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POVZETEK 

Diplomska naloga opisuje mednarodno poslovanje z možnimi načini vstopa na tuje trge, 
katerega sestavni del sta internacionalizacija in globalizacija, ter v empiričnem delu tudi 
prikaz študije primera internacionalizacije družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. 
Internacionalizacija in globalizacija sta kompleksna pojma, ki ju je težko natančno opredeliti 
z eno samo teorijo. Internacionalizacija je danes pomembna, saj so podjetja za dosego 
ekonomije obsega zaradi prenasičenosti domačega trga prisiljena mednarodno poslovati. 
Podjetja, ki se želijo mednarodno udejstvovati, morajo dobro proučiti trg, na katerega želijo 
vstopiti, ter izbrati primeren način in obliko vstopa. Z raziskavo smo ugotovili, da je 
slovensko podjetje Poslovni sistem Mercator, d.d. uspešno internacionaliziralo svoje 
poslovanje na izbranih trgih JV Evrope.   

Ključne besede: mednarodno poslovanje, globalizacija, internacionalizacija, načini vstopa na 
tuje trge, družba Poslovni sistem Mercator, d.d. 

SUMMARY 

Dissertation describes international business with possible ways of entering on foreign 
markets. Integral parts of entry are internationalization and globalization. In the empirical part 
of the thesis is also shown study of example of internationalization of the company Poslovni 
sistem Mercator d.d. Internationalization and globalization are complex terms that are 
difficult to specify with a single theory. Today internationalization is very important for 
companies to achieve economies of scale due to saturation of the domestic market. 
Companies that want to participate in international business must extensively analized market 
in which they want to enter and select an appropriate way and form of entry. With our 
research we concluded, that the Slovenian company Poslovni sistem Mercator, d.d. 
successfully internationalized their business in selected markets of South-East Europe. 

Keywords: international business, globalization, internationalization, modes of entry in 
foreign markets, company Poslovni sistem Mercator, d.d. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretično izhodišče 

Živimo v času, ko se države in narodi povezujejo v skupnosti predvsem zaradi varnosti in 
bonitet, ki jih določena skupnost prinaša; pa naj gre tukaj za socialno, politično ali 
gospodarsko varnost. Meje trgovanja se širijo in nam omogočajo čedalje boljše poslovanje 
tako v skupnosti sami, ki ji pripadamo, kot tudi izven nje. Zaradi globalizacije in same 
internacionalizacije se odločamo lažje, na katerem tržišču bomo delovali, kateri izdelek bomo 
izdelovali in kar je dandanes najpomembnejše, kjer je za nas najcenejši vir in najcenejša 
delovna sila in pridelovalni obrat oziroma katera je ciljna populacija in okolica ob vstopu na 
novi trg. 

Globalizacija je večdimenzionalni, kompleksni in večplastni pojav, ki že nekaj desetletij 
zaznamuje svetovno gospodarstvo. Gre za svetovni razvojni trend za procese, ki močno 
spreminjajo strukturo in podobo svetovnega gospodarskega prostora. Globalizacija tako vključuje 
politične, sociološke, kulturne, ekonomske, finančne, tehnološke, investicijske, inovacijske in 
informacijske prvine. Danes globalizacija predstavlja močno povezanost in soodvisnost vseh 
njenih akterjev v svetovnem gospodarskem prostoru tako v dobrem kot tudi v slabem pomenu. 
Pojem globalizacija velja od sredine devetdesetih let za eno najbolj pogostih tem pogovorov v 
različnih družbenih sferah. Na eni strani prinaša negativne posledice za ljudi s poslabšanjem 
življenjskega okolja, izgubo delovnih mest, razpadanjem socialnih mrež in zmanjševanjem 
socialnih pravic, z zmanjševanjem moči javnega odločanja ter poglabljanjem finančnih kriz v 
razvitem svetu. Na drugi strani proces globalizacije pomeni priložnost za hitrejšo rast 
gospodarstva ter nepristransko, pravično in trajnostno prerazdelitev svetovne blaginje (Ruzzier in 
Kesič 2011, 19).  

Uspešna slovenska trgovska podjetja se dnevno širijo, zato jim postane domači trg premajhen 
in so prisiljena v proces internacionalizacije, da bi dosegla ekonomijo obsega. Trgi nekdanje 
Jugoslavije pomenijo za slovenska podjetja potencialno prednost, saj gre tu za dobro 
poznavanje razmer na tujih trgih, kot tudi dobro poznavanje tamkajšnjih poslovnih navad in 
običajev. 

Možnih načinov vstopa na tuje trge je več in ravno to je tisti delček internacionalizacije, ki 
nas je najbolj pritegnil in bi ga radi v svoji diplomski nalogi proučili in raziskali. Zanimalo 
nas je, za kakšne strategije se odločajo podjetja ob vstopu na tuje trge in ali so bile te 
strategije uspešne. V diplomski nalogi bomo podrobneje opredelili, kaj je globalizacija in 
internacionalizacija, ter sorodne pojme, ki so povezani z omenjeno tematiko, kateri so možni 
načini vstopa na tuje trge ter kasneje v študiji primera to predstavili s proučevanjem primera 
vstopa podjetja Mercator, d.d. na tuje trge.  
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1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Temeljni namen diplomske naloge je podrobno predstaviti pomen globalizacije, 
internacionalizacije, mednarodnega poslovanja in možne načine vstopa na tuje trge. Proučili, 
raziskali in predstavili bomo strategijo vstopa družbe Mercator, d.d. na tuje trge.  

Cilji diplomske naloge so: 
 proučiti pojem globalizacije, •

 proučiti pojem in vsebino internacionalizacije,  •

 raziskati in preučiti strategijo izbranega podjetja za vstop na tuje trge, •

 ugotoviti uspešnost izbranega podjetja na tujih trgih. •

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Pri izdelavi diplomske naloge smo za dosego zadanih ciljev uporabili naslednje raziskovalne 
metode: 
 metodo opisovanja ali deskripcije, •

 metodo povzemanja ali kompilacije, •

 metodo analize, •

 metodo sinteze v podajanju zaključnih ugotovitev. •

Preverili bomo tudi naslednjo hipotezo: 

Podjetje Mercator je uspešno zaradi dobro izvedene strategije internacionalizacije.  

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da: 
 je internacionalizacija izbranega podjetja uspešna, kar lahko vidimo na postopnem vstopu •

na tuje trge, 
 mora podjetje zaradi relativne majhnosti domačega trga poslovati na tujih trgih. •

Predvidevamo, da: 
 bomo omejeni pri samem doseganju ciljev s strani internih podatkov izbranega podjetja, •

 bomo prikazali vstop družbe Mercator v vse države, kjer posluje, •

 trenutne poslovne okoliščine in poslovanje podjetja ne bodo vplivale na raziskavo v •

diplomski nalogi. 

V raziskavi se omejujemo izključno na države, v katerih družba Mercator aktivno deluje in 
posluje. 
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Mednarodno poslovanje je obširni pojem, ki predstavlja vse transakcije, ki potekajo med 
dvema ali več državami. V današnjem času je mednarodno poslovanje »nujnost« za preživetje 
tako majhnih kot velikih podjetij s ciljem po zadovoljevanju posameznikov, podjetij in držav. 
Najbolj značilni transakciji mednarodnega poslovanja sta uvozno in izvozno poslovanje. 
Slednji je tudi zelo pomemben dejavnik stabilnosti in razvoja narodnega gospodarstva. Na 
izvozni strani se pojavljajo tisti izdelki in storitve, ki jih je v izobilju in so nosilci 
konkurenčnih prednosti, na uvozni strani pa izdelki, ki jih domače gospodarstvo ne more 
proizvesti ali pa je le proizvodnja teh izdelkov povezana s previsokimi stroški, neustrezno 
kakovostjo, tehnološko zastarelostjo itd. (Dubrovski 2006, 15–16). 

Zaradi dnevno spreminjajočih se ključnih elementov in pogojev mednarodnega poslovanja so 
stalne spremembe in negotovost eno izmed pomembnih dejstev današnjega mednarodnega 
poslovanja. Da se aktivnosti mednarodnega poslovanja izvajajo hitro, dinamično in v skladu s 
svetovnimi trendi, so potrebni številni vsebinski procesi in transakcije. Kvalitetno 
obvladovanje mednarodnega poslovanja pa je glavni pogoj, da se lahko podjetje uspešno in 
dolgoročno obdrži na mednarodnem trgu (Ruzzier in Kesič 2011, 12). 

 

Slika 1: Razsežnosti mednarodnega poslovanja in mednarodnega marketinga 

Vir: Dubrovski 2006, 17. 
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Za uspešno mednarodno poslovanje pa je predpogoj uspešen mednarodni marketing, ki 
predhodno pripravi novo tržišče za novi izdelek ali storitev. Vsaka država ima drugačno 
okolje, v katerega vstopa, zato je potrebno proučiti vse posebnosti tega okolja: kulturološke, 
politične, demografske, gospodarske in tehnološke posebnosti ter se šele na podlagi analize 
tujega trga odločati, če sploh bo in kako bo vstopila na tuji trg. 

Mednarodno poslovanje pa ne pomeni le razširitve trga, temveč tudi razvoj določene države, 
ki posledično vpliva na večjo produktivnost in blaginjo neke države. Tu ne govorimo le o 
materialnih premikih blaga in storitev, temveč gre tudi za izvoz in uvoz kapitala in delovne 
sile. Med najpogostejše dejavnike, ki spodbudijo vključevanje neke države za njeno širitev na 
tuje trge zagotovo prištevamo velikost gospodarstva oziroma države, stopnjo gospodarske 
razvitosti, družbeno – ekonomsko ureditev in geografski položaj. Majhne države v evropski 
skupnosti so bolj izvozno nagnjene, saj so ekonomsko zelo razvite in imajo na razpolago 
relativno velik trg, razdalje na tržišču so majhne, kupna moč pa visoka (Šenk – Ileršič 2010, 
6–8). 

Velikost gospodarstva je zelo pomembna, saj čim večja je njegova velikost, tem večji in 
močnejši je njegov vpliv mednarodne menjave in obratno. Majhno gospodarstvo je prisiljeno 
izvažati, saj so proizvodne zmogljivosti za domači trg prevelike in je prisiljeno tudi uvažati, 
saj morda nima na razpolago vseh surovin oziroma je proizvodnja teh neracionalna. Delež 
izvoza in uvoza v BDP je ravno zaradi tega v majhnih gospodarstvih večji kot v velikih, kar je 
razvidno iz spodnje tabele. 

Preglednica 1: Pregled višine BDP na prebivalca, vrednosti BDP in vrednosti izvoza po 
posameznih državah za leto 2011 

Država BDP/prebivalca 
(v €) 

BDP (v mlrd €) Izvoz (v mlrd €) Delež izvoza v 
BDP (v %) 

Bolgarija 5.245 38,5 20,2 52,5 

ZDA 34.827 10.859 1.077,3 9,9 

Švica 57.802 458,6 231,7 50,5 

Belgija 34.701 369,1 239,1 64,8 

Avstrija 35.627 300,9 124,9 41,5 

Nemčija 31.516 2.574,1 1.113,1 43,2 

Slovaška 12.705 69,1 56,5 81,7 

Vir: Izvozno okno b. l.a, podatki o državah (10. 7. 2012) – lastni izračun. 
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Šenk – Ileršič (2010, 10) opredeljuje sledeče faktorje z vidika vključevanja v mednarodno 
trgovino, ki so značilni za Slovenijo: 
 zaradi majhnosti države smo zelo odvisni od mednarodne trgovine, •

 stopnja razvitosti, ki jo merimo z BDP na prebivalca, je relativno visoka, •

 geografsko smo na severu in zahodu obdani z zelo razvitimi državami, •

 delež izvoza in uvoza v letu 2011 je za Slovenijo znašal 71,8 %, na območju EU – 27 je •

znašal 42,9 % (UMAR b. l.).  

Stottinger (2010, 22) navaja naslednje sodelujoče pri mednarodnem poslovanju: 
 multinacionalna podjetja, ki so velika podjetja s precejšnjimi sredstvi in z mrežo •

hčerinskih družb in podružnic, ki se nahajajo v več državah, 
 mala in srednje velika podjetja, ki imajo 500 ali manj zaposlenih ter obsegajo 90 – 95 % •

podjetij v večini gospodarstev, 
 globalna podjetja (»born global«) so mlade družbe, ki sprožijo mednarodno dejavnost zelo •

zgodaj in so globalno navzoče na vseh pomembnih tujih trgih  
 nevladne organizacije. •

2.1 Tveganja v mednarodnem poslovanju 

Mednarodno poslovanje je dinamičen in aktiven proces, kjer se dogajajo različne transakcije 
in procesi zunaj domačega tržišča. Zaradi obširnosti samega mednarodnega poslovanja se 
pojavljajo številna tveganja, ki se nam lahko pripetijo, če se nanj dobro ne pripravimo. 
Vendar tudi dobro pripravljena podjetja lahko podvržejo tveganjem, ki jih Stottinger (2010, 
21) navaja po sledečih štirih skupinah: 
 poslovno tveganje, ki se nanaša na: šibkega partnerja, operativne težave (prevozna •

tveganja, dokumentacija), čas vstopa, konkurenčna intenzivnost, slabo izvajanje zadane 
strategije, tveganje naravnih nesreč; 

 finančno tveganje, ki se nanaša na: valutna nihanja, vrednotenje sredstev (cenovna •

tveganja), tveganje neizpolnitve nasprotne stranke do poravnave, likvidnostno tveganje, 
inflacija; 

 medkulturno tveganje, ki se nanaša na: kulturne razlike, vzorce pogajanj, sloge •

odločanja, etično prakso; 
 državno tveganje, ki se nanaša na: tveganje ekonomskih in pravnih sprememb, socialne •

in politične nemire ter nestabilnost, pomanjkanje pravnih jamstev za intelektualno 
lastnino, birokratske zamude in korupcijo, neugodno zakonodajo za tuja podjetja. 

2.2 Teorije v mednarodnem poslovanju 

Mednarodno poslovanje sloni na teorijah, ki predstavljajo osnovno razlago globalizacije in 
internacionalizacije in so začele nastajati vzporedno z začetki preučevanja tega pojava v 
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prejšnjem stoletju. Pri tem se teorije ločijo na proučevanje velikih multinacionalnih podjetij in 
malih ter srednjih podjetij. Prevladujoče teorije multinacionalnih podjetij so: internalizacijska 
teorija, teorija transakcijskih stroškov, teorija elektične paradigme in teorija monopolnih 
prednosti. Prevladujoče teorije malih in srednjih podjetij pa so: teorija stopenjske 
internacionalizacije, teorija mrež, na resursih osnovana teorija podjetij ter teorija o globalno 
rojenih podjetjih (Ruzzier in Kesič 2011, 13). 

2.2.1 Internalizacijska teorija (teorija transakcijskih stroškov) 

Internalizacijska teorija temelji na dejstvu, da podjetja razvijajo notranje trge, vse dokler ne 
presežejo vrednosti transakcij poslovanja z zunanjimi subjekti. To traja tako dolgo, dokler 
niso koristi in stroški transakcij na njihovih notranjih trgih pri dosegu mejnih vrednosti. S 
tem, ko se podjetja odločijo za razvoj notranjih trgov, oblikujejo trge pod svojim 
upravljanjem. Internalizacija vključuje različne oblike vertikalne integracije in ko se izvaja na 
tujem trgu, privede do multinacionalnih podjetij. Podjetja rastejo tako, da nadomestijo 
nepopolna zunanja tržišča z internimi. Internalizacija temelji na razmerah nepopolne 
konkurence, namreč ko imamo popolno konkurenco, ni transakcijskih stroškov. 

Teorija transakcijskih stroškov se za razliko od internalizacijske teorije osredotoča samo na 
transakcije, v dejstvu pa sloni na podobnih temeljih – notranji trgi so odgovor na tržne 
nepravilnosti (Ruzzier in Kesič 2011, 13–14; Svetličič 1996, 250–266).  

2.2.2 Eklektična paradigma 

Teorija znana tudi kot paradigma OLI (Ownership – Location – Internalization), katero je 
zasnoval Dunning, obravnava pomembnost lokacijskih možnosti pri tujih neposrednih 
investicijskih odločitvah. Eklektična paradigma se bolj ukvarja z dejavnostjo 
multinacionalnih podjetij. Pri tem beseda »eklektično« predstavlja idejo prevzemanja in 
spajanja različnih ekonomskih sistemov internacionalnih aktivnosti določenega podjetja. Po 
zasnovalcu teorije je vstopu podjetja, ko se vključi v internacionalizacijo, potrebno zadostiti 
naslednjim trem vrstam primerjalnih prednosti: lastniška prednost, internalizacijska prednost 
in lokacijska prednost (Hollensen 2007, 62; Svetličič 1996, 266–275).  

2.2.3 Teorija monopolnih prednosti 

Teorijo monopolnih prednosti je leta 1976 zasnoval Hymler in predpostavlja, da mora 
multinacionalno podjetje imeti kompenzirane prednosti v svoji superiornosti, da bi premagalo 
domača podjetja na tujih trgih. Ključni element za uspešen vstop na tuje trge so tehnološke in 
tržne sposobnosti, ki jih lahko izkoriščajo na vseh trgih brez dodatnih stroškov v primerjavi z 
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izvajanjem enakih aktivnosti na domačem trgu (Hollensen 2007, 61; Ruzzier in Kesič 2011, 
14). 

2.2.4 Stopenjska teorija internacionalizacije 

Stopenjska teorija internacionalizacije se v literaturi indetificira s tremi vrstami teorij ali 
modelov, ki so primerni za preučevanje internacionalizacije MSP (malih in srednjih podjetij). 
Najbolj razširjena je teorija (model) stopenj internacionalizacije, ki je bila razvita s strani 
skandinavskih raziskovalcev v 70. letih in najbolj znan med njimi je Uppsalski 
internacionalizacijski model. Pri tem modelu stopenj gre predvsem za postopno 
internacionalizacijo oziroma vključevanja na tuje trge in mednarodne aktivnosti. Inovacijski 
modeli internacionalizacije so nekoliko drugačna skupina modelov. Pri teh modelih gre za 
obravnavo začetka internacionalizacije in inovacije kot nadaljnjo stopnjo (Ruzzier in Kesič 
2011, 15–16).  

 

Slika 2: Upssalski model internacionalizacije 

Vir: Ruzzier in Kesič 2011, 16. 

Vendar pa kot vsaka teorija so tudi ti modeli stopenj vključevanja v mednarodno okolje 
deležni kritik, in sicer, da naj bi bili preveč deterministični in tudi, da naj model stopenj ne bi 
vključeval soodvisnosti med različnimi tujimi trgi. Pri slednjem gre predvsem za to, da je 
smiselno podjetju razmisliti o večji internacionalizaciji, če obvladuje različne tuje trge 
soodvisno, kot če se tuji trgi, na katere bi morda vstopili, zdijo kot popolnoma ločena enota, s 
katero nimajo veliko skupnih lastnosti in ne morejo uporabiti svojega znanja. Kritični del 
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trga	  

Odločitev	  o	  
vstopu	  
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Uppsalske teorije je, da je objektivno znanje manj pomemben del, saj sama teorija loči med 
objektivnim in eksperimentalnim znanjem. Kljub temu pa proces internacionalizacije prisili 
podjetja, da se stalno učijo in spreminjajo skupaj s tujimi trgi (Hollensen 2007, 63–67; Jaklič 
in Svetličič 2005, 22–25). 

2.2.5 Teorija mrež 

Pri teoriji mrež je osnovna predpostavka v mrežnem pristopu podjetij, kjer s svojimi 
aktivnostmi vzpostavijo dolgoročne odnose z ostalimi akterji. Tukaj se osredotočamo na 
odnose med posameznimi podjetji ter kakovost  in delovanje teh in ne na velikost 
posameznega podjetja. Pri tem lahko odnos, ki ga imamo z drugimi podjetji, uporabimo kot 
povezavo za druge mreže na tujih trgih. Pri tej teoriji je značilno, da si podjetja med seboj 
konkurirajo, a hkrati tudi sodelujejo (Ruzzier in Kesič 2011, 16–17; Hollensen 2007, 70–74). 

2.2.6 Na resursih osnovana teorija podjetja 

Ta teorija izhaja iz strateškega managementa in pravi, da za zadostitev kriterijem 
konkurenčnih prednosti morajo resursi zadostovati naslednjim pogojem: heterogenost, 
vrednost, nepopolno posnemljivost in nemobilnost. Ob tem je možno zaslediti različne delitve 
resursov. Nekatere izmed njih so fizično opredmeteni resursi, organizacijski kapital in 
človeški kapital, kateremu pripisujejo najpomembnejšo vlogo (Ruzzier in Kesič 2011, 17).  

2.2.7 Globalno podjetje 

Za globalno podjetje ali »born global« je značilno, da je že ob sami ustanovitvi tega 
nameravalo biti prisotno na mednarodnih trgih in to vizijo opravlja hitro in brez predhodnega 
dolgoročnega obdobja na domačih in mednarodnih tržiščih (Ruzzier in Kesič 2011, 18). 

2.3 Uravnavanje mednarodnega poslovanja in trgovine 

Danes si naš vsakdanjik ne moremo predstavljati brez mednarodnega poslovanja in 
mednarodne trgovine, saj je skoraj vse, kar nas obdaja, nekako povezano z mednarodnim 
poslovanjem in trgovino. Večji del mednarodnega poslovanja in trgovine poteka dokaj prosto, 
vendar vseeno ima določene meje, da ne more poslovati v celoti liberalno, saj države želijo 
zaščititi svoje gospodarstvo pred tujim blagom in drugimi neželenimi vplivi. Pri uravnavanju 
mednarodnega poslovanja in trgovine poznamo tako carinske (uvozne carine, izvozne carine, 
tranzitne carine, vrednostne oziroma ad valorem carine, količinske ali specifične carine, 
kombinirane carine, diskriminatorne carine) kot necarinske (kvote, embargo, bojkot, različne 
oblike administrativnih omejevanj) omejitve. Vsi načini uravnavanja mednarodnega 
poslovanja in trgovine pa imajo skupni cilj, in sicer nadzor nad mednarodnimi poslovnimi, 
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blagovnimi in denarnimi tokovi. Z uspešnim uravnavanjem mednarodnega poslovanja tako 
lahko vplivamo na doseganje strateških ciljev in ekonomskih integracij (Ruzzier in Kesič 
2011, 77–82). 

2.4 Ukrepi v mednarodnem poslovanju 

Ukrepi, ki so navedeni v spodnjih preglednicah, pa so lahko spodbujevalni ali zaviralni in 
imajo različne motive in razloge (zaščita domačega gospodarstva pred tujo konkurenco, 
zmanjševanje uvozne odvisnosti, spodbujevanje domačih podjetij za večji izvoz in uveljavitev 
na mednarodnih trgih, nadziranje tujih neposrednih investicij, razvoj domačega gospodarstva) 
(Ruzzier in Kesič 2011, 77–82). 

Preglednica 2: Zaviralni ukrepi mednarodnega poslovanja in trgovine 

Zaviralni ukrepi Učinki 

Carine Konkurenčni, proračunski 

Kvote Količinske omejitve 

Embargo Delni ukrep prepovedi mednarodnega poslovanja 
in trgovine 

Bojkot Popolni ukrepi prepovedi mednarodnega 
poslovanja in trgovine 

Različne administrativne ovire (dovoljenja, 
nadzori, omejitve, predpisi, različni pravilniki, 
zakonodaja, kontrole, standardi) 

Nadzor nad mednarodnim poslovanjem in 
trgovino 

Vir: Ruzzier in Kesič 2011, 78. 

Preglednica 3: Spodbujevalni ukrepi mednarodnega poslovanja in trgovine 

Spodbujevalni ukrepi Učinki 

Spodbude in subvencije Konkurenčni 

Različni načini financiranja Finančni, poslovni, konkurenčni 

Carinski ukrepi (carinske cone, načini uvoza in 
izvoza) 

Poslovni, konkurenčni 

Države in integracijske organizacije Spodbujanje mednarodnega poslovanja in 
trgovine 

Vir: Ruzzier in Kesič 2011, 78. 
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2.5 Globalizacija 

Zgodovinski razvoj globalizacije nam pove, da se je pojavila že v 16. stoletju, ko se je začel 
razvoj kapitalizma in industrializacije. V zvezi z nastankom procesa globalizacije pa se 
pojavljata dve teoriji. Prva pravi, da bi naj do globalizacije prišlo spontano, ko se je začel 
tehnični in gospodarski napredek, druga teorija pa za nastanek globalizacije krivi posledice 
političnih in gospodarskih odločitev v državi (Ruzzier in Kesič 2011, 20). 

Ruzzier in Kesič (Ruzzier in Kesič 2011, 20–21) navajata, da je globalizacija potekala skozi 
več stopenj. Prvo stopnjo imenujemo obdobje antiglobalističnega merkanitilističnega 
omejevanja. V tem obdobju je prišlo do porasta svetovne trgovine in povečanega deleža 
izvoza v svetovno bruto družbenem proizvodu. Druga stopnja, katera je imenovana prvo 
globalno stoletje, pa je prinesla pomembno ločnico v razvoju svetovne ekonomije. Drugi 
stopnji je sledilo antiglobalistično obdobje, v katerem se je do tedaj vzpostavljeno globalno 
gospodarstvo začelo rušiti. Politične ovire so preprečile migracije prebivalcev iz revnejših 
področij in tudi visoka obdavčitev dobička iz mednarodne menjave so zmanjšali obseg 
globalizacije. Antiglobalističnemu obdobju je sledilo zadnje obdobje razvoja globalizacije, 
katero je bilo poimenovano drugo globalno stoletje. V tem obdobju so se vršile velike 
spremembe na vseh področjih družbenega in gospodarskega dogajanja, kar je vplivalo na 
ponovni razmah globalizacije. Zaradi sprememb, katere so se dogajale na političnem in 
gospodarskem področju, je prešlo iz protekcionizma v liberalizem – prosto trgovino in tudi 
blagovna menjava je dobila večji pomen kot pa migracijska gibanja.  

Tehnološke spremembe, liberalizacija trgov, kulturne spremembe, ideologija in splet 
raznolikih političnih odločitev in sprememb so med najpogostejšimi vzroki za globalizacijo, 
kot navajata Ruzzier in Kesič. Poznamo tri ključne dejavnike, ki vplivajo na globalizacijo: 
raven teoretičnega znanja in praktičnih ekonomskih veščin, stopnja zrelosti političnih 
odnosov ter tehnološki napredek. Med pomembni dejavnik širitve globalizacije prištevamo 
tudi neposredne investicije, ki so pomembne predvsem za delovanje multinacionalnih podjetij 
ter sodobne trende, ki so dolgoročni in močno vtisnjeni v gospodarstvo (Ruzzier in Kesič 
2011, 21–22). 

Globalizacija je kompleksen proces, ki poteka na mnogih ravneh in ravno zaradi tega je težko 
najti in podati natančno definicijo same globalizacije, toda najpogosteje se jo definira kot 
skupek globalnih procesov, ki se dogajajo na politični, kulturni in gospodarski ravni (Bezjak 
b. l.). 

Z globalizacijo lahko označimo sodobne spremembe v mednarodnem poslovanju in vse bolj 
lahko opažamo, da je beseda globalizacija začela zamenjevati besede, kot so soodvisnost, 
mednarodna integracija in internacionalizacija ter opažamo, da so se navade in način življenja 
po svetu čedalje bolj standardizirali, da postajamo čedalje bolj homogeni (Svetličič 1996, 77). 
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Globalizacija pomeni postopno gospodarsko povezovanje in rastočo soodvisnost držav po 
vsem svetu in je kot nek podaljšek ali končna stopnja teženj h kapitalizmu. Ruzzier in Kesič 
(2011, 19) navajata, da gre pri globalizaciji za močno povezanost in soodvisnost vseh njenih 
akterjev v svetovnem gospodarskem prostoru, tako v dobrem kot slabem pomenu. Izguba 
delovnih mest, povečevanje in širitev prepovedane trgovine in pranja denarja, razpadanje 
socialnih mrež in zmanjševanje socialnih pravic ter poglabljanje finančnih kriz so le nekatere 
negativne posledice, s katerimi se soočamo ob globalizaciji. Spet na drugi strani, ko 
pogledamo iz pozitivne strani, kaj nam prinaša globalizacija, vidimo, da gre za priložnost za 
hitrejšo rast gospodarstva, nepristransko, pravično in trajnostno prerazdelitev svetovne 
blaginje. Dejstvo, katerega se moramo zavedati, pa je, da se podjetja morajo soočiti s trendom 
globalizacije in ga vključiti v svoje strategije, v želji po obstoju na globalnem trgu, saj je 
globalizacija proces, kateremu se ni mogoče izogniti.  

Hiter razvoj informacijske tehnologije in potreba posameznih gospodarstev po novih trgih 
(ekspanzija kapitala, proizvodov in storitev) sta ključna vzroka za hiter vzpon globalizacijskih 
procesov (Ruzzier in Kesič 2011, 20). Ob tehnološkem napredku in ekonomski razvitosti 
posamezne države pa ima odločilno vlogo tudi nacionalna ekonomska politika. Ker pa 
globalizacija poteka izven nacionalnih meja, je zato potreben tudi mednarodni nadzor, 
katerega izvajajo različne mednarodne institucije, kot so WTO, EU, GATT, GATS in seveda 
različni dogovori med državami, ki sodelujejo pri samem poslovanju. 

Svet postaja vse bolj homogen in podjetja se v današnjem času morajo zavedati, da je 
globalizacija neizogibna in da jo morajo v svojem poslovanju upoštevati na vseh področjih 
svojega delovanja tako z geografskega kot organizacijskega vidika. Zaradi te homogenosti, ki 
briše meje med trgi poslovanja, lahko rečemo, da ima homogenost zelo hiter domino učinek – 
dogajanja na enem koncu sveta vplivajo v najhitrejšem možnem času na dogodke na drugem 
koncu sveta, kar je posledica hitrega razvoja informacijsko – komunikacijske tehnologije 
(Dubrovski 2006, 48–57). Zaradi svetovne homogenosti se ob iskanju in vstopu na nove trge 
moramo zavedati, da ne smemo stremeti zgolj k lokalni konkurenčnosti, temveč moramo biti 
globalno konkurenčni, da bi lahko uspeli. Ob tem pa moramo biti tudi pozorni, da smo 
globalno učinkoviti na posameznih funkcijah poslovanja na področju nabave, raziskave in 
razvoja, proizvodnje, finančnih funkcij, marketinga in človeških virov. Ker pa smo si ljudje 
kljub homogeniziranosti potreb različni, morajo proizvajalci, da bi bili ustrezni v globalni 
konkurenčnosti, odgovoriti na potrebe z individualiziranimi ponudbami. Globalizacija 
spreminja način in vrste konkuriranja, kar pripravi podjetja do tega, da si zastavijo lastne 
procese, sisteme in strukture za prizadevanje po povečevanju prihodkov od prodaje, 
povečevanju tržnih deležev, razvoju novih izdelkov, storitev in tehnologij, ter racionalizacijo 
stroškovnega vidika poslovanja (Ruzzier in Kesič 2011, 22). 

Globalizaciji v današnjem času bi lahko rekli tudi intenzivna globalizacija in je sestavni del 
našega življenja, kar se kaže po tem, da lahko izbiramo tako in toliko, kot še nikoli do sedaj.  
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Večja kot je intenzivnost globalizacije, večjo izbiro imajo svetovni potrošniki na globalnem 
trgu (Ruzzier in Kesič 2011, 26). 

Dubrovski (2006, 49) navaja tudi, da obstajajo le manjše vsebinske razlike med pojmoma 
internacionalizacija in globalizacija. Internacionalizacija postavlja v ospredje proces, 
globalizacija pa se nanaša na doseženo stanje, »za katerega je hkrati značilna funkcionalna 
integracija na svetovni ravni razpršenih aktivnosti. Pogoj za globalizacijo je torej proces 
internacionalizacije, ki doseže takšno stopnjo mednarodnih aktivnosti nekega podjetja, da 
lahko rečemo, da to posluje na svetovni (tj. globalni) ravni oziroma je dosežena stopnja 
njihove globalne internacionalizacije.« 

2.6 Internacionalizacija 

V času, ko še mednarodno poslovanje in trgovina nista bili tako v razmahu, so se podjetja 
odločala za lokalno oziroma regionalno usmerjenost, saj so se v tem počutila bolj varna, kot 
pa da bi tvegala in šla preko meja poznanega. Bolj jih je skrbelo, kako bodo ustvarili 
zadovoljivo prodajo na obstoječem trgu, kot pa da bi se spopadli s konkurenco na mednarodni 
ravni. V današnjem času, ko smo v polnem razcvetu mednarodnega poslovanja, pa je glavno 
vprašanje za podjetja, če bi ali ne bi vstopila v proces internacionalizacije in si tako 
omogočila morda odlično priložnost za rast ali pa v primeru nepravilne izbire trga na podlagi 
napačnih analiz, pripeljalo samo sebe na propad. Vendar kljub temu danes ne sme biti 
vprašanje, če ali ne biti internacionaliziran, vendar vprašanje, ki je pravilno, mora biti kdaj in 
kam se internacionalizirati, saj le s tem sledimo hitremu tempu, ki nam ga narekujejo drugi, v 
tekmovanju po zmanjševanju stroškov (Potočnik 2001, 365; Svetličič 2001, 34–37). 

Tako kot globalizacija ima tudi internacionalizacija različne razlage in opredelitve. Vendar pa 
vse temeljijo na enakem modelu zmanjševanja tveganja. Kot navaja Hollensen (2007, 41), se 
internacionalizacija zgodi, ko podjetje razširi svojo prodajo izdelkov in storitev, raziskave in 
razvoj, proizvodnjo in ostale poslovne aktivnosti na mednarodne trge.  

Ruzzier in Kesič (2011, 27) navajata, da se »internacionalizacija nanaša na vse oblike 
mednarodnega ekonomskega sodelovanja«. Pri tem gre za vključevanje podjetij v 
mednarodno menjavo in mednarodno proizvodnjo z vidika menjave blaga in storitev in tudi 
tekočega in kapitalskega dela plačilne bilance. 

Dubrovski (2006, 62) navaja, da »internacionalizacija postavlja vse ekonomske subjekte na 
svetovnem trgu v medsebojno odvisnost, tako da postanejo proizvodnja, distribucija, menjava 
in poraba internacionalni«. Ob tem še navaja, da je »internacionalizacija pot (proces) h 
globalizaciji (stanje), a hkrati tudi z marketinškega vidika k fragmentaciji«. 
Internacionalizacija podjetje prisili, da se prilagodi s svojo miselnostjo, strategijo, strukturo in 
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procesi tujemu trgu, na katerega vstopa in tako predstavlja proces razvoja mednarodnega 
poslovanja podjetja (Dubrovski 2006, 62). 

2.6.1 Proces internacionalizacije 

Internacionalizacija je postopen proces vstopa na tuje trge, kateremu sledi stanje 
globalizacije. Je večdimenzionalni proces, ki poteka v vsaj dveh smereh, naraščajočega 
vključevanja vhodnih in izhodnih aktivnosti podjetja izven meja domače države in se časovno 
hitro spreminja. Najpogostejši način za širitev na tuje trge in s tem začetek procesa 
internacionalizacije je izvoz (izhodna internacionalizacija) v države, ki so kulturološko in 
geografsko najbližje domačemu trgu. S časom, ko podjetje pridobi in obvlada vsa znanja in 
veščine, ki so potrebni za prodor na tuji trg, lahko postopoma začne širiti svoje poslovne 
aktivnosti tudi v bolj oddaljene države (Tomaž 2012, 24). Pri tem se moramo zavedati, da je 
postopnost ena temeljnih značilnosti internacionalizacije in se ne more zgoditi z danes na 
jutri. 

Vhodna smer internacionalizacije je, ko je domače podjetje prisiljeno mednarodno sodelovati 
s tujimi ekonomskimi subjekti na domačem trgu (Ruzzier 2002, 4). O izhodni smeri 
internacionalizacije pa govorimo, ko podjetje razširi aktivnosti svojega poslovanja preko 
nacionalnih meja (Burgar 2006, 3). Ob vhodni in izhodni smeri internacionalizacije obstaja 
tudi internacionalizacija kooperativnega tipa (strateške zveze, kooperacijski sporazumi), ki je 
z naraščanjem kapitalskih povezav vse bolj prisotna. Podjetja običajno pričnejo z vhodno 
internacionalizacijo, kateri sledi izhodna in se dodatno okrepi s kooperativno 
internacionalizacijo (Ruzzier 2002, 4). 

Prvi in temeljni pogoj, da pričnemo s procesom internacionalizacije, je, da se odločimo za 
poslovanje s tujino. Po tej ključni odločitvi sledi izbira tujih trgov (KAM), na katere se želimo 
razširiti, ter KAKO in s katerimi (KAJ) proizvodi želimo vstopiti na novi trg. Ob tem ne 
smemo pozabiti tudi na organizacijsko strukturo, finance in kadre, kar je razvidno iz spodnje 
slike. Vse te dimenzije pa se v procesu internacionalizacije razvijajo postopno (Ruzzier 2002, 
6). 
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Slika 3: Dimenzije internacionalizacije 

Vir: Hollensen 2007, 65. 

Internacionalizacija podjetij ponavadi poteka skozi več stopenj in vsaka izmed njih ponuja 
dodatno priložnost za ustvarjanje dodane vrednosti. V začetnih stopnjah se ustvarjanje poveča 
zaradi izboljšav v poslovni praksi, kasneje pa tudi zaradi inovacijskih procesov in razširitve 
trga (Jaklič in Svetličič 2005, 133). 
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Preglednica 4: Stopnje prestrukturiranja z internacionalizacijo 

Vstop na tuje trge Podjetja za vstop na nove trge in širitev baze potrošnikov 
uporabljajo podobne modele kot na domačem trgu. 

Selitev proizvodnje v tujino Podjetja selijo celoten proizvodni proces, da izkoristijo prednosti 
razlik v cenah, končne izdelke izvažajo na kar največ trgov. 

Razčlenitev verige dodane 
vrednosti 

Posamezne komponente izdelka podjetja proizvajajo na različnih 
lokacijah (regijah), podjetja se lahko specializirajo za posamezne 
komponente, za sestavljanje ali oboje. 

Reinžiniring verige dodane 
vrednosti 

Podjetja na novo oblikujejo svoj proizvodni proces z 
upoštevanjem vseh razpoložljivih lokalnih dejavnikov tako, da 
maksimirajo učinkovitost in prihranke v stroških. 

Ustvarjanje novih trgov Z globalizacijo podjetja znižajo stroške, zato lahko ponudijo 
nove produkte, nižje cene in/ali vstopajo tudi na nove trge 
(geografsko) ali tržne segmente. 

Vir: Jaklič in Svetličič 2005, 133. 

Kot je vidno v preglednici 4, podjetja najprej uporabljajo preproste oblike internacionalizacije 
(izvoz, pogodbene oblike, trgovske podružnice), kasneje pa vse bolj poglobljene oblike 
kapitalskega sodelovanja (proizvodne podružnice, intenzivnejše kapitalsko sodelovanje). 
Vendar zaporedje teh stopenj ni pogoj za proces, saj je od podjetja do podjetja odvisno, 
kakšen je njegov položaj tako domačega kot tujega trga in marsikateremu podjetju tudi 
omogoča preskok posameznih stopenj (Jaklič in Svetličič 2005, 133).  

Ker bomo kasneje v študiji primera prikazali analizo podjetja, ki se ukvarja s trgovino na 
drobno, bomo na kratko opredelili tudi proces internacionalizacije trgovskih podjetij. 

Trgovina na drobno je zadnji člen pri menjalnem procesu in tako vzpostavlja posreden stik 
med proizvajalci in končnimi porabniki. Naloga trgovine na drobno je, da zagotovi ustrezen 
obseg in strukturo ponudbe na dostopnih lokacijah, pravočasno in po cenah, ki so v skladu z 
dejansko vrednostjo izdelka ali storitve. Trgovina na drobno predstavlja ozko grlo celotnega 
proizvodnega in prodajnega procesa (Potočnik 2001, 54). 

V trgovini na drobno se je proces internacionalizacije začel dokaj pozno, saj je veljalo 
prepričanje, da proces ni smiseln zaradi razlik v nakupnem vedenju uporabnikov, prednosti 
lokalnih konkurentov, operativnih težavah in dostopa do dobaviteljev. Nenadni razvoj 
informacijske tehnologije in pojav obsežne globalizacije (globalna nabava virov in globalni 
segment uporabnikov) je vplivalo na spremembe razmišljanja o smiselnosti 
internacionalizacije (Farič 2006, 6–7).  
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Mednarodni trgi se med seboj razlikujejo po tržnih razmerah (kulturne razlike, dohodki 
porabnikov, nakupne navade, vrednote porabnikov) in tu je pomembno dobro strateško 
planiranje. Če si podjetje pripravi dober strateški načrt, ima možnosti za uveljavitev, v 
nasprotnem primeru, ko nima odgovora na poglavitno vprašanje, kaj želi doseči na tujem trgu, 
pa hitro potonejo (Potočnik 2001, 365). 

Živimo v majhni državi, kjer je trg prenasičen in premajhen za večino domačih podjetij za 
doseganje ekonomije obsega in s tem so naša podjetja primorana v proces 
internacionalizacije. Zaradi dobrega poznavanja razmer v sosednjih državah in geografske 
bližine se večinoma odločijo za vstop na te tuje trge in potem sčasoma nadgrajujejo proces v 
bolj oddaljene trge, kar jim pripomore dobra praksa na obstoječih tujih trgih. 

Pristopi k internacionalizaciji podjetij, ki se ukvarjajo s trgovino na drobno, potekajo na več 
načinov. Nekateri izmed njih so: osredotočena internacionalizacija (vstop na sorodne tuje 
trge in ustanovitev podružnic – supermarket, hipermarket – ter v njih posluje s podobnimi 
pogoji, kot na domačem trgu), razpršena internacionalizacija (tuji trgi se razlikujejo od 
domačega, zato mora podjetje svoje trženjske strategije prilagoditi tem trgom), 
multinacionalna internacinalizacija (multinacionalna podjetja poslujejo v več državah in 
imajo v vsaki državi lastna podjetja – neodvisna, delujejo kot hčerinska podjetja in 
uravnavajo trženjske aktivnosti na ravni skupine) in globalna internacionalizacija (delujejo v 
skoraj vseh državah, razviti lastni proizvodni obrati in trženjske aktivnosti) (Potočnik 2001, 
367). 

2.6.2 Motivi internacionalizacije 

Motivov za internacionalizacijo je lahko več, lahko so prepleteni in odvisni od filozofije 
podjetja, vendar je glavni razlog za vstop na tuje trge v večini podjetij dobiček, ki je pomešan 
še z drugimi motivi.  

Motive po Hollensenu delimo na proaktivne in reaktivne. Proaktivni motivi oziroma dejavniki 
vleke spodbujajo podjetja k spremembam strategije, ki so zasnovana na interesu 
konkurenčnih prednosti in tržnih priložnosti. Reaktivni motivi oziroma dejavniki potiska, 
kažejo na to, kako se podjetje prilagaja na pritiske ali grožnje na domačem ali tujem trgu 
(Hollensen 2007, 42).  

Hollensen (2007, 42) navaja naslednje proaktivne motive: 
 dobiček in rast podjetja, •

 pobuda poslovodstva, •

 davčne koristi, •

 ekonomija obsega, •

 tehnološke sposobnosti in edinstveni proizvodi/storitve,  •
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 priložnosti na tujih trgih in tržne informacije. •

Hollensen (2007, 42) navaja naslednje reaktivne motive: 
 konkurenčni motivi zaradi konkurenčnega pritiska, •

 majhnost in nasičenost domačega trga, •

 presežene proizvodne kapacitete, •

 prodaja sezonskih proizvodov na tuje trge, •

 fizična in psihološka oddaljenost. •

Jaklič in Svetličič (2005, 79) delita motive po Dunningu na štiri skupine, ki lahko temeljijo na 
ofenzivnem ali defenzivnem vedenju podjetja. Ofenzivno se podjetja obnašajo, ko želijo 
izkoristiti priložnosti na tujih trgih, defenzivno pa, ko želijo zaščititi možnosti na domačem 
trgu (Dubrovski 2006, 93). 

Glavne skupine motivov po Jaklič in Svetličič (2005, 79) so: 
 iskanje virov: želijo na tujih trgih dobiti vire z nižjimi stroški (fizični viri, poceni delovno •

sila ...), 
 iskanje trgov: glavni namen takšnega motiva je ohranitev obstoječih trgov in iskanje •

novih (izvozna oblika vstopa na tuje trge), 
 povečanje učinkovitosti: povečevanje ekonomije obsega z namenom po izkoriščanju •

prednosti tujega okolja (različno ekonomsko okolje, kultura, politični sistem ...) in 
 strateški razlogi: ko podjetja želijo ohraniti in krepiti konkurenčno prednost, katera je •

povezana s kapitalskimi in nekapitalskimi strateškimi zvezami. 

Ob naštetih motivih pa Hollensen (2007, 49–52) navaja tudi notranje in zunanje spodbude, ki 
povečujejo nagnjenost podjetij k procesu internacionalizacije, ki so predstavljene v spodnji 
preglednici. 

Preglednica 5: Spodbude za začetek internacionalizacije 

Notranje spodbude Zunanje spodbude 

Dojemljivo poslovodstvo Tržno povpraševanje 

Specifičen notranji dogodek Konkurenčna podjetja 

Uvoz kot oblika vhodne internacionalizacije 
Trgovska združevanja 

Zunanji strokovnjaki 

Vir: Hollensen 2007, 49. 

Spodbude, ki so notranje in prihajajo s strani podjetja, ter zunanje, ki predstavljajo priložnosti 
in ovire za vstop na tuje trge, pogojujejo začetek internacionalizacije. Spodbude postavljajo v 
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ospredje pomen poslovodstva v mednarodnem okolju ter njegove sposobnosti za tveganje in 
dinamične spremembe na mednarodnih trgih (Štahl 2011, 7). 

Ob vseh spodbudah za širjenje podjetja izven domačega trga pa ne smemo zanemariti ovir, ki 
nam pretijo ob zahtevnem procesu internacionalizacije. Zavedati se moramo, da je uspešnost 
podjetja na tujem trgu veliko težje doseči, kot uspešnost v domačem, poznanem okolju, saj je 
potrebnih več sredstev, zahtevnejše vodenje, organizacija ter nadzor. Ovire lahko vsebinsko 
razdelimo v dve skupini: zunanje, ki izvirajo iz zunanjega okolja, ter notranje, ki izvirajo iz 
lastnosti podjetja (Jaklič in Svetličič 2005, 109). Ovire ne nastopajo samo na začetku, ampak 
se pojavljajo na vseh stopnjah internacionalizacije. 

Ruzzier in Kesič (2011, 31–32) ob cenovni konkurenčnosti, oteženega razumevanja poslovnih 
praks ter omejene informacije za analizo tujih trgov navajata še največkrat omenjene ovire pri 
vstopu na tuji trg: 
 »neprimeren/neizučen izvozni kolektiv, •

 nezadostne proizvodne kapacitete, •

 pomanjkanje vodstvenega kadra in časa, •

 nezmožnost financiranja izvoza, •

 pomanjkanje vladne podpore/spodbud, •

 oteženo upravljanje z dokumentacijo, •

 različni tuji proizvodni standardi (standardi proizvodov), •

 oteženo prejemanje plačil, •

 nezmožnost najti predstavništvo, •

 visoki stroški (tveganje), povezani z izvozom, •

 neprimerni tuji distribucijski kanali, •

 visoki transportni stroški/problematični transport, •

 različne tuje navade/pogledi, •

 komunikacijske/jezikovne ovire, •

 visoke vstopne ovire (carine ...), •

 ostra tuja konkurenca, •

 omejitev tuje zakonodaje, regulative, •

 neugoden menjalni tečaj.« •
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3 VSTOP NA TUJE TRGE 

Dubrovski (2006, 94) navaja, da se morajo podjetja, ki se odločijo aktivno sodelovati v 
mednarodnem poslovanju, prilagajati in soočati z različnimi strateškimi vprašanji, kot so: 
 zakaj mednarodno poslovati, •

 na katere tuje trge se vključiti, •

 kako vstopiti na novi tuji trg, •

 kako nastopiti na izbranem trgu. •

Na osnovna strateška vprašanja pa se moramo pripraviti z načrtom in sistematičnim 
pristopom, ki od nas zahteva strateško analizo izbranega mednarodnega okolja, ugotovitev 
lastnih zmožnosti in potenciala podjetja, strateško načrtovati cilje in strategije podjetja, 
sistematično organizirati marketinško aktivnost ter strateški nadzor, s katerim pridobimo 
povratne informacije na mednarodnem tržišču (Dubrovski 2006, 94). 

Vedno, ko se podjetja odločajo za vstop na tuje trge, se morajo zavedati, da vstopajo na 
nepoznani trg, na katerega se morajo celovito pripraviti in biti pripravljeni tudi na umik iz 
tujega trga. Slednje podjetja velikokrat pozabijo. 

Dejavnike, ki lahko vplivajo na izbiro vstopne strategije lahko delimo na: notranje in zunanje, 
značilnosti in posebnosti izbrane oblike vstopa ter posebnosti transakcijskih stroškov. K 
notranjim dejavnikom prištevamo velikost podjetja, izkušnje v mednarodnem poslovanju in 
fizične lastnosti izdelka ali storitve. Zunanje dejavnike delimo na sociokulturne razlike, 
stopnjo tveganja, velikost in rast podjetja, neposredne in posredne trgovinske ovire, 
intenzivnost konkurence, majhno število ustreznih razpoložljivih posrednikov. Pri 
značilnostih in posebnostih izbrane vstopne oblike so možni dejavniki tveganja, kontrole in 
fleksibilnosti. V zadnjo kategorijo dejavnikov, posebnosti transakcijskih stroškov pa spadajo 
nevidni, neotipljivi viri podjetja, kot so znanje, posebnosti know–howa, lastnosti zaposlenih, 
sloves izdelka, edinstveni distribucijski sistemi, ki dajejo prednost pred konkurenco 
(Hollensen 2007, 297–304; Berk 2009, 20–22). 

3.1 Izbiranje tujih trgov in tržne strategije 

3.1.1 Merila za izbor tujih trgov 

Ko se podjetja odločajo za vstop na tuji trg (uvoz/izvoz), morajo med potencialnimi trgi 
izbrati trge, ki ustrezajo vsem namenom, ki si jih je podjetje zadalo in na podlagi izbranih še 
narediti selekcijo. Izbira trga je pomembna in zelo težka naloga vsakega podjetja, ki se odloči 
razširiti svoje tržišče ali na novo vstopiti na tuje tržišče (Dubrovski 2006, 161). 
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Kot navaja Dubrovski (2006, 162), se z izbiranjem in selekcioniranjem tujih trgov ukvarjamo 
tudi na uvozni strani, ko se je potrebno osredotočiti na tiste trge, kjer lahko najdemo 
najustreznejše materiale, izdelke, opremo in storitve. Še pomembnejša odločitev izbire, navaja 
avtor, je izbira trga v primeru iskanja kooperantskih partnerjev, preselitev proizvodnje ali 
zunanjih virov. 

Podjetja se odločajo za tiste tuje trge, kjer bodo imeli največ perspektivnosti z najmanjšim 
tveganjem in večjim prihodkom oziroma donosnostjo. Pri tem pa največkrat gre za popolno 
razhajanje, in sicer tam, kjer so najvišja tveganja, so po pravilu tudi najvišji donosi 
(Dubrovski 2006, 162). 

Preglednica 6: Dejavniki izbiranja tujih trgov 

Privlačnost trga Tveganja Strateški pomen trga 

velikost splošna tržna ključni trgi 

stopnja rasti komercialna potencialni trgi 

trgovinske ovire 

politična priložnostni trgi 

značilnost konkurence 

izdelčne omejitve 

kulturna distanca 

psihološka distanca 

fizična distanca  

Vir: Dubrovski 2006, 162. 

V današnjem času se strateški pristop razvija vzporedno z marketinško naravnanostjo 
podjetja, vendar pa v preteklosti ni bilo tako, saj so izbori trgov temeljili na izkustvenih in 
naključnih kriterijih. Ta kriterija pa še danes veljata nekako za majhna podjetja, ki nimajo 
zadosti lastnih podatkov, da bi lahko izvajala analize tujih trgov. Mala podjetja se pogosto 
nanašajo na podatke, ki so jih po naključju pridobili iz tujine, na osebna poznanstva, 
sodelovanja na sejmih, podatkovni bazi gospodarskih zbornic in trgovskih združenj, 
spoznanstvih ob potovanjih v tujino ... (Dubrovski 2006, 163). 

V praksi je dobro povezati izkušnje s strateškim izbiranjem in načrtovanjem izbranih tujih 
trgov. Vendar pa velikokrat vplivajo na samo izbiro nekatere ovire, kot so razlike v jeziku, 
izobrazbi, religiji, političnih sistemih, kulturi ... ki jih delimo na (Dubrovski 2006, 164–165):  
 psihološko oddaljenost – v prednosti so trgi, kateri veljajo za manj negotove glede •

značilnosti  ter ne tako težavno pridobivanje informacij, 
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 kulturna oddaljenost – prednjačijo trgi, ki nimajo velike kulturološke razlike, na podlagi •

katere ni potrebno povsem spreminjati marketinškega spleta, 
 fizična oddaljenost – trgi, ki so geografsko bližje, prednjačijo, saj jih je lažje nadzirati in •

spoznavati.  

Velikokrat so podjetja prikrajšana za pridobitev informacije, ki so potrebne za vstop na tuje 
trge, ker se vodstvo ne zaveda obstoja že obstoječih virov informacij, morda nimajo na 
razpolago specifičnih informacij, ki bi si jih želeli ter so morda časovno omejeni za pridobitev 
dodatnih informacij, ki bi lahko izboljšale strategijo izbire vstopa na tuji trg (Dubrovski 2006, 
165). 

3.1.2 Selekcioniranje in segmentiranje trgov 

Kot navaja Dubrovski (2006, 166), je namen načrtnega izbiranja tujih trgov ta, da moramo 
izločiti vse trge, ki se nam kot izvozniku zdijo nezanimivi ali nesprejemljivi. Pri tem moramo 
narediti seznam najbolj perspektivnih trgov in s tem omogočiti podjetju boljšo uporabo 
marketinškega spleta. 

Selekcioniranju sledi segmentiranje izbranih potencialnih trgov. Ko oblikujemo segmente na 
podlagi različnih meril (demografski, družbenoekonomski, geografski, zaznavni dejavnik, 
vzorci potrošnikov, povezanosti z blagovno znamko ter lojalnostjo, politični dejavniki ...), ki 
so za nas najbolj donosni in prepoznavni, jih opredelimo kot izbrane ciljne skupine, katerim 
prilagodimo naš marketinški splet in program. Vzporedno, ko se usmerjamo na značilnosti 
potrošnikov, pa se moramo osredotočati tudi na konkurenco (Dubrovski 2006, 166). Dobro 
narejena analiza nam pokaže tržne priložnosti in pa tudi nevarnosti ter tveganja, katerim se je 
bolje izogniti, da bi podjetje poslovalo uspešno. 

Poznamo makrosegmentiranje (segmentiranje mednarodnega okolja), mikrosegmentiranje 
(internacionalno segmentiranje posameznega tujega trga) in večtržno segmentiranje 
(programsko segmentiranje tujih trgov). Segmenti se med seboj lahko združujejo v 
zaokrožene skupine kot povratni proces, kar imenujemo tržna agregacija. Ko imamo zadani 
tuji trg na podlagi selekcioniranja in segmentiranja, se moramo odločiti tudi za ustrezno 
obliko strategije tako vstopa na tuji trg, kot tudi ohranitve delovanja na tujem trgu (Dubrovski 
2006, 166–168). 
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Preglednica 7: Stopenjsko izbiranje (selekcioniranje) tujih trgov 

Oblike 
segment-iranja 

Cilj segmenti-
ranja 

Razsežnost 
segmenta 

Značilnost 
segmenta 

Merila 
segmentiranja 

Pozicioniranje 

Makro-
segmentiranje  

Makrosegmenti 
držav 

Globalna 
razsežnost 

Enovitost 
skupine 
držav 

Narodno-
gospodarska 

Izhodiščna 
segmentacija 

Mikro-
segmentiranje  

Mikrosegmenti 
enega trga 

En tuj trg Enovitost 
odjemalcev 
v eni 
državi 

Demografska in 
psihografska 

Enotržna znotraj 
makrosegmenta 

Večtržno 
segmentiranje 

Večtržni 
programski 
segment 

Več tujih 
trgov 

Enovitost 
programa 
za več 
držav 

Elementi 
marketinškega 
spleta 

Večtržna znotraj 
makro-
segmentacija 

Vir: Dubrovski 2006, 168. 

3.1.3 Tržna strategija 

Tržna strategija je zelo pomemben del pri strategiji vstopa na tuje trge in vključuje vse 
segmente trženjskega spleta, zato moramo predhodno opraviti selekcioniranje in 
segmentiranje trga ter tako omogočiti dobro zastavljeno tržno strategijo, ki je pogoj za 
uspešno poslovanje podjetja na tujih trgih. Namen je izbrati tisti tuji trg, ki je najprimernejši 
za uresničevanje ciljev podjetja. Dejavniki, ki lahko vplivajo na strategijo trženja, so lahko 
demografski, družbenopolitično okolje, gospodarski, plačilna sposobnost odjemalcev itd. Ob 
že omenjenih dejavnikih pa vplivajo na tržno strategijo tudi konkurenca, dobavitelji in tržni 
posredniki. Za uspešno poslovanje podjetja na tujem trgu je pomemben dober načrt in 
izvajanje zadane strategije z mislijo na kupčeve želje in zahteve ter pozornost na konkurenco 
(Pitamic 2001, 9).  

Podjetja se navadno ne odločajo za samo eno strategijo, ampak združujejo več različnih tržnih 
pristopov in strategij (portfelj), katera zahtevajo različna tržna okolja in razmere poslovanja 
(Dubrovski 2006, 170). Velikokrat morajo podjetja za enak izdelek na različnih trgih izbrati 
drugačen tržni pristop zaradi dejavnikov, ki vplivajo na samo tržno strategijo, da bi 
zadovoljila lokalnim razmeram in željam odjemalcev. Med pogostejše vzroke lahko 
prištevamo razliko v religiji, kulturi in običajih. 

V  preglednici 8 so prikazane značilnosti posameznih strateških usmeritev, ki so najbolj 
pogoste v deželah v razvoju. 
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Preglednica 8: Strategije za podjetja iz dežel v razvoju 

Strategija Jedro strategije Ciljne prednosti Slabosti Primeri 

Ceneni izdelki Poceni delovna 
sila ali poceni 
material 

Doseganje 
dodatne prodaje in 
izvoza 

Nižji stroški 
delovne sile 
drugod 

Čaj, igrače 

Proizvodnja za 
tujo blagovno 
znamko 

Dobaviteljski vir 
za znane blagovne 
znamke 

Razvoj novih 
znanj, 
spoznavanje 
potrošnikovih 
preferenc 

Omejene marže, 
možnost odhoda 
odjemalcev 

Potrošna 
elektronika, 
obutev 

Proizvajalec 
komponent 

Dobavitelj 
komponent 
sestavljalcu 

Dostop do novih 
tehnologij, 
pridobivanje 
novih izkušenj 

Visoka stopnja 
odvisnosti od 
odjemalca 

Avtomobilski 
deli, računalniške 
komponente 

Stroškovni leader Razvoj izdelkov z 
ugodnim 
razmerjem med 
stroški in 
vrednostjo izdelka 

Vključitev novih 
trgov in tržnih 
segmentov 

Paziti je treba na 
stroške; dodatni 
stroški za razvoj 
in vzdrževanje 
vrednostne verige 

Računalniki, 
potrošna 
elektronika 

Osredotočenost na 
poseben segment 

Prenos obstoječe 
tehnologije in 
izdelkov na druge 
trge 

Izkoriščanje 
obstoječih 
zmožnosti, 
širjenje tržnega 
območja 

Omejene 
priložnosti 

Gume za velika 
vozila, namakalne 
naprave 

Usmerjenost v 
nišo 

Uporaba 
tehnoloških in 
drugih znanj za 
niše v svetovnem 
merilu 

Prevzemanje 
celotne vrednosti 
v vrednostni 
verigi 

Višji stroški za 
razvoj in 
vzdrževanje 
vrednostne verige 

Homeopatski 
pripomočki, 
zelišča, kozmetika 

Vir: Dubrovski 2006, 173. 

3.2 Načini vstopa na tuje trge 

Odločitev podjetja, na kakšen način bo vstopilo na tuji trg, je odvisna od predhodno 
opravljene analize in izbranega ciljnega trga. Pri tem mora podjetje upoštevati več različnih 
značilnosti okolja, v katerega vstopa, posebnosti izdelka, ki ga ponuja novemu trgu, 
posebnosti trga, na katerega vstopa, zmožnosti podjetja in seveda strateških usmeritev 
podjetja. Ob dejavnikih, na katere je potrebno biti pozoren, pa so nekatere raziskave pokazale, 
da poteka izbira tujega trga po naslednjih pravilih: naivno pravilo (uporablja se enak način 
vstopa na vse tuje trge), pragmatično pravilo (uporablja se najmanj tvegan in najbolj 



 

24 

učinkovit način vstopa na tuji trg) ter strateško pravilo (sistematično izbran način vstopa) 
(Dubrovski 2006, 183). 

 

Slika 4: Načini vstopa na tuje trge 

Vir: Dubrovski 2006, 186. 

V praksi pogosto govorimo o izvozni obliki vstopa na tuji trg in zanemarimo ostale oblike 
vstopa. Vendar pa so osnovne oblike vstopa na tuji trg razvrščene v tri skupine: izvozni način, 
pogodbeni način ter investicijski način. 
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Slika 5: Klasifikacija načinov in oblik vstopa 

Vir: Hollensen 2007, 292. 

3.2.1 Izvozni način 

Z izvoznim načinom vstopa na tuji trg so izdelki ali storitve proizvedeni na domačem trgu ali 
v tretjih državah, nato pa vstopijo na tuji trg preko posrednega in neposrednega načina vstopa. 
Izvoz je najbolj pogosta oblika vstopa na tuje trge in je najmanj rizična in najpreprostejša 
oblika internacionalizacije ter ga delimo na posredni izvoz, neposredni izvoz in kooperativni 
izvoz (Hollensen 2007, 310). 

Posredni izvoz 

Posredni izvoz kot oblika načina vstopa na tuji trg je zelo pogost način, katerega uporabljajo 
večinoma mala podjetja. Podjetje oziroma proizvajalec nima stika s končnim uporabnikom 
njegovih izdelkov ali storitev. Zaradi pomanjkanja lastnih potencialov podjetja drugo domače 
podjetje prevzame vlogo posrednika. Pomanjkanje lastnih potencialov se kaže predvsem v 
pomanjkanju informacij, nedostopnost do distribucijskih kanalov ter neustrezno izobraženem 
kadru. Če bi podjetje samo opravilo delo, katero je prevzel domači posrednik, bi lahko 
podjetju povzročilo večje stroške, kot pa jih ima s plačilom posrednika. Posrednik pa tudi 
pozna trg in konkurenco ter tveganja, ki lahko pretijo ob vstopu na tuji trg in tako podjetju 
omogoči hitrejši in lažji vstop. Posledično podjetje, ki se odloči za vstop na tuji trg, ima 
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omejene informacije ali pa jih sploh nima s tujim trgom ter so posledično tudi omejeni s strani 
povratnih informacij (Dubrovski 2006, 185–189; Hollensen 2007, 313–314). 

Posredne oblike izvoza delimo na naslednje oblike, kot jih navajata Ruzzier in Kesič (2011, 
56): 
 oprtni izvoz (piggyback operations) – gre za obliko vstopne strategije na tuji trg s pomočjo •

podjetja, ki je že uveljavljeno na tujem trgu in želi še razširiti svoje poslovanje na 
izbranem tujem trgu ter prevzame prodajo izdelkov drugega podjetja, 

 komisionar (commission agent) – lahko je nakupni ali prodajni, v vsakem primeru sklepa •

posle v svojem imenu, toda izključno za tuj račun, 
 posli a conto meta – je neka vmesna oblika me posli za svoj račun in komisionarskimi •

posli; posle posredujeta dva komisionarja, in sicer nakupni za uvoznika in prodajni za 
izvoznika, 

 izvozni trgovec/izvozni posrednik (export merchant/export buying agent) – •

trgovec/posrednik, ki kupuje in prodaja blago v svojem imenu ter tudi za svoj račun, 
 izvozne trgovske družbe – tradicionalne trgovske družbe s tradicionalnim trgovanjem na •

določenih blagovnih in trgovskih področjih, 
 izvozna združenja ali konzorciji – ponavadi gre za specializirana združenja na posameznih •

dejavnostih, ki lahko posredujejo specializirano na določenem področju delovanja. 

Preglednica 9: Prednosti in slabosti posrednega izvoza 

Izvozna oblika Prednosti Slabosti 

Posredni izvoz Omejen obseg obveznosti in 
investicije 

Omogočena visoka stopnja 
diversifikacije trga, ko podjetje 
uporablja za internacionalizacijo 
izkušenega izvoznika 

Minimalno tveganje (trženjsko in 
politično) 

Niso potrebne izkušnje v izvozu 

Ni nadzora nad trženjskim spletom, 
razen nad izdelkom 

Dodatni domači člen v tržni verigi 
lahko povzroči dodatne stroške in 
tako zmanjša dobiček proizvajalca 

Pomanjkanje stikov s trgom (ni 
potrebe po poznavanju trga) 

Omejene so izkušnje, povezane z 
izdelkom, ki temeljijo na komercialni 
prodaji 

Vir: Hollensen 2007, 324. 

Neposredni izvoz 

O neposrednem načinu vstopa na tuje trge govorimo, ko podjetja, ki so uspešnejša, zrelejša in 
bolj internacionalizirana, sama pripravijo in izvedejo izvozno transakcijo ter razvijejo za to 
znanja in veščine, ki so potrebne za učinkovito poslovanje s tujimi trgi. Znanja in veščine tako 
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vključujejo raziskave trga, navezovanje stikov z lokalnimi kupci, negovanje stikov, 
obvladovanje distribucije, pripravo cenikov in vodenje politike cen, izvozno carinjenje in 
podobno. Kasneje se lahko vsa znanja in veščine, ki so uporabljena za vstop na tuji trg, 
centralizirajo v posebnem izvoznem oddelku. Podjetje se pogosto poveže z lokalnimi 
distributerji, s predstavnikom ali lokalno podružnico v tujini ter tako hitreje deluje na tujem 
trgu in se tudi hitreje lahko odziva na reakcije trga, kakor s posrednim izvozom (Kenda 2001, 
157). 

Pri tej obliki izvoza na tuje trge je pomembno dobro poznavanje trga in zato morajo tržniki 
predhodno opraviti predizvozne aktivnosti (poslovna potovanja, raziskovanje tujega trga ter 
zbiranje marketinških informacij, priprava in prevajanje predstavitvenih gradiv, operativne 
marketinške aktivnosti, predstavitev podjetja na lokalnem trgu, priprava vzorčnih 
modelov/prototipov za razdelitev med potencialne odjemalce), katera za podjetje, ki posluje z 
neposrednim izvozom predstavlja dodatne stroške v primerjavi s posrednim izvozom, kjer je 
to že všteto v plačilo posredniku (Dubrovski 2006, 189). 

Ruzzier in Kesič (2011, 56–57) navajata naslednje možne oblike neposrednega izvoza: 
 enkratna, enotna izvozna naloga, •

 poseben izvozni oddelek, •

 izvozne prodajne družbe (export sales company), •

 sestrska podjetja/podružnice v tujini, •

 lastna prodaja s potniki na tujih trgih, •

 izvoz s posredovanjem izvoznih združenj proizvajalcev, •

 neposredni izvoz blaga ob podpori zastopnikov/zastopstev. •

Podjetja lahko nastopajo na tujih trgih s pomočjo zastopnikov in so najpogostejša oblika 
vstopa neposrednega vstopa in nastopa na tujem trgu. Pogosto je med dajalcem zastopstva in 
zastopnikom ekskluzivni odnos in sklenjena ekskluzivna pogodba, ki zastopniku omogoča 
monopolno prodajno pravico pod določenimi pogoji za določen izdelek in trg (Ruzzier in 
Kesič 2011, 57). 
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Preglednica 10: Prednosti in slabosti neposrednega izvoza 

Izvozna oblika Prednosti Slabosti 

Neposredni izvoz dostop do lokalnih tržnih izkušenj in 
stikov s potencialnimi odjemalci 

skrajšana distribucijska veriga (v 
primerjavi s posrednim izvozom) 

pridobljeno znanje in poznavanje trga 

večji nadzor nad marketinškim 
spletom (še posebej z agenti) 

na razpolago je lokalna podpora 
prodaji in storitvam 

majhen nadzor nad tržnimi 
cenami zaradi carin in 
pomanjkanje nadzora nad 
distribucijo (še posebej z 
distributerji) 

potrebne nekatere investicije v 
prodajno organizacijo 

kulturne razlike privedejo do 
komunikacijskih problemov in 
filtriranja informacij (povečajo se 
transakcijski stroški) 

možne so trgovinske omejitve 

Vir: Hollensen 2007, 324. 

Kooperativni izvoz 

Ko govorimo o kooperativnem izvozu kot obliki vstopa na tuje trge opazimo, da gre 
predvsem za različne dogovore o možnem sodelovanju z drugimi podjetji. Ponavadi so to 
izvozno – marketinške družbe (export marketing groups), katera vodijo celotno izvedbo 
marketinških in izvoznih aktivnosti ter druge posle mednarodnega poslovanja za druga 
podjetja. Za kooperativni izvoz se navadno odločajo manjša podjetja, ki nimajo na voljo 
zadosti lastnih izkušenj in virov poslovanja na tujih trgih (Ruzzier in Kesič 2011, 57). 

V današnjem času se vse bolj poudarja pomen prenosa funkcij ali aktivnosti izven 
organizacije (outsourcing). To funkcijo prevzame drugo podjetje, ki je navadno podizvajalec, 
pogodbeni izvajalec, kooperant ali subkontraktor, ter zadano aktivnost ali funkcijo opravi 
hitrejše, kakovostnejše in cenejše (Dubrovski 2006, 193). 

Preglednica 11: Prednosti in slabosti kooperativnega izvoza 

Izvozna oblika Prednosti Slabosti 

Kooperativni izvoz delitev stroškov in tveganj 
internacionalizacije, 

zagotovitev celotnega trženjskega 
sistema 

tveganje neuravnoteženosti odnosov 
(različni cilji/pogledi) 

sodelujoča podjetja se niso vedno 
pripravljena odreči njihovi popolni 
neodvisnosti 

Vir: Hollensen 2007, 324. 
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3.2.2 Pogodbeni način 

Pogodbene oblike vstopa na tuje trge so bolj zahtevne kot druge oblike vstopa in zahtevajo 
večje vključevanje poslovnih aktivnosti samega izvoznika. Dejavniki, zaradi katerih se 
podjetja odločajo za takšen način vstopa na tuji trg, so predvsem biti bližje kupcem, znižati 
stroške proizvodnje, skrajšati tržne poti, znižati transportne stroške, izogniti se omejitvam 
vstopa na tuje trge, biti prisotni na trgu kot »domači proizvajalec ali ponudnik« ter imeti 
možnosti uveljavljanja različnih oblik pospeševanja lokalne proizvodnje (Ruzzier, Kesič in 
Mevlja 2008, 17–18). 

Razlika med izvoznim načinom vstopa na tuje trge in pogodbenim načinom je ta, da slednje 
namenjeno predvsem prenosu znanj in spretnosti ter posredno odpirajo priložnosti za izvoz 
proizvodov. V primeru izvozne oblike pa proizvode/storitve proizvedemo doma ali v tretjih 
državah ter jih kasneje posredno, neposredno ali kooperativno prodamo na tujem trgu. Ker so 
pa pogodbeni načini vstopa dolgoročna nekapitalska združenja, jih pa ta razlika loči od 
investicijskih načinov vstopa (Ruzzier in Kesič 2011, 57–58). 

Najbolj pogoste oblike pogodbenih načinov vstopa na tuje trge predstavljajo Ruzzier, Kesič in 
Mevlja (2008, 18) kot: 
 licenčno poslovanje, •

 franšizing, •

 skupna vlaganja, •

 strateške zveze/zaveze/povezave, •

 pogodbena proizvodnja. •

Licenčno poslovanje 

Licenciranje je način, s katerim podjetje vzpostavi lokalno proizvodnjo na tujih trgih brez 
kapitalskih naložb. Licenčno poslovanje je usmerjeno dolgoročnejše in vključuje veliko večjo 
odgovornost za domače podjetje, saj se prenese kar nekaj poslovnih funkcij z verige vrednosti 
od dajalca licence na prejemnika licence (Hollensen 2007, 332). Licenčno poslovanje je tudi 
zelo priljubljena oblika vstopa na tuji trg, saj je za to poslovanje značilno, da ni potreben velik 
gotovinski vložek, saj podjetje proda svoje stroške za RR ter ima vpliv na lokacijo 
proizvodnje brez prevzema tveganja lastniške, upravljalske ali investicijske narave (Kenda 
2001, 182). 

Licenčno poslovanje je tako sporazum med dajalcem in prejemnikom licence, kjer dajalec da 
dovoljenje za uporabo pravic in znanja prejemniku. Pri tem prejemnik mora plačati določeno 
vrednost pod določenimi pogoji, ki se imenuje licenčnina (royalty), ki se določa kot začetno 
plačilo v enkratnem znesku, kot zajamčen letni minimalni znesek in kot pristojbina od 
dobička/obsega prodaje (Kenda 2001, 182). Je tudi dovoljenje, ki ga da dajalec prejemniku 
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licence, za opravljanje določenih dejavnosti ali uporabo know–howa (patenti, blagovne 
znamke, žigi). Najpogostejši vzroki za licenčno poslovanje so lahko: ohranitev tehnoloških 
prednosti, podjetje nima lastne enote v tujini, podaljševanje življenjskega ciklusa izdelka, če 
zakonodaja prepoveduje/omejuje tuje neposredne investicije, visoka politična tveganja, 
carinske in necarinske omejitve v državi jemalca licence (Ruzzier in Kesič 2011, 58). 

Preglednica 12: Prednosti in slabosti licenčnega poslovanja za posamezne akterje 

Akter Prednosti Slabosti 

Dajalec licence hiter vstop na trg 

ne zahteva neposredne kapitalske 
investicije 

porazdelitev izdatkov za RR 

podaljševanje življenjske krivulje 
izdelka 

lahko si vzgojimo konkurenta 

omejen nadzor nad proizvodnjo in 
marketingom 

omejena celovitost poslovanja 

Prejemnik licence skrajšanje časa uvajanja izdelka 

zmanjšanje izdatkov za RR 

pridobivanje novih znanj, tehnologij 

izognitev napakam pri RR in 
proizvodnji 

licenčna pogodbena omejitev 

dajalec licence lahko pogojuje 
spremembe v cenah 
inputov/dobave 

Vir: Ruzzier in Kesič 2011, 59. 

Franšizno poslovanje 

Franšizing je tržno naravnan način prodaje storitev, blaga ali tehnologije, pogosto 
samostojnim in finančno neodvisnim majhnim podjetjem, ki imajo lastna sredstva, vendar so 
brez ali z malo predhodnimi izkušnjami pri poslovanju doma ali v tujini (Hollensen 2007, 
335–336). Franšizing je pogodbeno poslovanje med dvema poslovnima partnerjema, pri 
katerem franšizor da svojo pridobljeno veščino trženja, proizvajanja in managementa 
franšiziju, ki mu v zameno za pridobljene veščine da neko začetno pristojbino in tekočo 
provizijo. Ko partnerja skleneta pogodbo, se določijo pravice ter obveze, ki jih ima franšizij 
kot neodvisni podjetnik do franšizorja, kot odgovornega skrbnika bodočega posla. Največja 
razlika med licenčnim in franšiznim poslovanjem je v tem, da franšizing dovoljuje večji 
nadzor franšizorja nad franšizijem in mu hkrati zagotavlja večjo podporo ter partnerji 
postanejo večji privrženci enotnega sistema (Kenda 2001, 185–187). 

Franšizor razvije preverjen poslovni sistem (trgovsko ime/blagovna znamka/znamka storitve 
ali dejavnosti/know–how/poslovne in tehnične metode/sistem postopkov in drugih pravic), 
katerega je možno kopirati in za katerega mu pogodbeni partnerji plačajo odškodnino v obliki 
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licenčnine, najemnine za najeta proizvodna sredstva, lahko je že všteta v ceno osnovne 
surovine ali pa se obračuna po prometu (Kenda 2001, 186–187; Ruzzier in Kesič 2011, 59). 
Glavna značilnost in prednost franšiznega poslovanja je možnost hitrega prodora na tuje trge 
in hitrega dominiranja nad izbranim tržnim segmentom, kar hkrati prinese hitrejše rezultate in 
povrnitev začetnega kapitala, vendar pa je sam uspeh franšize odvisen od izvedbe in 
sposobnosti franšizorja (Kenda 2001, 187). 

Poznamo dve glavni vrsti franšizinga: 
 izdelčni franšizing – je zelo podoben licenciranju. Tipičen pri tej vrsti franšizinga je •

distribucijski sistem, pri katerem dobavitelj sklene pogodbe z zastopniki za nakup ali 
prodaja proizvodnih linij. Pri tem zastopnik uporablja trgovsko ime, ime blagovne znamke 
ali proizvodno linijo. Primer takšnih franšiz sta Coca–Cola in Pepsi (Hollensen 2007, 
335). 

 čisti poslovni franšizing – paketni – ta vrsta velja kot edina »pravilna« oblika franšizinga. •

Pri tem gre za pravico do uporabe celotnega poslovnega »paketa«, katerega je razvil 
franšizor (uporaba blagovne znamke, avtorske pravice, oblikovanje, patenti, poslovne 
skrivnosti, poslovni know–how, območna ekskluzivnost, izbrano lokacijo, tržne raziskave 
za izbrano področje, zasnova trgovine). Primer takšnih franšiz so: poslovne in osebne 
storitve, trgovine, verige s hitro prehrano, hotelske verige, avtomobilski servisi, izposoja 
avtomobilov (Hollensen 2007, 335–336; Ruzzier in Kesič 2011, 59–60). 
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Preglednica 13: Razlikovanje licenčnega in franšiznega poslovanja 

Licenčno poslovanje Franšizno poslovanje 

Licenčnina (royalties) kot način plačila. Za način plačila se uporablja naziv cena vodenja 
(management fees). 

Zajeta skupina izdelkov ali en izdelek oziroma 
tehnologija kot element dogovora.  

Pokriva celoten obseg poslovanja, vključujoč 
know–how, intelektualne pravice, naklonjenosti, 
blagovne znamke in poslovnih stikov. 

Licence običajno prevzemajo bolje uveljavljena 
podjetja. 

Običajno začetne oblike poslovanja, še posebej za 
franšizije. 

Dolgoletne pogodbe (približno od 16 – 20 let), 
posebej tam, kjer je povezano s know–how, 
avtorskimi pravicami in blagovnimi znamkami. 

Pogodba je običajno sklenjena za 5 let, včasih 
podaljšana na 11 let. Franšize se pogosto 
obnavljajo. 

Licence se lahko relativno hitro in brez nadzora 
prenašajo med podjetji še posebej brez dajalčeve 
vednosti. 

Franšizij je zelo natančno in selektivno izbran s 
strani franšizorja in je zamenjava mogoča le pod 
nadzorom franšizorja. 

Običajno se s prenosom licence ne prenesejo 
izsledki obstoječih in tekočih raziskav izdelka od 
dajalca licence na prejemnika licence. 

Od franšizorja se pričakuje, da bo franšiziju 
prenesel vse izsledke tekočih raziskav in 
obstoječih programov poslovanja podjetja, kot je 
določeno v pogodbi. 

Dobro ime dajalca licence je v celoti zadržano in 
se ne prenese na jemalca licence. 

Franšizor zadrži dobro ime podjetja, katero 
franšizij uporablja za svoje uspešnejše 
poslovanje. 

Licenčni dogovori dopuščajo veliko pogajalskega 
prostora. Kot pogajalsko orodje uporabljajo 
njihova znanja in veščine ter položaj na trgu. 

Dogovori ne dopuščajo nobenih odstopanj v 
franšiznem sistemu, saj razlikovanje med sistemi 
lahko privede do zmešnjav. 

Vir: povzeto po Hollensen 2007, 336. 

Skupna vlaganja 

Pri skupnem vlaganju (joint venture) gre za obliko vstopa, ki poteka med dvema ali več 
sodelujočimi partnerji z deljeno lastniško udeležbo (Hollensen 2007, 339). Skupna vlaganja 
so lahko pogodbena skupna vlaganja (dva ali več partnerjev skleneta partnerski odnos in si 
deli stroške investicij/tveganj/dobiček) in lastniška (kapitalska) skupna vlaganja (ustanovi se 
novo skupno podjetje, kjer si partnerji delijo lastništvo in kontrolo). Ta oblika vstopa je 
primerna za tiste trge, ki imajo visoko stopnjo zaščite domačega gospodarstva oziroma so tuja 
vlaganja celo prepovedana (Ruzzier in Kesič 2011, 63).  

Razlogi za vstop s skupnim vlaganjem so številni, vendar so glavni vzroki predvsem 
zmanjšanje proizvodnih in marketinško – prodajnih stroškov, hitra razpršitev nove tehnologije 
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ter hiter vstop na tuji trg (Ruzzier in Kesič 2011, 63). Skupno vlaganje je ponavadi sklenjeno 
na daljši rok z zadanim ciljem, da se uresničijo skupni cilji sodelujočih partnerjev. 

Globalizacija je spremenila proces konkuriranja in ga zaostrila celo do te mere, da se podjetja 
z lastnimi sredstvi ne morejo več razvijati in dosegati novih ciljev in s tem širiti svojega 
tržišča. Podjetja so se za dosego zastavljenih ciljev in razvojnih možnosti pripravljena 
povezati tudi s konkurenco, ki ima pretežno enake interese (Dubrovski 2006, 217). 

Prednost skupnega vlaganja je predvsem v tem, da ima tuji partner s pomočjo domačega 
partnerja vso potrebno poznavanje trga, lastno delovno silo ter trženjsko infrastrukturo. 
Problem, ki se lahko pojavi pri skupnem vlaganju, pa gre pripisati predvsem različnim 
pogledom partnerjev, sodelovanju in kontroliranju skupnega poslovanja (Šenk – Ileršič 2010, 
72–73). 

Ko govorimo o skupnem vlaganju, govorimo o vstopu na tuji trg z udeležbo kapitala, katero 
Dubrovski (2006, 220) navaja v štirih možnih oblikah vstopa: 
 kot »greenfield« naložbe, kar pomeni, da se zgradijo objekti v tuji državi, •

 kot »brownfield« naložbe, kar pomeni, da kupimo že obstoječ objekt v tuji državi, •

 kot kapitalske združitve in prevzemi, kar pomeni, da kupimo podjetje ali del podjetja, •

 ter skupna vlaganja. •

Kot je razvidno iz navajanja obstoječih možnosti vstopa z udeležbo kapitala pri skupnem 
vlaganju, opazimo, da gre pri prvih dveh načinih za samostojni vstop in pri zadnjih dveh za 
skupinski vstop s pomočjo partnerjev. Vendar je prednost kapitalskih povezav predvsem v 
hitrosti, saj če se odločimo za izgradnjo objekta, se nam podaljša čas, ko bi že lahko delovali 
na tujem trgu (Dubrovski 2006, 220). 

Strateške zveze/zaveze/povezave 

Podobno kot skupna vlaganja sta tudi pri strateških zvezah/zavezah/povezavah prisotna 
najmanj dva partnerja, ki z dolgoročnim skupnim sodelovanjem dosegajo skupne cilje na 
mednarodni ravni. Razlika med skupnim vlaganjem in strateško zvezo/zavezo/povezavo je ta, 
da pri slednjem ni lastniškega zavezovanja, kar pomeni, da partnerjem ni potrebno vložiti 
lastniškega kapitala ali kakršnega koli vlaganja v zavezništvo (Hollensen 2007, 339). 

Strateške zveze/zaveze/povezave služijo za jačanje oziroma vzdrževanje strateških 
konkurenčnih prednosti za dosego individualnih ciljev partnerjev in skupnega cilja, katero se 
zgodi na podlagi izmenjave in dopolnjevanja sredstev, ki omogočijo povečano učinkovitost 
delovanja na tržišču ter skupnega razvoja, kar posledično privede partnerje do medsebojne 
odvisnosti. S tem, ko partnerji vstopijo v zavezništvo, si delijo tudi tržno moč in tveganje, 
katere je večje, kot če bi delovali samostojno na trgu (Dubrovski 2006, 218–219). 
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Vstop na tuje trge s pomočjo strateških zvez/zavez/povezav je priporočljiv, ko podjetju 
primanjkuje lastnega kapitala ali pa ima veliko fizično, lingvistično in kulturno distanco med 
domačim in ciljnim tujim trgom (Dubrovski 2006, 221). 

Pogodbena proizvodnja 

Pogodbena proizvodnja se je razvila zaradi številnih razlogov, ki so podjetja spodbudili, da 
proizvajajo na tujih trgih. Nekateri izmed razlogov so: nižji proizvodni stroški, zmanjšanje 
transportnih stroškov, carinske in necarinske omejitve vstopa na tuji trg, prednost domačih 
dobaviteljev ali proizvajalcev pred tujimi. Do tega načina vstopa na tuje trge pride, ko 
podjetje nima na voljo lastnih virov za proizvodnjo doma in vidi prednost na tujem trgu, 
takrat sklene pogodbo s tujim partnerjem, ki je specializiran v proizvodnji in produkcijski 
tehnologiji. Pogodbena proizvodnja tako dovoljuje podjetju, da samo izvaja poslovne 
funkcije, ki vključujejo razvijanje in kontroliranje RR, trženje, distribucijo, prodajo 
poprodajne storitve in tako podjetje prenese le proizvodno funkcijo na izbrani tuji trg, ki mu 
omogoča učinkovito proizvodnjo (Hollensen 2007, 330).  

Ruzzier in Kesič (2011, 60) navajata naslednje komponente, ki sestavljajo pogodbeno 
proizvodnjo: 
 ekonomska, •

 kapacitetna – izkoriščanje proizvodnih kapacitet, ki jih podjetje nima oziroma so •

premajhne, 
 specializirana – specializirana znanja/veščine/sposobnosti partnerja, ki jih podjetje nima. •



 

35 

Preglednica 14: Primerjava prednosti in slabosti posameznih pogodbenih oblik poslovanja 

Oblika Prednosti Slabosti 

Licenciranje izognemo se stroškom postavitve lastne 
podružnice 

izognemo se tarifam in drugim vstopnim oviram 

smiselno, ko se soočamo s problematičnimi trgi 

zaradi omejenih kapitalskih zahtev lahko nove 
izdelke hitreje uporabimo, še preden se razvije 
konkurenca 

prejemnik licence se ne odziva 
spremembam na trgu 

dajalcu licence ne omogoča razvoj trga 

po preteku dogovora nam prejemnik 
licence lahko postane konkurenca 

tveganje za podcenitev prodajnega 
potenciala proizvoda 

pomanjkanje kontrole nad operacijami 
prejemnika licence 

Franšizing  omogoča hitro rast brez velikih investicij in 
resursov 

možno vstopiti na tuji trg brez poznavanja tujega 
lokalnega okolja 

zmanjšano tveganje in stroški vstopa 

težka izbira ustreznih franšizijev 

težek nadzor nad specifičnim sredstvom 

možnost ustvariti konkurenta 

otežen prenos sredstev v različna 
nacionalna in kulturna okolja 

Skupna vlaganja tuji partner ima prednost v poznavanju trga, 
lastno delovno silo in izdelano trženjsko 
infrastrukturo 

zmanjšana tržna in politična tveganja 

delitev znanj in sredstev 

deljeno tveganje med partnerji 

lažja izognitev carinskih in necarinskih preprek 

možno boljše sodelovanje s tujo državo zaradi 
vključitve lokalnega partnerja 

konkurenca lahko preobremeni zaposlene 

nepravično sodelovanje pri transakcijskih 
stroških blaga 

kulturne razlike in različni pogledi 
partnerjev 

problemi vodenja zaposlenih zaradi 
partnerstva in koordinacije 

izguba kontrole nad tujimi poslovnimi 
operacijami 

Strateške 
zveze/zaveze/ 
povezave 

prvi korak k dolgoročnejšemu sodelovanju in 
povezavah 

pomaga pri doseganju konkurenčnih prednosti 

partnerji ostanejo neodvisni subjekti 

priložnost spoznati oziroma testirati partnerja 

zgrešen cilj/smisel ustanovitve povezave 

nerazumevanje partnerjevih ciljev in 
motivacij 

možnost izpostavitve slabosti partnerju 
lahko kasneje izrabi 

skriti administrativni stroški nadzora in 
vzpostavitve 

Pogodbena 
proizvodnja 

večinoma kratkoročne 

delitev dobičkov določena v pogodbi 

omogoča učinkovito izrabo resursov 

oteženo pridobivanje plačil 

stalna pogajanja glede novih oblik 
sodelovanj in pogodb 

Vir: Povzeto in prirejeno po: Ruzzier in Kesič 2011, 61; Hollensen 2007, 348–349; Šenk – Ileršič 
2010, 72. 

3.2.3 Investicijski način 

Zadnja skupina oblike vstopov so investicijske (naložbene/hierarhične) oblike vstopa, kjer 
podjetje v celoti prevzame lastništvo in kontrolo nad obliko vstopa na tuje trge. Tukaj se 
predvsem pojavi vprašanje, do katere stopnje naj podjetje kontrolira delovanje lastnih oblik 
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nastopov na tujem trgu. Stopnja kontrole je odvisna predvsem od razdelitve odgovornosti 
(koliko in katere funkcije oblike vrednosti se bodo prenesle na tuji trg) med matičnim 
podjetjem in hčerinsko enoto. Posledično na razdelitev (koliko in kaj) odgovornosti in 
pristojnosti vpliva tudi želja podjetja, da se razvija na mednarodni ravni (Hollensen 2007, 
356–357). 

Ruzzier in Kesič (2011, 60) navajata, da tak način vstopa vsebuje neposredne investicije in 
lastništvo določenih objektov na izbranem tujem trgu. Objekti so lahko namenjeni tako 
proizvodnji, prodaji ali hranjenju proizvodov. Podjetja, ki sodelujejo v investicijskem načinu 
vstopa na tuje trge, lahko razdelimo na popolno oziroma delno lastništvo, kjer več podjetij 
zaradi lastništva specifičnih znanj, zmanjševanja tveganja ter investicij se odloči za skupne 
naložbe oziroma investicije. Kot rezultat skupnih naložb dobimo novo podjetje, ki ima v 
večini primerov vključenega lokalnega partnerja na izbranem tujem trgu, ki s podjetjem 
sodeluje na podlagi neposrednih investicijah kot izgradnja novih kapacitet ali z nakupom že 
obstoječih kapacitet/podjetja. 

Investicijski način vstopa na tuje trge zahteva veliko predhodnih znanj in spretnosti iz 
mednarodnega področja ter tudi zajetne investicije v kratkem časovnem obdobju. Za 
investicijski način se odločajo predvsem večja podjetja, saj mala in srednja nimajo zadosti 
sredstev, kar predstavlja ključni problem (Ruzzier in Kesič 2011, 60). Ko se podjetje odloči 
za razširitev svojih aktivnosti v tujini s proizvodnjo, je smiselno, da vstopi z lastnim 
kapitalom in investicijskimi oblikami, saj si tako zagotovi nadzorovanje tudi nad drugimi 
poslovnimi funkcijami, ki so pomembne za napredek in morda kasnejšo razširitev poslovanja 
(Makovec Brenčič idr. 2006, 72). 

Pri investicijski/naložbeni/hierarhični obliki vstopa na tuje trge ločimo naslednje oblike: 
prodajni zastopnik, rezidenčni prodajni zastopnik, lastna prodajna enota, lastna proizvodna 
enota, sestavljalnice, skladišča, regionalni centri, prevzemi in začetne investicijske naložbe 
(Ruzzier in Kesič 2011, 62–63).  

Prodajni zastopnik (angl. domestic – based sales representatives) 

Prodajni zastopnik oziroma distributer deluje največkrat na domačem trgu in potuje na druge 
trge z namenom izvedbe prodajne funkcije. Če je prodajni zastopnik zaposlen s strani 
domačega podjetja, mu je bistveno bližja vizija in razvoj podjetja ter seveda predanost, ki je v 
poslovanju ključnega pomena, kot če funkcijo prodajnega zastopnika opravlja neodvisni 
zastopnik. Neodvisni zastopnik tudi ni tako dobro informiran in ne pozna dobro delovanja 
podjetja. Za takšno obliko vstopa se odločimo predvsem, ko imamo ozko specializirane 
medorganizacijske trge, kjer ima velik pomen visokostrokovno nakupovanje ter poznavanje 
produktov podjetja, število odjemalcev pa je relativno majhno (Makovec Brenčič idr. 2006, 
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73). Domači prodajni zastopnik pokaže tudi večjo zvestobo do odjemalcev, kar pri neodvisnih 
zastopnikih lahko štejemo kot pomanjkljivost (Hollensen 2007, 358). 

Rezidenčni prodajni zastopniki/prodajne podružnice/lastne prodajne enote na tujem (angl. 
resident sales representatives/foreign sales branch/foreign sales subsidiary) 

Vsem trem oblikam je enotno, da se prodaja popolnoma prenese na vstopni trg. S tem se 
podjetja bolj približajo kupcu, vendar morajo upoštevati način sklepanja poslov oziroma 
sprejemanja naročil ter samo naravo izdelka. Velikokrat je smiselno oblikovati prodajno 
podružnico, v katero vključimo delovanje rezidenčnih prodajnih zastopnikov. Velikokrat je pa 
potrebno tudi ustanavljanje lastne prodajne enote na tujem trgu, ki deluje kot lokalno podjetje 
na vstopnem trgu. Te enote izvajajo popoln nadzor in kontrolo nad prodajno funkcijo na 
tujem trgu. Osnovno vodilo ustanavljanja samostojnih prodajnih enot na tujem trgu je 
zagotovo biti bližje kupcu ter tudi prenos avtonomije in odgovornosti za izvedbo prodajne 
funkcije na lastne podenote, vendar se najdejo tudi podjetja, ki izkoriščajo prednosti, ki jim 
nudi takšen vstop na tuji trg (Makovec Brenčič idr. 2006, 73–74). 

Lastna prodajna in proizvodna enota na vstopnem trgu (angl. sales and production 
subsidary) 

Podjetja, ki vidijo ob vstopu na novi trg dober razvoj tržnega potenciala in možnost trženja 
izdelkov ali storitev dolgoročno ter želijo biti konkurenčna, je smiselno, da investirajo v 
lastno prodajno/proizvodno enoto na novem tujem trgu. Zaradi investiranja v lastne 
prodajne/proizvodne enote, je takšen način vstopa dolgoročno naravnan, da se povrnejo 
stroški investiranja. Podjetja, ki se odločajo za takšen način vstopa na tuje trge, ponavadi 
navajajo vzroke, kot so ohranjanje poslovanja in boj za dvig oziroma ohranjanje tržnih 
deležev (Makovec Brenčič idr. 2006, 74). 

Sestavljalnice, skladišča 

Sestavljalnice in skladišča so oblika proizvodne enote na vstopnem trgu, kjer podjetja 
opravljajo zaradi številnih razlogov (zahtevnost proizvodnje, strateški razlogi) večinski del 
proizvodnih procesov doma, preostanek pa preselijo na vstopne trge. Podjetja za takšno 
obliko vstopa navajajo vzroke, kot so nižji stroški, nižje vstopne omejitve za sestavne dele v 
primerjavi s končnimi izdelki, izdelek je v ustrezni stopnji življenjskega cikla ali pa so deli za 
končni izdelek proizvedeni v različnih delih sveta in jih je smiselno sestavljati na izbranem 
končnem trgu (Makovec Brenčič idr. 2006, 74). 
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Regionalni centri (angl. regional centres/headquarters) 

Regionalni centri so sodobno usmerjeni način ustvarjanja oziroma povečevanja trga. Podjetja 
delujejo v več državah hkrati, vendar da je poslovanje v celotni regiji ustrezno uravnano, 
nadzorovano in da se strateško razvija, so odgovorni regionalni centri ali vodilne države. 
Regionalni centri lahko prevzamejo samo funkcijo trženja in prodaje ter prodajnih in 
poprodajnih storitev na lokalnem ali regionalnem delu ali pa prevzemajo izvajanje vseh 
poslovnih funkcij. Regionalni centri imajo tako nalogo, da usklajujejo poslovne strategije in 
strategije posameznega trga s celotno strategijo razvoja podjetja, zagotavljajo usklajeno 
delovanje enot, identificirajo sinergije, ki jih izkoriščajo znotraj in med enotami oziroma 
drugimi regionalnimi trgi. Naloga regionalnih centrov je tudi prilagajanje globalne strategije 
lokalni ter vso ustrezno pomoč lokalnim enotam (Makovec Brenčič idr. 2006, 75). 

Prevzemi in investicije (naložbe) od začetka (angl. aquisition/greenfield investment) 

Podjetja, ki se odločijo za prevzeme, želijo hitro vstopiti na novi trg, imajo dovolj 
kapitalskega zaledja in si želijo hitro pridobiti dostop do že razvitih tržnih poti, uveljavljenih 
segmentov ter uveljavljene blagovne znamke. Pri tem pa morajo biti pripravljeni na visoko 
tveganje in ustvarjati sinergijo. Velikokrat pa na tržišču ni primernega podjetja za prevzem in 
je bolj smiselno razmisliti o investiciji od začetka. Takšne investicije so dolgotrajnejše, saj je 
potrebno investicijo nadzorovano izpeljati od začetka. S tem, ko imamo investicijo od 
začetka, se izognemo marsikaterim nevšečnostim, kot so slabe navade in prakse prehodno 
delujočega podjetja in tudi izognitev potencialnim spornim situacijam pri razlikah v 
organizacijskih kulturah in pridobljenih normah delovanja v podjetju. Za takšen način vstopa 
na tuje trge se odločajo predvsem podjetja, ki želijo razviti integrirano obliko in lastno, 
razpoznavno strategijo delovanja na vseh trgih (primer Mercatorjevega vstopa na srbski trg) 
(Makovec Brenčič idr. 2006, 75–76). 
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4 PREDSTAVITEV DRUŽBE POSLOVNI SISTEM MERCATOR, D.D. 

Za študijo primera diplomske naloge smo si izbrali podjetje Poslovni sistem Mercator, d.d., 
saj menimo, da je po uspešnem poslovanju na domačem trgu več kot uspešno vstopilo na trge 
JV Evrope. 

4.1 Razvoj podjetja skozi zgodovino do danes 

Zgodovina Mercatorja sega do leta 1949, ko je bilo ustanovljeno podjetje na debelo Živila 
Ljubljana, kot predhodnik družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. Leta 1953 je bil začetek 
delovanja družbe z imenom Mercator kot trgovskega podjetja na debelo s sedežem v Ljubljani 
(Mercator b. l.a). 

V obdobju do leta 1990 se je podjetje razvijalo s širitvijo s povezovanjem manjših lokalnih 
trgovskih, industrijskih, kmetijskih, gostinskih in storitvenih podjetij, katera so ohranila 
pravno samostojnost. Predhodno omenjenega leta je Mercator spremenil ime v Poslovni 
sistem Mercator, d.d. in pričel z uveljavljanjem kapitalskih povezav družbe s hčerinskimi 
družbami, kar je pomenilo začetek koncernske organiziranosti (Mercator b. l.a). 

Leta 1993 je bil začetek privatizacije z javno prodajo delnic, po obsegu in vrednosti kapitala 
največje privatizacije v Srednji Evropi. Privatizacija največje slovenske delniške družbe se je 
zaključila leta 1995, ko so postali lastniki državni skladi in približno 63.000 malih delničarjev 
(Mercator b. l.a).  

Prelomnica v poslovanju družbe je leto 1997, ko je postalo eno najuspešnejših trgovskih 
družb na področju nekdanje Jugoslavije. Do omenjenega leta je družba Poslovni sistem 
Mercator, d.d. poslovala z izgubo, vendar ob nastopu nove uprave s predsednikom Zoranom 
Jankovićem na čelu je uprava sprejela ambiciozne strateške načrte ter hotela prekiniti 
negativne smernice iz preteklih let in tako ustvariti najboljšo trgovsko družbo v državi, katera 
bi bila podobna največjim evropskim in svetovnim trgovskim verigam. Po nastopu nove 
uprave do leta 2003 so sledila leta notranjega prestrukturiranja in procesov, ki so bili potrebni 
za integracijo slovenske živilske in neživilske trgovine, kapitalskega povezovanja in 
prevzemov trgovskih družb. Povezovanja in širitve Mercatorja so potekale predvsem v 
Sloveniji in z ustanovitvijo odvisnih družb na novih tujih trgih: na Hrvaškem, v Bosni in 
Hercegovini ter Srbiji in Črni Gori (Mercator b. l.a). 

Z vstopom Slovenije v EU leta 2004 je Mercator uspešno posloval kljub zaostrenim tržnim 
pogojem in se tako uvrstil na 32. mesto po prihodkih vseh podjetij v desetih državah novih 
članic EU. Leta 2005 sta poslovanje Mercatorja neposredno zaznamovala dva dogodka, in 
sicer sprememba zakona o trgovini glede nedeljskega in prazničnega obratovalnega časa 
prodajaln ter prihod tuje diskontne verige na slovenski trg. S vstopom novih diskontnih verig 
se je še dodatno povečala konkurenčnost na trgu. Omenjenega leta je tudi prišlo do večje 
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spremembe v lastniški strukturi, menjave nadzornega sveta ter do imenovanja nove 
štiričlanske uprave pod vodstvom Žige Debeljaka. Leto kasneje je Mercator izvedel strateške 
povezave v Srbiji s podjetjem Holding Rodič M&B in s tem postal drugi največji trgovec na 
območju Srbije, s približno 8 % tržnim deležem v tem letu (Mercator b. l.a). 

Leta 2007 je bilo za Slovenijo prelomnica, saj smo prevzeli evro, vendar se je Mercator na to 
spremembo dobro pripravil in zamenjavo valute v svojih prodajalnah izvedel brez težav. V 
tem letu je pričel tudi s svojo turistično ponudbo M holidays, sklenil strateško povezavo s 
hrvaško družbo Presoflex in z družbo Omega na trgu BiH. Konec leta 2007 je Mercator 
podpisal sporazum o strateški povezavi s črnogorsko družbo Mex market, d.o.o., ki se je s 
pričetkom leta 2008 preimenovala v Mercator – Mex, d.o.o. S to povezavo je Mercator razširil 
svoje tržišče na četrti novi trg zunaj Slovenije (Mercator b. l.a). 

Poslovanje je bilo leta 2008 z vidika okoliščin težavno, saj je v prvi polovici leta bila visoka 
inflacija v drugi polovici pa razmere globalne finančne krize. Kljub vsemu pa je bilo to leto za 
Mercator rekordno v smislu investicij, saj so izvedli skupno kar 313 milijonov EUR vseh 
naložb. Te naložbe so se kazale v velikem povečanju prodajnih površin, katerih je zdaj preko 
milijon kvadratnih metrov skupne bruto prodajne površine. Nadaljevali so tudi z intenzivnim 
razvojem in strateškim povezovanjem. V Srbiji so kupili dodatni 12 % lastniški delež družbe 
M – Rodić, d.o.o., Novi Sad, na Hrvaškem se je v nabavno združenje Mercator – Plodine 
pridružila še trgovska veriga Billa, v Bosni in Hercegovini so ustanovili družbo M –BL, 
d.o.o., Banja Luka, ki izvaja trgovske dejavnosti na področju Republike Srbske v Bosni in 
Hercegovini. V skladu z zadano strategijo vstopa na trg Bolgarije so ustanovili družbo 
Mercator – B, e.o.o.d., Sofija, ki bo odgovorna za izvajanje širitve na bolgarski trg (Mercator 
b. l.a). 

Leta 2009 je Mercator pospešeno razvijal linije svojih trgovskih znamk, ki kupce prepričajo z 
najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo in je tudi eden največjih trgovcev s tekstilom, 
tehniko in športno opremo v regiji. Leto kasneje so bile vse aktivnosti na vseh trgih 
poslovanja usmerjene v zagotavljanje kar najširše ponudbe za potrošnika. Na hrvaškem trgu 
sta družbi Getro, d.d., in Mercator – H, d.o.o., zaključili strateško povezavo na podlagi 
pogodbe o nakupu trgovske dejavnosti hrvaške trgovske družbe Getro, d.d., ki so jo partnerji 
sklenili 18. decembra 2009. Strateška povezava vključuje nakup blagovne znamke »Getro« in 
dolgoročni poslovni najem 16 Getrojevih trgovskih centrov in drugih poslovnih objektov. V 
Črni Gori sta družba Pantomarket, d.o.o. in Skupina Mercator predhodno omenjenega leta 
podpisali pogodbo o strateški povezavi, s katero je družba Mercator – CG, d.o.o., Črna gora, 
prevzela trgovsko dejavnost in zaposlene in tako vzela v dolgoročni poslovni najem 77 
trgovskih objektov, ki so bili v lasti družb Pantomarket, d.o.o. in Plus Commerce, d.o.o. na 
trgu Črne Gore . V Srbiji sta istega leta družbi Mercator – S, d.o.o., in Coka, d.o.o. podpisali 
pogodbo o strateški povezavi, s katero je družba Mercator – S, d.o.o., Srbija v dolgoročni 
poslovni najem dobila 22 trgovskih objektov Skupine Coka v Podonavski regiji. Omenjena 
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povezava vključuje tudi nakup zalog in opreme ter prevzem zaposlenih družb Skupine Coka 
(Mercator b. l.a). 

Po uspešnem prodoru na tuje trge in uspešnih strateških povezavah so leta 2011 nadaljevali z 
uresničevanjem začrtane strategije rasti. Tako je Mercator na srbskem trgu okrepil položaj 
drugega največjega trgovca s prevzemom trgovske dejavnosti družbe Familija Marketi, 
Mercator BH pa okrepil položaj tretjega trgovca v BiH s strateško povezavo s podjetjem 
Drvopromet. Za zagotovitev večje prepoznavnosti in nudenje celovitejše ponudbe za 
končnega potrošnika na eni lokaciji so preimenovali družbo En Plus, nad katero imajo 
lastništvo v M – Energija, s katero načrtujejo razvoj dopolnilnih trgovskih storitev tudi s 
samopostrežnimi bencinskimi servisi Maxen najprej v Sloveniji, nato drugod v regiji. Skladno 
s srednjeročnim gospodarskim načrtom so pričeli z izvedbo pomembnega projekta 
monetizacije nepremičnin, saj je za nadaljnjo rast in uspešno poslovanje Skupine Mercator 
pomembno izkoriščanje potenciala nepremičnin (Mercator b. l.a). 

Zaradi močnih vplivov gospodarske krize je tudi v letu 2012 še vedno prisotna velika 
negotovost glede izboljšanja gospodarstev in omejeno ter oteženo pridobivanje virov 
financiranja. Za doseganje učinkovitejšega poslovanja in večje stroškovne racionalizacije je 
uprava sprejela več različnih ukrepov. Določila je tudi temeljne strateške cilje, optimizacijo, 
dobičkonosnost, osredotočenost in rast, ki so jih integrirali v vsa področja poslovanja. Z novo 
strategijo so se odločili za osredotočenost na osnovno dejavnost, prodajo izdelkov za 
vsakdanjo rabo ter izvajali prenove maloprodajnih enot, osvežitev ponudbe marketov in 
osvežitev ponudbe spleta. Z uresničevanjem zadane strategije, pod katero spada izvajanje 
stroškovnih ukrepov ter ukrepov racionalizacije poslovanja, so v drugi polovici leta že 
ustvarili 10 milijonov EUR prihranka. Težkim in zaostrenim gospodarskim razmeram so se 
prilagodili tudi tako, da so zaustavili izvajanje nenujnih investicij in nadaljevali s 
pridobivanjem novih površin, predvsem na podlago sklepanj najemnih razmerij. Ko se bo 
izboljšala situacija na trgu, se bo izvedla oživitev projekta monetizacije. Istega leta je družba 
Poslovni Sistem Mercator, d.d. pridobila 100 % lastniški delež v družbi Vesna, Trgovsko 
podjetje, d.d. in si tako pridobila 7 prodajnih enot, ki so prej delovale kot franšizne enote 
Mercatorja. Omenjenega leta je Mercator tudi pričel z umikom iz albanskega trga zaradi 
nedobičkonosti poslovanja, katerega poslovne enote so prenehale delovati z dnem 31. 12. 
2012. V letu 2013 Mercator načrtuje izstop tudi iz bolgarskega trga. Istega leta je prišlo tudi 
do večjih sprememb v organizacijski strukturi Skupine, menjave nadzornega sveta ter do 
imenovanja nove uprave. Upravljanje družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je prevzela 
štiričlanska uprava pod vodstvom Tonija Balažiča. Nova uprava si je kot glavno nalogo 
zadala ustaviti negativne trende poslovanja in pripravila novo strategijo, ki temelji na štirih 
ključnih stebrih: optimizacija, osredotočenost, dobičkonosnost in rast (Mercator b. l.m, 3). 
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4.2 Skupina Mercator 

Skupina Mercator je ena največjih gospodarskih skupin tako v Sloveniji kot tudi v celotni 
regiji Jugovzhodne Evrope. V Sloveniji je Skupina Mercator prisotna z devetnajstimi 
družbami, na ostalih sedmih tujih trgih Jugovzhodne Evrope pa v okviru Skupine Mercator 
posluje 17 odvisnih družb. Obvladujoča družba Skupine je družba Poslovni sistem Mercator, 
d.d., s sedežem v Republiki Sloveniji (Mercator b. l.m, 10). 

 

Slika 6: Lastniška struktura PS Mercator, d.d., na dan 31. 12. 2012 

Vir: Mercator b. l.m, 63. 

Primarna in tudi najpomembnejša dejavnost Skupine Mercator je trgovina na drobno z izdelki 
iz vsakdanje rabe v gospodinjstvu, katero razširjajo s ponudbo dodatnih storitev, s katero 
želijo svojim kupcem zagotoviti celovito ponudbo, ki bi ustrezala potrebam in željam kupcev. 
Skupina Mercator je sestavljena iz programa izdelkov vsakdanje potrošnje, programa 
izdelkov za dom, Merator Nepremičnine ter druge poslovne dejavnosti. 

Pri programu izdelkov vsakdanje potrošnje (kar predstavlja 86,4 % prihodkov (Mercator b. 
l.p, 8)) je skupina razvila gosto in razvejano mrežo tako po Sloveniji kot v tujini z željo 
zadovoljiti vsakdanjega kupca in mu približati ter zagotoviti prijetno nakupovalno izkušnjo 
tako v nakupovalnih centrih, hipermarketih, supermarketih, manjših sosedskih prodajalnah, 
prodajalnah Hura! in spletni trgovini. 

Pivovarna	  Union,	  
d.d.,	  12.33,	  12%	  

NLB,	  d.d.,	  10.75,	  11%	  

Societe	  Generale	  -‐	  
Splitska	  banka,	  d.d.,	  

10.14,	  10%	  
Pivovarna	  Laško,	  d.d.,	  

8.43,	  8%	  
UniCredit	  banka	  

Slovenija,	  d.d.,	  8.01,	  
8%	  

Inves8cijske	  družbe	  
in	  vzajemni	  skladi,	  

10.76,	  11%	  

Ostale	  poslovne	  
banke,	  18.87,	  19%	  

Fizične	  osebe,	  14.08,	  
14%	  

Ostale	  pravne	  osebe,	  
6.63,	  7%	  

Lastniška	  struktura	  

Pivovarna	  Union,	  d.d.	   NLB,	  d.d.	  
Societe	  Generale	  -‐	  Splitska	  banka,	  d.d.	   Pivovarna	  Laško,	  d.d.	  
UniCredit	  banka	  Slovenija,	  d.d.	   Inves8cijske	  družbe	  in	  vzajemni	  skladi	  
Ostale	  poslovne	  banke	   Fizične	  osebe	  
Ostale	  pravne	  osebe	  
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Program izdelkov za dom (kar predstavlja 6,7 % prihodkov (Mercator b. l.p, 8)) ponujajo v 
prodajalnah M tehnika, M gradnja in M pohištvo, kjer ponujajo izdelke za ves dom po 
ugodnih plačilnih pogojih. V ponudbo programa izdelkov za dom so vključeni kakovostni in 
zanesljivi gradbeni materiali, moderno pohištvo in oprema za vse prostore doma in pisarne, 
sodobni gospodinjski aparati in bela tehnika ter zabavna elektronika svetovno priznanih 
proizvajalcev. V koraku s časom Mercator svojo ponudbo izdelkov za dom predstavlja tudi 
preko spletne trgovine M tehnika. 

V primerjavi s konkurenti ima Skupina Mercator v lasti večji obseg nepremičnin in zato 
nepremičnine obravnava kot posebno poslovno področje. Glavne naloge nepremičninskega 
področja so skrb za optimalno upravljanje nepremičnin, razvoj prodajne mreže na obstoječe in 
tuje trge ter ohranjati privlačnost nakupovalnih središč. Pod druge poslovne dejavnosti 
Skupine Mercator prištevamo Intersport, Modiana, Mercator Emba, M holidays, Maxen ter 
Mmobil (Mercator b. l.m, 13). Mercator Nepremičnine in druge poslovne dejavnosti skupaj 
predstavljajo 6,9 % prihodkov (Mercator b. l.p, 8). 

Kot je prikazano na spodnji sliki, je Skupina Mercator leta 2012 poslovala na 7 trgih v regiji, 
vendar zaradi nedobičkonosnosti konec leta 2012 ukinila Albanijo in leta 2013 še Bolgarijo in 
tako usmeri pozornost na 5 pomembnih trgov. Kljub vsemu pa ima največ tržnega deleža 
Skupina Mercator ravno na tujih trgih, saj se v Sloveniji giblje tržni delež med 31 – 33 %. 
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Slika 7: Ključni pregled za leto 2012 po trgih 

Vir: Mercator b. l.m, 8. 
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Slika 8: Organiziranost in sestava Skupine Mercator 

Vir: Mercator b. l.m, 11. 

Ob nastopu nove uprave je bila vzpostavljena tudi nova prenovljena organizacijska struktura, 
katera pokriva področja, ki so omenjena v zgoraj objavljeni sliki. Z vitkejšo organizacijo se 
bo uprava osredotočila na vodenje dveh skupin trgov s ciljem maksimirati učinkovitost 
trženjske strategije z rastjo in optimizacijo stroškov. Učinkovitost podpornih funkcij se bo 
povečala s centralnim vodenjem. 



 

46 

 

Slika 9: Družbe, ki so na dan 31. 12. 2012 sestavljale Skupino Mercator 

Vir: Mercator b. l.m, 12. 

4.3 Vizija in poslanstvo 

Vizija Mercatorja je, da postane največji, najuspešnejši in najučinkovitejši trgovec v regiji 
(Mercator b. l.m, 24). 

Poslanstvo (Mercator b. l.m, 24): 
 biti najboljši trgovec, katerega potrošnik prepozna po tem, da mu ponuja vse, kar ponuja •

diskont in še mnogo več,  
 ključna konkurenčna prednost so zaposleni z nasmehom na obrazu in žarom v očeh, ki •

bodo lahko v stabilnem okolju razvijali svoj potencial, 
 usmerjenost k stabilni lastniški strukturi, ki bo podpirala razvoj družbe na osnovi •

doseženih uspehov, 
 prizadevanje za doseganje zaupanja vseh deležnikov. •
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Slika 10: Načela korporacijskega delovanja 

Vir: Mercator b. l.m, 24. 

4.4 Strateški cilji 

Mercator je v fazi prestrukturiranja, katera je nujna zaradi nefokusirane strategije v preteklosti 
poslovanja. Nova uprava je pripravila novo strategijo, katera temelji na štirih ključnih stebrih, 
in sicer na optimizaciji, osredotočenosti, dobičkonosnosti in rasti. Mercator prav tako želi 
nasprotovati negativnim trendom, ponuditi kupcem, kar potrebujejo na vsakem koraku, ter 
vrniti zaupanje in nasmeh (Mercator b. l.m, 3). 

Poslovni sistemi Mercator, d.d. tudi v prihodnje napovedujejo nadaljevanje zaostrenih 
gospodarskih razmer, saj bi se po ocenah naj postopoma pričelo izboljševati proti koncu leta 
2014. Kljub temu pa visoka stopnja brezposelnosti v regiji prinaša negativni vpliv na 
pričakovanja potrošnikov glede potrošnje in finančne situacije v prihodnje. Skupina Mercator 
pričakuje izboljšanje poslovanja z vstopom Hrvaške v EU, preko doseganja sinergij na vseh 
področjih poslovanja, še posebej pri zmanjšanju fiksnih in režijskih stroškov poslovanja. Za 
večjo realizacijo razvoja pripravlja Skupina Mercator projekt zmanjševanja valutnega 
tveganja, tečajnih razlik ter optimizacije kreditnega portfelja na nivoju Jugovzhodne Evrope 
ter v letu 2013 namerava konsolidirati poslovanje dejavnosti odvisnih družb na trgih 
Slovenije, Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine (Mercator b. l.r, 1–2). 
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Preglednica 15: Štirje stebri strategije in cilji za srednjeročno obdobje 2013 – 2016 

Osredotočenost 

Potrošnik: vrniti zaupanje in zadovoljstvo v letu 2013 izstop iz bolgarskega trga 

prestrukturiranje poslovanja na hrvaškem trgu 

aktivnejša usmerjenost v razumevanje potreb lokalnih kupcev ter 
izboljšanje programa za zvestobo kupcev s stabilizacijo in rastjo 
trgovskih dejavnosti v Sloveniji 

izboljšanje cenovne percepcije in dvig nivoja storitev 

s ciljem osredotočanja na osnovno dejavnost, bodo potekale 
pospešene aktivnosti za prestrukturiranje programov Tehnika, 
Modiana ter M Energija  

Regija: osredotočenost na države s potencialom 
rasti in kratkoročne dobičkonosnosti 

Dejavnosti: osnovna dejavnost 

Optimizacija 

Poenostavitev organizacije in procesov v letu 2013 bodo preko reorganizacije ter poenostavitve in 
centralizacije poslovnih funkcij optimizirali procese, znižali fiksne 
stroške ter zasledovali ciljno produktivnost 

do leta 2016 bodo optimizirali celotno oskrbovalno verigo na 
področju logistike – izkoristili tudi sinergijske učinke s Hrvaško 

priključitev dejavnosti družb Intersport, Modiana in M–Tehnika 
družbam na posameznih trgih 

v trgovinah bodo povečali raven storitev, nadgradili sistem 
nagrajevanja zaposlenih – usmerjen v povečevanje zadovoljstva 
strank in zaposlenih 

ob zagotovljeni stabilnosti lastniške strukture in izboljšani situaciji 
na trgu, pripravljena podlaga za hitro oživitev procesa monetizacije 

v prvem polletju 2013 bo sprejeta odločitev o načinu finančnega 
prestrukturiranja Skupine Mercator 

Doseganje ciljne produktivnosti 

Optimizacija vseh stroškov 

Del prihrankov investirati v trg in zaposlene 

Finančna stabilnost 

Dobičkonosnost 

Zagotovitev dobičkonosnosti poslovanja višjo maržo (s tem višji dobiček) bodo realizirali z vzpostavitvijo 
globalne nabave, konsolidacijo dobaviteljev ter izboljšanjem 
upravljanja blagovnih skupin – to ne bo vplivalo na višanje cen 
izdelkom 

poslovanje bodo izboljšali z izkoriščanjem sinergije med Slovenijo 
in Hrvaško ter optimizacijo distribucijskega omrežja 

povečali bodo vrednost kapitala ter prestrukturirali vire 
financiranje z razdolževanjem 

Ustrezen donos za lastnike 

Rast 

Velikost je v panogi pomembna, zato mora 
Skupina Mercator še naprej rasti, vendar 
predvsem z organsko rastjo in ciljnimi manjšimi 
prevzemi 

organsko rast bodo uspeli realizirati s ciljnim upravljanjem 
segmentov kupcev, blagovnih skupin ter formatov prodajaln s 
čimer bodo zaustavili trend upadanja tržnega deleža na trgih 
Slovenije in Hrvaške ter nadaljevali z večanjem tržnega deleža na 
ostalih trgih v regiji 

prioritetne tiste investicije, ki bodo imele največji potencial za rast 
ter dobiček 

nadaljevali bodo z rastjo prek združitev in prevzemov (manjše 
trgovine) – z minimalnimi investicijami ter velikim potencialom za 
rast in možnostjo izkoriščanja sinergij   

Vir: Mercator b. l.m, 25. 
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5 ANALIZA INTERNACIONALIZACIJE PODJETJA MERCATOR 

Izhodna internacionalizacija je čedalje bolj pomembna, saj tržnega deleža ni mogoče ohraniti 
le z izvozom, temveč moramo tudi delovati lokalno, da vsaj zadržimo položaj, ki smo ga 
pridobili na tujih trgih. Avtor pravi tudi, da se je pametno zateči k alternativnemu vstopu na 
tuje trge, se pravi vlagati na tuji trg in nato izvažati lokalno iz lokalnega podjetja. Pri tem pa z 
ocenjevanjem uspešnosti podjetja, ki vlaga na tuji trg, ne smemo gledati le na posamezni trg, 
vendar moramo oceniti uspešnost podjetja na vseh trgih delovanja. V slovenskih podjetjih 
prevladujejo naložbe v zahodni Balkan, saj imajo slovenska podjetja na trgih bivše 
Jugoslavije veliko prednosti, katere se splača izkoristiti in uporabiti kot podlago kasnejši 
globalni internacionalizaciji (Svetličič 2003). 

Odločitev Mercatorja za internacionalizacijo izvira prvotno iz reaktivnih motivov oziroma 
dejavnikov potiska (protimonopolna zakonodaja, majhnost domačega trga, nasičenost trga) in 
šele na to kot sekundarna izbira sledijo proaktivni motivi. Internacionalizacija omogoča tudi 
poslovanje z visokimi stopnjami rasti, katere bi bilo nemogoče doseči samo na domačem trgu. 
Uspehi v preteklih letih dokazujejo na kakovost managementa, kar je ena izmed pomembnih 
konkurenčnih prednosti (Ruzzier 2002, 46; Punčuh 2008, 38). K internacionalizaciji na trge 
jugovzhodne Evrope pa je pripomoglo tudi poznavanje trga iz bivše skupne države 
Jugoslavije, znanje, stiki, zveze in podoben način življenja, kar je olajšalo vstop na tuje trge. 

Zaradi globalne krize, ki povzroča številno naraščanje brezposelnosti in posledično 
varčevanje in stagnacijo kupne moči gospodinjstev, kar posledično vpliva na zmanjševanje 
tržne vrednosti in s tem zmanjševanje konkurenčnosti, je bilo podjetje Poslovni sistem 
Mercator, d.d., z novim vodstvom usmerjeno k spremembam, ki vključujejo tudi izstop iz 
Albanije v letu 2012 in napovedan izstop v letu 2013 iz Bolgarije. Zaradi omenjenega izstopa 
se bomo v nekaterih analizah omejili samo na trenutne tuje trge (Hrvaška, Srbija, Bosna in 
Hercegovina ter Črna gora) in izključili nove tuje trge (Albanija in Bolgarija). 

5.1 Izbira tujih trgov 

Kot smo že omenili, se je Mercator odločil za trge bivše Jugoslavije zaradi geografske bližine. 
Prednosti vstopa na trge jugovzhodne Evrope pa so bili tudi neorganizirana trgovina z 
zastarelo tehnologijo in pristopi pri zadovoljevanju potrošnikovih želja na novih trgih. 
Geografska bližina trgov omogoča tudi dobre možnosti za logistiko ter dobro poznavanje 
jezika, kulturnega okolja in poslovnih navad (Ruzzier 2002, 46). 

Izbira tujih trgov, na katere se želi podjetje razširiti, je pomembna, saj vpliva na uspeh 
internacionalizacije. Zakaj in kako se odločamo za izbiro tujih trgov, pa je odvisno od večih 
dejavnikov. Kot smo omenili v teoretičnem delu naloge, mora imeti nov trg vlečne dejavnike, 
ki privabijo našo pozornost, da se sploh odločimo zanj. Na začetku internacionalizacije se 
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podjetja odločajo za geografsko bližje trge in na podlagi dobre prakse naredijo korak vstopa 
na trge, ki jim geografsko, jezikovno, kulturno niso tako blizu. 

Mercator se na izbiro tujih trgov pripravi s proučevanjem analiz okolja, ki ne zajemajo samo  
značilnosti konkretnega lokalnega okolja, ampak analizo celotne države, na katero želijo 
umestiti Mercatorjev objekt. Analiza vključuje naslednje dejavnike, ki jih v podjetju 
podrobneje proučijo: 
 gospodarska gibanja in razvojne možnosti, •

 carinsko politiko in politiko prelevmanov, taks, •

 plačilni promet, banke, •

 konkurenčnost okolja, •

 razvitost infrastruktur, •

 strukturno in kupno moč prebivalstva (Ruzzier 2002, 47; Punčuh 2008, 58). •

Dejavnike, katere lahko označimo kot njihove konkurenčne prednosti, ki so vplivali na 
odločitev Mercatorja na tuje trge, so (Farič 2006, 16): 
 prepoznavnost Mercatorjeve znamke in zaupanje potrošnikov v slovenske izdelke, •

 kvaliteta izdelkov Mercatorjeve ponudbe, •

 bližina trga ter posledično nizki logistični stroški, •

 nerazvitost trgovine z vidika prostorske in tehnološke ureditve, •

 osebne zveze ter poznanstva, vezana na nekdanjo skupno državo, •

 odsotnost močne konkurence na začetku vstopa in zagotovitev možnosti biti prvi na trgu. •

Internacionalizacijo je Poslovni sistem Mercator, d.d., začel z vstopom na hrvaški trg leta 
2000 in se vzporedno vključeval na trg Bosne in Hercegovine, leta 2002 je vstopil na trg 
Republike Srbije, leta 2008 se je razširil še na trg Črne Gore ter leta 2009 na trg Albanije in 
Bolgarije. 

Skupina Mercator je tudi v letu 2012 nadaljevala s pridobivanjem novih površin, v večinski 
meri s sklepanjem najemnih razmerij. Pozornost so namenili tudi prenovam oziroma 
posodobitvam lastne maloprodajne mreže (Mercator b. l.m, 38.).  

5.2 Značilnosti poslovnega okolja na izbranih tujih trgih 

Poslovno okolje ter gospodarsko stanje na območju bivše Jugoslavije je zagotovo bolj 
tvegano in negotovo kot pa v primerjavi s trgi EU. Države na tem območju so začele kasneje 
s strukturnimi reformami gospodarstva, privatizacijo družbene lastnine in približevanjem EU. 
Kljub dejstvu, da tvegane in negotove razmere na trgu negativno vplivajo na privlačnost 
držav za TNI (tuje neposredne investicije), pa v tem primeru prinašajo konkurenčno prednost 
za Skupino Mercator, saj se na teh trgih znajde bolje kot konkurenca zaradi poznavanja 
lokalne kulture in navad ter z že akumuliranim znanjem (Punčuh 2008, 61). 
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Zaradi razlik med državami bomo predstavili vsako državo (tuji trg) posebej, kjer trenutno 
deluje Skupina Mercator. 

Hrvaška  

Republika Hrvaška je bila v letu 2011 najpomembnejši gospodarski partner Republike 
Slovenije ter četrti najpomembnejši izvozni trg. Hrvaška je izjemno zanimava za slovenska 
podjetja kot investicijski trg, kar se kaže v porastu naložb slovenskih podjetij. 

Obojestransko sodelovanje se je v letu 2012 na področju gospodarstva zmanjšalo, predvsem 
izvoz in uvoz, zmanjšuje se pa tudi število birokratskih ovir za slovenska podjetja, kar prinaša 
lažje poslovanje na hrvaškem trgu. 

Hrvaško poslovno okolje spada med eno izmed zahtevnejših, kar priča dejstvo, da je svetovna 
banka uvrstila Hrvaško na 80. mesto med 183 državami v publikaciji »Doing business 2012« 
(Škoda 2012).  

Z vstopom Hrvaške v EU, predviden datum vstopa je 1. julij 2013, bo Slovenija ter regija 
dobila nove priložnosti ter lažje poslovanje. Vstop pa pomeni tudi nove izzive na področju 
poslovanja, ki se kažejo predvsem v tujih investicijah pri nas. Hrvaška je za Slovenijo 
pomemben trg, saj je na drugem mestu po slovenskih neposrednih tujih naložbah in na petem 
po blagovni menjavi (Žunič 2013). 

Hrvaška centralna banka ocenjuje rast bruto domačega proizvoda po ničelni rasti v letu 2011, 
v letu 2012 negativna v vrednosti 1,8 %. V letu 2013 pričakujejo rast BDP v višini 0,3 %. 
Evropska banka za raziskave in razvoj (EBRD) predvideva padec za leto 2012 za 1,9 %, v 
letu 2013 pa rast za 1,2 %. V letu 2011 se je povečala tudi inflacija in sicer za 3,5%, v letu 
2013 pa napovedujejo znižanje inflacije za 3,2 %. Povprečni devizni tečaj hrvaške kune se je 
med letom 2011 in 2013 povišal, s 7,43 HRK na 7,52 HRK za 1 EUR. 31. decembra 2012 je 
tečaj kune znašal 7,55 HRK za 1 EUR. Rating Hrvaške v letu 2012 se je znižal na BB +, s 
stabilnimi obeti (Mercator b. l.m, 43). 

Raziskave o zaupanju potrošnikov (Nielsen za 3. četrtletje 2012) kažejo, da je na Hrvaškem 
zaupanje potrošnikov med najnižjimi v Evropi. Hrvaški potrošniki so tudi mnenja, da so v 
gospodarski recesiji in 86 % jih meni, da bo tako tudi v letu 2013. Na recesijo se potrošniki 
odzivajo z nakupovanjem cenejših blagovnih znamk ter izdelkov trgovskih znamk. Po 
podatkih panela gospodinjstev družbe GfK, se je potrošnja gospodinjstev zmanjšala zaradi 
manjše frekvence nakupov in manjših količin (Mercator b. l.m, 43). 

Hrvaška ima največ trgovskih verig v celotni regiji Mercatorjevega poslovanja. Zraven 
domačih trgovcev, ki so Konzum, Plodine, Diona, Tommy, KTC ter združenje trgovcev NTL 
in Ultragos, poslujejo na Hrvaškem območju tudi evropski trgovci s svojimi verigami, ki so 
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Skupina Schwarz (Lidl in Kaufland), Skupina Rewe (Billa in Bipa), Interspar, DM – drogerie 
markt in Metro. Prvih deset trgovcev ima 80 % tržni delež. V prihodnosti se pričakuje 
nadaljnja konsolidacija trga z vstopom novih diskontnih trgovcev (Mercator b. l.m, 44).  

Hrvaški trg je zelo konkurenčen, saj je poleg vodilnega domačega trgovca prisotnih še veliko 
močnih mednarodnih in regijskih trgovcev. Na trgu je prisoten en diskontni trgovec, ki pa ima 
že pridobljen velik del trga. Trgovina je regionalno razdrobljena in glede investicij je Hrvaška 
ena izmed bolj zasičenih držav v Evropi. Mercator ocenjuje, da se nadaljnje zaostrovanje 
konkurenčnih razmer ne bo končalo za vse trgovce enako, saj zaostrovanje ne bo omogočilo 
preživetja vsem na trgu prisotnih trgovcev (Mercator b. l.r, 6–7). 

Srbija 

Srbija je eno od pomembnejših tržišč Slovenije in je država z velikim tržnim potencialom, 
predvsem zaradi dinamičnega domačega povpraševanja in vstopa tujih investitorjev (Izvozno 
okno b. l.c). V Srbijo je usmerjena približno tretjina vseh slovenskih investicij v tujino in v 
Srbiji najdemo prisotnost slovenskih podjetij v vseh panogah. Srbija ima ugodne subvencije, 
katere pritegnejo nove investitorje ter številne brezcarinske sporazume (Izvozno okno b. l.d). 

Zaradi globalne krize pa trenutno Srbija ostaja neprivlačna za investicije, saj se je na 
svetovnem seznamu gospodarske svobode znašla med 43 evropskimi državami na 37. mestu. 
Izboljšanje se je zaznalo pri svobodi naložb in poslovanja, vendar se je zmanjšala svoboda 
zaradi korupcije v monetarni sferi. Nizki davki vplivajo spodbudno na konkurenčnost 
srbskega gospodarstva prav tako pa sorazmerna odprtost za globalno trgovino in regulativne 
reforme. 

Srbska vlada se trudi podjetjem olajšati poslovanje in je tako pripravila letos spremembe in 
dopolnitve zakona o DDV (predvideva, da se obdavčitev zaračunava po realizaciji 
blaga/storitev, da bi malim podjetjem omogočila izbiro med sistemom DDV in pavšalno 
obdavčitvijo) ter zakon o rednem plačevanju (s tem zakonom omejujejo plačevanje države 
gospodarstvu na 45 dni, med podjetji pa na 60 dni). Zakon o DDV je dobrodošel in 
spodbuden, saj zagotavlja davčno olajšavo za velike naložbe. Kljub povišani davčni stopnji iz 
10 % na 15 % je Srbija še vedno država z nizkim DDV. Srbija bi morala končati z 
institucionalnimi reformami, da bi lahko spodbudila gospodarstvo s privabljanjem TNI. S 
vstopom Srbije v EU se bo izboljšalo poslovno okolje (Brkić 2013). 

Srbski zavod za statistiko je ocenil, da bi se naj BDP v Srbiji 2012 zmanjšal za 1,9 %, leta 
2011 pa je bila zaznana rast v višini 1,6 %. Za leto 2013 napovedujejo rast v višini 1,5 %. 
EBRD predvideva za leto 2012 negativno rast BDP za 0,7 %, za leto 2013 pa rast v višini 1,1 
%. Inflacija se je v letu 2012 zvišala za 13 % na letni ravni, za 2013 pa Narodna banka Srbije 
napoveduje 5,5 % inflacijo. Med letom 2011 in 2012 je bila zaznana 11 % depreciacija 
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srbskega dinarja, in sicer iz 101,95 RSD za 1 EUR na 113,17 RSD za 1 EUR. Za leto 2013 se 
ocenjuje, da srbski dinar ne bi presegel 125 RSD za 1 EUR. V letu 2012 se je znižal rating 
Srbije na BB –, z negativnimi obeti (Mercator b. l.m, 43). 

Podatki panela gospodinjstev družbe GfK za Srbijo kažejo, da se je potrošnja gospodinjstev 
nekoliko povečala, kar je posledica rasti cen življenjskih potrebščin. Ob tem se ni povečala 
frekvenca nakupov ter količina. 

Ob ponudbi regionalnih trgovcev Mercator in Idea so na srbskem trgu prisotni tudi 
internacionalni trgovci Delhaize, Intermarche in Metro. Ob tujih trgovcih položaj na trgu 
ohranjata tudi domača trgovca Dis in Univerexport. Prvih deset trgovcev predstavlja 40 % 
trga, kar pomeni, da je trgovina relativno manj konsolidirana in da večino trga še vedno 
predstavlja tradicionalna trgovina, pod katero štejemo manjše samostojne trgovce. Na 
srbskem trgu se pričakuje nadaljnja konsolidacija trga in vstop diskontne trgovske verige Lidl 
(Mercator b. l.m, 43). 

Bosna in Hercegovina 

Bosna in Hercegovina velja za zelo specifično državo ne samo na zgodovinskem in 
kulturološkem področju, ampak tudi na področju poslovanja, saj je vedno obdana z izzivi, s 
katerimi se je potrebno soočiti in jih premagati. Bosna in Hercegovina je sestavljena iz dveh 
entitet: Federacije BiH in Republike Srbske in Distrikta Brčko. Zaradi dveh entitet ima Bosna 
in Hercegovina dva različna poslovna sistema, zaradi katerega imajo večja podjetja 
registrirana dva ločena poslovna subjekta v vsaki entiteti. 

Slovenija je ena izmed prvih tujih držav, ki so prišle s svojimi investicijami v BiH in je tudi 
pomembna partnerica BiH. Slovenska podjetja in državljani so zelo cenjeni, kar izvira iz 
nekdanje skupne države in poznavanje lokalnega jezika (kljub temu če je »polomljen«) odpre 
marsikatero poslovno priložnost (Izvozno okno b. l. b). 

Bosna in Hercegovina je na tretjem mestu lestvice po naših TNI in na četrtem mestu lestvice 
najpomembnejših vlagateljic v BiH. Pred Slovenijo so Avstrija, Srbija in Hrvaška. Slovenija 
in BiH sta podpisali tudi pomembna bilateralna sporazuma o zaščiti in spodbujanju vlaganj ter 
o izogibanju dvojne obdavčitve. BiH se pa sooča s posledicami globalne krize, ki je še 
povečala brezposelnost, katera je sedaj že kar 43 % in predstavlja enega večjih problemov v 
državi (Đerić 2013).  

Centralna banka BiH je ocenila rast BDP za 0,6 % v letu 2012, ki pa bi se po ocenah naj 
nadaljevala tudi v letu 2013, in sicer po 1,0 % stopnji. EBRD predvideva rast za leto 2012 v 
višini 0,1 %, v letu 2013 pa 0,4 %. Tečaj konvertibilne marke je fiksno vezan na evre ter 
znaša 1,95583 KM za 1 EUR. Inflacija v letu 2012 je po ocenah bila 1,8 % in v letu 2013 se 
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naj ne bi preveč spreminjala, saj ocenjujejo 2,0 % inflacijo. Rating BiH je bil marca 2012 
ohranjen na B, vendar s stabilnimi obeti in ne negativnimi (Mercator b. l.m, 44). 

Globalna kriza je vplivala na potrošnjo gospodinjstev, in sicer je ta upadla, kar je posledica 
znižanja nakupov. 

Trg BiH je slabše konsolidiran. Na trgu so prisotne internacionalne trgovske verige, ki sta 
Delhaize in Intermarche, regionalne trgovske verige Mercator, Konzum in Tuš ter več malih 
in velikih lokalnih trgovcev. V naslednjih letih se pričakuje še naprej konsolidacija trga, še 
posebej preko organske rasti in prevzemov že obstoječih trgovcev na omenjenem trgu 
(Mercator b. l.m, 44). 

Črna Gora 

Slovenija se uvršča med največje zunanjetrgovinske partnerje Črne gore in ima sklenjene vse 
pomembnejše sporazume oziroma se je njihova veljava prenesla iz obdobja državne skupnosti 
Srbije in Črne gore. Črna gora je tudi čedalje bolj zanimiva za slovenske investitorje, še 
posebej na področje energetike (Pelicon 2008). 

Slovenska podjetja so prisotna v Črni gori že od začetnih faz tranzicije in privatizacije. Prav 
tako kot v BiH so tudi v Črni gori slovenska podjetja deležna velikega ugleda in so sprejeta 
kot kredibilni partnerji. Ekonomska svoboda in stimulativna davčna politika (davek znaša le 9 
%) sta prednosti, ki še bolj pritegneta tuje investitorje. Nizka davčna stopnja Črno goro uvrsti 
med davčno najmanj obremenjene države v regiji. Kot pomanjkljivost poslovanja s Črno goro 
pa lahko izpostavimo nelikvidnost oziroma finančno nedisciplino, katera v času recesije 
predstavlja še večje težave v regiji. Kljub naravnemu bogastvu se črnogorska ekonomija ne 
more razvijati brez prihoda tujega kapitala, zato bo v prihodnosti še večji poudarek na 
privabljanju investitorjev in izboljšanju poslovnega okolja (Krizno ogledalo STA 2012). 

Črna gora ima pomembno regionalno vlogo v procesu evroatlantskih povezav, kar še posebej 
interesira EU. Kljub prednostim, ki bi doprinesla priključitev Črne gore Evropski uniji, pa se 
moramo soočiti s ključnimi izzivi, kot so bolj proti organiziranemu kriminalu in korupciji, 
reforma pravosodja, spoštovanje temeljnih pravic, izboljšanje pravnega in institucionalnega 
okvira ter izboljšanje poslovnega okolja za krepitev konkurenčnosti (Einspieler 2012).  

Rast BDP leta 2012 je bila v primerjavi z letom 2011 (3,2 %) upočasnjena in je znašala 0,5 %. 
Po ocenah črnogorske centralne banke je inflacija v letu 2012 znašala 6,5 %. Za leto 2013 je 
napovedana gospodarska rast v višini 1,0 % in inflacija na ravni 2,4 %. EBRD napoveduje 
rast BDP v letu 2012 za 0,3 % in leta 2013 za 0,8 %. Uradna valuta v Črni gori je evro. Rating 
se v letu 2012 ni spreminjal in ostaja BB –, s stabilnimi obeti (Mercator b. l.m, 44). 
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V letu 2012 se je rast trgovine na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, v 
Črni gori znižala. 

Velik in pomemben del trga so v Črni gori zadržali domači trgovci Voli, Albona in Laković. 
Od tujih trgovcev sta med pomembnejšimi prisotna Mercator in Delhaize. V prihodnje se 
pričakuje prevzemanje manjših trgovskih verig in s tem se pričakuje, da bo prišlo do večje 
koncentracije trga. 

Leto 2012 je bilo poslovanje v Skupini Mercator zaznamovano z depreciacijo srbskega 
dinarja in hrvaške kune, visoko stopnjo brezposelnosti in inflacije na večini trgov ter močne 
konkurence na izbranih tujih trgih poslovanja (Mercator b. l.m, 44). 

5.3 Strategija vstopa Družbe Mercator na trge nekdanje Jugoslavije 

Mercator si je v preteklih letih prizadeval postati vodilna trgovska veriga na področju JV 
Evrope, za kar so si zadali velike strateške cilje. Nekdanji predsednik uprave Zoran Janković 
je dejal, da so si za dosego zadanih strateških ciljev izbrali naslednje strategije vstopa:  
 izgradnja novih objektov (greenfield) oziroma vzpostavitev lastne mreže, •

 združitve in prevzemi (s prevzemi/združitvami že konkurenčnih lokalnih trgovcev si je •

Mercator prihranil čas vstopa), 
 močan marketing, ki bi ob zadostni ekonomiji obsega dal prave rezultate (Farič 2006, 22–•

23). 

Mercator je za svoje širjenje na tuje trge izbral multiplo strategijo oziroma strategijo vlaganja 
v več držav hkrati. Kljub razlikam na trgih nekdanje skupne države Jugoslavije je bilo med 
trgi možno prepoznati skupne lastnosti, ki so omogočale skupno strategijo vstopa. Strategija 
vstopa se je razlikovala samo v izvedbi in določenih lokalnih posebnostih, zaradi katerih se je 
vstopna strategija prilagodila. 

Na podlagi podane teorije in kasnejših primerov bomo videli, da se je Mercator odločil za 
uporabo metode vstopa kombinirano strategijo greenfield investicij in strateških povezav 
(prisotno pravilo večinskega lastništva od 51 % – 100 %). Pri vseh projektih, ki se odvijajo na 
tujem trgu od začetka do konca, skrbi oziroma uresničuje Družba Mercator – Optima, d.o.o., 
ki se ukvarja s projektiranjem, z inženiringom in s tehničnim svetovanjem. Družba je 
specializirana še posebej za projektiranje trgovin in trgovskih nakupovalnih centrov ter je 
tesno povezana z naložbenimi aktivnostmi Skupine Mercator. 

Vse naložbe, ki se dogajajo na posameznih trgih, Mercator vodi s pomočjo svojih podružnic 
(npr. Mercator Hrvaška, Mercator BiH), ki so organizirane kot družbe z omejeno 
odgovornostjo, kar omogoča hitrejši, enostavnejši in učinkovitejši način vodenja ter 
nadziranja (Ruzzier 2002, 52; Mercator b. l.a). 
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5.3.1 Neposredni vstop v obliki greenfield investicij 

Podjetja, ki se odločajo za investicije v nove objekte, se odločijo za strategijo, ki je najdražja 
in tudi najbolj tvegana. Kljub temu pa takšna strategija Mercatorju predstavlja dobro osnovo 
za pričetek dolgotrajnega in resnega poslovanja na ciljnih trgih, saj ima tako Mercator ves 
nadzor v svojih rokah. Razlog, da se je Mercator odločil za to vstopno strategijo, je tudi v 
dejstvu, da sta oblast in javnost na področju nekdanje skupne države in Balkana še zmeraj 
privrženi tej obliki mednarodnega poslovanja. Vstop v obliki greenfield investicij pomeni tudi 
številne novosti na novih trgih: nova delovna mesta in boljša, kakovostnejša ter ugodnejša 
ponudba. Ta oblika investicije pa ima tudi velik vpliv na kupno moč vseh, ki so udeleženi pri 
celotnem projektu. 

Kot smo že omenili, se je Mercator odločil za greenfield investicije tudi na podlagi 
pomanjkanja ustrezne in zastarele infrastrukture na izbranih tujih trgih in zaradi 
nedefiniranega lastništva obstoječih objektov. Ob vsem tem pa je v regiji naprodaj veliko 
zemljišč, ki so primerna za izgradnjo Mercatorjevih objektov.  

Pomemben dejavnik, ki ga Mercator upošteva pri gradnji nakupovalnih središč je lokacija. Na 
začetku internacionalizacije so svoje greenfield investicije na tujih trgih osredotočili na 
glavna mesta držav nekdanje Jugoslavije ter šele kasneje razširili mrežo v druga mesta. 

Mercator pa se na tujih trgih ni osredotočal samo na izgradnjo novih objektov, ampak se je 
usmeril tudi k nakupu že obstoječih opustošenih objektov, katere je obnovil. Pred začetkom 
vsakega projekta pa Mercator opravi natančno tržno analizo lokacije in kraja, v katerem se 
odloči investirati. Analiza tako vključuje oceno gravitacijskega območja (število prebivalcev, 
kupna moč, obremenjenost prometnic, itd.), pregled konkurence in izračun hipotetične 
vrednosti mesečnega prometa. 

Projekti, ki jih za Mercator izvaja omenjena Družba Mercator – Optima, d.o.o., so postali 
zaradi investicij na tujem s časom čedalje večji in pogostejši. Projekti v Sarajevu, Splitu in 
Beogradu so v arhitekturno prakso prinesli nov tip trgovskega centra s prodajnimi prostori v 
nadstropju, pod njimi pa pokrita parkirišča. Mercator je želel s tem racionalizirati izrabo 
zemljišča in tudi skrajšati pot kupcu od parkirišča do cilja. S tem je prvi postavil standard, 
katerega je vpeljal v zasnovo centrov, da se kupec lahko odpravi v nakupovalno središče z 
avtom in za to ne potrebuje dežnika ali plašča, da pride do polic (Farič 2006, 23–24). 

Hrvaška 

Za vstop na Hrvaški trg je Mercator svojo greenfield investicijo uresničil s skupno naložbo s 
podjetjem Intermercator G.m.b.h. iz Avstrije, katero je v 100 % lasti Skupine Mercator. Leta 
1999 se je ustanovilo podjetje Mercator Pula, d.o.o., katerega 100 % lastniški delež sta imela 
podjetji Poslovni sistemi Mercator, d.d., in Intermercator G.m.b.h. Za posredni vstop z 
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avstrijskim podjetjem se je Mercator odločil na podlagi izognitve negativnim predsodkom, ki 
jih je takrat imela hrvaška vlada in politika do podjetij iz Slovenije in EU. Ob vključevanju 
Slovenije v EU je leta 2003 Mercator likvidiral avstrijsko podjetje (Punčuh 2008, 69). 

Leta 2000 je Mercator aprila odprl vrata Supermarketu Pula, katerega je do 2. decembra 2000 
razširil v MC Pula. Leto zatem, 14. septembra 2001, je Mercator odprl MC Zagreb. V sklopu 
hipermarketa sta ribarnica in lastna pekarna s tehnologijo Pekarne Grosuplje (netrgovska 
družba Skupine Mercator). Drugi delujoči programi so še: restavracija, bar Santana Coffee 
Shop, športna trgovina Intersport, tekstilna trgovina Modiana, tehnična trgovina, vrtni center 
Aura ter franšizni prodajalni Benetton (UCB) in Play life. Preostalih 17 prostorov zasedajo 
najemniki (Mercator b. l.b, 33; Mercator b. l.c, 40–41).  

Leta 2002 je Mercator odprl MC Split, katerega so odprli 5. julija. V letu 2003 so odprli 
predvsem manjše trgovske centre in njim podobne površine na Hrvaškem, in sicer trgovske 
objekte v Župi Dubrovački (supermarket, tekstilna in športna prodajalna) in supermarket, 
Modiana in Intersport v blagovnici Robna kuća Tekstil Karlovac. V tem letu so tudi odkupili 
številne lokacije za gradnjo Mercatorjevih nakupovalnih centrov, in sicer v krajih: Osijek, 
Rovinj, Zadar, Bjelovar, Čakovec, Metkovići, Đakovo, Slovonski Brod, Velika Gorica, Labin, 
Koprivnica in Kutina (Mercator b. l.č, 50; Mercator b. l.d, 37).  

Leta 2004 so odprli trgovski center v Metkoviću, TC Čakovec, TC Đakovo, MC Osijek in 
prodajalno Intersport v Dubrovniku. Omenjenega leta so pričeli z gradnjo MC Zadar in si 
pridobili nove lokacije v Poreču, Samoboru, Zagrebu, Belem Manastiru in Požegi (Mercator 
b. l.e, 41). MC Zadar so odprli 23. marca 2005 in 19. septembra Center Era v Samoboru. Leta 
2005 so si pridobili tudi nove lokacije (zemljišča ali poslovne prostore) v Koprivnici, 
Novigradu, Jankomiru, Zagrebu in Veliki Gorici (Mercator b. l.f, 54).  12. aprila 2006 so 
odprli prenovljeni MC Samobor po Mercatorjevih standardih in uredili Mercatorjeve 
prodajalne Intersport, tehnično prodajalno ter Modiano. Avgusta so v Novigradu odprli 
supermarket in odprli dve prodajalni programa Intersport v centru Zagreba in v nakupovalnem 
centru Tower center Rijeka in razširili trgovino Intersport v MC Pula. Tega leta so si tudi 
pridobili nove lokacije za prodajne zmogljivosti, in sicer za TC Poreč in za dva MC v 
Zagrebu (Mercator b. l.g, 52–53). 

20. septembra 2007 so odprli Mercator center Zagreb II., ki je že drugo Mercatorjevo 
nakupovalno središče v hrvaški, 19. oktobra istega leta so odprli MC Reka. V letu 2007 so 
izvedli tudi fazo prenove MC Pula, dodali prodajalno Intersport v MC Čakovec, preuredili 
hipermarkete in lokale za oddajo v najem ter preuredili MC Split, odprli Intersport v Šibeniku 
in odprli supermarket Galeria Importanne v Zagrebu (Mercator b. l.h, 46). 

Leta 2008 so na Hrvaškem odprli TC Križevci, TC Labin ter TC Koprivnica. Ob že 
omenjenih trgovskih centrih so odprli tudi nove supermarkete v Poreču, Umagu, Pulju, 
Buzetu – Stari Grad, tehnične prodajalne v Zagrebu – Dubrava ter imeli otvoritev 
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prenovljenih supermarketov v Dugi Resi, Senju in Intersporta ter Modiane v MC Zagreb I ter 
preurejene prodajalne MC Osijek (Mercator b. l.i, 34–35). 

V maju leta 2009 so odprli MC Varaždin ter konec leta hipermarket in Intersport v 
nakupovalnem centru West gate shopping city v Zaprešiču pri Zagrebu. Marca istega leta so 
odprli Supermarket v Bujah in oktobra Supereto Odra v Zagrebu (Mercator b. l.j, 34). V letu 
2010 so bile večje otvoritve: Supermarket v Biogradu, Supermarket Rebro v Zagrebu, 
Intersport Arena Zagreb, Intersport Split 2, Intersport Supernova Karlovac (Mercator b. l.k, 
47). V letu 2011 je bilo na Hrvaškem odprtih 10 novih prodajnih enot, in sicer: supermarket v 
Zagrebu, Intersport v Imotskem, trgovski center v Rovinju, hipermarket v Osijeku, 
supermarket in Intersport v Biogradu, logistično – distribucijski center Sveta Nedelja pri 
Zagrebu, Benetton na Reki, Modiana v Splitu ter Modiana v Zagrebu (Mercator b. l.l, 42). 

V letu 2012 je Skupina Mercator še naprej pridobivala nove površine, vendar predvsem na 
podlagi najemnih razmerij. Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi prenovam oziroma 
posodobitvi prodajne mreže. Ob pridobljenih novih površinah ter prenovah so odprli tudi 5 
novih poslovnih enot, in sicer: Modiana v City Centru One East v Zagrebu, Supereta v 
Vodicah, prodajalna Tehnike v Umagu, Supereta Kurilovec in supereta Savica v Zagrebu. 
Marca je bila ustanovljena družba Mercator centar tehnike, d.o.o., za trgovino i usluge 
(odvisna družba M – Tehnika, d.d.) (Mercator b. l.m, 41). 

Srbija 

V letu 2001 je Skupina Mercator izvedla naložbo, ki se nanaša na nakup in dokapitalizacijo 
nove odvisne družbe v tujini – Mercator, d.o.o., Beograd. Preko te družbe je nameraval 
Mercator izvajati vse svoje poslovne aktivnosti na trgu Srbije in Črne gore (takrat ZR 
Jugoslavija) (Mercator b. l.c, 11). 

Konec leta 2002 so odprli MC Beograd (Mercator b. l.č, 34). V letu 2003 so odkupili tudi 
lokacije za gradnjo Mercatorjevih centrov, in sicer v Novem Sadu, Zemunu in dve lokaciji v 
Kragujevcu. V tem letu so tudi dokupili 10 ha zemljišča v Beogradu za gradnjo 
distribucijskega centra za Srbijo in Črno goro (Mercator b. l.d, 37). Leta 2005 so odprli MC v 
Čačku in Trgovski center v Dobrinji ter pridobili nove lokacije za gradnjo, širitev in ureditev 
nakupovalnih centrov, Hura! Diskontov, supermarketov in prodajaln tehnične opreme v Nišu, 
Šabacu, Leskovacu, Valjevem, Kraljevem in Inđiji (Mercator b. l.f, 54 – 55). 

V letu 2007 so junija v nakupovalnem centru M – Rodić v Beogradu odprli Rodić 
Megamarket, Intersport, Modiano in drogerijo Brautique; avgusta pa so odprli MC Novi Sad. 
Odprli so tudi M – Rodić Inđija z lokali dopolnilne ponudbe, supermarket Sremska Mitrovica, 
supermarket Novo naselje v Novem Sadu, supermarket Veliko Gradište ter Cash & Carry in 
veleprodajo v Kraljevem (Mercator b. l.h, 46). 
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Marca leta 2008 so odprli MC Niš. Za najem centra je družba Mercator–S, d.o.o. sklenila 
dolgoročno najemniško pogodbo. V Beogradu so v najetih prostorih junija odprli prvi Roda 
Cash & Carry, katerega ponudba je namenjena pravnim subjektom, ki lahko vse svoje potrebe 
uresničijo na enem mestu po najugodnejših cenah. Konec avgusta so odprli Roda center 
Kragujevac, katerega je Mercator pridobil z dolgoročno najemno pogodbo. Decembra so 
odprli Roda center Sremska Mitrovica. V letu 2008 pa so imeli tudi druga odprtja: novi 
supermarketi v Kuli, Smederovem, Kanjiži, superete v Paliću, treh prodajaln (Intersport, 
Modiana, Beautique) v blagovnici Sremska Mitrovica, Modiane Outlet v Novem Sadu, 
odprtje prenovljenega Intersporta, Avenije mode in Beautique–a v MC Beograd, dveh superet 
v Novem Sadu in superete v Nišu (Mercator b. l.i, 34). 

Roda Center Šabac so odprli konec februarja leta 2009, za katerega je družba Mercator – S, 
d.o.o., sklenila dolgoročno najemniško pogodbo. Konec leta so odprli Roda Center Senta in 
Roda Center Sombor. Za slednjega je družba Mercator – S, d.o.o. sklenila dolgoročno 
najemniško pogodbo. V tem letu so imeli tudi druge otvoritve, in sicer otvoritev supermarketa 
v Rumi, sedem superet in supermarket v Somboru (najem prodajaln trgovske verige Prehrana, 
a.d.), štiri superete v Novem Sadu (najem prodajaln Centroslavija), superet v Zrenjaninu, 
supermarket Konjamik v Beogradu in supereto v Bački Topoli (Mercator b. l.j, 34). V letu 
2010 so pridobili skupno 22 novih prodajnih enot. Med njimi so bile večje otvoritve: Cash & 
Carry Leskovac, Megamarket Bačka Topola, Supermarket Kaluđerica v Beogradu ter 
Megamarket Smederevska Palanka (Mercator b. l.k, 47). Leta 2011 so imeli 36 novo odprtih 
prodajaln v Srbiji, in sicer med večje otvoritve spadajo: Roda center v Vrbasu, Roda center v 
Jagodini, supermarket in center tehnike v Veliki Plani, supermarket in center tehnike v 
Zaječarju, center tehnike v Smederevem, mega market v Smederevem, supermarket v 
Loznivi, supermarket Karaburma, Cash & Carry v Mladenovcu, Cash & Carry v Zrenjaninu, 
restavracija v Novem Sadu, superete v Požarevcu, Stranišičih, Riđici, Futogu, Adi in dve v 
Smederevem (Mercator b. l.l, 42). 

V letu 2012 je Mercator izvedel celovito prenovo centra Beograd (Beograđanka) in odprl 6 
novih enot: Roda center Valjevo, Roda center Kruševac, supermarket v Čačku, hipermarket 
Beograđanka v Beogradu, supermarket Mirijevo v Beogradu in supermarket v Kikindi 
(Mercator b. l.m, 41). V letu 2013 je tudi predvidena otvoritev Hipermarketa in Intersporta v 
nakupovalnem centru Voždovac Stadion (Mercator b. l.r, 19). 

Bosna in Hercegovina 

Svojo širitev na trg Bosne in Hercegovine je Mercator začel skupaj s širitvijo na hrvaški trg 
leta 1999, ko je skupaj z lokalno družbo Tržni centar Sarajevo ustanovil podjetje Mercator 
tržni centar Sarajevo, katerega je bil 52 % lastnik (Punčuh 2008, 71). Konec leta 2000 je 
Mercator odprl MC Sarajevo (Mercator b. l.b, 16). Leta 2003 je bila ustanovljena družba 
Mercator – BH, d.o.o., Bosna in Hercegovina, v kateri ima 100 % lastniški delež. Tega leta je 
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Skupina Mercator pridobila tudi nove lokacije v Alipašinem polju v Sarajevu (Mercator b. l.d, 
37). 

V letu 2004 je Mercator odprl vrata MC v Tuzli in supermarket v Alipašinem polju (Mercator 
b. l.e, 41). Novo lokacijo je leta 2005 pridobil v Mostarju (Mercator b. l.f, 55), kjer so julija 
2006 odprli Mercator center Mostar. Tega leta so odprli tudi preurejen hipermarket v 
Mercator centru Sarajevo (Mercator b. l.g, 53). 

Od družbe Eurobest so leta 2007 kupili Trgovski center Kakanj, kjer so 16. julija pričeli s 
trgovsko dejavnostjo. V MC Tuzla so odprli lokale dopolnilne dejavnosti na mestu ukinjenega 
salona pohištva (Mercator b. l.h, 47). V juliju leta 2008 so odprli novoizgrajeni supermarket 
Čapljina ter konec leta še Trgovski center Bosanska Gradiška in v najetih prostorih MC Brčko 
z dolgoročno najemno pogodbo. To leto so odprli tudi supermarket v Senjaku, Kalesiji in 
Banji Luki (Mercator b. l.i, 35). V letu 2009 so odprli hipermarket, Intersport, Modiano in 
Beautique v nakupovalnem centru Ilidža – Sarajevo; MC v Banja Luki ter supermarket Hayat 
v Vogošći in supermarket Carinski most v Mostarju. Oba supermarketa ima Mercator v 
dolgoročnem najemu (Mercator b. l.j, 35). 

V letu 2010 je Mercator odprl 6 novih prodajnih enot. Večje otvoritve so bile Intersport v 
Bijeljini, Supermarket Alta v Sarajevu, Supermarket Zenica ter Supermarket Vitez (Mercator 
b. l.k, 47). Leta 2011 je imel Mercator veliko investicij v BiH, saj je odprl 39 novih prodajnih 
enot. Nekatere izmed njih so supermarket z lokali dopolnilne ponudbe v Cazinu, supereta v 
Fojnici, supermarket Kotor Varoš (Mercator b. l.l, 42). Prav tako je bilo leta 2012 kar 31 
novih enot na področju poslovanja Skupine Mercator. Med investicije spadajo maloprodajne 
enote družbe Drvopromet, katerih je 28, supermarket v Laktaših ter supermarketa Obilićevo 
in Nova Varoš v Banja Luki (Mercator b. l.m, 41). V letu 2013 namerava Skupina Mercator 
odprti še dve poslovni enoti, in sicer Trgovski center Bihać ter Supermarket Rebrovac v Banji 
Luki (Mercator b. l.r, 19). 

Črna Gora 

V septembu 2008 je bila ustanovljena družba M – BL, d.o.o., Banja Luka, katera bo izvajala 
poslovne aktivnosti na področju Republike Srbske v Bosni in Hercegovini (Mercator b. l.i, 
18). Leta 2009 so odprli hipermarket v nakupovalnem centru Mall of Montenegro v Podgorici 
(Mercator b. l.j, 35). V letu 2010 so odprli 81 novih prodajnih enot. Večje otvoritve so bile 
Supermarket Amelino, Intersport v nakupovalnem centru Mall of Montenegro v Podgorici ter 
Supermarket v Baru (Mercator b. l.k, 48). Naslednjega leta so odprli dve supereti v Beranah 
in Pljevljah (Mercator b. l.l, 42). Leta 2012 so odprli supereto Dobrota v Kotorju in supereto 
Lješnica v Bijelem polju (Mercator b. l.m, 41).  
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Bolgarija 

Februarja v letu 2008 je bila ustanovljena družba Mercator – B, e.o.o.d., Sofija, katera je bila 
odgovorna za Mercatorjevo širitev na bolgarski trg (Mercator b. l.i, 18). Oktobra 2009 so z 
odprtjem hipermarketa v Stari Zagori vstopili na bolgarski trg (Mercator b. l.j, 35). V letu 
2010 so odprli 3 nove prodajne enote: hipermarket Vladimir Vazov Sofija, hipermarket 
Galleria Stara Zagora ter hipermarket Varna Towers (Mercator b. l.k, 48). Leto pozneje so 
odprli supermarket South Mall Studentski grad v Sofiji (Mercator b. l.l, 42) in leta 2012 
supereto Dianabad v Sofiji (Mercator b. l.m, 41). 

Albanija 

Aprila 2009 je družba Poslovni sistem Mercator ustanovila družbo Mercator – A, sh.p.k., 
Tiranam ki izvaja trgovske dejavnosti v Albaniji. Konec leta 2009 so v Tirani odprli 
hipermarket in Intersport v nakupovalnem centru City Park in se tako razširili še na albanski 
trg s družbo Mercator – A, sh.p.k., Tirana (Mercator b. l.j, 35). Model vstopa je temeljil na 
najemu večjih trgovskih površin v glavnih mestih (Mercator b. l.l, 42). V letu 2010 so bile 
odprte 3 nove prodajne enote, od tega so imele večje otvoritve supermarket Flagship Durres 
in Intersport Flagship Durres (Mercator b. l.k, 48). V letu 2012 se je Skupina Mercator 
odločila za izhod iz albanskega trga, skladno s sprejeto strategijo. Mercator – A, sh.p.k. deluje 
še naprej kot samostojna pravna oseba (Mercator b. l.m, 46). 

5.3.2 Vstop s pomočjo strateških zvez 

Strateške zveze so druga oblika, s katero Mercator vstopi na nove tuje trge ter tako dopolnjuje 
neposredne greenfield investicije. V svoji strategiji internacionalizacije Mercator uporablja 
več oblik strateških zvez. Omenjene lahko temeljijo na vloženem kapitalu ter na nekapitalskih 
dogovorih o sodelovanju in delitvi informacij, tehnologij in distribucije (Ruzzier 2002, 53). 

Mercator je po uspešni greenfield investiciji na Hrvaškem prevzel leta 2001 družbo Sloboda, 
d.d. Prevzem Slobode je pomenil pridobitev kakovostne maloprodajne mreže v Zagrebu ter 
okolici, povečanje obsega poslovnih dejavnosti do meje, katera utemeljuje gradnjo lastnega 
distribucijskega centra. S pridobitvijo Slobode si je Mercator povečal tržni delež na hrvaškem 
trgu za 1,7 % (Mercator b. l.c, 30). Po prevzemu sta se družbi Mercator Pula, d.o.o. in 
Sloboda, d.d. združili v Mercator – H, d.o.o., katera skrbi za vse poslovne aktivnosti na 
Hrvaškem. Z nakupom uspešnega podjetja je Mercator pridobil podroben vpogled v način 
poslovanja in si tako pridobil znanje o načinu poslovanja na novem trgu. Pridobljeno znanje 
ima poseben pomen, ko delujemo v tujem okolju, ki je drugače urejeno od domačega in nam 
lahko povzroči ovire pri začetku poslovanja. Z nakupom podjetja si je Mercator pridobil tudi 
razvit distribucijski in logistični sistem strateškega partnerja (Čizman 2004, 24–25). 
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Leta 2004 je Skupina Mercator začela postopek prevzema največjega srbskega trgovca C 
Market, a.d., ki ima vzpostavljeno dobro prodajno mrežo supermarketov. Proti koncu leta je 
bil postopek zaustavljen zaradi nepravilnosti v zvezi z lastništvom podjetja. Mercator se je po 
enem letu umaknil. Leta 2004 je Skupina Mercator pripojila družbo Mercator – TC Sarajevo, 
d.o.o. (Mercator b. l.e, 84). 

V letu 2005 je Mercator kupil poslovni delež družbe Investment International v Skopju, 
katero ima v lasti zemljišče za širitev trgovske dejavnosti v Makedonijo. Leta 2005 je 
Mercator kupil Erino maloprodajno mrežo na Hrvaškem (podjetji Era Tornado, d.o.o., 
Trgohit, d.o.o., in nakupovalni center Samobor). V letu 2007 se je Mercator povezal z družbo 
Presoflex, d.o.o. in tako s strateško povezavo pridobil 43 maloprodajnih enot ter 4 franšizne 
enote. Leta 2008 se je družba Presoflex, d.o.o. pripojila k Mercatorju. Prevzete maloprodajne 
enote je Mercator počasi prenavljal ter jih vključeval v svojo maloprodajno mrežo (Punčuh 
2008, 70–73). 

Leta 2006 je bila uspešno izvedena strateška povezava in prevzem trgovskega podjetja Rodić 
med Holdingom Rodić M&B in Poslovnim sistemom Mercator, d.d. Mercator je postal 76 % 
lastnik družbe M – Rodić, d.o.o., preostalih 24 % pa bo Rodić M&B trgovina, d.o.o. obdržala 
do leta 2008 (12 %) in 2009 (12 %), ko bo tudi ta deleža prodal Mercatorju. S prevzemom je 
Mercator pridobil razvejano prodajno mrežo. Razlika med drugimi prevzemi in tem je ta, da 
se Rodićeva trgovska veriga ni poenotila z Mercatorjevo podobo, vendar razvija svojo 
blagovno znamko še naprej. S prevzemom Rodića, je Mercator postal drugi največji trgovec 
na srbskem trgu (Punčuh 2008, 72; Mercator b. l.g, 20). 

Strateško povezava je potekala tudi med družbo Mercator – H, d.o.o., in Plodine, d.o.o., Reka, 
leta 2006, ko sta podpisali dogovor o ustanovitvi skupnega podjetja Mercator – Plodine, 
d.o.o., za namene skupne nabave na hrvaškem trgu (Mercator b. l.g, 20). 

Decembra 2007 je družba Mercator – BH, d.o.o., podpisala pogodbo o strateškem 
povezovanju z družbama Omega, d.o.o., Živinice, ter Gadžo Comerc, d.o.o., Ilidža. S to 
strateško pogodbo si je Mercator v letu 2008 pridobil 7 prodajnih enot (Mercator b. l.h, 20). 

Leta 2007 je Mercator podpisal pogodbo o strateški povezavi z družbo Mex, d.o.o., 
Podgorica, in tako postal 51 % lastnik. S tem si je pridobil 10 maloprodajnih enot (Mercator 
b. l.h, 18). Septembra 2008 se je na Hrvaškem nabavnemu združenju Mercator – Plodine 
priključila trgovska veriga Billa. Družbe so se skupaj registrirale pod družbo Mercator – 
Plodine – Billa, d.o.o. Povezava družb je namenjena skupnemu nastopu na nabavnem trgu 
hrvaške. Istega leta je družba Mercator – S, d.o.o. prevzela dejavnost družbe M – Rodić, 
d.o.o. (Mercator b. l.i, 18). 

Aprila 2009 se je k družbi Mercator – H, d.o.o., pripojila družba Belpana, d.o.o., Hrvaška. 
Mercator je maja istega leta realiziral nakup dodatnega 12 % lastniškega deleža družbe M – 
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Rodić, d.o.o., Novi Sad in tako postal 100 % imetnik kapitala družbe M – Rodić, d.o.o. Konec 
leta 2009 sta družba Getro, d.d., in družba Mercator – H, d.o.o. podpisali pogodbo o strateški 
povezavi, na podlagi katere Mercator prevzame trgovsko dejavnost družbe Getro, d.d. na 
hrvaškem trgu februarja 2010. Strateška povezava vključuje prevzem blagovne znamke 
»Getro« in dolgoročni najem 16 Getrojevih trgovskih centrov ter drugih poslovnih objektov. 
S tem prevzemom si je Mercator okrepil svoj tržni delež na hrvaškem trgu. Tega leta je 
Mercator ustanovil tudi družbo Mercator – K, d.o.o., Priština, katera bo odgovorna za 
izvajanje širitve na trg Kosova (Mercator b. l.j, 18 ). 

Julija 2010 je Mercator prevzel trgovsko dejavnost družbe Pantomarket, d.o.o. in Plus 
Commerce, d.o.o., na trgu Črne gore z ustanovljeno družbo Mercator – CG, d.o.o., Črna gora. 
S tem prevzemom je postal prvi trgovec na tem trgu in prevzel zaposlene in trgovsko 
dejavnost z dolgoročnim najemom 77 trgovskih objektov. Avgusta istega leta sta družbi 
Mercator – S, d.o.o., in Coka, d.o.o. podpisali pogodbo o strateški povezavi. S to povezavo 
Mercator utrjuje položaj drugega največjega trgovca v Srbiji. V dolgoročni najem je dobil 
tudi 22 poslovnih enot Skupine Coka v Podonavski regiji (Mercator b. l.k, 7). 

Leta 2011 je Mercator na srbskem trgu okrepil svoj položaj drugega trgovca na srbskem trgu s 
prevzemom dejavnosti družbe Familija Marketi, d.o.o. ter Robne kuće Beograd, d.o.o. Družba 
Mercator – BH, d.o.o. pa je s strateško povezavo s podjetjem Drvopromet, d.o.o. okrepila 
tretje mesto na  bosanskem trgu. S tem prevzemom je Mercator pridobil 63 trgovskih 
objektov »DP Marketi« družbe Drvopromet, d.o.o. (Mercator b. l.l, 20). 

5.3.3 Organizacijska vstopna strategija 

Podjetja organizacijsko na tuje trge vstopajo globalno ali multilokalno. Pri tem je razlika od 
primera do primera, vendar kljub temu najdemo skupne elemente obeh strategij. Kadar 
govorimo o globalni strategiji, najdemo elemente, kot so (Žibret 2001):  
 enak trženjski prijem delovanja na vseh področjih, •

 prodor s standardiziranim produktnim spletom,  •

 podjetje želi doseči pomemben tržni delež na vsakem trgu v primerjavi s konkurenco, •

 tekmeci so obravnavani globalno, •

 določeno upravljanje sredstev, •

 pomembno je, da je strategija matične družbe povsod prisotna in enaka, ne glede na trg, v •

katere se vlaga. 

Ko govorimo o multilokalni strategiji, opazimo sledeče elemente: 
 produktni splet se razlikuje od trga do trga, •

 prijem je lokalen, •

 v vsaki državi je drugačen ciljni tržni delež, •

 konkurenca se obravnava lokalno, •
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 pri upravljanju aktive se stremi k dejstvu, da bi bila posamezna naložba samozadostna in •

 strategija posamezne naložbe se določa na lokalni ravni. •

Pri organizacijski obliki vstopa na tuje trge je možno opaziti izrazito integracijo obeh 
strategij, predvsem to temelji na povečani hitrosti komunikacij in stroškovno učinkovitem 
transportu (Žibret 2001). 

Pri navedenih elementih obeh strategij lahko vidimo, da za Mercator veljata obe 
organizacijski strategiji, vendar kljub vsemu najdemo več elementov iz globalne strategije. 
Vendar pa kljub vsemu Svetličič (Vozel 2005) pravi, da Mercator ne izpolnjuje vseh pogojev 
globalne multinacionalke, saj ne prodaja tam, kjer je največja kupna moč. Zaradi tega mu 
lahko pripišemo, da je tipična regionalna multinacionalka. Svetličič pravi tudi, da to ni nič 
slabega, saj je večina multinacionalk naravnanih bolj regionalno kot globalno, kar se kaže 
najbolj v ekonomskem sodelovanju, katero je večinoma regionalno (Vozel 2005).  

Mercatorjeve usmeritve k globalni strategiji internacionalizacije se kažejo predvsem v tem, da 
ima enak tržni prijem in format delovanja na trgih, na vseh trgih delovanja želi doseči 
pomemben tržni delež v primerjavi s konkurenco, sredstva, s katerimi upravlja, se 
obravnavajo globalno, povsod je prisotna strategija matične družbe (Mercator b. l.f, 47). 

5.4 Trženjska strategija 

Družba Poslovni sistemi Mercator, d.d. se trenutno nahaja v procesu prestrukturiranja, ki je 
bil nujno potreben zaradi neusmerjene strategije v preteklosti. Ob že omenjenih spremembah 
v novi strategiji družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., se je nova uprava odločila tudi za 
osredotočenost trženjskih aktivnosti, katera zajema večje osredotočanje na potrošnika in 
prilagajanje njegovim potrebam z namenom povečanja zaupanja in zadovoljstva potrošnikov 
(Mercator b. l.n, 14). 

Nova strategija, ki zajema štiri ključne stebre, vključuje vsa področja Mercatorjevega 
poslovanja in tako tudi trženjsko aktivnost podjetja. Mercator je v letu 2012 deloval v smeri 
zadane strategije: osredotočenost na potrošnika, katerega postavlja v center njihovega 
poslovanja in osnovno dejavnost, optimizacija projektov, izbira pravih, dobičkonosnih 
projektov ter iskanje priložnosti za rast ter izboljševanje tržnega položaja. 

S stebrom osredotočenost so na področju trženja uvajali projekte, katerih cilj je bil usmerjen v 
povečanje zaupanja in zadovoljstva potrošnikov ter uspešno nenehno prilagajanje na 
spremembe v nakupnem obnašanju. V letu 2012 so tudi imeli krovno kampanjo Koraki, ki je 
prvič potekala skupaj s potrošniki. Objave potrošnikov, katero so objavili preko družabnih 
omrežij, so vključili v televizijski oglas kampanje. 
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V današnjem času ima vedno večji pomen ponudba domačih, slovenskih pridelkov in 
izdelkov. Z direktnimi dostavami omogočajo v Mercatorju manjšim pridelovalcem, da lažje 
pridejo na njihove police. Pri tem je najpomembnejše vodilo Mercatorja, da zadovoljuje 
potrebe in povpraševanja kupcev, kateri so v zadnjem času povpraševali po sezonskih 
domačih pridelkih s tradicijo, kar je Mercator uspešno vključil z regijskim projektom Iz 
domačih krajev. S tem projektom so pričeli tudi s stojnicami sadja in zelenjave ter nadaljevali 
z izdelki kruha, svežega mesa in vina. Za vsako blagovno skupino so zasnovali aktivnost, s 
katero so pritegnili potrošnikovo pozornost k sodelovanju (natečaj za idejno rešitev embalaže 
iz okolju prijaznih snovi za izdelke sadja in zelenjave, glasovanje za najboljšo vrsto kruha (v 
vsaki slovenski regiji vključili zmagovalni kruh regije v prodajo) ter priljubljene slovenske 
regionalne sorte vina po ugodni ceni). 

Uvedli so tudi projekt Dobra cena na podlagi osredotočenosti na osnovno dejavnost z željo 
zagotoviti zadovoljstvo pri potrošnikih. Projekt vključuje izdelke znanih blagovnih znamk po 
ugodnih cenah. Ti izdelki se smatrajo za izdelke dnevne potrošnje v gospodinjstvu ter imajo 
pomemben delež pri nakupu življenjskih potrebščin. 

S svojo osredotočenostjo na potrošnika so nadaljevali s komunikacijo glavnih prednosti 
sistema zvestobe Pika kartice. Potrošnikom so na voljo posebni Pikini popusti za izbrane 
izdelke ter tudi odlog plačila do 24 obrokov brez obresti. Omogočili so tudi plačevanje s Pika 
kartico preko spletnega nakupovanja živilskih in tehničnih izdelkov. 

S stebrom optimizacija so prenovili nekatere izdelke lastnih blagovnih znamk, tako vsebinsko 
kot tudi zunanjo podobo. S prenovo nekaterih izdelkov lastne blagovne znamke so tako 
povečali privlačnost in konkurenčnost izdelkov, ki so na voljo samo na Mercatorjevih 
policah. 

Zaradi hitrejšega načina življenja je vse bolj pomembna tudi priročnost pri nakupih. Mercator 
se usmerja v manjše prodajalne, ki so tipa sosedska prodajalna in supermarket. Zaradi tega je 
Mercator začel z modernizacijo prodajne mreže v Sloveniji in na Hrvaškem. Celovito so 
preuredili prodajalne tipa supermarket, kjer so preuredili celostno podobo, dodali nove 
tehnologije, preglednejše označevanje, prenovljeno ponudbo, raven storitev ter tudi 
varčevanje z energijo. Pri preurejanju so uvedli tudi poimenovanje tipa prodajaln 
supermarket, s čimer je nov izgled dobilo 62 enot, pri sosedskih prodajalnah pa so začeli s 
preurejanjem in optimizacijo asortimana in tako preuredili že več kot 80 enot. S tem so 
pridobili večjo urejenost prodajnega prostora, prostornost ter preglednost, ki je pomembna za 
potrošnika. Akcijske izdelke so še bolj približali potrošniku in jih tako izpostavili na 
zaključkih gondol, v košarah ter na paletah. 

S stebrom dobičkonosnost so se še bolj posvetili lastni blagovni znamki, ki je za Mercator 
pomembno orodje razlikovanja in konkurenčne prednosti, ki prinaša izognitev direktne 
primerjave s konkurenti, večjo atraktivnost na prodajnih policah ter imajo velik pozitivni 
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vpliv na lastno podobo, s katerim gradijo dolgoročni odnos s kupci. Z linijo lastne znamke se 
postopoma širijo tudi na preostale tuje trge poslovanja in s tem tako doma kot v tujini vplivajo 
na nabavno verigo ter svojim kupcem zagotovijo najboljšo kakovost ob ugodnih cenah. 
Mercator je v letu 2012 zabeležil 14 % rast deleža izdelkov lastne blagovne znamke na vseh 
trgih poslovanja. Istega leta so imeli na policah v ponudbi 2.783 izdelkov lastne blagovne 
znamke (Mercator b. l.m, 34–35).  

Ob liniji izdelkov lastne blagovne znamke pa so za zadovoljitev svojih kupcev povečali 
prostor za akcijske izdelke in na podlagi tega zmanjšali prostor redni neživilski ponudbi, 
predvsem v hipermarketih in supermarketih. S tem so vpeljali nov koncept označevanja 
akcijskega prostora in oddelkov sezone. Na sliki 11 so prikazane aktualne lastne trgovske 
znamke ter njihova prisotnost na Mercatorjevih trgih. 

 

Slika 11: Linije lastne blagovne znamke in prisotnost po trgih 

Vir: Mercator b. l.m, 36.  

Zadnji steber Mercatorjeve strategije je osredotočen na rast. Tukaj sledijo smernicam 
svetovnih trendov in so liniji izdelkov lastne blagovne znamke dodali še samostojne blagovne 
znamke v izdelčnih kategorijah, ki se lahko primerjajo s priznanimi blagovnimi znamkami. 
Oblikovali so tako imenovane »znamke novih priložnosti«. Prva med njimi spada pod linijo 
izdelkov za čiščenje in se imenuje Pro Magic. Samostojna znamka nima neposredne povezave 
z Mercatorjem, niti nima tipične podobe blagovne znamke. 
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Do sedaj je Mercator edina slovenska trgovina, ki ponuja spletno trgovino market programa. 
Spletno trgovino so razširili z uvedbo nove storitve Klik&Dvig ter se tako približali ponudbi 
tujih evropskih trgovcev. Storitev Klik&Dvig je namenjena mobilnim potrošnikom, ki so bolj 
naklonjeni spletnemu nakupovanju in jim je lažje prevzeti naročilo na poti iz službe oziroma 
drugih opravkov. 

Na domačem trgu je Mercator pričel s podeljevanjem popusta za točenje goriva na bencinskih 
servisih Maxen in tako svoje kupce s ponudbo vezanih nakupov nagradil z zvestobo ter jim 
omogočil prihranek pri gospodinjskih izdatkih. 

Rast namerava Mercator še naprej dosegati z aktivnostmi, ki so ciljno prilagojene različnim 
segmentom kupcev, kategorijam izdelkov in prodajnim formatom (Mercator b. l.m, 37).  

Kupce ima Mercator razvrščene v 5 osredotočenih segmentov, katerim prilagaja aktivnosti in 
ponudbo: 
 mlajši kupci: ti kupci so socialno aktivni in sprejemajo novosti ter se ravnajo po novih •

trendih. Ti kupci ne želijo biti povezani z nizko cenovnimi izdelki. 
 cenovno občutljive družine: ta segment kupcev išče akcije in ugodnosti ter tako poskuša •

biti samozadosten. V tem segmentu je pomembna lokalna skupnost. 
 družine z iskanjem najboljše vrednosti za njihov denar: ta segment kupcev je preudaren •

pri nakupovanju, odgovoren do okolja in sledi novim razvijajočim se trendom. 
 kupci s poudarkom na neodvisnosti: ta segment kupcev ne mara rutine in so zvesti •

blagovnim znamkam, ki podpirajo njihovo socialno podobo. 
 starejši kupci: ta segment je naklonjen predvsem tradicionalnim izdelkom in kupuje •

predvsem osnovne sestavine za pripravo jedi. Ti kupci so skromni, največ pa jim 
pomenijo družina in prijatelji (Mercator b. l.r, 13).  

S spremenjeno strategijo so v letu 2012 ustavili padec tržnih deležev doma in v tujini ter na 
nekaterih trgih že zabeležili ponovno rast tržnih deležev. Na sliki 12, ki je bila objavljena s 
strani Mercatorja na novinarski konferenci konec januarja 2013, lahko vidimo gibanje tržnega 
deleža na treh največjih trgih. 
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Slika 12: Tržni delež v letu 2012 

Vir: Mercator b. l.n, 6. 

5.5 Finančna analiza 

Skupina Mercator si je z novo upravo v leto 2012 zadala nalogo, da ustavi negativne trende 
poslovanja. Zaradi neosredotočene strategije je Mercator imel v letu 2012 za slabih 104 
milijonov evrov izgube, katerih velik del predstavljajo slabitve in odpisi v skupni vrednosti 
75.506 tisoč evrov. Kljub temu pa je po besedah predsednika uprave Tonija Balažiča Skupina 
Mercator finančno trdna z dobrimi temelji in s potencialom uresničitve zadane vizije postati 
najuspešnejši in najučinkovitejši trgovec v regiji. Z novo organizacijsko strukturo želijo 
maksimirati stroškovno racionalizacijo, s katero so v letu 2012 v drugem polletju privarčevali 
že 10 milijonov evrov ter zmanjšali zadolženost za 90 milijonov evrov. V tem letu so se tudi 
aktivno usmerili v optimizacijo obratnega kapitala Skupine Mercator. S tem želijo izboljšati 
likvidnost sredstev (Žerdin 2013). 

S spremenjeno upravo so leta 2012 investirali 67,3 milijona evrov (kar je za 44 % manj kot 
leta 2011), dezinvestirali pa za 6,8 milijona evrov. Investicije je Mercator razdelil s 59,49 % 
na domače tržišče in 40,51 % na tuja tržišča. Podroben pregled investicij po tujih trgih je 
viden iz preglednice 16 (Mercator b. l.m, 39).  

Prihodki iz prodaje Mercatorja za leto 2012 so znašali 2.873 milijona evrov z indeksom 
100,04 in ostajajo na enaki ravni kot leta 2011 (2.870 milijona evrov). Na domačem tržišču se 
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je prihodek iz prodaje znižal za 2,6 %, na tujih trgih pa Mercator beleži rast prihodkov iz 
prodaje v višini 3,7 %, kar je razvidno iz preglednice 17. Na podlagi podanega prihodka iz 
prodaje vidimo, da se je delež prodaje najbolj povečal v Bosni in Hercegovini, ki je znašal 
194,1 milijona evrov, kar je 48,7 % več kot leta 2011. V Srbiji so se prihodki iz prodaje 
povečali za 1,4 % v primerjavi z letom 2011 in so znašali 560,9 milijona evrov. V Črni gori 
so se prihodki iz prodaje povečali za 4,1 %, na 104,8 milijonov evrov. Na albanskem in 
bolgarskem trgu je zabeležena visoka brezposelnost, kar posledično vpliva na zmanjšanje 
kupne moči potrošnikov. Zaradi podpovprečnih rezultatov poslovanja se je Skupina Mercator 
odločila za izstop iz teh trgov (Mercator b. l.m, 45). 

Preglednica 16: Naložbe v osnovna sredstva v Sloveniji in tujih trgih v letu 2012 

 Naložbe v osnovna sredstva v letu 
2012 (v 000 EUR) 

Struktura (%) 

Slovenija  40.054 59,49 

Srbija  19.085 28,35 

Hrvaška 3.589 5,33 

Bosna in Hercegovina 3.396 5,04 

Črna gora 984 1,46 

Bolgarija 212 0,31 

Albanija 10 0,02 

Skupaj 67.330 100,00 

Vir: Mercator b. l.m, 39.  

Preglednica 17: Prihodki iz prodaje Skupine Mercator 2011 – 2012 

 Prihodki iz prodaje Skupine 
Mercator 2011 

Prihodki iz prodaje Skupine 
Mercator 2012 

Slovenija  57,9 % 56,3 % 

Srbija  19,3 % 19,5 % 

Hrvaška 14,3 % 13,3 % 

Bosna in Hercegovina 4,5 % 6,8 % 

Črna gora 3,5 % 3,7 % 

Bolgarija 0,3 % 0,3 % 

Albanija 0,2 % 0,1 % 

Vir: Mercator b. l.m, 29. 



 

70 

Zaostrene ekonomske in konkurenčne razmere na trgu ter manjše investicije v razvoj 
maloprodajne mreže so vplivale na znižan delež prihodkov iz prodaje. V Sloveniji je na padec 
prihodkov iz prodaje vplivala tudi prodaja družbe Eta, d.d. v letu 2011. Omenjeni povečan 
delež prihodkov v BiH pa je posledica prevzema trgovske dejavnosti družbe Drvopromet. 

Stroški splošnih dejavnosti so bili za 35 % večji v letu 2012 od realiziranih v letu 2011 in so 
znašali 130.416 tisoč evrov. V te stroške Mercator vključuje tudi stroške in odhodke v 
povezavi z izstopom iz albanskega in bolgarskega trga (Mercator b. l.m, 46). 

Na sliki 13 lahko vidimo pregled poslovanja Skupine Mercator med letom 2007 in 2012. 
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Slika 13: Ključni podatki o poslovanju Skupine Mercator v obdobju 2007 – 2012 

Vir: Mercator b. l.m, 9. 

Vrednost osnovnega kapitala družbe Poslovni sistemi Mercator, d.d. je 31. decembra 2012 
znašala 157.128.514,53 evrov, ki je bil razdeljen na 3.765.361 delnic. Delnice družbe 
Poslovni sistemi Mercator, d.d. kotirajo na ljubljanski borzi s tržno vrednostjo 114,00 evra na 
dan 31. december 2012. Na isti dan je Mercator imel 42.192 lastnih delnic in 14.741 
delničarjev. V primerjavi z letom 2011 je bil upad na številu delničarjev, kateri je 31. 
decembra 2011 znašal 15.610 ter upad na tržni ceni delnice, ki je leta 2011 znašala 147,00 
evrov (Mercator b. l.l, 63; Mercator b. l.m, 63). 



 

72 

5.6 Ocena uspešnosti Mercatorjeve internacionalizacije 

Mercator je s svojo internacionalizacijo pričel leta 2000, ko je vstopil na trga Hrvaške ter 
Bosne in Hercegovine. Do leta 2012 je svojo internacionalizacijo razširil na skupno šest tujih 
trgov in ob tem uspešno ohranjal položaj na domačem trgu. Konec leta 2012 je imela Skupina 
Mercator skupno na tujih trgih 43 hipermarketov, 119 supermarketov, 232 sosedskih 
prodajaln ter 35 ostalih maloprodajnih enot pri izdelkih za vsakdanjo rabo. Pri prodajnih 
enotah izdelkov za dom beleži Mercator 29 prodajaln ter pri ostalih formatih prodajaln 111. 
Na tujih trgih ima Mercator tudi 79 franšiznih prodajaln, ki so pa trenutno samo na trgih 
Hrvaške in Srbije pod bannerjem Roda in Getro. Skupno ima na tujih trgih Mercator 648 
poslovnih enot pod transparentom (banner) Mercator, Roda, Getro in Drvopromet, kar je za 
50 poslovnih enot več kot leta 2011, ko jih je imel 598 (Mercator b. l.o, 6; Mercator b. l.m, 
33). 

Preglednica 18: Primerjava prodajnih enot po državah za leto 2006/2009/2011/2012 

Država Skupaj 
prodajne enote 

v letu 2006 

Skupaj 
prodajne enote 

v letu 2009 

Skupaj 
prodajne enote 

v letu 2011 

Skupaj 
prodajne enote 

v letu 2012 

Hrvaška 166 244 247 244 

Srbija 63 108 168 199 

Bosna in Hercegovina 23 55 86 113 

Črna gora / 11 87 85 

Albanija  / 2 5 3 

Bolgarija  / 1 5 3 

Vir: Mercator b. l.p, 32–34; Mercator b. l.j, 46; Mercator b. l.l, 57; Mercator b. l.m, 33.  

Leta 2011 je Skupina Mercator imela 2.928.433 tisoč evrov čistega dobička na vseh trgih, od 
tega 1.238.052 tisoč evrov na tujih trgih. V primerjavi z letom 2012 je imela Skupina 
Mercator skupno 2.873.186 tisoč evrov, od tega 1.254.719 tisoč na tujih trgih, kar je za 
16.667 tisoč evrov več kot leto prej (Mercator b. l.l, 88; Mercator b. l.m, 50). 

Ocena uspešnosti internacionalizacije je odvisna od kriterija, ki si ga izberemo. Iz preglednice 
18 je razvidno, da se je Mercator uspešno razširil na tuje trge, saj število maloprodajnih enot 
od leta 2006 do leta 2012 narašča. Kot so zapisali v Srednjeročnem gospodarskem načrtu 
Skupine Mercator za obdobje 2013 – 2016, pa se namerava Skupina Mercator širiti še naprej 
na tuje trge, vendar bodo njihove prodajne površine pridobljene na podlagi najemnih razmerij, 
naložbene aktivnosti pa bodo usmerjene v prenove in posodobitve obstoječih objektov 
maloprodajne mreže. Njihova nova strategija pa za leto 2016 napoveduje čisti prihodek v 
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višini 3,3 milijarde evrov, kar pomeni povprečno letno stopnjo rasti v višini 3,5 % (Mercator 
b. l.r, 1–2). 

Kljub izstopu iz dveh novih tujih trgov (zaradi podpovprečnih rezultatov poslovanja in 
posledično zmanjšane aktivnosti oglaševanja Skupine Mercator ter na drugi strani okrepljene 
razvojne aktivnosti konkurence) ocenjujemo Mercatorjevo internacionalizacijo na podlagi 
hitrega širjenja na tuje trge in doseganja visoke rasti prodaje kot uspešno. 

Če bi za kriterije ocenjevanja uporabili strateške usmeritve, bi lahko ocenili Mercatorjevo 
internacionalizacijo kot delno uspešno. Strateške usmeritve iz leta 2009 so usmerjale Skupino 
Mercator, da bi postala vodilni trgovec na sosednjih trgih JV Evrope oziroma da bi Mercator 
postal prvi ali drugi največji trgovec s tržnim programom na trgih Hrvaške, Srbije ter Bosne 
in Hercegovine. Zaradi močne konkurence in oslabljenih gospodarskih razmer ter slabe kupne 
moči Skupini Mercator ni uspelo doseči zadanih ciljev. Ob tem pa moramo poudariti, da so 
strateški cilji smernice za usmeritev podjetja ter zaradi nepredvidljivih razmer na tržišču jih je 
težko doseči in niso relevantni za podajo ocene uspešnosti (Mercator b. l.j, 31). 
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6 SKLEP 

Cilji diplomske naloge so bili proučiti pojme globalizacija, internacionalizacija, načine vstopa 
na tuje trge, analizirati strategijo Mercatorja ter ugotoviti, ali je bila internacionalizacija za 
družbo Poslovni sistem Mercator, d.d. uspešna.  

V poglavju mednarodno poslovanje smo obširno opisali pojem mednarodno poslovanje, h 
kateremu prištevamo pojma globalizacija in internacionalizacija. Ugotovili smo, da je 
mednarodno poslovanje obširen pojem, ki zajema vse transakcije med dvema ali več 
državami. Živimo v času, ko se podjetja morajo dnevno prilagajati okolici, zato je 
mednarodno poslovanje postalo nujnost za preživetje malih in velikih podjetij. Ob 
proučevanju pojma globalizacije in internacionalizacije smo ugotovili, da med pojmoma 
obstaja le manjša vsebinska razlika. Pri internacionalizaciji se v ospredje postavlja proces 
širitve na tuje trge, pri globalizaciji pa gre za doseženo stanje, za katerega je značilna 
funkcionalna integracija na svetovni ravni razpršenih aktivnosti. Za globalizacijo je pogoj 
predhodni proces internacionalizacije, ki se dogaja na svetovni ravni oziroma podjetje posluje 
na stopnji globalne internacionalizacije. 

Internacionalizacija je večdimenzionalen proces, zato se morajo podjetja, ki želijo 
mednarodno poslovati, nanjo dobro pripraviti. Temeljni pogoj je, da si zadajo dobro strategijo 
za doseganje želenih ciljev. Pred omenjeno strategijo pa se morajo vprašati, kam se želijo 
razširiti, kako in s katerimi izdelki ali storitvami želijo vstopiti na novi trg. Pri tem ne smejo 
pozabiti tudi druge dimenzije, kot so organizacijska struktura, finance in kadri. 

Motivov za vstop na tuje trge je lahko več, vendar je med temeljnimi motivi širitve vsekakor 
doseganje ekonomije obsega, kateri je prepleten še z drugimi motivi. Motive delimo na 
proaktivne, ki spodbujajo podjetja k spremembam za povečanje ekonomije obsega, ter 
reaktivne, ki spodbujajo podjetja, da se prilagajajo spremembam v okolju zaradi 
konkurenčnega pritiska, presežene proizvodne kapacitete in nasičenosti domačega trga. 
Motivi pa se lahko delijo tudi na štiri skupine, ki temeljijo na ofenzivnem in defenzivnem 
vedenju podjetja. Ofenzivni motivi so, ko podjetja želijo izkoristiti priložnosti na tujih trgih, 
defenzivno pa se obnašajo, ko želijo zaščititi možnosti na domačem trgu. Štiri skupine, 
razdeljene po ofenzivnih in defenzivnih motivih, so: iskanje virov (viri na tujih trgih z nižjimi 
stroški), iskanje trgov (ohranitev obstoječih in iskanje novih), povečanje učinkovitosti 
(povečevanje ekonomije obsega z namenom izkoriščanja prednosti tujega trga) in strateški 
razlogi (podjetja želijo ohraniti ali okrepiti konkurenčno prednost, povezano s kapitalskimi in 
nekapitalskimi strateškimi zvezami). Med dejavnike vstopa na tuje trge prištevamo tudi 
specifične lastnosti trga, fizično oddaljenost ter dobro ime podjetja oziroma prenos podobe iz 
domačega tržišča na tuji trg. 

Ko se podjetje odloči za vstop na tuji trg, mora narediti številne analize, na podlagi katerih 
naredi selekcijo trgov. Podjetja vstopajo na tuje trge z izvoznimi, pogodbenimi in 
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investicijskimi oblikami. Razlika med njimi je v stopnji tveganja in nadzora, ki ga določena 
oblika prinaša. Vsaka oblika ima tudi svoje prednosti in slabosti.  

Glavni cilj diplomske naloge je bil preveriti zadano hipotezo, ki se je navezovala na uspešnost 
Mercatorja zaradi izbire strategije internacionalizacije. Mercator je svojo internacionalizacijo 
usmeril na trge nekdanje države, saj so zaradi geografske bližine omogočene lažje logistike, 
poznavanje kulture, jezika, običajev in navad ter zaradi zgodovinske povezanosti najbolj 
dostopni. Trenutno je Mercator na domačem trgu prisoten z 19 družbami, na tujih trgih JV 
Evrope pa z 17 družbami. Na Mercatorjevo internacionalizacijo so prvotno vplivali reaktivni 
motivi, ki so bili protimonopolna zakonodaja, nasičenost in premajhnost domačega trga. 
Mercator je na trgih bivše Jugoslavije prepoznal tudi slabo infrastrukturo trgovskih podjetij. 
Družba Poslovni sistem Mercator, d.d. je za svoje širjenje na tuje trge izbrala kombinacijo 
dveh strategij, ki se na izbranih trgih prepletata. Izbrani strategiji sta neposredni vstop v obliki 
investicij v nove trgovinske objekte oziroma prenova zapuščenih objektov ter strateške 
povezave in prevzemi. Pri strateških povezavah in prevzemih ima Mercator pravilo biti 
večinski lastnik. Neposredne investicije, ki predstavljajo gradnjo trgovskih centrov, so 
časovno zamudne, saj je čas povrnitve sredstev daljši, kot če vstopimo na trg s strateškimi 
povezavami in prevzemi, s katerimi podjetje hitreje okrepi svoj položaj na tujem trgu. S 
prevzemi in strateškimi povezavami Mercator zmanjšuje svoje tveganje na balkanskih trgih. 
Balkanski trgi so dokaj tvegani, še posebno v teh težkih časih globalne krize, ko je velika 
naraščujoča brezposelnost ter padec kupne moči gospodinjstev, ki je pomemben dejavnik pri 
trgovini na drobno za uspešno poslovanje. 

Globalna kriza, v kateri se nahajamo, je posledično zaradi padca kupne moči vplivala na 
stagnacijo podjetij na tujih trgih oziroma umik s tujih trgov. To je doletelo tudi družbo 
Poslovni sistem Mercator, d.d., ki je na podlagi nove strategije sprejela odločitev o umiku iz 
trga Albanije v letu 2012 in Bolgarije v letu 2013. Sprejeta odločitev je bila na podlagi padca 
tržnega deleža na omenjenih trgih in velikega števila konkurentov tujih diskontnih trgovin. 
Sprejeta odločitev se nam zdi dobra, saj bi vztrajanje na tujih trgih s poslabšanim tržnim 
deležem v prihodnje imelo še večje negativne posledice na poslovanje celotne Skupine 
Mercator. Kljub izstopu iz zadnje priključenih tujih trgov, pa ocenjujemo Mercatorjevo 
internacionalizacijo za uspešno, saj ima na tujih trgih relativno ugoden tržni delež in 
razvejano maloprodajno mrežo, ki prispeva okoli 40 % maloprodajnega prihodka celotne 
poslovne skupine.  
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