena, saj storitve podjetja temeljijo na osebnem stiku med ponudniki storitev in uporabniki. 

Zato je zelo pomembno, da so vrednote in strategije blagovne znamke dobro predstavljene 

osebju podjetja (Chand 2014).  

Močna blagovna znamka med drugim omogoča predstavljanje in vzdrževanje visokih cen, kar 

vodi v višji dobiček, spodbuja povpraševanje, je vir pogajalske moči, omogoča lažje širjenje 

asortimenta in uvajanje novih izdelkov ter odpira vrata do novih kupcev in na nove trge. 

Dodatno olajša načrtovanje proizvodnje in prodaje v podjetju, ki si z zvestobo blagovni znamki 

ustvari razmeroma stalen krog kupcev ter podjetju celo omogoči, da se izogne dobršnemu delu 

stroškov pri trženju (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 14). 

Premoženje blagovne znamke po guruju blagovnih znamk Davidu Aakerju (Aaker in 

Joachimsthaler 2000) sestavljajo štirje elementi (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 19):  

- zavedanje o obstoju blagovne znamke, ki je zmožnost potencialnega kupca ali partnerja, 

da neko blagovno znamko prepozna in se spomni, da spada v določeno kategorijo izdelkov 

in/ali storitev; 

- asociacije blagovne znamke, kar je lahko vse, kar uporabnike povezuje z neko blagovno 

znamko (osebnost blagovne znamke, simboli, izdelki in storitve ...); 

- zaznana kakovost blagovne znamke ter 

- zvestoba blagovni znamki. 

Med premoženje blagovne znamke bi lahko šteli tudi močan in vodilni položaj na trgu, pretekle 

pozitivne izkušnje z blagovno znamko ciljnih skupin in njihovo zadovoljstvo (Korelc, Musulin 

in Vidmar 2006, 19). 

Poslanstvo, vizija in identiteta blagovne znamke se morajo načeloma ujemati s filozofijo, 

poslanstvom in vizijo podjetja (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 17). 

Blagovna znamka ima boljšo možnost za uspeh, če izhaja iz organizacijskih kultur, ki so 

skladne z vizijo znamke. Z analizo vizije blagovne znamke in prevladujoče organizacijske 

kulture lahko manager oceni, kako prvine kulture bodisi krepijo bodisi slabijo uresničevanje 

vizije znamke. Ker je za skladno blagovno znamko nujno, da vsi oddelki v organizaciji delujejo 

povezano, je smiselno, da tim za blagovno znamko oceni, katere vrste kulture obstajajo v 
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posameznih oddelkih: višje, ortogonalne ali nasprotne subkulture. Za oddelek, ki je v stiku z 

odjemalci, je odločilno, da izpričuje višjo subkulturo, saj zaposleni v njem delajo neposredno z 

odjemalci in morajo izpolnjevati obljubo blagovne znamke, kot jo prikazujejo promocijske 

akcije. Vključitev vseh zaposlenih v program sprememb, ki naj zagotovi optimalno 

organizacijsko kulturo je dobra priložnost za povečanje uspešnosti znamke. Tovrstne dejavnosti 

je najbolje izvajati po celovitem načrtu, ki ga je podprlo vodilno poslovodstvo, zavedajoč se 

tudi tega, da je za uveljavitev sprememb potrebnega nekaj časa. Če ni sklenjena trdna zveza, da 

bodo o poteku programa sprememb obveščeni vsi, lahko program propade. Idealno bi bilo, če 

bi tim za blagovno znamko nenehno spremljal ustreznost organizacijske kulture glede na 

spreminjajoče se okolje (de Chernatony 2002, 167–168). 
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5 PROUČEVANJE STRATEGIJE MEDNARODNEGA POSLOVANJA PODJETJA 

V nadaljevanju bomo predstavili podjetje ABC, strategijo mednarodnega poslovanja in 

ugotovitve naše raziskave na podlagi izvedenega intervjuja. 

5.1 Predstavitev podjetja ABC 

Podjetje ABC je malo podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in veleprodajo tekstilnih izdelkov 

na domačem in tujih trgih. Uspešno deluje že več kot 15 let. Ukvarja se s proizvodnjo predvsem 

otroških oblačil, kot so trenerke, športne hlače in majice, pižame ter oblačil za dojenčke. 

Materiali, ki jih v proizvodnji uporabljajo so pleteni in tkani iz bombaža, to so: terry, jersey, 

interlock in rib 1x1. Podjetje svoje izdelke proizvaja v azijskih državah, to sta Kitajska in 

Bangladeš (ABC 2014). 

 

Slika 7: Material bombaž terry 

Vir: Rongda Knitting Fabrics 2011.  

 

Slika 8: Material bombaž jersey 

Vir: Fabric.com 2014.  

Delovni proces se v podjetju deli na dve sezoni oziroma cikla, ki se skozi leto obrneta. To sta 

sezona jesen/zima in sezona pomlad/poletje.  

 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

Jesen/ 

Zima 

Zaključevanje 
kolekcije in oddaja 

naročil 

Proizvodnja     

      Dizajniranje in priprava kolekcije ter 

izdelava vzorcev za prodajo 

      Dobava    

Pomlad/ 

Poletje 

Proizvodnja     Zaključevanje 
kolekcije in 

oddaja naročil 

Proizvodnja 

Dizajniranje in priprava kolekcije ter 

izdelava vzorcev za prodajo 
      

Dobava          

Slika 9: Preglednica plana sezone jesen/zima in pomlad/poletje 

Vir: povzeto po ABC 2014. 
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Sezona jesen/zima traja od januarja, ko se pričnejo zaključevanja oziroma prodaja blaga pa vse 

do septembra, ko se izvršijo zadnje dobave. Sezona pomlad/poletje pa traja od julija pa vse do 

februarja oziroma marca naslednjega leta, ko se vršijo zadnje dobave za to sezono. Seveda 

potekajo priprave na oblikovanje kolekcije že pol leta pred začetkom prvih zaključevanj 

oziroma začetka prodaje kolekcije, saj je treba kolekcijo za vsako naslednjo sezono oblikovati 

in izdelati prodajne vzorce, za kar v podjetju skrbi razvojni oddelek. Prav tako delijo tudi 

proizvodnjo na dve sezoni, to sta sezona proizvodnje pomlad/poletje in sezona proizvodnje 

jesen/zima. Proizvodnja sezone pomlad/poletje traja od oktobra do februarja, proizvodnja druge 

sezone jesen/zima pa od aprila do avgusta (ABC 2014). 

Kot smo že prej omenili, podjetje proizvaja svoje izdelke na Kitajskem in Bangladešu. Sprva 

so celotno blago proizvajali na Kitajskem, kasneje pa so bili primorani del proizvodnje seliti v 

Bangladeš, da so lahko dosegali konkurenčno ceno na nasičenem trgu. Ob selitvi proizvodnje 

v Bangladeš, so bili v prednosti zaradi boljše cene, ob tem pa so naleteli tudi na različne težave. 

Pri proizvodnji se pojavlja veliko napak, posledično imajo tako več reklamacij s strani kupcev 

in vračil blaga. Druga težava, s katero se spopadajo, pa so zamude dobave blaga, kar vpliva na 

veliko nezadovoljstvo kupcev, saj imajo roki dobav za njih pomembno vlogo (ABC 2014). 

 

Slika 10: Proizvodnja v Bangledešu 

Vir: Textile Learner 2014.  

Distribucija podjetja ABC poteka po Sloveniji in ostalih tujih trgih, s katerimi sodelujejo. Takoj 

ko blago prispe v njihovo skladišče, ga ustrezno opremijo in čim prej odpošljejo kupcem.  

Podjetje ABC poleg lastne proizvodnje sodeluje tudi z različnimi partnerji iz evropskih držav, 

kot so Španija, Italija in Nemčija. Njihovo blago in blagovne znamke zastopa in prodaja na 

domačem trgu. Na ta način lahko zadovolji različne potrebe kupcev in posledično se njegov 
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prodajni krog poveča. Seveda pa omenjajo, da je za njihove kupce čedalje bolj pomembna cena 

kot pa kakovost (ABC 2014). 

5.2 Aktivnosti in strategija poslovanja podjetja ABC 

Kot smo že omenili, se podjetje ABC ukvarja s proizvodnjo in veleprodajo tekstila, to je 

predvsem otroških oblačil. Glavna aktivnost tega podjetja temelji na lastni proizvodnji v tujih 

Azijskih državah in distribuciji na domačem in tujih trgih.  

Podjetje je organizirano na različne oddelke, ki skrbijo za razvoj zimskih in poletnih kolekcij, 

drugi so zadolženi za nabavo in komunikacijo z azijskimi državami, tretji za prodajo končnih 

izdelkov in iskanju novih kupcev, ter širitvi prodajnega trga, nazadnje pa je organiziran del 

logistike in ustrezne odpreme blaga.  

Strategija poslovanja podjetja mora biti jasno določena in dobro organizirana. Kot pravi 

Biloslavo (2008) v knjigi Strateški management in management spreminjanja, »mora vsaka 

organizacija za boljše vodenje svoje politike vedeti, kje pravzaprav je na posameznem področju 

v primerjavi s konkurenco. Za to potrebuje metodo ali model, ki bi ji omogočila analizo njenih 

prednosti in slabosti, obenem pa tudi nevarnosti in priložnosti, ki se ponujajo v okolju. Klasična 

metoda, ki se uporablja v ta namen, je t. i. analiza SPIN (slabosti, prednosti, izzivi in nevarnosti) 

(Biloslavo 2008, 72). 
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Slika 11: SPIN model 

Vir: Biloslavo 2008, 73. 

»Preden se manager loti snovanja in uporabe modelov za analiziranje, je prav, da poišče 

odgovore na štiri bistvena vprašanja (Cooke in Slack 1984, v Biloslavo 2008, 72): 



29 

- Kolikšni bodo stroški? Na novo razvijati in uvajati modele za oporo poslovodnemu 

odločanju je drago. Cenejša je uporaba standardnih programskih paketov, ki so jih razvili 

prav v te namene, so pa manj prilagojeni specifičnim potrebam posamezne organizacije. 

- Koliko časa bo trajalo? Razvijanje, preizkušanje in uvajanje nekoliko zahtevnejših 

modelov za poslovodno rabo traja praviloma dalj časa, kot so snovalci in management 

predvideli na začetku. Vendar je tudi najboljši model brez vrednosti, če je na voljo po 

zadnjem roku za odločitev.  

- Kolikšne bodo prednosti? Odločanje je neodložljivo in do njega bo prišlo s pomočjo 

modela ali brez njega. Presoditi kaže, koliko boljša bo odločitev – koliko se bo povečala 

uspešnost organizacije – z uporabo modela in kakšna bi najverjetneje bila odločitev, ki bi 

nastala brez modela. 

- Ali je zadeva sploh primerna za modeliranje? Z matematičnimi in empiričnimi sredstvi je 

mogoče obvladovati le zadeve, katerih kompleksnost je omejena. Pri zelo kompleksnih 

zadevah pa nas te metode lahko pustijo na cedilu (tudi zaradi tega, ker odločevalec ne 

razume metode ali pa zaradi nezmožnosti izvedbe ponujene različice rešitve). 

Na tak način se direktor podjetja loti nadaljnjega načrtovanja in snovanja novih strategij 

podjetja ABC, saj nenehno teži k napredovanju, razvoju in iskanju novih in boljših rešitev za 

rast podjetja. Prav zaradi tega natančno sledi tem smernicam in proučuje nove možnosti in 

priložnosti razvoja podjetja. 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo o mednarodnem podjetju ABC, s pomočjo katere smo 

ugotovili notranje prednosti in slabosti ter zunanje izzive in nevarnosti. Notranja prednost 

podjetja ABC se kaže predvsem v kakovostnem in izkušenem kadru na področju oglaševanja 

in pospeševanja prodaje. Kot notranjo slabost izpostavljajo slabše organiziran sistem delovanja, 

saj so v fazi razvoja podjetja in fazi usklajevanja sistema delovanja. Za podjetje ABC 

predstavljajo zunanje izzive tuji trgi, na katere želijo razširiti svojo prodajo. Sočasno pa 

predstavljajo podjetju ABC zunanjo nevarnost konkurenčna podjetja s kakovostnejšimi in 

cenejšimi proizvodi (ABC 2014). 

Po opravljenem intervjuju s predstavnikom podjetja ABC smo lahko opravili SPIN analizo, 

katera lepo ponazarja notranje prednosti in slabosti podjetja ter tudi zunanje izzive in 

nevarnosti. 

Iz analize lahko razberemo, da je prednost podjetja ABC predvsem v novo pridobljenem kadru 

z velikimi potenciali in v tem da racionalno razpolaga s sredstvi podjetja. S pridobitvijo novega 

kadra želijo odpraviti nastale organizacijske slabosti in tako izboljšati sistem delovanja 

podjetja. Podjetje ima veliko prednost tudi v tem, da dobro poznajo področje tekstilne industrije, 

saj delujejo na tem področju že več kot petnajst let.  
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Preglednica 1: SPIN analiza podjetja ABC 
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Vir: povzeto po ABC 2014. 

Podjetje ABC se sooča tudi z notranjimi slabostmi, ki se kažejo predvsem v slabo 

organiziranem sistemu delovanja in neustrezni organizacijski strukturi. Zaradi navedenega se 

posledično kažejo slabosti tudi v neuspešnem izvajanju na novo sprejetih strategij. Težave 

povzroča tudi preširok nabor proizvodov, katerega želijo skrčiti in fokusirati proizvodnjo le na 

določeno vrsto izdelkov. Po drugi strani jim pa težave pretijo zaradi nizke kakovosti nekaterih 

izdelkov, s katerimi težko vstopajo na trg. To pa je posledica težav, ki jih imajo v proizvodnji 

in jih želijo čim prej odpraviti.  

Velik izziv predstavljajo podjetju ABC še neosvojeni tuji trgi in doseganje konkurenčnih cen 

na teh trgih. Veliko priložnost in ugodnost, ki jo ima podjetje, je bližina morja in tako luke 

preko katere dostavljajo blago iz Azije na domači trg. Z rastjo mednarodnega trga jim je bila 

omogočena selitev proizvodnje v deželo, kjer lahko s ceno konkurirajo na domačem in tujih 

trgih.  
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Nevarnost predstavljajo novi konkurenti, ki se pojavljajo na trgu z boljšo ponudbo, torej 

ugodnejšo ceno in kakovostnejšim blagom. Precejšnje težave jim pretijo v državah, kjer imajo 

proizvodnjo, saj je tam drugačna kultura, politične razmere v državi ter ekonomska in 

gospodarska urejenost (ABC 2014). 

5.3 Mednarodno poslovanje podjetja ABC 

Veliko malih podjetij se poda na mednarodni trg predčasno zaradi strahu, da bi zamudili nove 

priložnosti. Malo podjetje mora razumeti dinamiko poslovanja na tujih trgih. Samo videti 

priložnost ni dovolj. Nizanje priložnosti s pripravo in dobrim planom je ključnega pomena za 

uspeh. Mala podjetja so lahko uspešna na tujih trgih, če skrbno in dobro proučijo vstopne 

možnosti. Uspešna bodo tista, ki prepoznajo in lahko izpolnijo zahteve odjemalcev (Samiee 

1994, 579–604). 

V svojih mednarodnih marketinških aktivnostih mora malo podjetje prej pridobiti informacije, 

ki so pomembne in uporabne. Raziskovanje in pridobivanje informacij pripomore k razvoju 

strategije za uspešen prodor na tuji trg. Podjetja lahko uživajo stabilno rast, če gradijo na 

preteklih uspehih in ne ogrožajo svojih močnih temeljev s prenaglimi odločitvami zaradi 

nepopolnih informacij (Darling in Kash 1998, 151–152). 

Podjetje ABC se pri mednarodnem poslovanju sooča z nekaterimi osnovnimi strateškimi 

vprašanji, in sicer kot navaja Dubrovski (2006, 94):  

- »zakaj mednarodno poslovati in kaj (dolgoročno) plasirati na svetovni trg; 

- katere tuje trge vključiti; 

- kako vstopiti na tuji trg; 

- kako nastopiti na tujem trgu.« 

Preden se je podjetje ABC odločilo za mednarodno poslovanje in lastno proizvodnjo v azijskih 

državah, je preučilo in analiziralo okolje, v katerem so želeli poslovati ter ocenilo potencial, ki 

ga je v tistem času podjetje imelo. Pripravili so strateški načrt in analizirali kitajski trg, saj je 

bil v tistem obdobju najbolj aktualen. 

Odpravili so se na Kitajsko, kjer so obiskali sejem in spoznali njihovo ponudbo. Na podlagi 

vsega videnega so ugotovili, da lahko precejšen nabor izdelkov ponudijo na domačem trgu. Ker 

je podjetje imelo dobre kupce in dovolj kapitala, so se odločili, da sklenejo poskusno naročilo 

blaga na Kitajskem. Poskusno naročilo se je izkazalo kot zelo uspešno, zato so nadaljevali z 

vedno večjimi količinami naročil (ABC 2014). 

Odločitev za nastop proizvodnje na kitajskem trgu je bila predvsem zaradi nizkih proizvodnih 

stroškov. Podjetje ABC se je odločilo vstopiti na kitajski trg s pogodbeno obliko izvoza – 

pogodbeno proizvodnjo. 
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Na strateško vprašanje kako nastopiti na tujem trgu so se spopadli tako, da so se odpravili na 

Kitajsko na sejem in tam poiskali potencialne kandidate, ki bi za njih lahko proizvajali. Izmed 

mnogih so jih nekaj izbrali in jim dali poskusno naročilo, nato so se na podlagi vzorcev, ki so 

jih prejeli odločili za najboljšega ponudnika (ABC 2014). 

 

Slika 12: Sejem tekstilnih izdelkov na Kitajskem 

Vir: China tours and hotels 2013.  

Kot smo že omenili, podjetje ABC sodeluje s partnerji iz Nemčije, Španije in Italije, katere 

zastopa in prodaja njihovo blago na domačem trgu. Pri pretoku blaga igra tukaj veliko vlogo 

Evropska unija in šengensko območje. S tem je olajšano poslovanje, saj ni carinskega pregleda 

in carinjenja izdelkov ob uvozu blaga na domači trg.  

Na drugi strani pa bi omenili tudi prodor podjetja ABC na tuje trge, kjer prodajajo svoje blago. 

Tako obliko vstopa podjetja na tuji trg imenujemo izvozna oblika vstopa, to je neposredni – 

direktni izvoz, pri katerem podjetje izpelje izvozni posel vse od raziskave trga, obdelave 

kupcev, realizacije naročil, morebitno potrebnih carinskih formalnosti do organizacije 

transporta in servisa (Šenk Ileršič 2013, 229).  

 

Slika 13: Letalski in ladijski transport 

Vir: Tips and tricks for China shipping 2014.  
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Razumevanje in poznavanje kulture tuje države, njene poslovne strukture in pravil vedenj 

poslovnih subjektov je pomembno za vključevanje tržnika v poslovno skupnost. Poslovne 

navade je mogoče najbolje spoznati samo z opazovanjem in izkušnjami, zato je treba pri 

izgrajevanju lastnega znanja o tujem poslovnem okolju uporabljati številne vire informacij 

(Jurše 1999, 59). 

Kultura pomembno vpliva na vedenje pogajalcev iz različnih okolij (držav). Poznavanje razlik 

v kulturno-socialnem okolju različnih dežel predstavlja za mednarodnega pogajalca veliko 

prednost (Dubrovski 2006, 417–418). 

Za kitajski pogajalski sloga je značilno, da tujce štejejo kot manjvredne, podkupljive, 

dekadentne, nelojalne itd. Pogosto se obnašajo hegemonistično. Nasprotno pa so prepričani o 

svoji (zlasti intelektualni) superiornosti. Na pogajanjih nastopajo skupine, vendar se med 

pogajanji redko sprejmejo odločitve, bolj se zbirajo informacije in ugotavljajo pogajalska 

izhodišča. Če se ne strinjajo, iz vljudnosti ne odgovorijo jasno nikalno, marveč navajajo težave. 

V pogajanjih taktično vztrajajo pri manjših podrobnostih, da bi s popuščanjem pri teh točkah 

izsilili koncesije pri pomembnejših vprašanjih. So potrpežljivi pogajalci, dobri poslušalci in 

dolgoročno usmerjeni. Na zunaj ne kažejo ne prevelike vneme ne navdušenja (Hrastelj 2001, 

69–70). 

Zavedati se je treba dejstva, da o prodaji blaga na tuje trge ne odloča samo sposobnost podjetja 

(lastni konkurenčni potencial) in njegov marketinški koncept ter razmere na slovenskem trgu, 

ampak tudi vstopni pogoji in razmere plasmaja na tujih trgih. Na splošno za vsa podjetja, ki 

želijo vstopiti v proces internacionalizacije, velja, da morajo imeti nekatere pomembne 

značilnosti, kot so (Šenk Ileršič 2013, 106–107):  

- biti morajo ustrezno ekonomsko in tržno motivirana, 

- biti morajo v določeni fazi rasti ali v fazi zrelosti, 

- imeti morajo ustrezno organizacijsko strukturo, 

- obvladovati morajo temeljne standarde poslovanja, 

- biti morajo finančno stabilna, z dostopom do človeških, finančnih in drugih potrebnih 

virov, 

- morajo biti uveljavljena na domačem trgu in morda imeti že posamezne izkušnje pri prodaji 

izvoznih presežkov, 

- v poslovanje mora biti vključen marketinški koncept, 

- biti morajo sposobna prepoznati priložnosti na tujem trgu, 

- na voljo morajo imeti kompetenten in izkušen kader, 

- imeti morajo ustrezna tržna znanja, 

- imeti morajo generalna znanja in kompetence za obvladovanje kompleksnega mehanizma 

mednarodnega poslovanja. 
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5.4 Mednarodni marketing podjetja ABC 

Tržna orientacija in oblikovanje poslovne politike na osnovi identifikacije tržnih potreb 

predstavlja temeljno izhodišče trženjske zasnove podjetja. Podjetje torej išče odgovore na 

osnovna vprašanja svojega delovanja in obstoja v možnostih in potrebah okolja ter v 

prilagajanju lastnih sposobnosti ugotovljenim potrebam in pričakovanjem različnih subjektov 

v okolju. Gre za naslednja vprašanja (Jurše 1999, 3): 

- kaj proizvajati (katere izdelke in storitve), 

- za koga proizvajati (kdo so naši odjemalci), 

- koliko in kdaj proizvajati (obseg in dinamika proizvodnje), 

- kako proizvajati (»know-how«, tehnologija). 

Poslovanje podjetje ABC poteka po takem principu. Poslovna politika podjetja temelji od 

samega začetka na tekstilni dejavnosti. Prav zaradi izkušenj v tekstilni panogi se je tudi 

predstavnik podjetja ob ustanovitvi le-tega odločil nadaljevati posel v tej panogi. Zaradi potreb 

in povpraševanja trga po določenih tekstilnih izdelkih podjetje ABC tako prilagaja proizvodnjo 

in nabavlja materiale po katerih trg največ povprašuje. Skozi čas pa so se posledično tudi 

specializirali v proizvodnji točno določenega tipa oblačil, kot so športna oblačila iz terry 

materiala in »T-Shirt« majice iz jerseya. Poleg tega se lahko pohvalijo tudi v razvoju novih 

modelov in kakovostnih materialov za otroške bodije (ABC 2014). 

Ciljni odjemalci podjetja ABC so večji trgovski sistemi, saj je njihova proizvodnja usmerjena 

predvsem v potrebe takih sistemov in ne posameznih malih kupcev in specializiranih trgovin. 

Podjetje se je usmerilo v proizvodnjo večjih količin za nižjo ceno. Na tak način lahko podjetje 

ABC dosega povpraševanje kupcev večjih sistemov kot so hipermarketi (ABC 2014). 

Obseg proizvodnje je posledica povpraševanja. Politika proizvodnje podjetja ABC temelji na 

tem, da podjetje proizvede toliko, kolikor veliko je kupčevo naročilo. Sistem so naravnali tako, 

da proizvedejo artikle v barvi in dizajnu, ki si ga kupec sam izbere. Proizvodnjo pa imajo 

razdeljeno na dve sezoni. To sta pomlad/poletje in jesen/zima. Cikel poteka tako, da približno 

pol leta pred prvimi sezonskimi dobavami komercialist obišče kupca in pri njem zaključi 

naročila. Nato zberejo vsa naročila, pripravijo ustrezne inštrukcije in dokumente za 

proizvodnjo. Proizvodnji vnaprej in na zalogo se izogibajo, saj bi jih tak način veliko več stal 

in bi ob tem morali sprejeti riziko zaloge (ABC 2014). 

Kot smo že omenili, podjetje proizvaja v azijskih državah in za zdaj svoje lastne proizvodnje 

tam še nima. Na Kitajskem in v Bangladešu so poiskali ustrezne tovarne, ki zanje proizvajajo 

otroška oblačila. Pravijo, da je Kitajska v zadnjih letih zelo napredovala in se precej izboljšala 

glede kakovosti, medtem ko je Bangladeš precej za njimi. Sicer pa so tovarne v Bangladešu, ki 

so dobro in ustrezno opremljene z novejšo tehnologijo ter vsemi potrebnimi varnostnimi 

sistemi. Zaradi bogatega znanja, ki ga predstavnik ima v tekstilni industriji, pa teži k temu, da 

bi postavili lastno tovarno in tako omogočili lažjo proizvodnjo ter se izognili težavam, s 
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katerimi se trenutno spopadajo. Težave vidijo predvsem v netočnih dobavah, kar je za 

Bangladeš značilno (ABC 2014). 

Podjetje ABC se zaveda, da se za obstoj morajo močno boriti in se soočati s konkurenti na trgu. 

Prav zaradi tega so se odločili investirati v marketing podjetja, s pomočjo katerega bi si odprli 

nove trge in s tem možnost rasti in razvoja podjetja. S tem bi si olajšali tudi proizvodnjo, saj 

jim trenutno naročene količine predstavljajo težavo, ker ne dosegajo števila, ki je za tako 

proizvodnjo običajno. 

 

Slika 14: Tovarna kjer se barva blago 

Vir: Yee 2013. 

Glede na pridobitev novega kadra v podjetju ABC, pa bi dodali trditev avtorja v delu Globalni 

marketing, ki pravi: »klasična organizacija podjetja s pretežno hierarhično managersko 

strukturo in brez ustreznega sistema MIZON (tj. kratica za uspešen vodstveni in upravljavski 

sistem, ki združuje Motivacijo, Interese, Znanje, Odgovornost in Nadzor) daje slabe temelje za 

realizacijo zasnove integriranega marketinga. Zavedati se moramo, da je vsako podjetje 

majhen, srednje velik ali večji podsistem oz. večja ali manjša celica gospodarskega sistema 

neke družbe. Zato na poslovni proces in uspeh podjetja vplivajo vsi notranji in zunanji pogoji 

in dejavniki okolja, v katerem določeno podjetje deluje. Le-te lahko označimo tudi kot poslovne 

dejavnike, ki vplivajo drug na drugega v isti ali nasprotni smeri podjetniškega poslovnega 

procesa v različnih tržnih razsežnostih ali tržnih sistemih različnih prostorskih in časovnih 

dimenzij.« (Bunc 2007, 27)  

Torej podjetje za uspešno realizacijo strateških načrtov in delovanje v začrtani, želeni smeri 

potrebuje ustrezen sistem »MIZON«. Poleg tega se morajo vsi zaposleni vsakodnevno truditi 
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in težiti k temu, da sledijo viziji in poslanstvu podjetja in se od tega ne oddaljijo. Le tako lahko 

dosežejo zastavljene cilje in pričakovani uspeh. 

Podjetje ABC si prizadeva tudi k uveljavitvi lastne blagovne znamke, s katero bi dosegala 

prepoznavnost po celotnem evropskem trgu. V preteklosti so proizvajali oblačila večinoma pod 

blagovno znamko kupca. V zadnjem obdobju pa so se odločili, da sprejmejo nov izziv in 

ustvarijo lastno kolekcijo otroških oblačil pod lastno blagovno znamko. Zavedajo se, da je to 

velik projekt, ki bo trajal več sezon, vendar verjamejo v pozitiven rezultat (ABC 2014). 

Za razvoj lastne blagovne znamke pa so se odločili predvsem zaradi njihove prisotnosti na trgu 

že vrsto let in ker verjamejo v svoje izdelke in njihovo kakovost. Za temi izdelki stojijo ure in 

ure, dela, razvijanja modelov, risanja in ustvarjanja. Lahko rečemo, da so v prav vsak razviti 

model vnesli samega sebe. Prav zaradi tega želijo označiti oblačila s svojim imenom in tako 

delati tudi na javni prepoznavnosti podjetja. 

 

Slika 15: Del tovarne, kjer pletejo blago (»knitting section«) 

Vir: Un frame archive b. l.  

Blagovna znamka je mnogo več kot zgolj šminka, kajti še tako lepa zunanja podoba brez duše 

in osebnosti je kot obleka na stojalu, mrtva in brez življenja. Blagovne znamke obstajajo samo 

in izključno v glavah in srcih ljudi, kar pomeni, da je blagovna znamka predvsem psihološki 

konstrukt, ki zahteva psihološko orožje. Razlikovanje med posameznimi konkurenčnimi 

blagovnimi znamkami sicer lahko deloma izhaja iz trdih delov, kot je kakovost izdelkov ali 

storitev, toda najsubtilnejše razlike izhajajo iz njenih mehkih delov, kot so vrednote, stališča, 

temperament, značaj in slog, ki sprožajo in ustvarjajo bogate in dolgotrajne asociacije ter 

občutke (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 15). 
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Menimo, da bi podjetju ABC pri ustvarjanju nove blagovne znamke pripomogel nasvet 

Korelca, Musulina in Vidmarjeve (2006), ki pravi: »Ustvarjalci ne smejo pozabiti, da je 

blagovna znamka skupek vseh zaznav, stališč, predstav, asociacij in občutkov, ki jih ima 

posameznik ali skupina do neke blagovne znamke. Slednje, in ne uporabna vrednost izdelka, 

ima izredno močan vpliv na človeka, saj je človek predvsem čustveno bitje.« 

5.5 Strategija mednarodnega poslovanja podjetja ABC in njene značilnosti 

Podjetje ABC se je ob velikem uspehu na domačem trgu odločilo narediti korak naprej in 

razširiti svoje meje. Ker so na domačem trgu tako rekoč dosegli vse, kar se doseči da, so se 

odločili, za razširitev prodaje na tuje trge. Pred tem so pripravili strategijo nastopa na izbranih 

trgih. Prvi izziv so za podjetje predstavljale sosednje države. Zavedali so se, da morajo 

pripraviti asortiment izdelkov in ponudbo, ki bo za ciljne kupce na teh trgih zaželena. Zaradi 

odlične strategije in prave ponudbe so uspeli in tako uspešno sodelujejo z eno izmed sosednjih 

držav že vrsto let. Poleg tega so čez čas ustanovili tam tudi svoje podjetje, kjer imajo 

zaposlenega komercialista, ki jih zastopa in prodaja njihove izdelke. Ko so preplavili tudi ta trg, 

pa so se odločili vstopiti dlje (ABC 2014). 

Strategijo mednarodnega poslovanja so zastavili tako, da poskušajo najprej osvojiti trge 

sosednjih držav, nato pa stopiti dlje. Pri tem je treba opraviti veliko raziskav in priprav prave 

strategije za vstop. Ker se trgi in s tem ciljni kupci med seboj razlikujejo morajo pripraviti 

različne strategije vstopa na tuje trge (ABC 2014). 

Pričeli so s pripravo analiz konkurenčnosti podjetja na trgu, oblikovanjem ustreznih ponudb za 

ciljne kupce in načrtovanjem ustreznega marketinškega spleta, ki zajema ceno, izdelek, 

distribucijo, komuniciranje, zaposlene, proces in izvajanje ter fizične dokaze. Kakovostne in 

temeljite raziskave terjajo veliko časa, vendar imajo boljši učinek kot hitro in površno narejene. 

Ob tem pa se tudi zavedajo, da so to dolgoročni projekti in bodo za uresničitev le tega 

potrebovali dalj časa, vendar so prepričani da lahko z vztrajnostjo in poštenim delom dosežejo 

zastavljeni cilj (ABC 2014). 

Po drugi strani se mednarodno poslovanje podjetja ABC kaže v kraju njihove proizvodnje. Prav 

tako so pred vstopom na azijske trge pripravili analizo, ter tudi sami obiskali državo, v kateri 

so imeli namen proizvajati. Predstavnik podjetja je povedal tudi, da imajo zaposlene ljudi, ki 

proizvodnji natančno sledijo in v določenih obdobjih potujejo v azijske države z namenom 

sledenja proizvodnega procesa (ABC 2014). 

Na podlagi raziskav, ki so jih naredili, so poskusili s proizvodnjo v Bangladešu, vendar se tukaj 

niso ustavili, saj nenehno iščejo možnosti izboljšav in razmišljajo o proizvodnji v tudi drugih 

Azijskih državah. Ciljne trge, na katerih želijo prodajati ali proizvajati, izbirajo na podlagi 

svojih potreb in interesov, pa tudi svojih trenutnih zmogljivosti in realnih ciljih (ABC 2014). 
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»Potem ko je podjetje na podlagi različnih meril in kriterijev izbralo alternativne ključne trge 

(ali samo en ključni trg), na katerih želi poslovno delovati, mora pripraviti strategijo nastopa na 

teh trgih. Podjetje mora za izbrane trge pripraviti tako strategijo in ponudbo svojih izdelkov in 

storitev, da bo le-ta za kupce zanimiva in zaželena. Podjetje se mora odločiti, kaj bo temelj 

njegovega koncepta marketinga (izdelek, storitev), kakšna bo cena, preko katerih distribucijskih 

kanalov bo prodajalo, na kakšen način bo izdelke promoviralo in s katerim osebjem.« (Šenk 

Ileršič 2013, 189) 

5.6 Ugotovitve in priporočila iz proučevanja strategije mednarodnega poslovanja 

podjetja ABC 

Danes pojavnost na domačem trgu pogosto ni več dovolj. Vsak pravi podjetnik, ki je uspel na 

domačem trgu, si želi vstopiti in poizkusiti srečo tudi na drugih trgih. Priča smo hitremu 

tehnološkemu napredku, nenehnemu spreminjanju okolja, spremenjeni strukturi trgov in vse 

večji konkurenci. Hiter napredek od podjetij zahteva nenehno prilagajanje, povečevanje 

učinkovitosti, zniževanje stroškov in iskanje novih priložnosti na domačih ter tujih trgih. Tako 

postaja internacionalizacija poslovanja tudi za večino majhnih podjetij nujna za preživetje 

(Hočevar 2013). 

Podjetje, ki ima potencial za uspeh na tujem trgu, je finančno stabilno, prepoznavno in 

uveljavljeno na domačem trgu, ima jasno prepoznavno priložnost na tujem trgu, realne 

možnosti dostopa do virov, ki jih potrebuje (ljudje, razvoj, finančna sredstva) in je v fazi rasti 

oziroma zrelosti. Idealne vstopne strategije ni, saj se trgi razlikujejo, na izbiro prave strategije, 

ki vpliva na uspešnost podjetja, pa vplivajo različni dejavniki (Hočevar 2013): 

- notranji dejavniki (proizvodi, velikost podjetja, izkušnje), 

- zunanji dejavniki (razlike med domačim trgom in tujimi trgi, konkurenca, omejitve 

trgovanja), 

- lastnosti želenih načinov vstopa (tveganje, nadzor, fleksibilnost), 

- transakcijsko-specifično vedenjski dejavniki (znanje). 

Čeprav imajo mala podjetja zaradi svoje fleksibilnosti in odzivnosti določene prednosti v 

mednarodnem poslovanju, se običajno soočajo s precejšnjimi strukturnimi problemi, ki izvirajo 

iz njihovega obsega poslovanja. Tudi če so na domačem trgu uspešna, je zelo zahtevna naloga 

prilagoditi obstoječo proizvodnjo (ponudbo) na obseg in posebno prilagojenost odjemalcem, ki 

je potrebna v izvozu (Dubrovski 2006, 88). 

»Mala podjetja so v povprečju vedno bolj aktivna v mednarodnem poslovanju in spreminjajo 

dinamiko mednarodne konkurence.« (Mathews 2001) 

Povečevanje obsega in s tem moči velikih korporacij prav tako ne pomeni, da mala podjetja 

izginjajo. Prej nasprotno: prav uvajanje sodobnih poslovnih metod in metod managementa na 
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eni strani ter velikost velikih podjetij malim podjetjem omogoča pridobivanje novih del z 

izvajanjem storitev in proizvajanjem izdelkov, ki za velika podjetja niso zanimivi, so predragi, 

ne ustrezajo njihovim notranjim značilnostim itd., tako da se mala podjetja pojavljajo v nekem 

simboličnem razmerju z velikimi družbami, ki vsem omogoča nadaljnji razvoj (Dubrovski 

2006, 90). 

Za majhne države, torej tudi za Slovenijo, je pomemben še en dejavnik glede vključevanja v 

mednarodno menjavo, in sicer geografska koncentracija zunanje trgovine kot ena izmed 

najpogostejših značilnosti majhnih držav. Geografska koncentracija izvoza lahko za majhne 

države na eni strani pomeni določeno prednost, zaradi kulturološke bližine, transportnih 

stroškov in lažjega obvladovanja bližnjih trgov. Tako država dosega boljšo ekonomičnost 

poslovanja: manjše razdalje, nižji transportni stroški, časovni prihranek itd. Na drugi strani pa 

pomeni tudi riziko potencialne gospodarske nestabilnosti in njeno odvisnost od aktualne 

gospodarske situacije ter trgovinske politike v drugih državah (Šenk Ileršič 2013, 34). 

Po opravljenem intervjuju s predstavnikom podjetja ABC ugotavljamo, da je podjetje dobro 

znalo izkoristiti priložnost širitve na tuje trge. Izredno so bili uspešni s pričetkom svojega dela 

na Kitajskem in nato v Bangladešu, kjer nadaljujejo s svojim delom kljub vsem oviram, ki jim 

pretijo. Glede na to, da so začeli kot malo podjetje z zastopanjem različnih blagovnih znamk na 

domačem trgu so se povzpeli visoko, kar lahko štejejo za izjemen dosežek. Njihova pot pa se 

pri tem ne ustavi. Intenzivno delajo na oblikovanju lastne blagovne znamke, ki bi jo radi 

predstavili širšemu trgu. Sicer je konkurenca v tekstilni industriji res velika, kljub temu pa jim 

s pravo ekipo profesionalcev in vlaganj v razvoj lastne blagovne znamke lahko uspe. Menimo, 

da kljub temu, da je trg že tako nasičen z različnimi blagovnimi znamkami, nenehno išče 

novosti in drugačnost. Glede na povpraševanje menimo, da imajo veliko možnosti v tem, da 

oblikujejo modno in cenovno ugodno blagovno znamko.  

Zaposleni v podjetju ABC imajo veliko izkušenj na področju dela z otroškimi oblačili. Dobro 

poznajo tudi materiale in postopek proizvodnje. Presenetili so nas s tem, de celo sami skrbijo 

za pletenje materiala in njegovo barvanje. To je sicer precej zapleten postopek za nepoznavalce 

in zahteva še več angažiranja in planiranja v procesu same proizvodnje. Sicer pa se iz finančne 

plati to podjetju izplača. Njihovo znanje o sami proizvodnji vse od začetka pletenja blaga, 

barvanja in šivanja lahko opišemo kot odlično. Povsem obvladajo svoje delo, kar jim veliko 

pripomore pri nadzoru dela in s tem izognitvi napakam, ki bi se med delom lahko pojavljale. 

Pohvalijo se lahko tudi z izkušenim kadrom v oddelku marketinga in prodaje. Zaposlene imajo 

izkušene delavce, ki poznajo tuje trge in obvladajo svoje delo. S tem so korak bliže enemu 

izmed ciljev, ki so si ga zastavili in to je predstavitev lastne blagovne znamke na sejmu otroških 

oblačil. Nastop na sejmu je eden izmed večjih projektov, ki ga imajo v planu. Z izkušenim 

kadrom bo pot do tja lažja. Za kreiranje oblačil skrbi lastni modni kreator. Ravna se predvsem 

po povpraševanju na trgu, k temu dodaja svoje zamisli ter oblikuje oblačila praktična oblačila 

privlačnega videza.  
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Po opisu predstavnika podjetja ABC njihovega delovnega procesa lahko sklepamo, da imajo 

delo zelo dobro organizirano in sama predaja med oddelki gladko poteka. Sicer pa preden so 

vzpostavili tako dober sistem so tudi sami naleteli na manjše težave, kar lahko sklepamo, da je 

posledica širitve podjetja ABC, prav tako se je obstoječi kader moral prilagoditi novemu načinu 

dela z več zaposlenimi. To lahko predstavlja za zaposlene tudi dodaten stres. Če so bili vrsto 

let navajeni delati po določenem sistemu, se to lahko tako močno zakorenini v njih, da ne 

morejo osvojiti novega sistema dela. Videti je, da podjetje ABC s tem ni imelo večjih težav.  

Po opravljenem intervjuju ocenjujemo, da je predstavnik podjetja ABC zadovoljen s 

poslovanjem svojega podjetja kot tudi s svojimi zaposlenimi. Veliko mu pomeni, da se 

zaposleni v podjetju počutijo prijetno in kot tudi sam navaja čutijo do njega posebno pripadnost, 

zato je tudi njihovo delo učinkovito, prav tako se lahko pohvalijo tudi z doseženimi rezultati. 
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6 SKLEP 

Velika in mala evropska podjetja niso bila nikoli prej, v vsej znani zgodovini, vključena in 

imela tak vpliv mednarodnega trga kot danes. Kot opisujeta Cateora in Graham (2002), globalna 

gospodarska rast, posebej v moderni ekonomski zgodovini, se pojavlja kot gibanje proti 

učinkovitosti, produktivnosti, proizvodnji in odprti ne regulirani trg lahko razmahne vsak 

kotiček na svetu. Močne gospodarske, tehnološke, socialne, industrijske in politične sile 

konvergirajo h gradnji fundacije novega svetovnega gospodarskega reda, na katerem se gradi 

strukturo enega svetovnega tržnega sistema. Če podjetje želi ali ne sodelovati neposredno v 

mednarodnem poslovanju, ne more ubežati učinkom vedno večjega števila podjetij, ki se 

ukvarjajo z izvozom, uvozom in proizvodnjo v tujini. Dandanes je mogoče reči, da je večina 

poslovnih dejavnosti globalnega značaja (Cateora in Graham 2002, 4). 

Skrivnost podjetja za prodor na tuji trg ali postopno razširitev ponudbe na globalnem trgu je v 

tem, da je v konstantni pripravljenosti in spremljanju priložnosti, ki se pojavljajo. Prijeti za 

priložnost je pogosto lažje, če se držijo pravila korak za korakom. Prvi korak je pričetek dela 

na možnih priložnosti in dosežkih. To so zagotovila, da se je potovanje začelo in da je doseganje 

ciljev možno. Na tujih trgih uspeh pomeni potovanje ne pa destinacijo in se obrestuje podjetjem, 

ki so ugotovila in zadovoljila svoje potrebe. V mednarodnih marketinških aktivnostih mora 

podjetje izbrati kaj je pomembno, mogoče ter narediti premik iz točke v kateri se trenutno 

nahaja z močnimi tržnimi temelji (Darling in Seristö 2004, 28–29). 

V procesu raziskovanja in proučevanja strategije mednarodnega poslovanja podjetja ABC smo 

ugotovili, da je podjetje znalo pravilno izkoristiti priložnost za prodor na tuji trg. Lahko bi rekli, 

da so bili ob pravem času na pravem mestu. Ko so uvideli priložnost, so jo zagrabili in 

nadaljevali pot preudarno in počasi. Vse to je pripomoglo k njihovemu uspešnemu razvoju in 

jih pripeljalo do točke, kjer so danes. Po vseh izkušnjah, ki jih imajo bodo nedvomno uspešno 

realizirali tudi vse nadaljnje cilje. Odločitev, ki so jo sprejeli več kot petnajst let nazaj, poiskati 

priložnost za uspeh v tekstilni dejavnosti se jim je očitno obrestovala.  

Posluh, ki ga ima podjetje do svojih kupcev, izkazana zvestoba in trud, ki ga vlagajo v to, da bi 

čim bolj učinkovito zadovoljevali njihove želje se vedno izkaže kot pozitivna in prava smer, v 

katero je podjetje ABC usmerjeno. Kot je povedal tudi predstavnik podjetja, je prilagajanje 

kupcem včasih res težko, pa vendar poskušajo delati v tej smeri, da vedno najdejo neko skupno 

pot. To je po eni strani tudi lažje, saj z večino kupcev sodelujejo že vrsto let, poleg tega pa je 

bilo v teh letih zgrajeno močno zaupanje, ki ga uživata obe strani. S pravim načinom dela je 

tudi realizacija planov in dogovorjenega lažja.  

Menimo, da lahko podjetje ABC vzamemo kot odličen primer malega podjetja, ki je iz nič 

zraslo v uspešno podjetje. Tukaj se seveda njihova pot še ne ustavi. Želje so večje in sežejo dlje, 

celo v izdelavo lastne blagovne znamke in postavitvijo lastne tovarne proizvodnje v Aziji. 

Vemo, da se za to odloča malo podjetij, saj se večinoma poslužujejo samo proizvodnih storitev 
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v tamkajšnjih deželah. Prepričani smo, da so na dobri poti in kljub relativno težkim 

gospodarskim razmeram na tako zasičenem trgu, imajo s pravim načinom dela vse možnosti 

odprte. Kot pravi sam predstavnik podjetja ABC, ker jim je bilo že na samem začetku težko, so 

vedeli, da so na pravi poti ter, da so meje njihovih dosežkov postavljene samo še v domišljiji.  
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Priloga 1 Zapis intervjuja s predstavnikom podjetja ABC 
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INTERVJU S PREDSTAVNIKOM PODJETJA ABC 

1. Nam prosim lahko na kratko predstavite vaše podjetje? 

Naše podjetje se ukvarja s proizvodnjo in veleprodajo tekstilnih izdelkov na domačem in tujih 
trgih. Uspešno delujemo že več kot 15 let. Zastopamo različne dobavitelje iz Španije, Italije in 
Nemčije. Poleg tega pa imamo tudi lastno proizvodnjo, predvsem otroških oblačil, kot so 
trenerke, športne hlače in majice, pižame ter oblačil za dojenčke. Našo proizvodnjo sestavlja 
tudi delež oblačil za odrasle ter smučarska oblačila. Usmerili smo se na proizvodnjo oblačil, 
kjer igra cena pomembnejšo vlogo kot kakovost, saj je po tem tudi večje povpraševanje.  

2. Kje proizvajate vaše izdelke? 

S proizvodnjo naših izdelkov smo začeli na Kitajskem. Po nekaj letih pa je Kitajska postala 
zelo konkurenčna in dvignila ceno do te mere, da so stroški presegali prihodke, zato smo bili 

primorani poiskati cenejše proizvajalce. Priložnost smo videli v Bangladešu in se odločili, da 
podamo preizkusno naročilo. Ker se je to obneslo smo nadaljevali z naročili in se tam tudi 
osebno odpravili. Postopoma smo naročila preseljevali v Bangladeš in sedaj proizvajamo tam 
večino naših izdelkov. Na Kitajskem pa proizvajamo le še določene izdelke, za katere v 

Bangladešu še nimajo ustrezne tehnologije.  

3. Kaj vas je privedlo do tega, da ste se odločili poizkusiti s proizvodnjo oblačil na 

Kitajskem? 

Za proizvodnjo na Kitajskem smo se odločili iz preprostega razloga, ker je bilo povpraševanje 
veliko. Kitajska je bila pred desetimi leti še v razvoju in smo v tem videli poslovno priložnost. 
Tako smo se odpravili tja na sejem in spoznali njihovo ponudbo, ki je bila ogromna in primerna 

za naš trg. Prvi korak je bil poskusno naročilo, ki se je izkazalo kot zelo uspešno, zato smo z 
naročili samo nadaljevali. 

4. Bangladeš je precej nerazvita država. Ste zaradi tega naleteli na določene težave? 

Bangladeš je sicer res precej nerazvita država, vendar je tekstilna industrija tam v razvoju. Imajo 
ogromno tovarn, ki se ukvarjajo s tekstilom. Po večini še nimajo najboljše tehnologije, vendar 
je vse odvisno od tega na kakšno tovarno naletiš. Zato, smo se mi sami odpravili tja in to osebno 

raziskali. Tako smo našli tovarne in spoznali ljudi, ki jim lahko zaupamo in z njimi tudi kar 
dobro sodelujemo. Razmere v tej državi niso ravno rožnate, zato smo naleteli tudi na težave, 
kot na primer napake v proizvodnji in zamude z dobavo blaga. Posledica tega je seveda 

nezadovoljstvo naših kupcev in občasno pride tudi do vračila blaga. Kljub temu pa ostajamo 
optimistični in verjamemo, da so to napake, ki se s časom lahko odpravijo. Na podlagi vsega 
navedenega nimamo razloga za skrb. 

5. Kakšne materiale uporabljate za proizvodnjo vaših izdelkov? 

Material, ki ga uporabljamo, je pleten iz bombaža in elastana. Te pletenine so terry, jersey, 
interlock in rib 1x1. Vse proizvode iz tega materiala proizvajamo v Bangladešu, ostale 
proizvode iz drugih, kompleksnejših materialov in zahtevnejšega šivanja pa na Kitajskem. 
Primer tega so smučarska oblačila proizvedena iz materiala imenovanega nylontaslon.  
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6. Kako poteka delovni proces v vašem podjetju? 

Delovni proces v podjetju ABC delimo na dva cikla, in sicer na sezono jesen/zima ter 

pomlad/poletje. Sezona jesen/zima traja od januarja, ko se začnejo zaključevanja oziroma 
prodaja blaga, pa vse do septembra, ko se izvršijo zadnje dobave. Sezona pomlad/poletje pa 
traja od julija do februarja oziroma marca naslednjega leta. Pri tem je treba poudariti, da 

pričnemo s pripravami kolekcije najmanj pol leta pred začetkom zaključevanj, saj je treba 
kolekcijo za vsako naslednjo sezono oblikovati in izdelati prodajne vzorce za kar v podjetju 

skrbi razvojni oddelek. Prav tako delimo tudi proces proizvodnje na dve sezoni, to sta sezona 

pomlad/poletje, ki traja od oktobra do februarja in sezona proizvodnje jesen/zima, ki traja od 

aprila do avgusta.  

7. Kje prodajate vaše izdelke in kdo so vaši ciljni kupci? 

Sprva smo začeli s prodajo blaga na slovenskem trgu, in sicer manjšim trgovinami z oblačili. 
Nato smo prodajo razširili na večje kupce na domačem trgu zaradi večjega povpraševanja. 
Takrat smo tudi začeli z lastno proizvodnjo na Kitajskem in tako razširili prodajo na tuje trge. 

Naš cilj je seveda razširitev prodaje po evropskih državah. Naši ciljni odjemalci pa so večji 
trgovski sistemi, saj je tudi naša proizvodnja usmerjena v potrebe velikih sistemov in ne 
posameznih malih kupcev. 

8. Kako načrtujete delo v vašem podjetju oziroma kako ste organizirani? 

Naše podjetje se uvršča med mala podjetja, saj imamo zaposlenih 24 oseb. Ker se je obseg 
poslovanja povečal, smo oblikovali ustrezne oddelke, oddelek za prodajo in marketing, oddelek 
za nabavo, oddelek razvoja, računovodstvo in posebej del logistike ter odpreme blaga. 

Postavljanje sistema je zahtevno in vzame kar precej časa in energije. Ko sistem funkcionira in 
delo poteka nemoteno, je vres trud poplačan.  

9. Kaj bi izpostavili kot prednosti in slabosti podjetja ABC? 

Našo prednost definitivno predstavlja izkušen kader ter novo pridobljeni inovativni kader. To 
so ljudje, ki do potankosti obvladajo svoje delo ter imajo bogate izkušnje iz svojega področja 
dela. Naša prednost je tudi v tem, da nastopamo na trgu že vrsto let in s tem smo si pridobili 

veliko zaupanje naših kupcev. Kot slabost bi izpostavil organizacijo sistema delovanja med 
oddelki. Do tega je prišlo v fazi razširitve podjetja, vendar poizkušamo uskladiti delo med 
oddelki, da bo v bodoče potekalo nemoteno. Težavo nam predstavljajo tudi razmere na trgu, ki 

v tem času niso najbolj ugodne ter pojav novih konkurentov s kakovostnejšimi in cenejšimi 
proizvodi.  

10. Kakšni so vaši načrti za prihodnost? 

V načrtu imamo postavitev lastne tovarne v Bangladešu, saj bi nam to olajšalo proizvodnjo in 

bi se tako izognili težavam, s katerimi se trenutno soočamo. Na tak način bi lahko imeli tudi 
večji nadzor nad potekom dela v tovarni in planiranjem proizvodnje. Tako bi se izognili 
zamudam in napakam, ki se pojavljajo na blagu. Hkrati pa želimo razširiti našo prodajo po tujini 
ter oblikovati lastno blagovno znamko. 


